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Yeni vaziyet 
karşı•ında 
Tii.rki-v• •• 

Dünyadaki bidiaelerin 
inkipf pli ber ~ olur
.. olaun Türkiyeııuı va· 
ziyeti eauından itibaren 
takarrür etmiıtir· Hiçbir 
zor hiçbir tazyik ıibi 
hiçbir vait, hiçbir teıvik 
de mukarrer ve aabit o
lan vaz'ı bareketimi.%i de
ğiftiremez. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

Guııün başlıca 50l11 ıaevzulımo

Uıı bll"i de -udur: 
_ Yeai vuı1et, ihtimal ft p · 

palar karşı..uıda TürlU1euin va- j 
r.ıyeti nedir?. 

Yeni vazi1et deyince ilk akla 
ıelen iki ~y vardll": 

a- Almanlann Balluınlara ve 
Boğazlar istıkametine taarruı.İ bir 
lıarekette bulunıuası ihtimali 

b- AkdeniıdelU muharebeleriıı 
lıalddı.i ve istikbaldeki iDkişafı .. 

Almanlarm 8alkanlarda askeri 
lıir tecav: zde bulunınalan ihti • 
mali eğer baıı siyasi muvaffaki
yt!l~r elde etmek ve harpsİS Yu· 
n~a ce;ıhesine ulaşmak sibi bir 
tazyik ye blöf değil de bebenı .:ha~ 
icabına göre Balkanlarda her turlu 
harp mülahazasııuı dahi day~nan 
bir karar baliDde bıe Bulgarıstan 

Yugoslavyanın istilJillerini 
" 1 ·ı müdafaa için silaha sarılma an ı e 
nuhakkak ki genit ölçüde bir Bal
lun ttphesl teşekkül edecek de • 
mektir. Bunun vukuu da uzun U· 

mana tevakkuf etmJyettk, her· 
halde lıabar içinde tecelli ye teza· 

hiır edecektir. 
Balkanlarda işte böyle bir harp 

vuku buldulu takdirdedir ki Tür· 

iri . vaziyeti babUı mevzuu 
yenın • 

olur. Türkiyeniıı haldeki ~e o -~n: 
•aki vaziyetinin ne olahılecegını 
be Yllksek Milli Şef ve Reisicum
hı.r lııönii çok daha evvelden. Tü~
kiye ve dilnya efkirı WDWDlYe&l" 

ne izah etmiştir. 
Türkiye, bütila dünyaya oldu~ 

ılbi Balkanlar• da sulh temennı 
eder. IUlli ,.;yuetin anası ve te
meli lıııdur. Fakat, dünya mut· 
t-Uf lt•ıtln llnbetl meçhnl ve 
karanlık bir botufmanın içine yu· 
yarlanmııtır. Ba boiaıma karşı· 
aında da Türkiye gtlnün icaplann
un müllıem lıir ııiyıuete dqil, 
kendi bayati meafaatleriae en uy· 
'"'' gelen tedbirlere baıtlaıı.auı 
ve mllll slyuetini asla değişmea 
bir surette takarrür ettirmiştir. 

Bıı takarrür lçiıı4e Ballı.anlar1D 
n f&•kİ AkdenWıı aiikÜD ve il· 
tlkrarı da vardır. Çünkü her iki 
lıölııede de emniyetim.is ve emni· 
7etimizle müteradif ha~· ı i mev • 
sular vardır. Balkaulara vuku bu
l•rak berhan&i bir taarruz! ve te
cavüzi hadise k&rflllllda biç fiiphe 
:yok ki emniyetimizi ve emDiyeti· 
mizle müteradif olan bayati mev· 

1 .. .. u·· n~- bulunduracak, 
ıı:u an ıozon - d 

·· :-p e eu lüzum •• icabın• ıore --
aktif tedbirleri ahlıakta ıecikmi-
JeceğiL • 

Milll ı.tikl&I, -niyet ve illik· 

rarumu yine emaiyet sıı~~~n. • 
mızda tıeeelli etınesiai istedıgnım 
vaziyetlerle birlikte Ufil olan teol
birleri lae vaktinde almaf buluna· 
)"ornz. 

Binaenaleyh Türlı:iyenin haldeki 
n istikbaldeki vaziveti bu kısa in· 
hın içinde münde,,;i~ir. O halde, 
dünyad kı hadiselerin inkişaf şekli 
her ne olursa olsun Türkiyenin va· 
ıı:iyeti esasından itibaren takaTTfir 
etmiştir. Günün vuiyetleri bu ana 
karar Uzrrinde Kla bir değişiklik 
hurule getiremiyeceği gibi hiçbir 
ıı:or, birbir ta .. ·ik kadar hiçbir 

n!t, hiçbir teşvik dahi mukarrer 
.,,. sabit r>lan vaz'ı hareketimiz 

ene- 5 inci &ııhijed.e) 

. l . 
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• 

Romanya da 
Gl. Antone•
ku isyanı bas
tırabildi mi? 
Londrcı 24 (A.A.) -- Bülcrq 

radyonı dün ııkşcımki ne§rivcı
tında Gen.,,.cıl Ant.ıınc•ku'nun 

vaziyete hakim oldug ımu bil • 
j diımi§tir. 

Bununla bercıb"1', diğer Baı. 

Habeş Necaşi
si büyük me
rasimle Ha be
şistan toprak-
1 arına girdi 

, ltalyanlar Habeşis
ı tanda 500 mil mu
rabbaı arazi terketii 

Tohrukla Deıd6Uia vulyetlni ıasterir harita 

Jccın merkezlerinden gelen hcı- i 
beri.er, Romanyadaki kanşık· 
lığın devam etmekte olduğu-
,.,. bildirmektedir. 

Kahire 24 (A.A.) - Sudı;,n • Ha· 
beşistan hududundaki Röyt~~ rr.u· 
habirine göre, Necaşi Haıle Selı.ı

siye Habeşlstana gelmiştir. 

Tobruk ıehri 
enkaz halinde 

lıazı maalerlt yer-
· ıerde ltaıyaa kuv
vetleri el'aa m •· 
ısa ve met ediyor 

Lendra %4 (A.A.)- B.B.C. 
Garbi çöldeki BOyter mahabi
rine göre Tobruk t•hri enku 

halindedir İtalyanlar civarda 
bazı münferit yerlerde muka
veıııette bulunuyorlarsa da 
bunların mukavemeti de pek 
yakmda lurılaeağı muhakkak-

! tır. 

Üç çocuk ateşle 
oynarken evi 
yaktılar 

Mecburen sahil· 
!erimize inen 
bazı İtalyan 

tayyareleri 

Mürettebab, bey
nelmilel teamül mu
cibince Ankarada 

enterne edilJi 
Ankanıdan verılen malfunata 

ıöre, ııon ıfuılerde sahil • 

(Devamı 5 ınci ll(l}ıifeıW) 

B i!krqte zabıt<ı filplıdi kim-
. •elen ar<l§tırmaktadır. Lon • 

dradaki Romanya ıef aretlw. • 
nesinin bildirdiğine göre, Ru· , 
m<?n ordu.ru General Antonu-

1 

ku'ycı ııcıdık kalm'§tır. 

Birçok İngiliz avcı tayyare! 'n· 
nin refakat ettiği bir bombardı'11an 
tayyaresine binen Haile Selas;ye 

(Devamı 5 ;nci ıahifed.ı) 
---oo--

'"""--""'"'-==---_J ı Vatandaf şika-
200 esir daha alındı 

Atina 24 (A.A.) - Bugünkü mu .. vetleri derhal 
va!faltiyetli harekat esnası~da d 'iş- f h k "k 
mandan müstahkem mevzıler zap- a l 
tettik, elimize sekizi zabit olnıilk 

ediliyor 
ü?ere 200 den fazla esir ve harp ; Emniyet MÜ d Ü r 1 Ü ğ Ü 
m:ılzemesi geçm~tir. Iİ A 

lngiliz tebligi i ~dadı.Sıhhı hakk1nda-: 
ı:.o..c1ra, 24 (A.A.> _ inıiıiz b•vıı lkı nesrıyatımızla hassa

-.e. dabill emniyet nnareUerınin teblı&ı: Sİyt. ll : alakadar oldu 
ls'ara deter bir feY yoktur. 

Geceleri doktor 
bula bilmek artı 

Kasımpaşada bayram yerinde 
Hakim sokak 31 numarada oturan 
B. Hasan Basri ism:nde bir vatan· 
daş birkaç giln evvel gazetemize 
gönderdığı bir mektupla cgrx:c saat 
2 de hastalanan ailesi efradından 

rnOmkun ol 
Ümraniye köyünde Nöbetci eczahanelerde hastaya gitme· 
de bir kahve yandı ·ğe hazır doktorlar•n adreci bulunacak 

ir kadının hastaney kaldırlması 
için merkeıden imdadı sıhhi oto
mobili isted'ğinl fakat oradan be

(Devcımı 6 ıncı aayfoda) 

Bir motör 
fabrikası 
kuruluyor 

Sarıyer kazasına bağlı Ayazağa 

köyünde 130 numaralı Tahir Bı· 

yıklıya ait evden dün gece yangın 

çıkmış, ev, içinde ki eşya ile bera-

ber tamamen yanmıştır. 

Yapılan tahkikatta yangının l!!V· 

deki üç küçük çocuk tarafından 

Vatandaşların gece vakitleri 
doktor bulmaktıı çektik:eri müş· 
külatı nazarı dikkale alan ııbbat 
müdürliiğü bu hususta yeni bir 
karar vermiştir: 

Geceleri •nöbe'~I eczane- ler 
usulü ı:ibi her semtte 11öbetçi dok· 

torlar bulundurulması evvel& dil
şünülmüşse de, sonra bunun kabil 
olamıyacağı ank ılmııtır. 

Yeni karar• göre. ecza11elerde o 
mıntakadakl doktotlann mevcut 
listelerinden istifade edilmesi ali· 

fDwcımı 5 inci saJııjede) 

IF abrikanın Karabükte: 
(Dl!t"1mı5inci='::fed~ Bir tramvayla araba inşası muhtemeldi~ 

HAFTALIK çarpıştı, bir beygir öl- ~:~~:Ü:~:;:~~~~!~;:~·: 
As K ER i 

1
dü, arabacı yaralandı ~:::'i1~~tk~~:; 1~~~i:ş~u~~~-

/. C M A L rikanın Karabükte inşuı muhte • 

Bit arabacı da arabadan düeşrek ba- meldir. 

Gazetemiz olrur:.ıcula -
rına yeni bir hizmet ifa e
diyor. Bu hizmet ıadur: 

Son TelııraPm aıkeri 
mütelıu1111 haftanın aa
keri vukaahnı cHaftalık 
aakeri icmab halinde , ... 
zetemizde yazacaktır. 

Her hafta cumarteli 
aiinleri, bütün hafta için
de cereyan eden ukeri Vll

kuah icmal ve tenkit ede
cek olaa bu makalelerin ilk 
haftaya ait olanını yann
ki cumartesi rünü ıa.zete
mizde dördüncü aayfada 
0kuyacakamız. • lagtUz Şark Or-

dusu nerede 
Jlunaall:aab dır 

Aakeri mütehaaaıaımı • 
zın c T obruk zaferile aer
beıt kalan İngiliz Şark or
duıu nerede kullanılma· 
lıdır? .» Adlı çok en~ere • 
an ve orijinal aakerı tet• 
~ikini do pazar günü Son 
Telpf'ta okuyacakılDlZ· 

Bu fabrıkaya usta işçi yeh~tirmek 
cağı kırlldı, hastahaneye kaldırı~dı için ı\nkaradaki inşaat usta okulu 

-0.küdarda, Muratbey mahalle- giderken, kartıdan ıelen •atman yanında bir motor usta okJlu da 
sinde Köpriililkonak sokaiında 0 • H~eyln idareııindeki tramvayla açılacaktır. Bu mek~be san'at 
turuı Bilil Tone idareaiııdeki iki t•!'JJ'411llitır. mektepleri mezunları alınac!ık, 
atlı araba, NubkuyWiuııa doiru (De•'Clmı 5 ııtci salııfede) ( D<Tcımı 5 Hıcı ıcıhifede) 

. , ~KISACAI TAS•EB cOztı,ı: 11 1 ™ır" .... 
1 CEPBliLEB •. i ı -
Şimdi Derne'ye ltaıyaaıaruı keş.. 

d ~ ? letttklerı m 
ogru mu ttalyııılarıtt Mısır cephesinde 

Te .. nık dii1tükten ye burada verdikleri esir miktarı 100,0()t ı 
bulwıa11 hai)'au garuızonundan I aşmaktadır. 100,009 silahlı adamın 
ı. .,İJı ~ti .ı. eıür edilclikten aon· kütlevi esaretlııe hiçbir asker akıl 

erdirememektedir. Ancak bizim 
mahut arkadaşla bu bahsi konu
ıuyorduk da: 

nı, akla birçok 5ualler ııeliyor. 

Şimıl..i Orta Şark lnııılia kuvvetleri 

Ba,,kumandanı General Vayvılın 

ne yapauğı •oruh13 or?. 

Tobruğun duşmesi ile lnı:iliz 
kuvvetlerinden muhim bir kısmı· 
ll1D boş kalması birçok suallere yol 
açıyor. Bu ordudan Sudanda Ha· 

bcşistana karşı başlıyun harekat 
dolayısile kuvvet ifraz edilecek 
mi?. Yoksa Mareşal Gruianiuin 

klilll kuvvetlerile tam manasile 
tutuşmak üzere, Deme üaeriJıe yil
rilııecek mi?. 

- Kimsenin akıl erdiremediii 
bu mn-cuu ben tahlil ettim. 

Piyerek devam etti: 
- lıalyau er ve subayları keş· 

fettiklrri bir ırrı vr.kıa haline 
sokuyorlar: İngilizlere iltica edip 
gıdoi nok•an ve zallarıw telafi et· 
mek tedbirini alıyorlar .. 

Giilt'rek, 

- Ona, kendilerini heı;lye çekl· 
yorlar .. denir! 

IW''aı. •• 

• 

Bilen 
idam 
Olunur 

J. 

• MQthiş bir harp ve ,.• 
,•casusluk tefrikası 
1 J. ' . • •, Dönyanın lsHIAsı .• 
' . 
ı lçlD çabşan ölflm • •, kolua'l!D esraracı 
• ,• ilk defa we pek 

yakında 

:: ııısoN T[l6HAf'DA· ıı :: 
: Okuyacaksınız •: 

CUMA 

Sahip ve BaJ1Duhanirl: 
ETEK İZZET BENİCE 

Kahire civanııdaki kamptan ıem11en ltalyan esırıenne 
sigara ikram ediliyor 

0/o 100 ihtikirG kalkışanlar! 

Beyoğlu ve Galatada 
sıkı kontrol yapılıyor 
Yeniden bazı muhtekirler yaka· 

lanarak Adliyeye verildiler 
Flat müraJtabe komisyonu dün ı 

bazı ihtikar suçlularııu adliyeye 
vennıştlr. Suçlulardan, Tahtakale

de züccaclyeci Davit Levı faturasız 
satış yaptığından, Beyoğlunda Mo

lekoto 400 yardalık makarayı ikiye 
bölerek ikı misli !:atla saıtığından 
Beyoğlunda M o tola 233 kuruşa 
altığı erkek çorabını 3.~o kurusa 

ÇERÇEVE 
•· 

YOL •••. 
NECiP F AZiL K..ISAK.VREK. 

Biziııı Balkanlar üzerindeki 
yıllık lc\lıisimız artık bir vakıa 
heybetile ufukta tüınscklcşe

dursun ... Hadiselere takaddüm 
kilısilsüne ç ıp eskimiş takvim 
yapraklarının ar.kasında maziye 
cloiru i•tikbali keıle kalkan ve 
bir JIÖ) lediğıuin hın ııdduıı mü· 
dalaadan utanmıyau bazı ka -
leonler de tekerl1lmeleri11cle de
vam etsin •. 

Aylar _.e yalludır devanı e
den siatenıli n te:ı:atsıa görü§li
müziiu son ifadesi olarak ve 
henüz ortalık ııüt Ilınan görü • 
niirken bayram arifeıılnde (A

rife) Uıimli çerçeveyi kaı:alanut 
olana, hem bugün, hem •e ya

nn, ilin ••ti PP'İf lıM.iııele 
kar9ısmda ıumalı ve •yird 
kalmak dÖ§er. Zate11 pek bakua 
bir tanda kalemimize henlilı: ve 
tefalailr lsııat edeli bazı k•
atler ,.\bündea bu ıllk6tu v&
detmi,; ve her vadimizi yeri11e 
ııetirmek tltlzliğimlıdea vaz • 
gr~nıemiş bulu11uyoruz. Bun • 
dan böyle bize, ıöylenttek Ye• 
ili bir şey varııa yalnız onu arıı
mak ve bulmak borcunun diit
tiiı;ünü farkdmekteyiz. 

Şimdi Almanların Macaristan 
ve Romanyadan cenuba doğru 
hareketlerinde nasıl bir politika 
ve harp yolu tutacaklar_ı ':.
rinde bir görU k'-vd~~~m: 

Hedefi, hlr J'"" .. • ve fanı 
malılyetiıMİe (Selinik) 4İy• 

Attığından y;aka}anmışlardır. 

Diğer taraftan Beyoglunda Beyo 
ker mağazası ayakkabı fiatlarında 
yüzde 50 fazla karla satıı: yaptığı 

için flat miirakabe komisyonuna 
verilmiştir. Komisyon bu mağaza 
hakkındaki kararını gelecek top
lantısın-ia verecektir. 

(Devamı 5 inci •cıhifeıU) 

gösterirsek, bu hedef üzerine 
yol ya Bulgaristandan, yahut 
Yugoslavyadau geçmek iızer• 
ikidir. Almanlar yollarm lkısınl 
birden değil, mutlaka birindcm 
birini kullanacalJardır. Bulga
ristan üarrinden geçerlerse . ki 
mahut kalemler ~imanı...._ 

karşı esaslı bir Bulı;ar mukav• 
metini ümit edcdL.rı.uo • llal • 
kanlar camiasının en li5Uııı ve 
acı kuvvetini şahlandıracak'an 
gibi, böyle bir hareket nııivar.,. 
besinde fepçevre tecrit ı•.dil., 

eek olan Yu:;ı• lavya;ı •• k~ 
kulandırmlf olurlar. Bu ytlıdra, 
demin işaret ettiğ:mis Balka• 

larm en iistiin ve acı lınvvetinl 
timdilik ürkütmemiş olacaldan 
ve onun lıarşuuna gıiya sulhN 
bir Bulgaristanı paravau diy~ 
dikecekleri düşilncesile cümbbr 
cema.at Yuııoslavyaya dalabillı
ler. Böylffe Yuıuslavyayı, v .. 
soslav • halyaa, Yqoolav • 
Alman, Y•ıoalav • Macar ft 

Yu..,.Jav • R11mcn mırların4Qı 

!ıllr yanın kıskaç lçbıe almış bir 
lıareket, akallarmea en istifa
delial olablllr. Bulgaristan isü
bmetl, daima melbuzlann b .. 
ımaa gelmek üzere ı:crU~ümU ... 
ce Almanların takip edecell 
politika ve harp yolu budnr. 

Huliısa: 

Almanlar doğrudan •oiıuya 
Boğazlar istikametini gözleriu 
kestirme.'< vehmiııe dilfOCek -

lerı- Bulgarl~andan geçerlut 
\~. A•deınt-de ve doğrudan dojo 
ruya Boğazlar üzerine gelme • 
m k gı1ıi bir politika zeka ı (!) 
takip edeeeklmıe Yqodavya
Uıı ~ıer . . . 



iZDiHAMA 

ÇARE 

ramvay idaresi, arabalar
daki izdihama kartı çare bul
C'.IU!· Hacmi istiabiyi gösteren 
levhaları kaldırmı§ ! 

Hay Allah razı olma.. 
timdiye kadar aklınız nerede 

idi?. Artık, raha' rahat -
yahat ediyoruz. 

K.IRT ASIYECILlK. 

VE MVCADE:l ESi 

Kırtaıiyoclikle mücadele i
çin, bu sefer, hakikaten ciddi 
ve cezri tedbirler alınıyor. Ve 
rilen haberlere göre, bugün 
devlet dairelerinde kullan'" 
lan matbu evrak çqidi iki yü

.IÜ geçiyormut! Bu evrak tip
lendirilocek ve 47 çotide indi
rilocekl 

Dütünün, yalıwı matbu o
lanları 200 küaur çqit olur
-. bu evrak içinde iman kır
taaiyoci olmu da, ne yapar 7, 

TRAMVA1' 

KANAPELERI 

Bazı tramTiıylarda, izdiı... 
mı önlemek için, oturulan b
napelerin büabütiiaı kelcbnl • 
IDUI diifiinülÜYOl'lllllf 1 

Zaten, itin oraya Till"llC&iı 
belli idi. 

iyi, bot. fazla yolcu binclU-. 
mek için, kanapeleri birer iki
ıer kaldırıyoruz, emme, tram
vay arabaları ne hale ıreJ. 
cek?. 

Bakalım, bu kadar eik&eti 

çekecek mi 7, 

KUZULARA 

YAZIK! 

Küçüciik aüt kmularmm 
keeilip eatıJdıjJD& dair bir .., 
zetede bir fıkra çıkmıtb. Siit 
kuzularının kiJOM1Du kaeaplar 
120 klll'Uf& vl!l'iyorlarmıı 1 

Söylendiiine ıöre, belediye 
de, bö7le, küçiiclik hayvaııla
rın keailmeeine razı değilmitl 

Bundan aonra, kuzular keeil
miyecek I Beklenocek, büyü. 
yecekler, - az 8-9 kiloluk da
~ iri kuzu olacak, ondan aon
ra keeilecek ! Y alnı:&, ne ol
duysa, kaeaplara oldu, 120 
kuruta et aatamıyacaklarl 

BU ESERiN 

SAHiBi KiM? 

Bir mahkme havadiai var: 
Bir eaere, üç muharrir birden 
aahip çıkıyormUf ! Bu, naaıl 

olur?. Eserin kim tarafından 
yazıldıiı belli deiil mi 7. 

Müellif veya sahip olduk. 
larını iddia eden bu üç mu • 
barririn kimler olduiwıu yaa

mıyacaiım. Fakat, bence, ~ 
.erin hakiki eahibi, üç muhar· 
rirden hiçbir deiildir. 

Bizim memlekette, merin aa 
bibi kitapçılardır. Onlar bu
brırlar, onlar aatarlar, onlar 
kazanırlar. 

AHMET RAUF 

Stok kah·llWti~.ııı( Gi1ni1nmeseleai: JOskOdar 1~l~~~~ Veleralındlj Denize d ıeu Ş hr· mizin VeS&İtiı meydan I Bitler - M s '1iiiiiiiiiiiiH 

Kahve idhalat birli2i ! Jdana sanlıl' nakıı·ye derdı• Yıkılan han yerinde m Akatı 
b l ki H·tı b h l M Yazan: Ahmet '-ükru E ve azı toptancı ar 

1
. Londra kayna an, Hn 1 er • a çe yapı ıp ı mer- y 

MWK>lini mülakatının tefsirini y~ - k . k ld l k Bay Hitlcr ile Bay l'ıluso 
Ş ikayet e d i ı d i ezı a ırı aca toriter memleket devlet acl 

parken, •Mw;olini llitlere teslim b .E 
oldu.· hillunünü veriyorlar. Bu Tramvay idare•i yeni azı seT~r- Üsküdar iskele ıneydaw.nın tan- ruıı wülakatluına ınahs-Gümrülcteki *>k kahveler ~ 

rıl.mıı ve halen gümrükte stok 
kahve kalmamıştır. Fakat satın &ı
lınan 1(} bin çuval ka.Qvenin bU.m 
evvel gelmesi ~kleıunektedir. n. 
ha evvelden "kah- getirterek biç 
bir sıkıntıya meydan verm~ 

icabedıtn kahve ithalıit birl•ğinin 

yavaş çalıftığı haldmıda bazı şilui

yet ve iddialar yapılmıştır. Piy~ 
sadaki kahve satışları durgunlar 
lnl§tır. Bazı ıl<ahY'tC.iloe-r de ekser 
tıoptancı kuru kahvecilerden fu:la 
kahve alamadıklarını aUkadarlara 
şikayet etmişlerdir. Ticaret Veki
leti vaziyeti esaslı surette tet • 
kik etmektedlr. 

B.GçCB. BABDl·E• 

ViLAYET oe BELEDIYEı 

* Ymi - naıhmm WıobiU f9I. 
biıbç IÜD -.. olunm..,ıu.r. * Şolılr ~ 3 JUl>aıta lop1-
calt ... 114ı 711.ı lıülçeoi ile r.ıa Tılı lı:at't 

~-~. * ~ -h· elle mürlliplerl 
-.... 1mlİ elonıanl&rla laltv4'eoi 
kararlaflırllnul*u. 

* - ~ ıünlennde -
he79ll ~ blıvelerin azil .. -

manda h--r talbik eUiil ııö
rülmilt ve bu ~ Sirlıiecide bir 

kahvenin - lüail adam bqma 
llO lwruf alchlı eltkadırlara filriyet O-

lımmU1tur. Beled17e lktısat mudürlü
..._ yhk+et 7'-wwıhnee büdirilmiştir. * ~ alimlıilt eltili bul 
binalar ,,ıaıJCUa alıi.luıdar fen memur
lanıuı:ı 7ıluna 7Wlermdıı bulunrnadJk
.lanA& ve ı;ıbpçltlere se~ •üz•! ;rıkt.ınl.
<lı.&ı 80rülmllfW.r. ~aaıtlalti kahveler 
7ılulırloo.ıı bu ;rUaden Münel, Mania 
.., Huaıı ı.minde üç amele duvar al
tın<la kalmı.ıatıhr. Müddeiumwnllilt 
belediye !eo ~IM'laruu bu biodUede 
JDılııilul ... # 'Or. 

TiCARET 11e SANAYlı 

* Son ,.:ını.rde Alm&Ql'a ve diier 
buı.' AYrup& = "*•ilerine çok ıu.ik· 
tanla halı ıçm ı._,,. veri.leceııi haberi 
1berine halı tkc'arları pjy-.&adakj halı

lar_ iiaeriııe spolrilli17ona başlam11lar
dır. Halı !17atiacı bır ilci gün içinde 
711zde JŞ m.üttuında fozl~tır. * Altır. fiy~Uan yenıden yiJJuelmi:Je 
baflam14\Jr. Dwı bir ah.An 23,75 t.en mu
amele gôrmüı:;W:r. * Sanoıı.r Ui.rlifi kon.groı>I dün ek.se-
1'17eı olmadıiıodan t llUl>ata "'hir olwı
m"ituı. 

llUTEFERRIK: 

* Eınnıyet müdutilmüz B. Mumt
ftt Akalın dün altfamlü ekspresle An· 
karoya hareket etmıştir. * Bükr., BU;rilk rlçlmız B. Hamdul
lalı Suphi Tıınnöver dun ;ehrimi;ı:den 
Bük.reı:e barekel •lmtJlir. Setirunlz bu
rada mezun bulwıdutunu, .şimdi va
zifesi ba~•na d\)ndiığllnü ve Türk - Ru
men tict4r1 v.uıyelinin normal aeyrioi 
la it ip etti!inl aô7 ı.tmI,,tır. * Bfrkaç Ciin evvel Tophanede bir 
vaka olınUI ve Ahmet Türk.kan ismin
de bir kahved. Mustafa h;minde bir 
-.raini 7anıamıştı. Mustafa kal· 
clmkbiı ~D lıularıe9lllde ÖimÜşlür. 

Dün tevld! olwwı Ahmet Tilrkkan: 
cKuata!a ben kahw;ri kaparken geldi. 
Karımı neye kaçırdlll?• deyip çıkıfU. 

Soma üzerine bir el kW"Jun sıktı. Sat 
lı:olumdan ~- ÜU!tuıe aWdmı.> 
Demlftlr. * Rlaede lruru1acok olan Ç87 fabfi,. 
kaaı için eeaslı lı&zırlıklara ıeçilmi.tlir. 

Aıvr 

. ı· b .. 1 de N f y esrarenı:lı. §'U"ılar altında Lil 

ler ihdas etti. Umum Ml1dür :'e~=~g:u~arak ~':rt ~ daha ıörüşmüşlerdir. 
Hatırlardadır ki Hay Biti 

hükümde mutlaka l<at'i isabetııiz
lil< vardır, denemez. İtalyanııı, 
birkaç cephede birdea. açtığı mu
barebeluin seyri ve inki'l"flan, i-
talyanın aleyhinedir. Bir ri'Oayeta 
pre, artık, İtalyan hattı hareketi, 

Alman ba~kumandanlıp emrincl6-
dir. 

izahat için Ankara'ya gidiyor :;,e~':e~~: Bay Mnııolini arasındalr.i .-
çahpnakta olan belecliye reisliti likat birinchetrin sonlarında 

Elektrik, tramvay ve tünel idarsi 
wnum müdürlüğü ıjehrimzide ve
saılı nakliye derdini halliçin seri 
tedb;r!er aramaktadır. 

Ortaköy • Sirkeci seferi ihdas o
lunmllflur. Bu sefer kalabalık sa
atlerde bir mevki arabanın ark> 

tanzim işini en kısa bir zamanda 
pılmııtı. İnptere üzerine Y 
tayyare hücumlarının netid 

\ erile 
beşler 

larafı 

Bu hal, bizim e•ki bir darbıme
ııelimiz olan •denize düşen yılana 
aarılır. sözile ifade edilebilir. 

Bir sual ııorulahilir: 

ital)·a, hakikaten, deRize dllt
mii~ vaziyette midir?. 

Bu vaziyete dütmüt olan bir 
devletin, yarın Almanya galip gelse 
dahi. sulh ma ası ba§lllda, nııs.i 

munıhhularile nasıl müsavi flltl&.r 
altında konUfllbileceği, nasıl pay 

iltiyeceti, hak iddia edebileceii 
çok şayanı dikkat bir meaeledir. 

Bugün Alınanyan.m kollarma 
atılmlf olan bir İtalyanın, yarın, 

a)'1li kollardan sıynlalti.ı-i pek 
kolay detildir. 

ltalya, - birkaç ay içinde, si
;yaai, askeri birçok hatalar işle

miştir. Bu hatalar, kencliai•i b• 
gün clenize düşürmüş ioe, acaba, 

kart11lmanın tek çar•İ mutlak ve 
muhakkak ,Almanyanın kucatına 
atılmak mıdır? 

Kanaatimiz §odur ki ltalya, cep
helerde uğradığı bozgunlukları te

IUI etmek için, AlmaııyalWl bötüa 
bütün kucağına atılmakla, kendi

sini kurtarmış olmuyor, içinden 
çıkılması bugünkünden daha müt

kiil bir derinliı}'e yuvarlanmış ba

luauyor. 
italya, sonra, bu derinlikten 

kendisini a-1 kurtarıp çıkabit. 

eek?. 
İ9te, deria lıir sual ki,..._.,. ee

ftlnnt bihniyonu:. t.,;.t rüelUl 
bt'I elarak ......,bilirler mi?. 

REŞAT FEYZi 

Pangaltıdaki hadise 

Bu meyanda Şişli - Tünel hattm
da tramvay sefrrlennin kaldın -
!arak bu hatiakı arabaların diğer 
hatlara verılmesi suretile fazla. 
tramvay arabaı;ı kazanılması ted
birı düşünülmüş ve keyfiyet tet· 
kik olunmuştur. 

Netıcede bıı hattın ek.seri yol -
cular.ııın Tünele geçen halk olduğu 
görülınlı tür. Bu hal kaldırıldığı 

takdirde Tünelden Galatasarayına 
kadar u1.anan yol ü1.erindeki ray· 
lardan istifad<! olunabilt>ceği df! 

düşünıilmüşse de Şişli - Tünel se
ferlerim"l !Ağvı muvafık görülme
miştir. İdare; nisbeten kısa mesa
feler arasında sık ae!erler tertip 
etmek suretile arabaların sefer 
adedinden kazamnağı tercih et • ı 
mektedir. 

.. Bu cümleden obnok üzere Orta- j 
koy • Aksaray hattında bir de 

Un ihtiyacını 
kolayca temin 

tedbirleri 
Şehrimizin un ihtiyacını her za

man kolayca temin etmek için a
lakadarlar taraf dan mühim ted
birler alınmaktadır. Bunun için de
ğirmenlerin vazifesini görmek ü
zere yedek motörler hazırlanmak·( 
tadır. Bunlar değirmenlerin her -
hangi bir surette bozulması ha -
!inde şehrin un ihtiyacını temin 
edeceklerdir. Her değirmende ye
dek bir motör bulunacaktır. 

Diğer taraftan ayni mülahaza ile 
brınların hepsinde el ile hamur 
yutu.rrna maldelemi bulundurul· 
ması hakkındaki mecburiyetin ~ 

Panga'ftıda 65 numaralı apartma- rlne getirilip getirilmediği hakkın· 
nın birinci katında oturan Berculi da da her aemtte kontrollere ge -

bitirmek azmiııdedir. 

Buradaki elektrik muhavvile sına iki rörn<ırk bağlamak suretilıe 
yapıhnaktadır. Ayni suretle Be • merkeı:i yeraltına alınacaktır. S.
şilı:taş . Karaköy, Eminönü - Kara- hildeki girintili çıkıntılı kı.smı da 
köy. Fatih • Eminönü, Aksaray - :ıal.ah olunacaktır. Modern bir tram

Eminönü arasında da müstakil se- vay bekleme yeri yapılacaktır. Be
ferler yapılmuı için tetkiklerde lediye reis muav.ini B. Lıitfi Alı:

bulunulınaktadır. BOY evvelki gün meydanda tetk:ik-
İdare umum müdürü B. Mustafa !er yapmış ve evkaftan satın alınıp 

Hulki bugünlerde Ankaraya gi • yıktırılan han mahallnin bahçe ba
derek malzeme satın alınması ve line ifrağını bildirmiştir. 

otobıiS celbi işleri etra.fında ali • 
kadarlarla görü~cek ve şehrimizin Eenaf cemiyetleri toplantıları 

vesaiti nakliye derdinin halli içiıı Esnaf cemiyetleri heyeti umu -
alınması icabeden kdbirler hak -
k:nda izahat verecektir. 

Bilhassa sabah w ekşam saat -
!erinde uzun müddet beklemeden 
tramvaylara binmek kabil olam• 
dığından halkımızı bu sıkıntıdan 
kurtarmak üzere idare elinde bu

lunan ve mümkün olan her tedbiri 
alacaktır. 

H 

Usküdar 
iskelesi tamir 

ediliyor 
Bunda .. oır1<aç gun evvel bir va

pur sadmesile tahta kısmı parça
lanan Üsküdar vapur ıı;kelesinin 

tamirine başlanılınıştır. 
Bu tamir hatta içinde nitıayet 

bulacak, ayrıca iskelenin tamir e
dilen ucunda istimpotlarla küçült 
deniz merakibinin yanaşması için 
de bir kısım illve olu nacaktır. 

Sipahi Ocağı kongresi 
Sipahi ocağının aenellk kongrem 

önfmıüzd.ek.i pazar günü saat 16 da 
Harbiyedeki binasında yapılacak· 
tır. für eenelik faaliyet gölden ~ 
çirilel'ek umumi heyete arzedile
cek ve yeni ıdare heyeti intihabı 
yapılacaktır. 

miyeleri ekseriyet temin oluna -

madığından tehir olunmaktadır. 
Kunduracılar cemiyeti heyeti umu.. 
miyesi !kinci defa olarak bu ayın 
'J:1 sınde, arabacıların §Ubatın be

şinde, balıkçılar ve ekmek yapı -
cıların altısında, bahçivanların ye
disinde, yiikçülerin onunda. kasııp

ların ve garsonların on iki.sinde, 

marangozlar ve sıvacıların 20 sinde, 

lokantacıların da yirmi sekizinde 
yapılacaktır. 

Macariıtandan Gelmesi Bek· 
!enen Çivi Ve Demirler 

Muhtelif ~pler 7üzlinden nakli;y9l 
iflerinin güçleşmesi, Macaristandaa 

t@brirnize gelecek 1500 ton çivi ve -., 
mir eşyanın yola cıkmasmı geri bır*

mıştır. Bu ınallara mukabil Xarab<*
ten 7ola çikanlan 1500 lon pik demir 

de henüz Macariataııa varmaın,.tır. 

.Maamalllı öııümüzdek.i &7 içinde Ma
caristandan beklenen demlrlertn .._ 
..,... ınuhte""'l ıörfilıııek1edl. 

Balıkçılara ağ tevzi qini 
manifaturacdar yapacak 

Balık ağı ipliği teniatının ma-

Manukyanın evinde bir ihbar ~ çikn•itir. 

rine yakaltlBan 8 erk.,.k, beş k~dı- I...;;..,,~=~,,...:=~:=::=::::~=:==::'.::=::::::::::::=:==:;::~===> 
nm emııiyet dıreklörlüğüne sevke- POLJS Ve ADLİYE_) __ 

nifatura ithali.tcılan biri.ili tara -
fmdan yapılması tensip olunm~ 
tur. Şehrimizdeki balıkçılar dot
rudan doğruya Marmara w Kara
deniz havalisi balıkçılan da ma

halll ticaret odalarından ihti}'89 
vesikaları alarak Galatada Ömer 

Abid hanındaki manifature itha
l~tçılar birliğine müracaat edecelı:
lerd ir. Tevzi& ta bugün baflaıımalt
tadır. 

dildiklerini haber vermiştik. Bun- --~c""• 
lar hakkında yapılan tahkikat ne- '------------------./ 

ticelenmış randevu veya kumar 
mahiyetinde bir suç tesbıt edilme

diği için kendileri serbeait bıraltıl
mışlardır. 

---<>'O=--- • ' 
Balık lbracatı Durau 

Balık ihracatı hemen hemen 
durmuş bulunmaktadır. Yalnız 

Bulgaristana yelkenl,jlerle pek az 
mal gönderilmektedır. Bu yüzden 

balıkçılar da çok az balık tutmağa 
başlamışlardır. Bütün bunlara rağ
men. dahilde balık füıtları pahalı

dır. Diğer taraftan her sene oldu· 
ju gibi bu sene Boga:zlardan fazla 
balı.lı: akını da olmaıruştır. 

Hırsız arı kovmak 
iç .. n atılan taş! 

Asliye 2 inci ceza mahkemPsindıe 
dün bir hırsızlık hadise'linin mu -
halrnmesine ba.kılınıştır. Vak· a i!J· 

dur: 
Sultanahmette Akbıyıkta Ke:.., . 

teci sokağında 85 numaralı evde ~ 
turan Ali, Tahkikata göre, evinin 
bahçesıne girerek erik ağacına 
çıkan mahalle çocuklarını taşla 
kovalamış, attığı taşlardan biri 
Mustafa isminde bır çocuğun ka· 

fasına rasgelmit, yaralanarak bir 

müddet hasta yatan ~ lıa -

şında devamlı bir ilnza kalnuftır. 

Mahkeme, dün bu yüuien Alinin 
bir sene hapsine .karar vermi.§, m· 
cak çocukların bahçeden et"ik Jr.o.. 
parmasını tahfif sebebi S&YJ?U4, ce

zayı sekiz aya indirmiştir. Ali, MU9-

tafa çocuğa 25 lira da tedavi ücreti 
ödeyecektir. 

İnbi•rlar Vekilinin tehrl
miadeki tetkikleri 

Dün şehrimize gel<iiğini haber 
verdiğimiz Gümrük ve İnh.iııarlar 
Vekili B. Raif Karadeniz öğM!den 
eonra İnhiaarlar umum müdürWi
ğüne gelerek akşama kadar Jl'.l8f" 
euI olmuştur. 

Vekil, Türk.iyen in en bO:yük t&
tün bakım evi olarak lımirde lnp 
edilecek olan yeni binanın maket· 
!erini de dün tetkik rtınift!r. 

medi~i anlapldıktan sonra 
ya, Avrupa kıt'ası üzerinde 
nizamı kurulmot farı.etmei' 
rar vermiş ve lıunn ispanya 
FrallSllya kabul rttinnek içi• 
ca bir seyahat yapmıştı. BU 
yahati esnasında Franko ile 
rüttü. Laval ve Mareşal Pot 
bulu tu. Ve nihayet t'lor 
Mıı•olini ile de mülakat y!IP 
Almıuıyanın kendisi için nü 
hası olarak ayırdığı mmta 
•yeni nizamı. kurmak teşeb 
n~ giriştiğini gören İtalya, 'i 
nistanı da tehdit ile taba 
altına alınıya çalıştı. Mıuolini. 
lerle görüşmek ösere yola 
ken, Yunonistana kUlt t"!" 
cirişilmıeai için irap eden enı 
de vermiş bulunuyordu. Eğer 
nılmıyorsak, Yunan taarnıdo 
şist liderinin Hzi liderile 
tuğu ıtln b8flanı.ııtır. 

Musolini ile Bitler o günd 
'9rii9ıaemişlenl.ir. O günkü 
yet hatırlanatak olursa, b 
Mnsolininin Bitleri ne derece 
ğişmi9 prtlar altında gördüğil 
hal anla ılır. Ywnan hareketli• 
rek aiyasl ve prek strateji 
muıdaa teşebbüs mihnrin er 
çıkm11tır. İtelye Arııavııtluk 
iu' maildbiyete utranuftır. 
Jı:a ılarda prestijleri sanıılnı 

Yediği darbeler netlreııinde A. 
nisden elini kol11J1u çelaııif!İf· 

maJt Atrlkaftki hezimeti, 
Lilıya,.. deiil, 'btlttiıı Afrika i 
ra torlatnnn teltltıı:eye bym 
Faşist rejimi aallanıyer. ~ 
jbniai talıviJ'e etmek "prek 
....... &.ııuı.. ile '-!ıl 

mek için AlmaayaJ'l AkdenO
vet etıniftir ve Jıacia •ilam 
ruın.o da tncıJtere ile •ıiil1,. 
talya fftll, Al )Mw. 

İşte Muolild ile IU&r 
dıaki aiililıat 'blyle ~ MlllPll 
prtlar altwla ,..,., • .,.. 

liderinia, nni liderime ı-ap 
rlrkea eliyti~ kaiy• 
ııateleriıUa - biftaç stın 1 
ki Df19l'İyatla.rmUa ilıtiiW 
bilir: Popole ıl'İtalia pıı..,.ı, 
ıiJt-1a ımavatamn 

için hnırbıdıiı ııilü ... ı.arp 
umesiııl Akdeaise tapiliıııı. 
naımıasııwı ytiade altmıımı 
denisıle topbıdılmı ve itti tün 
lıtile İtalyanlar tberine · 
4itiııi ynmakhıdır. Da yuı)at 
diğer hal,._ ıauteıeriniıı 
-ı.ıeki -ı.aleleri, İtalyayı 
ıiltere ile batlı Jıatına kalmıt 

.. termektedir ... 'bugiiılkii 9 .... . 
,.etin •babi haclar d.-k isP 
lar. 
Şim4i ~ ..tir!. Çare 

ılin iealtıaılaa Wmaktada· 
demki ltiith harakitnı ııtırlıjı 
deaise intikal etmiftir; tı.cil 
ain bılflıca d .... am olan An_, 
l~a de Akd-we faaliyet 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası: 8 çağırmıyorlardı, tesa<llıl ettıkleri 

yerlerde ıstıskale uğuyordu. 

maza girmişsin, geri dönmeğe bak.; 

yoksa pışman olursun.• 

dine işten anlar, ciddi bir ort11it 
buldu ve Lemaru alıp İstanbul& kaç 

tı. Göıden uzak bir ya aradı, A

lemdağ yolu üzerindeki küçük kö

yü tavsiy~etWer ve Baba Saffetin 

köşkünü kiralamasını söylediler. 

olıobilsle Şileye Qda.r uzanaN!lr

diniz. Bu mevaimde ~ çok ~ 

:ııeldtr. Hanımefendi yimimesini -

verse, arka koruluk ta mükemmnl 
bir teneuüh yeridir. 

mek bir vuife haliai almııtıt· 
ılaa ltqka İtalya, ikı.aden 
,... edilmelidir iri bu clereee 

BILLOR KÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI 
da aşklarının sakız gibi çiğnen -
mekte olduğunu farkettiler. 

Leman her şeyden evvel Afifeyi 
diişundü. Afüeyi Ankaraya getir

mek artık doğru olmıyacakb. Anam 
hakkındaki dedikodu lan kıza du -
yormak cinayet.ti; eğer gelecelı: <>
!ursa duymaması da imkansızdı. 

Cemal ile bu hu.susta konuştu w 
Afifeye Cemal ile evlendiğini yaz

dı. Esasen Lcmanla Cemal kendi· 
lerlni artık karı koca saymıyoc -
lar mıydı? 

Afife habere pek sevindi. Ta -
&ilde Leman Cemal ile beraber ta. 

iZZET 
tanbula gitti, Afife ile beraber ~ 
dada oturdular. 

Ankaraya döndüğü z.aman vazi

yetleri güçlefti.. Adada oturduk -
lannı herkeıı duymuştu: cAblalr. -

SJ7.ların nikıllwz beraber yaşadtk
lan yat.işıniyoRDUJ gibi, masum bir 

genç kızı da ayıplarına şeriri cü
rüm yapıyorlardı. .. Biçare Afife!. 

cDoğrusu bundan sonra Leman ile 
ulu orta görüpek pek kolay ol -
mıyacaktı •• 

Lmıanı adata karantinaya kar 
dular. Kapılar ,_.. yavaş yüzü

ne kapıımııla heııledı Tnplııhıkl•ra 

Cemal de hallen dilinden klll'
tulına<lı. Bır erkegın çapkınlık hak
kı ıdi. Pak.in ıdı amma. bu aşka 
masum bır kuı karıştırmamak la -
zımdı. Cemal bılhassa anasının di
lme düşm~tü. 

Zehra hanım oğlunun macera
sını harfi harfine bılıyordu; her şe
yi öğrenmişti. Ka<lın kuduruyor -

du. Ne idi bellısız bır kadınla bu 
kadar sıkı bır rabıta tesıs etmenin 
manası var mıydı?. Cemal istik -
balini körlqtırıyordu. 

cEvlen~kten kaçnmanın se • 
bel>ıni şimdi anlıyorum, diye ya
zıyordu, kötü, kurnaz bır kadının 

tuzağına dil§tün! .. Haysiyetin bir 
paralılı: oluyor. Yürumü kızartı -
yorsun Cemal, oğlumdan ulanıyo

rum. Sana sermaye verdiğime p~ 
manım. Yarın ıfliis etm.iyeceğin ne 
malfun? Görünü dört aç Cemal, bu 
wttuaun yol yol debJdir. Eir çık-

• nasının bu mektuplan Cemali 
çileden çıkarıyor fakat onu Leman
dan ayıramıyocdu; bılAkis Lemana 
daha kuvvetli bağlanıyor, evlen

mek için ısrar edıyordu. 

Leman razı olmuyordu. Evlen
mek içın evvela kocasından res -
men ayrılması lazımdı, ayrılması 

için onun aleyhinde dava açmalıy
dı; dava açmak elemek. kocasının 

mahivetini ortaya koymak, kızınm 
babasını elaleme ve asıl fenası, 
kt.7.ına teşhir etmek dernekli.. İşte 
r,.,.man bunu yapamıyacaktı. Afi. 

feııin öldü sandığı bir adamı, kızı 
nın kaf1ısınd-ı bır hilekar, bir sah
tekar suretinde hortlatama:zdı, bu
na hakkı yoktu. 

İki sene, fırtınaya göğüs gerip, 
bütün dedikodulara, çirkin isnat· 
!ara, istiskallere rağmen sevişti -
Ier. Nihayet An.ltarada tutunamı -
yacaklarını anladılar. Cemal ken· 

Lcmanla Cemal bu k<i§ke yerlef
tiler. 
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O gün hava çok güzeldi. Leımanla 
Cemal bir iki insan yüzü görmek 

için Kadıkötyüne indiler. Akşam 
vapurla köprüye köprüden de yi

ne vapurla tl'sküdara geçecekler
di. 

Vapurda Saffet Be~ rastladı -

lar. bıtiyar adam, otuz iki dişini 

meydana çıkaran bir gülil§le kira
cılarının ellerini sıktı: 

- Muhakka biraz deniz haVllSl 
almak istediniz! 

Beraber oturdular. Saffet Bey: 
- Amma ters gelnıiif!iNz dedi, 

Cemal Bey köyde henüz UZU11 

dolaşmadıklarını söyledkten. -. 

gö~ülebilecelt lloaıfular olup ol
madını sordu.. 

Baba Saffet ;çini 981cti: 
- Pek yoktur; köyümüz henüz 

sözün tam manasile İstanbulun say

fiyesi haline gelmedi ... Tektük ~ 

!enler oluyorsa da. bet on gün 6-

turup gidiyorlar. Köyde konuşu

lacak bir Pertev Dayı vardır; am

ma onu da bubnak güçtür, bütün , 

gün dağ tepe gezet", insana da pelı: 

sokulmaz. Hayata, dünyaya küs

müş bir adamdır. Bir de Halis 

Adem Bey var. Zengin bir ailenin 

çocuğu, her yaz gelir üç ay kalır. 
(Devamı vaT) 

bir yiike k8J11 mukavemet ,P 
'bilain. Filhakika İtaly.Ua 
aıuııı haberler, bu memleketiJI 

tıııaclea feei 'bir vuiyetta 
duğuna şüphe lıırakmıunak 
italyada kömiir yoktur. Peu-1 
un yoktur. Alıııanya, vi<lettiil 
da bir m.iI,..... toa kömürü 
eyldl ayıH kadar vermİf. f 
ondan sonra ırerek İn&ilis ...... ~. 
bombardımanlan neticeSiıı.ı
tihsalin azalman ve gerel.. 
yattaki aorluk yiizünden İ~ 
nın ihtiyacı olan kömüri 
edememektedir. • 

Böyle dün iflismı ve in 
ilin ettiii Britanya impara 
ğunun darbesi karpııuıda ··•-111 

ve iktısadt anartl içine atıl .. 
ya, kuvvetli ortağından Y 
dilenmektedir. Görii~e h ~ 
da birsev söyleıım.iyorsa da .,.... ..il 
lisanı bunun ftimul ve maııJr""'"~ 
anlatacak katlar ~ 

s 
s 
d 



Habeşistan da 
ESrıtı intikam •• 
c;oliııJ. a.ıııın Yazan: Ali K.euıal SUNMAN 

ısus o'd Aıvrupa harbinin Afrikaya si· 
! ı..ır il rayetinden sonra Hnbqistanda İ· 

lalyanlnrm vaziyeti ne olacağı nıe
Hitlet ••lesi bilhassa sonbal:ardanbcri zi-
soıı ~ hini eri meşı:ul et.mektedir. Yeni 

tında \erilen malumat gösteriyor ki Ha· 
~ yal' beşlere silih vermek işi İngilizler 
~tice ti larabndan Jimdiye kadar muvaf
• A)ııı' fakiyetle görülmiq \"e artık bu • 
nde ı ııuıı fıliyat •abasındaki neticeleri 
'1eğe beklenmeı;e başlamıştır. İtalyan· 
py•)"' lar Habeşist.aııı ele geçirirken ora· 
jçis uı' a alınacak intikamları olduğun· 
Bil il dan bahsetmekten çeltlnınemişler· 
j(,, g di. 189G da Aduadaki mağlubiyet 
eten İtalyanlar için pek acı olmuştu. 
raııJ Fakat 935 de Habeşistanı almaP 
apın kalkışan İtalya hem o mağlubiy~ 
üfıısl tin inlikaııunı da beraber alaca -
. ıJ ğ"ıru, hem de 1Wyada eski hüku· 

ebb;ııl metlerin takip etmiş olduğu müs-
yı!İ teınlcke siyasetinin haWarına bir 

~ k1',.J Caha düşmiyece(ini söylüyordu. 

1
. ·

1 
1 Eskiden İtalya tuttuğunu kopara-

ın. çill, mazdı, 922 denebri iWyaya bal" 
bıı' ka bir hayat getirdiklerini söyli· 

:iri' } enler ise artık hangi işe teşelıbüt 
• r ~ cderletl5e mutlaka başaracaklar
,::, ' dır, deniyo~. &kiden yapılan 
butııl ve İtalyanlar için ajiır ıııağlftbi-

yctlen malolan Ha!Jeşistan seferi 

denıı' 935 harbini birbirine bensetme • 
.. ~ mek lizllll gddiiini söy !iyen ye
bJ ni İtalyanlar fUJI• ileri siiıü.for· 

.,.,e 1 !ardı: 
· ğii lİ - Hi!kU:met bu mağlubiyetler
tile I den o zamanki hükUmeti mes'ul 

ji bil tutmalı. Kendisinden istenen n
elini' saiti ve imdat kuvvetlerini vak· 
ki• ' tinde göndermemiıtir. Balbuld 
. tİ şimdiki bükU:met ne .istf>nirse ve

nı •f~ riyor. 
j\t.11 lllağlftbiyetlerinln intikamını al· 

tir. ; tııak için Habeşistan• gittiklerini 
yaıl söyliyenler Aduadan bqb bir da 
if11f Anıba Alaginln ad.un anıyor!~. 
~ıl 1896 seferinde kaymakam Toselli· 
elı ti nin ölüıııünden öç alacaklannı ya

iJ uyorlar, haykırıyorlardı. Şiınılild 
~tıil İtalyan ı:ençleri herhalde Adua 
ise il felaketini, ne de kaymakam To
'tl~ o.elliyi biliyorlardı. Ancak ifltl -

· şeıı f yorlardı. Fakat o günleri bilen 
Yaşlı İtalyanlar az değildi. Genç· 
le.re yeni bir hararet vererek ha
rekete cetirmek llzım oldupna 
kanaat getiren fimdiki itaty., • 
geçen nesillerin ihtiyarlanın ıla 
söyleterek Oabeşistan &efet'ine 
ınilli bir mahiyet vermeyi öüşüa
nıö§ffir: Milli intikam har!Ji. 

italyanın mmteınle'ke ıı!iyaseti 
takip ettiiji yeai de&ildi. Lak.iıl 
'limdiye kadar bu siyasette umu· 
lan neticeleri elde etmek için çok 
zaman, para va emek sarfedHdi
f:i.no teessüf edca yeni İtalyanlar 

k)ell eskilerin hatalarım şwıda bulu • 
.J yorlardı: Müstemleke siy.setinde 

ı ar '" 1 devlet adamlarile yani daha doi
aı<r JI'. rusu sivillerle askerler aras1nda 

yı ; her vakit bir a!ıenk temin ve mu
ş"!! hafaza edilcmeıniftir. Devlet ada
t.i 'J'I ını düşünür, denizaşırı bir yere sa· 

bip olnıağa karar verir. Fakat bu
nu yapacak olan anuk askerler
<lir. Eğer aakcrlerle sivillcı: ara
...,da müstemleke i !erinde taın bir 
ahenk olmazsa faaliyet daima sek· 
teye uğnyacakiır. 18!16 Habeşistan 

EDEBİ ROMAN: :l2 -

sövmek 

• • 
olduk-

Bet alb aene evvel Habet 
vakayiini İtalyan zaviy• 
sinden ııörüp yasan Av· 
rupah bazı muharrirlerin 
yerine ıiındiki vakayii 
batka kalemler anlatacak 

seferi bunu göstermiştir. Fakat 
935 seferi bililk.ia ınuvaffakiyetle 
neticelendi. Çünkü ba4taki hüku· 
met reisi hem ııi~illere emir va
riyor, hem Habeşistan.& yolladığı 
kumandanlara.-

An.hara radyo Utuyona11 • 
tan sonra can kurban •.• 

dan b'lfluı, iki yeni radyo ia- •ı--------

tı:uyonu daha teıiı için, mat• "B k d J k b • b d 
b1;1at umum mudürlügünün ,.~ u a şam a ge ' a veyı en en 
kıkler yapmakta olduiu ha- .~ d • d" dd" •• 

Habeşistan seferinin İtalyııdJI • 
zun !Jir edebiyatı vanlır. Oraya 
gidenler, ıel.ealet' yn&lar yadı, ki
taplar çıbnlı. Hayli ııaınanaa
)teri İtalyan ıı-ytahtında bulua
muş olan bası Avrupalı yabancı 
muhabirler de şimali Afrikaya gi- l 
derek yeni imparatorluğun nasıl 
kunılduğunu görmek merakına 
düşmü~lerdi. Onların bu ınerıılrun 
tatmin içiıı kendilerine her türlü 
kolııyhklar gösterilıniştir. Onlara 
da yazdığı kitaplar var. 

ber oerıliyor. Ayni haberler Ç e, JSterseD ye 1 CC im~ SOV •••u 

Fakat Habeşistan e&elesinin o 
faslı artık kapandı, O zaman ne 
yazmak istiyenln ,·ana yazdılar. 
Ve 1891 Aduanın, Amhıı Alagi -
ain intikamı alıadı diye sözlerine 
nihayet verdiler. Lakin Habe, me
selesi halledihni' olmuyordu. 0-
aua tekrar ta.elenmesi bir gün 

mukarrerdi. 
Büyük vebyiin her saiııa... için 

ayrı ayn vak'anilvisler gerek. Şar
ki Afri]uıda İtalyaa iınparatorlu
jıı Irum)ılu, tnnıluyor diye ay • 

!arca düny• matbuatını yadarla 
işgal etnıiJ o Z&J11aı>ki bazı Av • 
rupalı vak'anövislerin yerine bun
dan sonraki Habeş vekayüni ya
zacak daha )Ja'° kalemler za • 
hıır edecek. 

insanın 
kında 

boya bak· 
tetkikler 

VücudümilzÜD her yeriai bu • 
ıünkü tıp ilnıi şimdi en hıırtla t~ 
fernıatma kadar pek iyi bi -
Iiyor. Son relen bir hp ıuecmuuı 
töyle yazıyor: 

19, 25, :W yaşlannd.a ~er yüz -

cümluinden oJarak fUnu da 
öğerniyorıa: Yeni iki iatcu • 
yon, yaln~ memleket dahili 
aer.ıuııne ve ııeırıyatına h~ 
reailecektir. 

Matbuat umum miidiirlü • 
ğünün bu tqeb.,uıünü takdir
le arıılamau liizun. üugün 
arM, radyo, dii11yunın her ta
rafından en miıhim bir oanla 
olmufiUr. Ankara radyo iatıu
yonunun nefl"iyatı çoR yüklii
diir. Belki, bir takım hôdiae
lerde aboneler tatmin edile
memektedir. iki yeni radyo 
daha faaliyete geçtiği oakit, 
bütün istaayonlarım~ daha 
geni§ bir pro3ranıla neıriyat 
yapmak imkanını bulabile • 
ceklerdir. 

Temenni ederiz ki, bu it> 

savvur ve projeler, bir an ev
vel kuvveden fiile çılmn! 

BÜRHAN CEVAT 

Hariçte Çalııan Aıiltanlar 
Çıkarılır.cak 

Üniversite asistanları için hazır

lan.an yeni talimatname Maarif Ve
kiletince tasdik olunarak dün rek
törlüğe gönderilmiştir. Buna göre 

hariçte iş aldıkları görülen asis • 

tanlar derhal vıuifelerinden men 

oluıncaklardır. Aı;ist nlık ma!l§ı 

asli 30 - 60 lira arasındadır. Asis

tanlar bülün mesaileri:ıi yalnız Ü
niversiteye hası-edeceklerdir. 

den dok111 yüı: kişinin boyları öl- \<=============~ 
çülmüı, vasati beyun 19 yaşındaki 
insanla-ıla l,M, iynni beş yaşında 
ola larıa 1,57 ve otuz yaşı. dakile
rin 1,68 metre nldıığu ıuıJasıhnıt
tır. 

Dl!!er taraftan muhtelif yaşlar
da iki bia kİ§i illerinde de tecrü
be yapılmış ve a1ağıdaki netico

lere varıhnıştır: 
ze yaşından 26 yaşına kadar 0-

Jaalarda 1,647, 39 yaşından $0 ya· 
şın• kadar olanlarda l,li57, elli ya

şından fazla olanlıuda ise 1,655 

metredir. 
Göriililyer ki insanların boyn 

olus yaşına kadar arhn•J<la ve i 

elliden sonra ... ıınakudır. r 
ta .. n lıoyu hakkında şu netic~ 

!er de öğrenilmiştir: 1- Şehirli-

1 

ı, 
!erin boyu, köylerde ve kırlarda, 
hulasa temiz havalı yerlerde otu
ranlardan dalın uzundur. Şehir ne 
kadar büyük ve zengin olursa. nü-
fus da o kadar toplu olur. 2- İn
aanın kendisi ne kadar mükenunel 
olur ve çocukluf.mıda ne kadar 
az zahınet ve meşakkat çek:rriş o
lursa. l>oyu o kadar uzun olur, 
3- İnsanlnrıu boyu men.up ol -
dukları ırklara giir~ d •ğişir. 
Vücudümilıüıı r•ztı sıkleti 25 
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verilecek 
sü.tU.:ı m.lkta.rına selinoe, oocu.ia. 
aı: dDIUl fa.,ıJası ne s* sık me. 1 

me v-elt ı,wır. Çocaltlaruı ._. I 
veti ve ı.ı..ı .... ,.unnüne ah.nırsa, 
doidukla.ll soora Wı. ~ ı 
.ıriiJuliuıeri h•r lk! ,..~ıe bir euı
Uiln~i muva.f1\!Jr. Yahu;: 90-

e\lk u.ytf d.&l.}Ct~e Ye yah\8 lfti
hMI J'cıria4.e İK, ba a.Jll0ıl1l f..._ 
lası da.ha zlradc kı.v.lhlır .. Vor
mat zaauwda as,'a.ıi fllWla llir 
bat•nk. az.&ı.ni ra.. .. ı1a. Üç Mal ohuak 

•erektir. 
Ço.:ııauJl ...ııtı .,.ı.un m'!ı:lan 

dıotunıwıan ilk am,;uı!annil& 

tayl11 edl'nuez. Uu uıenı~ ıni.td

dr\.lnln en ihl yimıl dd;.tk.L .sür
m mw- mahıur yoktur. Eğer bir 1 

oocuk bir memıtdt" toı-ıl:ı. süt em- · 
m':-Gl', bunun k:in tnıdiıı)eye duş .. ; 
ınl.>t Jühal 1-0i.lar. 

1."alnıı Lı;iilra f'dcet>k al;,ı,ıneUcr 

zalılr olur ve pblli'i y~ t•ıluw, · 
dll('l •~ b;ha.l )1· MI ol.a.n me-
me f&bllası samanlarını uz: im.&- ı 

den 50 aşma kttdur ol>n erkek
lerde 67, kadınlarda r.'i kılo'(Tam

dır. 

1 l.J ve _b~t· dukM.wa ıııuracaat ~uil· 

1 LJ;dir. 

Dava hakaret davaı;ıdır. Davacı 

kahveci Kemahlı Halil, dava edi· 
len ayni mahallede mütekait me
mur Mustafadır. Davacı Halil, da-
va•ının menuunu şöyle anlatıyor: 

- Kahveciyim .. Kır.k beş ya~n
dayım. Bana fimdiye kadar kimse 
•kaşmm üstünde gözün var.• de
medi. Ben de şimdiye kadar kim
seye •gözünün üstünde .k~ın var• 
demedim. Şimdiye kadaı· da, dük
kanımda patırdı, gürulliı çıknı•dı. 
Çok şükür, iyi kölli geçinip gidiyo
rum. Bi.zıın kahve, mahalle arasın
dadır. Eksik olmasınlar, bunun gi· 
bi birçok beyler kahveme gelir gi-1 
der. Bir mahallede ne olmaz? Her 
türlü adam var. Her tüTlü adam 
var dcdimse, hepsi efendi, tanın
mı adam ... Hepsi bir mahalleli .. 
Biribiril~ şakalaşırlar, gülüşürler .. 
Eğl nirler. Hepsi de tiı"yakidir .. 
Kahveyi kendim alır ,kendim ka
vurur, kendim çekerim. Kahvemin 
de üstüne yoktur ha!.. Bu efendi, 

konuşkan, şaklabandır. Tuhaf tu
haf laflar söyıer. Herkes güler. \ 
Hani keten helvacılar vardır ya .. 
Onlar gibi, Herkese bir .ınfuıi uy
dı:rur. herkese bir beyit s .ylcr .. 
Herkes r.;i\er. Geceleri geç vl1'le 
kadar oturup söylerler, gülerler. 

Geçen g..ce, kahvede oturuyor· 
ıardı. fiıştcrıler birer ikişer çe • 
fendi il bunlar ikisi kaldılar. Su 
yolcu da lilian adamdır hani. .. O 
da bunua kadar liıl bilir. Buna la[ 
yetiştirir.. Lafsız bırakmaz. İkisi 
kon~uyorlar .. Ben de yanlarına 1 

geçip oturdum. Dinledim.. Lafa ! 
benzer liif konuşmuyorlar. T •haf 
tuhaf lif'!ll' söyleyip gü'üsü ·orl&r 1 

Herkesin blr derdi vardır. Be -
nim de derdım var. İyi ks W! bu
lamıyorum. Sonra, ı~~i..,.Ter e~ki.c;i 

Pibi d('ği\, daraldı. Baktım ki bun-1 
!arın.ki li,f değil, dcr<i.i.mi açtun. 
Bana söz söyletmiyorlar .. Sözümü 

ikide birde ke<iyorl r Yint' &'5 çı· 

karınuJ,ın. Onhr kesti, hen röy-? 
!edim. En sonunda. bu •Halil E -
fendi, Halil Efendi diye beyitler 
söyledi. Ben birşey aıılamadım. 

Su yolcu kahkahalarla p,iildii. El
bette iyi bir ser •i>) liiyor, güleyim 
diye ben de güklü.m. Bu ÇL'<tı gitti. 
Bu gittikten sonra, : 

- Süvlediklerine nrrlen gU~dün, 
Halil Efon<li? dedi 

- Elbette iyi bır eylt-r söyle
miştir. AnlRn 'dım r.snnetmesin 
diye güldiim. Dedim. Su yolcu di
yip de gc•çn1 yelım. Şimdi su yol· 
culuk da kaln :ıtiı va ... Su yolcu 
~" ht•r "'y<k n anlar . Çok lılf bi
lir ... Ben ıylc dıyince bir kahkaha 

kopardı. 

led. 

A.v !. dı .l sana fena laf sôy-

HnyJI c 
kıın C} C 

decıı Osman 
ıı l:i öyl('meıı. 

lı> ec !<mı • Her . 
ı' ı be ·ıtırr !1• r O sö ·le-

yince herkeJ guler. Bana niçin fe
na söyliyecek! 

- Sana kızdı .. Dedi. Ne .ı;di bi· 
liyor musun? Nezaketle •Allah ca
nını albın!. dcdL Ne söylediğini 
bilmem. ~ir burada .. Ne söyledi
ğini o söylesin. 

- Madem ki bana fena 
18.f söyledi.. Davacıyım. Bu yaşa 
geldim. Baııa kimse fena liıf söy

lemedi. 

Davscı oturuyor .. Maı.nuıı kal· 
kıyor. İşin iç yüzüııü şimdi ondan 
dinliyeceğiz: 

- Efendım .. Bunlar bô ·le birkaç 
kişidir. Müz'ı~tiTlrr .. Laflan anla- 1 
mazlar. İki ki~i Konuşurken lakır
dı arasına girip insanın lafını piç 
ederler. Bunların elinden, ve ilil
ı!'hülmüştekıi!.. Geçen gece de, bız 
Aşırle konuşurken yanımıza otur
du .. Vır vır vır, dır dır dır ... Dişimi 
sıktım .. Bir dayand.m, iki dayan
dım, nihayet patladım ... 

Efendim, meıjhur Hersekli Arif 
Hikmet bey vardır. Şuarayı kadi
meden ... Bir gün o yolda adliye er. 
kanından birıle konllijurken, ko -

nuştugu adamın yanına Halil adın-ı 
da birisi gehniş. Suların lafını ke
sip kendi derdini anlatmağa, azli
nin sebebini, mağduriyeti scb~bılel 
~luk çoc_'.'ğunu geçindircmrd:J ni 1 
d.inletmege başlamış. Hersekli ın~ı
hum zaten asabi zat .. Dişini ~ıkml!j 
an.ma, bakmı~ ki Halil efendinin 
gideceği yok, irticalen şu kı 'ayı 

okumuş: 

• Cet•rü cejası dchrin bitıııı>z 

Hali! Ef ııdi• 

•Bu çil!eye tahammül ~tın.ez Ha.

lil Efendi> 
< Ltitfeyleyip de b~ri buraıfon 

Hııda. gidersin• 
•Kendiliğinden a.>la git11ıez Ha

lil Efııtıd.i• 

Kahveci Halil boyuna derdini 
nnlatmağa uğraştıkça, sinirlenmeğe 

basladtm. Aklın.a bu kıt'a geldi .. 
Olduğu gibi ckudum. Artık, ister 

,abivetle bir kıt'a okuduğuma, is
ter buna hakaret ettiğime hük -
medil,in. ~le, \'WruU hal bundan 
iharet\ir! 

. Müba'iır koridora d<>ğru Sf'ole • ı 
nıyor: 

- Şahid Aşir .. Şahit .. Aşiiir! j 
Sakallı, iri yapılı, dinç bir adam 

:;eliyor. Vak"ayı aynen maznunun 
aıılattıgı gibi anlatıyor .... Zaten bil
diği anlaşılruı Herse~li Arif Hik· 
metin kıt'asını aynen maznunun 
okudugu gibi, fakat ga) et ahenk
tar bir sesle t.<·krarlıvor. O ua · 

- lstc \·ukuu hal bundan iba~et
tir diyor. 
Sa1cıu !.ahi•) e <>dilivor. Biraz sonra 

•ekrar açılıyor Karar okunuyor: 
- .. Mumınun hakaret ka di 

sabit oJnıadığı gibı mevzuubahs 
(Det•amı 6 ıııcı sayfııau) 

Sevece· • 
sı • ' Sen de 

Yazan : E. TEM İZZET BENICc 

raa.tler gcccl : d·r. l!el. .. , uııın kış 
geceleri b1..·nı U!d ru.r, lıarap eder, 
yorar, b.ititiı-. c .. gün ağura.rkcn 
u~·urum. Onlar konu nı) ulardı, bir 1 

bağ, bah~e lıikill e.i idi konuştuk
ları. 

Yerimden kalktım, kararsız \'e 
bacaklanıuın ı:idişine bağlı yürü• 
düın. 

kor'.<tl!i{um için ne kalmayı dü il
ncıı. ııe de korkmodığun için çık
mayı lasarlıyan bir ruh haleti içia
ılc değildim. Belki bir buhran için

deydim. Bu buhran da daha ziyade 
Salihiıı bana kar ı olan kayılsızlı

ğınan gelen bir buhrandı. içim • 
deki hoşluk ve damarlarımdaki bn 

boşluğa kar§ı olan ihtiras beni sü
rüklüyordu. Bunun bir manası da: 
hiddet .. dir. Salibe hiddetleniyor

dum. Bu dakikada ıia hiddetliyim. 

Ne tuhaf ve ne garip adam bu?. &
Ye geliyor, beni bulamıyor, tek k~ 

lhne söylemiyor, yemeğini yiyor, 
nöbet. gidiyorum.. oliye çıkıp ıi· 
diyor! Bir başka kim onun yapta
tını yapar ve han(i kadın oıımı k 
tutumu brpsmda isyan Ye hiddet 
duymaz. 

-
sın da dil imin ucuna çok eı;k.iden 
•evdigiru \'e bıldigim bir ş;ırkı gel
di: 

- Gene LCvrakı derunwıı. yıkı
lıp bir kenara düştü .. 

I>iye hasladmı ve söyledim. İyi 
ıni söyledim, sesim mi pürÜZSİll 
geldi, yoksa ilk defa dinledik • 
!eri bir şarkı mı idi ne idi, niçindi, 

bilıniyorum. Hepsi, •anki yer yü
~iinün en yüksek bir BTtİstini al

lu§lıyorlarmıs yibi hayran hayran 

beni alkı !adılar. Nerede ise, hepsi 
birer bu er kalkıp: 

Bir §n<kı daha sö~·lcınenı için 

ısrar edıyurlardı. Ben: 
- Yoo pazarlığımız bu kadardı .. 
Dedikçe, onlar, hele Naciye büs

bütün ısrar ediyor: 
- Ablacığım, ablacığım bir şar· 

kı daha.. 
Diye zorluyordu. Kızcağızı kı-

ramadım, Nedense ,bu kız öıbeö2 
Suriyeli ve üstüne üstelik tam da 
Fransız kültürü ve duygusu ile bes
lenmiş olmasın• rağnıen ban~ çok 
sempatik geliyor. Onu .•evıyo -

0 da beni çok sevıyor. Bil 
runı. b" 
hissimi açıkça ..ı;,y ledim. Ve.. ır 
şarkı da onun için okudum. 

O anda kafamın içınde hep o iki
de bir gcleu ve silinen soru vardı: 

- Ben kocamdan korkuyor mu-

yum?. 
Kendi kendime: 
- Korkmuyorun .. 
Diyo ve .. muhakememı yurutii

yordum: 
- Kaduı k.ocasndan korkmu 

ve .. korknuıınalıdır . Kan kocalık 
saygı ve mütekabiliyet arar. Kork· 
mamu saygunııdır. Ne kadın ko
casından, ne de koca kar1"lndan 
korkutmayı bek.lem~lidir. 

Yine, ifte hep bunl•n olü,ıtnll • 
yordum. K•nnlık daha çok ko;yu
lapoyrdu. Biı- aralık: 

3~SON TELGRAF-'?! ktınun lll41 

~--HALK ........ 
SÜTUNU 
Evlenmek iafiyenler, 
if ve İ§çi arı yanlar, 
fikiiyetler, temenni-

ler ve miifküller 

1' ve lş9I Ul7ani&rlr. herlıaııP bir 
mii41<illü /olan okoy11<Dlarmumı 

m khıplart bu sütunda muntaa
DLUl ve mecca.ı~n nr4reıclilecekür. 
Gazetemizin. &tkt.ur ve avukatı da 
suru.lanlara. ee•t p vercctklerdi.J'. 
Ciddi !ııd."vao ~khfleri de bu •il· 
Wada IJI&.,.. nep-ohınacalct.ar. 

İzdivaç Tek lifleri 
- Uzun boylu esmer miltenas p vü

cutıO tv ... aty<.ı.b .saçlı. iri ıöı.lU 25 J'A• 
~ında bir d un1. Iitsmi nl\ıes.~elt-rden 
bıriı:ıde 80 lira maaşla ça!J$malcta;rım. 

Baı;ka lııçbir eelirun yoktur. Hayat ar. 
Juıdaşlısı edcceiinı erkeh te aradıaım 

e~sa!ı,_ uzun kunu-al veya esrr.et sa~·ıan.. 
clililerı tok güzel olmaaı ve yüksek m$
tep me.zunu bulunrnaınchr. Yaiı da 28-33 
olabilır. Taliplerunin cldd1 tcklillerile 
beraber Son Telerl:ll aazetesi evlenme 
süLwıu Tok. oı. rumuzuna mtiracaatlan. 

- Yirtn dvrt yasuıda kuınral, namu. 
lu bir ~ l<wyım. Küçük Y&Jlanberi 
ev ıtw okıriılk bır evi idare edecek fO.. 

kilde yebjUın. B.ı.r erk il idare edecek 
tahoilim va; ılenı ıçlne gırecek alı!A· 

kı iyı bir sub.;.y a ~vlenınek 1stıyonım. 
Ciddi t.ckliı!eriıı Son Telgr.t Halle Sü
tunu (S. T. S.) adı e:ııne 5undermeleri· 
ni r.ic.a ederim. 

- :ı6 )'alında, ı,78 boy, 80 kilo ıamıı.sıı.
hayıın. Tc.ı.bsılim orta. Ulak ya~tan iU-
baren ticaretie meşgultun. Taın m.Ana.
"ile llömuskit', dürltst iıJ adıunıyım. Yal 
ruz serınayemin d.M.rlıgıncUin ~ mab-
dultur. Bu sebeple de bir aile :JUVUl 

kura•nıyorum. 

Sermayeme yardım edebilecek bir lı&
yat arkadaşı any~)f'.ı.m. En aı orta tah
silh d!ını.sl bir aile kızı oıma.ı, bilhassa 
w.ıı.en im e rWıl u bulwunası, 1.sabl olma
rna~ı şo.rılır. Anusu olanın li'.ıtt:en Son 
Tc gratla ıı l\ıl. K. rumuzuna mt.ı.mkün 
olduğu kadar ..ı.abaUı nlektup yazma -
larını ric:a ed~rim. 

Hu5u&i Ders veriyor 

Tüı·k.çe, fransııca hususi dera veri ... 
rlm. Riyaziye, muhasebe, wnılil detteride 
talebelerin müşkull~rini metodlunla k.~ 
Jaylaotınrım. Herha.nci bir sebeple 
mckl.ebe gidrniycn \;OCuklara tam taıı-
6.il verırlın. Arzu edenlerin Son Te.lçaf 
Halk Sütunu Y. E. K. rumuzuna müra
caatlarını rica ederim. 

Açık Konutm 
Bay D. K - İ..Uvaç tA:k!Wnlzde bil· 

di.ni.iğl.n.iz. evaarınıı: yazınıza u,ymlU'or 
teklifi.ııfzde c.i.dd.f ilıien.tz laakild evu:tı
nızı yazınız. 

İzmitte Kutlu kı.raothaneainde aa,. 
Süleyman Ali1; - Mevzuubalıa o1ı:uJa 

&ireblllrsiniz. 

Bayan H. Ç. T. He H. Ö. - Mektup 
larıııız l>ildordijioiz adreslere bu&ün 
göndcrllmiıt.iı" 

Bay Ha!U Oriaç (Çatalcada dava v.
kiU) - Tahkikatın neliceoini ve romıl 
müsten.idatını bildlr.irscn.iz onu da 7a .. 
zarız. 

Aranılanlar 

Ebe, lıa.tta1.uıı"1cı ve bademe kadıa 

arnnınaktadır· Taliplerin Cajaloğlu 

Sıhhat Yurduna acele mUracaalları a .. 
umdu· 

Doğum 

Turk Tulwı Limiled Şırkell elg;per
lerUlden Ha~n lla ri Saln1anın Ame-
ıikun hastnnesiııde bir erkek ınrlf'dı 

dünyaya ~lmişt.ır. Nevında uzun t>
miiı' ve ailesine saadet teıuconı ederU. 

Gelen Mektuplar 

(1 mail Botıtan), < •• C. F.), (Sallhacl
din Macar) ınalbaaya bırakılm.ıf, (1ıL 

!il. E: Beyazıt ve İ•lanbuldan postaya 
-ilmJş), (Zehra: ls\aobuldan postaya 
verilnıiş) r l.ekluplarwu; vardır. Saaı: 

15--19 arasında aldırınız, 

sesle dalguılığıındıı.n ayrıldım. Bak 
tını: Halil Nedp. 

- Siz D1isiniz Halil Necip Bey?. 
Dedim, Sanki, kırk yıllık tanıt" 

mışız gibi: 
- Benim yaa Lı'.ilfiye .. 
Dedi ve .. <Pnli b<•nli bir tavırla: 
- Ne kadar d lgmsın, aeler dtl-

şünühorsun böyle?, 

Dedi .. Bu soruı lar;ı:ıoa hayret 
ettim. Fakat, kendi neıınketsizliği

ne verdim, yilıUae TIU"nıaclımı 
- Burayı çok aevılim. Gii.wl bir 

yer, şiirli t.ıbiat kOfesi. 
Dedim .ilave ettim: 
- Burası Ş.ıwn halıjkaU. çoll 

aefis bir parças.ı. 
Birdenbire, 
- Bilsenlı ıh de Jlı11diye kadar 

ıör.!üğiim kachnlanıı n.e kadar lil
zeli ve şiirisiniz .. 

Topkapı, 
Edirnekapı, 

Mevlana kapı •• 
Gazetelerde küçük bir ha. 

ber çıktı. Efendim, belediye 
miz, T opkapı dıtındaki orta 
mezarlığı kaldıracak, buraya 
ııüzel bir meydan açacak ve 
bir de zarif çocuk bahçesi ve 
park vıicude ıetirecekmif .. 

İstanbul tarafı halkının, bu 
yeni imar projeainden mem • 
nun olması li.zım .• İıtanbul ltir. 
evdir. urlar, bu evın duvar• ' 
!arıdır. Sur huici de bu evin 
bahçeaidir, 

Yazın, bilmem, yolunuz 
Topkapı taraflarına diqcr 

mi?. Halk, fevç fevç o tarata 
a.kın eder, Sur haricinde i nM

zarlıklar, Kagılhane, Çırpıcı 
çayırına döner •• Atqler ya.kı
lır, sofralar kurulur, ııramo
fonlar çalınır, rakılar içilır, 
h11tta, çifte telliler oynanır, 
ıöbek atılır. 

Sura yakın taraflarda otu· 
ranlar için, ııidilecek baı a 
yakın bir mesire yeri yoktur. 

İstanbul surlarının kapılan 
aırıı.aile malfım olduğu üzere,? 
Eğrikapı, Edirnekapı, Mevla· 
nakapı, SiliVTikapı, Narlıkapı. 

Y enikapı, K.umkapı, Ahırka. 
pıdır. 

T opkapıdan b•ıka, diier 
bütün bu kapıların dıtına cfa 
birer meydan ve park yapılıi• 
aa, lıtanbul evinin bahçesi 
tenlenmit yeıillenmiı, neıe • 
lenmİ.f olur. 

Gazetelerde, Suadiyenin İ• 
mar pliim hazırlandı, diye, bil 
havadiı okuyunca, habrıma, 
İstanbul tarafı ve İstanbul t .. 
rafı halkı ııeidi. Yazın, herkes 
Suadiye tarafına gidemez ya.. 
Hem, Suadiye tarafı, orada· 
ki -.inler aayeıınde, Allah 
~ersin, bir taraftan imar olu
nuyor, ırüzelleıiyor. 

İstanbul tarafı daha kalaba 
lıktır. Şehrin ea çok müte.ü
,:f mıntakaaı. İıtanbul tarafı· 
dır. İntaallah, Proıt cenapla. 
n, buudan böyle, 1.tanbul Uı,. 
rafına da iltifat )iizünü scı.:; 
terir ve bu cihetin de ırüzellet
meaine, ıenlenmesine aay v 
l[ayret eder. 

R. SABiT 

Kızamık için Dezenfekta 
Y apdmıyacak 

Kızıl, diftiri, lozamık ııibi Sıi.l:ı 
bulaşık hasta lıkwa tutulanı.arta 

ikametg8hlarında yapı.J.ınakta ol 
dezenfekıriyonun badema kuıuntk 
hastalıklarında yapılmaması ka 
rarlaştırılmıştır. 

--o-
Beıiktaf Halkevindc 

Konferam 

~/1/1941 cumarteı.i günıi ~aM 

18.30 da Sıdkı Ak<Yı811 tarafından 
edebiyaturuıın ana hatları hakkı~ 
da bir konferans verilecektir. 

BiRIMIZiH DERDi 

H E P i M İZ i H O E R O I 
Hastalar ve 
Doktorlar 

Bir olu17aeunıııs yuıyor: 
cBa.u cJok1orfa.n ıs vardır ki. 

balrik•kn b UN1 •• nf'Alwı6-
leı1 ile erini herkese ..,... 

diımitlttıliT. llaata loe doJ<i«
ü.n en evvel .haaak11t ve nentt:ı 
l>eltl~Jae filplıe ..ııı ......... ıo
•eli 8":rotla Zük6r bMl&N'l!tıliı 
b .. doktonıntı ba dnktor1anımz 
anamda sa.J'l.blllrls. ,\no3k mll!ı
lerenı doklıor acabt\ ne<lm basla· 
1""11la """"' bDırlalDI Ye ..,n...um 
........,... 417• lçlmbıle bir uatb 
VU'. Oerol b1r dokiorun lıuı+•ı:tıa 

ltanoı t"'1< '""''"'meııin• klin. 
oe 1 1·\\\.....ı VOm>M, biıwlt lanıdllı• 
'lama da 90.tll:rer ld, 1MI 4aı.lll. 

1 miklı..........,, m-
- imkimı ola tk ari11na_ - O ~arkıyı bunlarla mı söyle

din? 

Oiye dudaklarımı çiirüle çürü -
le öpeceklerdi 

Hava esmeı:le§i1irdu. Havanın 
esmerliği ı,..ııim ruhıııııu da ka • J 
rarhr. En çoı. ıztır. l' du)·duium 

Korkak, yılık hale gelen, geti
rilen bir kadıa içiA leııahk yap· 
mak ıhfüas olur. B<.iylc bİl' kaduı j 

:~·an) aktır. Bu çcşi L h:ısfatar ııcye 

d ·§kilo!!. onu Japınak :toruudadır
lar. 'ılık kadın da ko«a mJaıı kor
ltnrak yapacağı sel ı ;, npınak için 
d" gizli köşe bucak ve fın;at a

ı·ar. Kaıaklık salım kaç kocanın 
karısıııı tıııııdırm.a dörtte üçii ko
calarının istemediklerini onlardan 
gızli ynpan kadmlwrdır Böyle ko

ca kendi kendisini aldatan adıw 
kazağa çıkarıp ardına tcl·e~e bağ
lııtan kocadır. Kocaları üzerinde 
tahakküm cılcıı kadınlar da ayni 
akıbetin yolcularıdır. En haşarı er
kekler adı .. vlerinde kılıbığa çıkan 
kocalardır. Onun içindir ki, kan
kocalılı.ta en başta aranacak şart 
korku değil; bol, hudutsuı sevıi, 
sağlam seciy~ ve b]ribİl'İ.ne br • 
şı. saygıdır. Saygıda ölçü, derin
lik \'e incelik var.Jır. Seven 
kadın, sayan kadın, seciyeli kadın 
bir koca için tamam kadındır. On 
biitiinlükte bir erkek de ideal ko
udır. 

:&en cvdeıı cıkarkan Salih ten 

- O siz miııiniı hanımefendi?. 

Diye kulaklarUl1l clo1duran b.ir J 

Dedi 'l'e .• gerçt'klen glizel, slhl!-11 , 
olan gözlerinin b"! ~<' ,aı.>;Ş: \.ır 
kalp için tehlikeli o1,b:l~ek ıı.. 
lu§lanıll 'ha\Jştanma bal\'ladı 

(~-) 

• it.adar lJ ı ol ur ,. ne 1tadlr 

c h:ıstaıan --dit et'lel". 
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( oıınkü B<l!lıdon devam ve son) 

Bır gün Güstin ona hayatını, na
ul öt<şüz kaldığını, teyzesinin onu 
~asıl büyüttü.ğiınü, şehre gelişini, 

.. .ıanın küçük oğlunun ona sataş -
tıgıru, hep&ııı bırer birer anlattı. 
Alyoşa bunları zevkle, hazla din -
ledi. 

Alyoşa, şehirde ~akların, biz -
mel:karlaım ahÇ1 kızlari1" evlendi
ğıni çok duymuştu. ~te bır gün, 
Güııtin ona, babasının annesinjn o
nu evlendirip evlendirmiyecekle -
nni aorduğu zaman: 

- Bilmem amma, evlenirsem 
lriı'.riü lozı almam! Cevabını verdi. 

- G<izüne bir ike.stirdiğin var 
ıım? 

- Yok amma, eğer istersen seni 
elrnrn. 

- Bak hel!e §lllla, sormak da DE 

demek, tabii ısterim ya .. 
Karnaval gelmişti. Alyoşanın ba

bası aylığı almağa neredeyse dam
lardı. Ustanın karısı Alyoşa ile 
Gusıinm izdivaç fikrini öğrenince 
pek ;inirlendi, canı sıkıldı, koca -
mna: 

- Gii.sl:in ~e kalırsa ondan ha
yır beldeme, lfİJilİze yaramaz ar
bk! dedi. 
Tanı o Bll"ada da Alyoşanın babası 

~hnışti. Usta tıkır tıkır aylığı 
.ayarken Alyoşanın babası: 

- Ben size derneclimmi idi, dedi, 
it hususunda oğlumun üstüne gelir 
yoktur diye .. Nasıl memnunsunuz 
ya! 

- Hakkın varmış amnwı, yine ap. 

talldrtan geri kalmıyor. Ahçı ile 
evlenmeği kafasına koymuş. Hal
buki ben, yanımda evli adamları 
çalıştırmam. 

- Hele fU hayvana bakın; Siz 
akın üzülmeyin efendim, ben onu 
böyle haltlar i§Iernekten menet -
ıınesini btl.iriın. Diyerek Alyoşanm 
babası soluğu mutfakıta aldı. Oğ -
lunu bekliyecek ve ona icabeden 
nasihati verecekti. 

Alyoşa, gönderildiği ~ten nefes 
ır>efese gekli. Babası hemen mak -
uda prek: 

- Ben de seni akıllı bir şey zan
nederdim dedi, halbı,ıki sen ne de
lilikler yapınağa kallrışıyomwş -
ııun? 

- Ben ml? Hiç bir py yaprna
dnn ki... 

- Nasıl yapmadın? Evlenmeğe 

k;.lklşmışııınl Onun da zamanı var, 
ı.o n:ldt ben sana kendi seçtiğim 
'~namuslu bir kw alacağım. Seniıı 
. ' ııeçtiğin böyle bir §0hir Wl"tüğü de-

tıı. ımladın mı? 
1 Babası daha birçok §<?Y ler söy -
~ledi, AlyOf& da kartıhk vermeden 
ıara aıra içini ~rek dlııledi, din
"ıedi. :tlıtiyar sözünü bitirdiği vakit, 
'.Afyo.•a bermutat gülii:ın.siyerek: 

' - Bu ışi burada birakalım .. dedi 
- Tabii bırakalım. 
Babası gitt:ıkten sonra Alyoşa 

muhavereyi kapıdan dınleyen Güs
tiıı ile yaln1' kalınca: 

- Blriın işler bjç te yolunda git-

miyor, dedi, sen tabii duydun, bu 
~ kızıyor, ve izin de vermiyor. 
Güstın önlüğü ile yüzünü kapı

yarak ağladı, Alyoşa da hem içini 
çekti ve hem de dilini şaplattı: 

- Babama itaatsizlH< edemem, 
ayrılmamız lazım. 

Akşamüstü ustanın karısı ke
penkleri kapamak için onu çağır
dığı zaman sordu: 

- E, haydi bakalım, brbanın sö
zünü tutup ta iU ahmaklıktan vaz 
geçtin mi? . ~ 

- Elbet vaz geçtim. 

Dedikten sonra güldü. Sonra da 
ağladı. O günden sonra artık Güs
tin ile evlenmekten bahsetmedi. 
Bir gün tezgahtar ona, damda birik
miş olan karları ve buzları temizle
mesini söyledı. Alyoşa karı temiz
leyip tııkanan boruları açtıktan son
ra ta:ın ineceğ, sırada küreği elın
den kayarak damdan aşağı yuvar
landı. Aksi tesadüf düş!!' "il yerde 
demir çubukları vardı. Bu kazaya 
ahçı kızla ustasının torunll koş -
tul ar. 

- Bir yerin acıdı mı Alyoşa? 

Yok canım, acıdı amma geçer. 

Kalkmağa davrandı, kalkama-
dı. Kalkamayınca yine gülümsedi. 
Alyoşayı düştüğü yer<len kaldıra

rak kapıcının odasına götürdüler. 
Acele çağırılın doktor ıı~ıyan ye
rini sordu: 

- Her yanım ağrıyo•, amma ge
~. dedi, asıl bu işe kı7.&Cak olan 
babama hemen haber Ve>"meli. 

Alyaşa ilci gün yattı. Üçüncü gü
nü papaz çağırdılar. Güstiı> ağla
JJ111'klı bir sesle: 

- Ne o ölecek misin ser>' diye 
inledi. 

- Ölmek !Azım. İnsan her za
man yaşamaz ya. Elbettf> bır gün 
yine ö1eceğiim. Bana acıd,ğın için 
sana çok teşellür ederim, Güstın. 
Seninle evlenmeme müsaade etme
dikleri daha iyi oldu galiba. Seni 
alsaydım, bak ölecekmişiıl". 

Papas geldiğinde AlyQ.% onunla 
beraber can ve gönülden dua etti. 
İçinden de fUnu geçiriy-OTdu: cBü
tün örnriıroce, iyjlik, yumuşaklılr 

ve tevekkül ile yaşıyan insanlar b>ı 
dünyada nasıl saadet ve huzura 
mazhar oluyorı;a, ayni saadet ve 

huzuru göçup gıttikleı:i öbür dün
yada da bulurlar. Şu halde, rahat 
bir gönül ile olebilirdJ,. Bermutat 
ölüm döşeğinde de çok konuşmadı. 
mütemadiyen su istiyordu. Her va
kit her yeni hadiseye şa~an Alyoşa. 
şu anda da yem bir ı;evin karşısında 
p§a kalıyol'du. Lakin şaşması pek 
sürmedi, boylu boyuna şöyle bir 
gerindi ...., öldü .. 

Tıp Fakültesiade 
Hoca- (bir kemik göı;tererek) 

ıu kemiğin ne zanuındaııberi top
rak altwda olduiwıu söyliyebilir 
misin? 

Talebe- Evet bayım, sahibiniıı 
gömüldüğü gündenberi., 

,r·lf/IİIJ-------------ı-=~ 

YAVUZ SOLA 
Halifel,r· . Dıyarında 

t-Jo. ıos Yaza~: M. SAMI KARAVEL 

~lrf;..ım----.-----~--------B ağrışmalar, çığlıklar ortalığı kapladı 
Aman Allah!. Ağrıboz tıopları 

oir anda patladı. Etraf duman i

çinde kaldı Ye kıyametten bôr nfu. 
111une oldu. 

Bağrışmalar, çığlıık.lar ortaı.ıtı 

~ çin öttiirüyordu. Ben, hemen 

ileri atıldım. Yerlerde yaralanmış 

•e ölmüş düşman neferleri yatı -
l)'OI'du. 

Karakulhıkçu elinde ı:nızrak, ö
nüne geleni şişliyordu. Adeta fİf 
kebabı g)bi düşmanlarım mızrağa 

ıeçiriyordu ve bir yandan da iler

liyo~J1 

Sancaktarın tekrar emri işitildi: 
- İleri!. 
Olduğum yeı:den ileri e;tıldmı. 

Bir m=ak saıpı görülen tarafa 
doğru i!erbyordum. Aya-kta ölü
ler ve yııralı.lıır ortasında hare -
ketttz duran ve hayvanının ya
m başında yüzbaşımızı gördüm. 

Etrafnda dört ağrıbozcu lı:llıçları 
sağ ellerinde duruyıorlardı. Ara -
Jarında her tarafı pıınça parça ol
muş, başı çı.plak karma karışı.k bir 
halde olan arkadaşım Kurt Meh
metli gördüm. Onbaşı Eyüp dizüstü 
oturllUlil:u. YÜ!lii kan içinde idi. 

ASKERi TETKİKLER 
• 

~ ... ~.a:J 

la tec-
az r 

Hava hücu .ı1u alarmında aile sığı
n~klarında nas1l hareket edilmeli? 

--1- Yazan : RAB Mi 
Hava pasit korunma talimatnameei

nin hüküntlerm~ uyularak, alirm if8 ... 
ret, verildiği zaman evlerde ve aile •~ 
&ıni:1:klerında ne surctie hareket edj... 

lecegıni bı..lmek, hava hücum.larndan 
zarar görmeyi azaltmak bekımmdan e.. 
hernmiyetli bir noktadır. 

AJArm İJ8J'eli \<erildiği zaman, evler
~ ''•Y• aparlımanlarda toplu bir hal.. 
de bulunan ailelerde, ev hava korun _ 
ma &miri ev itfaiye müdüründen aay
risi ıaz maskelerini ve berabeı' &ötü
Mee.k.leri eşyaları alarak sükCmet ve in 
tham1a ıığına&a gitmelidirler. 

Ev hava korunma lımiri veya 11i!ı

na.k Oıiıniri, sığınaklara gireceklerin be
raberlerinde lüzumsuz ef)'"a retirmeıe... 
rini kontrol eder. Herkes sığınağa gir
dikten sonra ıslak bir örtüyü içerden 
kapıya asarak ıa• atıldığı lakdirde 
sığlnağın masuruyetini temine çalışU'. 

Dışarı kapzyı da kapattırır. 
Sığınaklarda sigara içilmesi yasaktır. 

Çü.ıı.kü mahdut olan s$nağın havası
m bozar. 

Kon\l"1llak, giliilltü ve milnakafa et
mek, ayakta durmak daha fazla bava 
harcattığından sığınklarda böyle hare. 
ket olunmamalıdır. Seferde; bombardı 
man başladtktan ııonra ha\tA a!Arm 
ifaretinde wnumı sı.iınakJardan uzak.
ıa bulunanlar bu kabil aile sığınakları
na müracaat ettiği takdirde sığınağa 

kabul olunurlar. Yalnız, bombardıman 
dan 1<>nra sığınağa girmek lst.iyenle
rin gazlanmış olup olmadıkları sığınak 
tın.iri veya ev hava korunma amiri ta.. 
rafndan sıkı bir muayeneden geçirile
rek araştırılır. Bu maksatla müracaat 
edenin ~Beri, yüile-ri sabunlu su ile 
eığınağın kapısı dışında yıkattırılır ... 
Yine kapı önünde bulundurulan ~ 
kaymağı tozu dolu sandıkta ayakkap. 
ları da temiz1enir. 
Eğer müracaat eden gazlanmış ise; 

kapının dışında elbiseleri soyularak ilk 
_yardım yapılın.alı, a1Arm.llı sonunda bu 

kabil hastalar süratle en yakin gaz yar
dım istasyonWla sevkedilmelidir. Sı

ğ'uu:ık amir.inin müsaa~i olmadıkça 

sıtlınaktaltiler dışarı çıkamazlar. 

Sğınağa zehirli gaz girdiği takdirde 
veya civarda gaz alarmı verildiğ za
man sğınaktakiler derhal hazır bulu-

nan maskelerini takmalıdır. Gazlanan 
Stg'.ınaklarda kalmak Mahzurlu oldu
iundan bu takdirde sıgınakta bulunan 
ı.ıara, müce\.·herler, kıymetli evrak ei
bi eu 1Ü%Uml.u ve mühim eşya beraber 
alınarak sığmak imirinin nezareti al
bnda lcotnfU bir sığınağa veya daha 
uzak bir mahftız mahalle gidjlmelidir. 

Gatl.t mmt.al<ada luu>eltet ederken 
ko.pna.lc, derin nefes almak, heyecana 
kapilma.lı: ini ölümü meydana &etir
diğlnden bu gibi hallerden !Pddetle aa
lı:ınmalıdır. 

Eğer sıjpnağın bir tarafı çöker V"78 
l!iriı ve çılaı kapılan t>kan.ırsa, atlı-

nalt!a bulunanlar evvelce OTllJ'B bu 
mal<satla hazırlanmış bulunan kazma 
ve Jtiire!tlerle bu yığıntıyı !taldll'1!llY•, 
menfez ve mahreç açnuya çalışır, Ev 
hava korunma im.iri de itfajyecilerle 
birlikte dışardan çalışmıya yardun 
eder. 

AlAnn nihayet bulunca: 
Verilen işaretlerle «Hava :ıücumu 

bitti!> ihbar öğrenilince ev hava ko
runma Amiri iıtaiyeclerle brlkte evi 
dolaşır, Gaz ve yangın araştırmaları 

yapar. Ev hasara uğranuşsa yahu\ yan. 
gın devam ediyomı derhal a!Mı:adar e
kiplere malfunat verir. Her taraf göz
den ceçirilir ve milteelriberı S>ğınakta
kilerin ç*:masma müsaade e:<1er. 

Evde bulunan yemek kaplan, iaııe 

maddelerini de muayeneden ceçiren 
ev korwuna Amiri bunları bol ve sa
bunlu ıu ile yılaı\malıdır. Gazlanmış 

gıda maddeleri varsa bunları imha 
etmek ve sığınaklar bo§aldılctan sonra 
ikinci bir al~rma karşı sığınağı kullan
ınıya hazır bulundurmak için lllzumlu 
tıedbirler el birliğile ve ev korunma 
Amirinin nezareti altında yopılacalı: 

miltemmim işlerdendir. 
Evvelce cGarlanı Jauwı hareloet> ya

zımızda da söylediğiınlz veçbile hava 
korunmalarında intizamla hareket e
dilmesi, sükünetin pıuhafazaeı ('ok mü
him bir keyfiyettir. 

Korunma tedbirleri ne kadar et.raflı, 

~ kadar mükemmel olursa olsun, a
llnn ipreti verilince heyecana kapıl
malı:, s!lkfineti Jxnacak ıeldJde iradeyi 
uyıflııtmalt yalnız bu hale düşenler 

(Devamı 6 ıncı 3ayfıu:!a) 
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CEBELÜTT ARIK CASUSU 
Müstesna filminin orijinal Fransızca ııüsbası 

Baş Rollerde: 
YIVIANE ROMA...1\ılCE - DUCHESNE Er. Von STROHEİM 

Aynca: 

c M 1 LE 
Gü•el filminin TÜRKÇE NÜSHASI Şark Şarkı ve Musiki•i 

1 ARABACINI~ Kili DUNYAŞKA 
ve HAY AL) 

Sinemasında 
(AŞK 

SARK • 
Gördiiğii büyük wuvaffakiyet dolayısile bir hafta dnlıa gösterile-
cektir. Bu n'lıazzam film İstanbulda biiyük bir aliika uyandırmıştır. 
Geceler için ;rerlerinizi evveldenaldırım., 

Fakat on ba.şı.rnın Jalıcı elinde 
VUl' m ağa hazır bır bal de ıd i. Ça
vuş Karaalı bır kayaya dayanmış 
her tarafından kan sı.ııyordu. Böy · 
le olduğu halde yere düşmemeğe 
çalışıyor ve elindeki ktlıcını atmı

yordu. 
Yüzba,'11 beni görünce bağrdı. 

- On birinci bölük sıraya;, 
Pl!§imden gelen arkada~lar ve 

bayraktar Murat ağa elınde bay
rı>k koşarak: 

- Efendim! diye cevap verdi. 

Birdeıl'bire yü2ıl>aş.ı kumanda -
suu söyledi: 

- Mızraklılara yoklama tam -
buru vurun!. Ağrıbozcular sil8ıh

laruu yüklenmi§ler!. 
Aşağıda düşmanın peri.şan bir 

balde kaçtığını görüyıorduk.. Ye
dinci bölüğün bayrağ. ve süvari
l!eri gözii<küyordu. Düşmanı önü
ne katmış orman içine doğru si:
riiyordu. Topçuları da bp- yandan 
ateş ediyordu. 

Etrııfıını.ıda şehit düşmii§ b ';-

çok al'kada.~larımız yatıyordu. Bwı
ları gömmege va.kıt kalmadı. Yüz
ıba~ımıı bızı toplamış ve sıraya 
gırm1ştık. 

Tambur, ileri ) ürüv~ emrini 
ver<lı. Yi.inirken zayallı babayiğit 

onbaşım Eyü1ıün dizüstü duramı
yaral< baygın bir hal<ie oturduğu
nu gôrdiım. 4aret ederek yanına 
çağırdı. Bana cevap verdı: 

- Ayağım kırık ... 

Çavuşumuz Karaali de kalçası" 
na gelen bir kurşundan vurulmuş
tu. Paçalarından ayak.kapları ü
zerıne kan sıızıyordu. 

Böyle olduğu halde çavuşumuz, 
- İleri!. 
Kumandasını işitir işitmez gel

di. Topallıyara.k yürüdüğü yollar
da kan izleri bırakaraJ< büyük bir 
metanetle ·bizimle beraıber ilerle

meğe başladı. 

Ben çavuşumuzun haline baka
rak hayretten hayrete düşüyor ve 
hiçbir şey yapamadığıma, hatta 
yaralanmadığıma bile k=yordu., .. a. 

Acaba sağlam 
ahlakta bir 

adam mısınız? 
Bunu anlamak ıçı: 
aşağıdaki 10 suale 

cevap vermek lazım! 
Pek o kadar dikkat etmeyiz. Fa

kat hareketlerimizden çoğu ken
dimizin nekadar ~ak mahtuk ol
duğumuzu isbat eder mahiyettedir. 
Biz bunların hiçbir zaman farkında/ 
olmayız. Mesela ötekini berikini 
iterek tramııaydan inmeğe çalı -
§"" bir adamın bu lıaroketini be
ğenm<ıyiz. Fakat galiba böyle va
ziyetlerde biraz cmiisamahalı• ol
mamız liiz.m geliyor. Çünkü be -
ğemnediğimiz bıı adamın hareke
tini ya sa.bak, yahut belki de o ak
şam biz ayni ile, hem de farkında 

olmadan tekrar etmi§ bıılunııyoruz. 
Kendimizin hakikaten kötü bir 

adam olup olmadığımızı anlamak 
için a§ağıdaki suallere cımet. veya 
•hayır• şeklinde cevap verilecek
tir. 

•Evet. cevabına 3, ıha.yır. ceva
bına O numara tıllf'ilecektir. 1 ııe 2 
rakamları da az çok müsbet ve11a 
menfiye yakl.ll§an ceııaplara 'Pri- 1 

lecektir. 
Eğer elde edeceğiniz sem , aka mr 

Zar 25 i bulur veyahut geçerse, ken
dinize dikkat ediniz. Çünkü hem 
cesaretiniz, hem açık kalpliliğiniz 
yok demektir. 
Eğer bulduğunuz rakam 15 ve 

daha ziyade ise, vasati karakter -
desiniz demektir. Çünkü bu ka
rakterde insanlar biraz da diplomat 
sayılırlar. 

Eğer rakam 15 i bulmazsa. bra
vo! Size •Hazret• demek ldzım ge
lecek. 

On sual: 
1 - Kumarda, herhangi bir o

yoncuyu ımu, yoksa en mahir o
yuncuyu mu intihap edersiniz? 

2 - O gün kolaylıkla yapabi
leceğini2 bir işi ertesi güne terke
der misiniz? 

3 - Eğer herhangi bir şahısla 
bir ibtilftfıruz varsa, bunu hallet
mek için ~ktııp mu yazarsınız, 
telefon mu edersiniz, yoksa şah
san gidip kendisi ile mi görüşür

sünüz? 

4 - Eğer bir münasebet hasıl o
lursa, bir <!rkeğin yanındaki ka
dını m1 atlatmağa çalışırsınız, yok
Jla kadının yanındald erkeği mi? 

5 - Karşınızda kendinizden za
yıf gördüğünüz bir adama kar~ı 

dürüşt ve zali:ınane muamelede 
bulunmak ihtiyacı duyuyor mu -
sunU2? 

6 - Karınız veyahut kocanız, her 
hangi bir meseleden münaka..5a çı

kardığı zaman, kavgayı mucip ol -
marnak için sükfıtunuzu muhafaza 
ediyor musunuz? 

7 - Eı•li kadınsanız, kocanızı 

No: 6Z "azan: 

Deniz Fe aileri 
OSMANLI - ITAL YA HARBiNDE TRABLUS 

GARB ve ADALAR MUHAREdESI 

Mürettebat karşı koymak fikrinde mi ? 
- Gördüni\z mii? Düşman bu

raya da el uzattı .. Şimdi ne yapa
cağız?. 

Ve .. çok geçmeden güverteye 
çıkan yüzbaşı ile sıivari ve Şinkin 
liman reisi mnlıriplerin liman i
çinde ilerlediğini, kendilerine doğ
ru yaklaştığını gördüler. 

Bu muhripler, sahilden hiç mu
kabele görmiyecekleride emin i
miş gibi davranarak ilerleyişlerini 
Sabah vapurunun yanına kadar 
ıiirdiirdiiler. 

Limanın bin metre kadar ileri
s:inde ikisi de durdu. Bunlardan bi
risi limanı, diğeri Sabah vapuru
nu hedef tutmuş gibi naınlulan -
nm istikametine aldılar. Birinci 
gemiden bir filika indirildi. Buna 
bir manga kadar tüfekli silah en
daz ile bir de iistteğmen bindi, Fi
lika çabuk kürek çarpışlarla Sabah 
vapurunun lumbarına geldi. 
Gemi ikincisi hala kaptan köprii

siinde durup sükfıt \'e ha~·retle o
lup biteni seyreden siivari~·i selim· 
!adı, sordıı. 

- Harp gemisinden inen filika 
lumbara gr!di. Ne ~-apaeağız?. 

Süvari omuz!armı silkti: 
- Yapılaeo.' bir ry yok. Galiba 

gemi~·i mııa)'ene edecekler. Am -
barlardaki a>keri buldular mı işi
miz tamamdır. l\lüsadere edecek
ler tabii. 

- İsterseniz onları gemiye çı -
karmıyalını .. 

Süvari tuhaf bir hakışla ikinciyi 
süzdü, sağ elinin işaret parn1ağını 
tehditkar nan1Jula .. ·ın kendilerine 
çevrili korl"unç ağızlarına doğru 
çevirdi. sci~ lendi: 

- Gelenler kaçakçı gemisi de
ğil, dü~nıan kı·uvazörü .. Böyle bir 
mukabeleye kalkışmak kendi hak
kımızda idam hükmii \'ermek, ya
ni intihar etn1ek demel{tir. Mu .. 
kaddcraia bo~·un eğecegiz. 

M\irettebat götiirmeğe memur 
yiizba~ İsmail Hakk efendi alildi: 
- Getni nıiirettebatı bunlara kar· 

şı koymak fikrinde midir? 
- Evet ~·üzbaşım .. 
_ Pel:IL Aklıma birşey geldi. 

Sizinle göriişelim.. ~' 
Ve .. l-ÜZbd.~ı ıhıncinin koluna 

girdi. Kulağına bazı seyler fısıl

dıyarak lunıbar agı.ına giden kori· 

dora giıdiler. 
Koritlorun )'arı~ınria ikinci yüz· 

başının ~·~n•ndaı~ a.' rıldı. Koşarak 
bir tarafa güt i Y ıizba~ı da doğru 
baş ambara ~ İll'i.idü. Burada mu
hafız çanı!; ile silalılı bir manga 
vardı. Onla.re bazı talimat verdi .. 
Bunlar olup biterken dnşmnn dest
royerinden indirilen filika Sabah 
vapurunun hımbarına gelmiş, ev -
velii düşman deniz zabiti gemiye 
çıkmış silahlı manga da kendisini 

takip etmiş, lumbar ağzına ye 'I' 
miniıı muhtelil nokialarına dikil 
birer nöbetçi etrafı &ö:ııetler~ 
:aabit mütebaki neferler kapı.f 
köşküne çıkmış, süvari ile J<atf 
laşml§tı. 

Düşman zabiti kötii bir ingilll 
tivesile Sabah \'apurunda anıt# 
;yapacağını bildirdi, Sü,•arideP tt' 
rakı istedi. 
Kaptanın uzattığı muhtelif dl 

terlere üstünkörü göz gezdircll 
zabite sordu: 

- İstanbııldan geldinu d,;j 
değil mi? 

- Enıt .. 
- Ne getirdiniz? 
- Boş geldik!. 
- Boradan ne hamule ala<_., 

tınız? 

- ........ . 
Süvari bu suali ikinci tekr•ır 

nışında dahi cevapsız buaknııştl 
Hiç şüphe yoklu ki karşısmd9)11 
bu zabit geminin ne mak~a1!a bd" 

raya geldiğni, şimdi içinde ne Iı" 
dar asker buhınduğııııu da pelıii~ 
biliyordu. 
Yabancı zabit defterleri bitf 

karak daha sert bir tavırla cii1" 
leyi üçiincii defa tekrarladı: 

- Boradan ne yiikletecektinJI! 
Süvarinin yerine başka bir ~ 

zabitin arkasından yiikselen ~ 
seda ingilizce tevap verdi: 

- Canımızın istediğini •. 
Zabit siir'atle arkasına dönıfll.' 

Yüzbaşı İsmail Hakkı efendi ili 
gözgöze geldi. Tiirk subayı gözlıl' 
beklerinde müstchzı bir tebesejilll' 
le İtalyan teğmenini süzüyor, bf 
!inde tehlikelere meydan okoY,
bir yiğitlik göze çarpıyordu. it# 
;yan teğmeni sordu: 

~ Si:ı bıt gemi~e ne aryorsıl ' 
nuz.?. 

- Size ne? Kendi sularıuıJ"d
kendi ba:·rağımız altında keıı' 
keyfimize göre hareket etmek il~ 
riyetinc malikiz. Bunun için lıİ' 
yabancıya hesap vermeğe de nıc" 
bur değiliz. 

İtalyan zabiti işi kısa kesmelı;; 
tiyen mütehakkim bir tavırla fi 
variye döndü, sert bir sesle ~ 
redercesine söylendi: 

- Geminizde asker ver. Hü~ 
metim de,·letinizle harp haJiıııl' 
olduğundan tesadüf ettiğimo 1" 
askerleri esir ve sefineyi kral •" 

mına nıüsadere ediyorum. 

(Uevamı vaT) 

Yann alı.şam: Şehzı;debaş• 

TURAN 
Tiyatrosunda 

Sinema - Tiyatro - Varycl• 

y\01mşatmak için kolayca ağlıyabi- mıı=z============= San'atkir NAŞi1' 
liyor musunuz? 

8 - Bir münakaşa esnasında, 

haklı gördüğünüz tarafa hak ve
riyor musunuz? 

9 - Koca veyahut karı, şiddetli 
bir mücadeleden sonra, bu müca
delenin mPs'uliyetini birbirinizin 

Yüzbaşı.mızın etrafına toplanan
larn adedi ancak benimle beraber 
dört beı; ki~i idik. Mangamı:ıda ya
ralı çavuşla beraber bu kadar kal
mıştık Diğer arıkad~lar arkamız

da ve meydan muharebesinde on
başı da dahil olduğu halde ya şe
hit düşrn~ veya yaralı olarak kal
ını.şlardı. 

Kurt Mehmet yol üzerinde ikas
katı yalmış olan bır d\Şman ne
ferinin üstüne eğilerek belinden 
ılruşağını aldı. Açık başına külah 
yerine sardı. 

Zavallı Mehmedin külahı mu
harebede kaybolmuştu. Yeniçeri
ler düşman ölülerinin üız:erinde ne 
Jı:adar kıymetli eşya varsa alıyor
lardı. Yüzbaşımız bll hareketi gör
memezliğe geliyordu. Çünkü kim
se geride kalmıyordu ve sli'ayı boz
muyordu. İlerliyorduk. 

Nihayet muharebe meydanını 
geçtik. İleride bir şehir gözi.>kü
yordu. Şehre doğru yül'ÜJmeğe baş
ladık. Bu yürüy~t~ her va.kit ol-

üstüne atıyor musunuz? 
10 - EYe yemeğe geç kaldığınız 

zaman, herhangi bir arkadaşını2la 
buhıştuğunuzu mu bahane ediyor
sunuz, yoksa i§i gevezeliğe döke
rek mi, meseleyi kapatmağa mı 

kalkıyorsunuz? 

duğu gibi akıncılar ileride değil
di 
Şehre doğru yürüyen askerler, 

veWıri gördükten sonra, ayaklarını 
S'lkl§tırdılar, gözlerine muharebe 
yorgunluğu ,yaralı olmak görün
müyordu. 
Meğerse zaptettiğimiz bu şeh

re kim evvel girerse daha fazla 
yağına ederek epeyce şeylere sa
hip olacakmış.. 

YÜ!ılbaşı bağırıyordu: 

- İleri!. 
Susuzluktan ölüyordum. Hepi

miz de böyle idik. Nihayet §Mrin 
ilk evlerine ve m&hallesine doğru 
girdik. 
Şehrin ka,psının y ekininde ber

rak bir su ıclayordu. Hepimiz su
ııuzluktan kırılıyorduk, wyu gö
ren gzöleriııi dört açtı. 

!Akin, Slrayı bozup nastl dışarı 
çıkabilirdik!. Su ,<> kadar canlı ve 
berrak a.k:ıyoı:du ki., ona doğnı hü
cum etmemek elde d~ 

Bereket venin, çok :zeki olan 

ve arkada~ları, Sahibinin Sr<" 
Baş Oku) umsu kiiçük MÜ " 
KADDER ve yeni VARYE1'f; 

numaraları. 

K6y Dilberi - Komedi 3 perde 

yü:z,başı işi çaktı. İnti_..sıılıi:' 
meydan verme<ien bağırci,: 

- :lııtiyenler su içebilir!. 

Kim içmez!. Hep birden sul
1 

hücuın ettık. O kadar çok içti.l< .~ 
kendimizi götüremez hale gelll'~ 
tik. Ne kadar tatlıydı. Yüzi>aŞ1 

içti. Tekrar kuvvetli bir ses: 
- Sıralarını.ıal. 

Tekrar yola düzülmüştük. Jl~ 
kaç yüz metre yürüdükten s;;, 
y<ü.zabş.mıı<z tekrar bir kuııı 

verdi. 

- Dur!. ,l' 
Olduğumuz yerde ımhlanıfl l< 

d:ı.k. YüWa.şı: , 
if - Arkadaşlar, dedi, şehre g , 

dik ... Şehri zaptettik, bi2İ.Ill ~"' 
rınektir. Şimdi sizlere izin ver""..;
ğirn, hepini2 şehirde istediğiıli.ı • 
lbi gezebilirsiniz ve ganimeti Bı::; 
nuz veçhile to.plıyal:ıilirsiniz. fl rr 
le girdiğimiz için her türlii g~~ 
met öz .malınız gihidir. Ya~· 0~· 
kat ediniz düşman pususuııa 
tersiniz. 1.l'letıamı var) 
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Romanyada hükiimet dal'
besinin ~ kaldıiı ve IÜo 

kfınetin iade edilmek üze. 
re bulunduğu anlqılmak
tadır. Batyejril muavini ~e 
Lejiyonerlerin ,eH. H?r~ 
Sima isyan hareketıne l§b-

t.ı>u y.u:nın metınıerı Ana. rak eden J.ejiyonerlere us-
dolu Ajansı bültenlerınden lu durmalarını emrederek, 
alınmıstır.) ALATllB ansızın Berline hareket et.-

'l'elhi.s eden: MUAMMER mittir. Maamafih R_ oman-
, . t erginliğini 1 b Roınanyada vazı)e g yada iıyanın tamamı e ....., 

ed. Ankara 
ınulıafaza etrnekt ır. brılıp basbnlamadığı he -

d.. akşam ver-
Radyo gazete&inin un ih e"- malfuıı h nüz sar aur .... 
diği malumata göre, isyan . '."e· değildir. Kurtuluş mücadelesin- dıman 
ketinin mahiyeti şimdi daha ıyı an- ::;;:::::::::::ı 1 k 
laşılmaktadır. İsyanın General de bütün imparator u . 
Anioneskuyu devinnek maksadı- son yaptığı bir anket de §il neti- bir kül teşkil edecektir ı Df~er ltalyaD Ş8bll'-
leı çıkarıldığı ınahakkaktır. Hare- ceyi vermiştir: . . Londra 

24 
(A.A.) _ Dün akşam le1'1Dd8 d8 yaDglD• 

kete dcmır mnhatızların hep~i de- İngiltereye yardıın pl'<>Jesme 
ğilse de, mühim bfr kısmı iştirak Ruzvelt taraftarlanndaa yüzde 50 radyoda Fransızlara hitaben Gene- lar ÇıJıarJldl' 
etmiştir. si lehte, yüzde 40 ı aleyhte bulun- ral de Gaulle Fransada efkiin ıı- Kahire 24 (A.A.)- Hava ku"" 
Bükreş radyosu dün öğleye ka• muş, yüzde 10 u da müstenkif kal- mumyienin gittikçe uyandığına vetleri karargiıhuun dün akşam 

dar neşriyat yapmaımş, öğleden mıştır. ve Trablıı.sgarpte İngilizler tara • neşredilen bir' tebliğine göre, İn-
itibareu her saat Başvekil Anto • SİCİL YA DA İŞGAL EDİLMELİ fından kazanılan muzafferiyete giliz tayyareleri 22-23 kinunusani 
ıneskunun beyannamesini okUJnUt- Meşhur Amerikalı askeri müte-. Fransız kıta'larının iştirak etme - gecesi Sicilya tayyare m.eydarum 
tur. bassıslardan bin~ Fiekling Eli- sinden d<>layı Fransız milletinin !jiddetle bombardıınaa etmiştir. 

Bu beyannamede şöyle denil • ot da, cNiy<iz Krorukeh gazete - duyduğu memnuniyete işaret ede- Komisoya çok miktarda yangm 
k ~~ ttiği bir rruıkalede Al- rek d......,;•tir ki: bombalan ve infllillı bombalaır a-lile teuU; . sinde neşre ' •.. .,.., 

•Dün, 700 irişi, Başvekilet. b.ı· man pike boınbardnnan tayyare - el kanunusanide süktit etmek su.. tılmıştır. İnfiliklar 20 dakika için-
nası önündeki kışlalan ele geçırıp lerinin Sicilyaya gelmelerindenl:ıe- 1'etile yapılan reyiam ile Fransa ne de büyük bir sür'atle birbirini ta
ansızın başvekiilet binasını top ri Akdeniz.de tehaddiis eden yeni istediğini ve muvakkaten hezimete kip etmiştir. AU&USta tayyare mey· 

Ye mitralyöz. ateşine tutınuştıır. vaziyeti tahlil ederek diyor ki: uğramış olmakla beraber hürriyet da.nma da bomhalar atılmış, fakat 
Komplo eski ıfaJıiliye nazın Ge- •Şimdilik Almanların Sicilyaya at.eşile yanarak henüz mahwlma- bulutlardan ika edilen hasaratın 

:neral l'etro tarafından haı:ırlan -

1 
tamamile tedaf{il sebepler yüzün- <lığını ve ihtiyat bir kuvvet olarak d.e.recesi anlaplamamıştır. 

timal. bul d - d" t ıt .+ır Siraguz'" ede de büyük yangınlıır llllştır.. . • den gelmif oJmıları ih · ı ga - un ugunu unyaya an mı, •• 
Beyanaamede halkın. talı~ li tir. Sicilya birinci dereeede stra- Bu ihtiyat kuvvetin bazı kı.s:ımları çılı:arılımş ve şiddetli infilaklar ol-

kapılmaması tavsiye edilmekte;: :ik: bir ehemmiyeti lıabıd.ir. Şimd:ı sav~ meydanına dönııııüşlerdir. muştur. Bütün İngiliz tayyareleri 
Antoneııkumın. mihvere olan ııe • N~ ordusu oldukça ııerbest kal _ İşte Fransa bunun için erlerine, üslerine dönmüştür. 
katı teyit ohmmaJdadır. t Sicilyaya yapılacak btr muharip tayyarecilerine, kendi Bir uçuş pisti civarında ve lıan-
Al.MANLAıuN ROL'O VBA MI? ~ ır.bareketi, Maltayı taz _ meflı:ürelerine ve ümitlerine doğ- garlarda müteaddit infiliıklar vu-

B · >- iki sual Uµııç kua gelmi•, yangınlar pkmıştır. il v-:ret :kaqısmu. . eden tehdide nihayet vere - ru temayül etmektedir. • 
halıra gelınektı.dir. Acaba A.I".'.~~ ~i ""'"i, Grazianinin İtalya ile İşte yine bunun içindir ki ku~ _ Tayyare meydanımn şimalindeki 
ların bu iııyan hareketinde rolü - eeg ,,_ da k"künden demiryolu ilti....Ic hattına bir bom-
obn e9ktt ... .- olan muvasalasını o tul~ mücadelesi için bütün impa- ba gnıpu isabet etmiş ve burada 
. uştur! Bugün ."-'."on .dir" !kesecek, , • ..;.+İtalya için öldürücü ratorluk bir kül teşkil edecektir. 

t h kiın mı ....,_. sen derece şiddetli bir infiUık vu-
llJye e tamamen " mek .Üt- bir darbe teşkil edecektir. Bununla kua gelmiştir. İnfilakı müteakip 

-Bu .. iki sual.. e ceva·p· vererler mAl • beraber, '"'TI''" da sarihtir ki, bu- f • 
lı:iild le n .- en,· va .z ıye t yangınlar çılı:tığı ve siyah duman-
. ıır. Çunldl Jı~ mil- gün Akdenizde teşebbüs sahibi o- !ar yükseldiği görülmüştür. Ba 
ınau taraftandır, Al d taarruzu idare eden mih -
1181lde ve muvafakati olmadan a lan ve·". t-.nıteredir. Miiı- k Q r • ll'.$ıırl d Q harekata iştirak eden taryorelc -
böyle bir baırekete geçemezler. Fa- ver degil, """'..~ . . q a: rim.izin hepsi üslerıne dönmiişler-

.. tik bir orada tedafüi vazıyettedır.• T k d. 
kat lejiyonerierden kuç . ver M.ANYANIN YARDIMI {i r iye ır. ·.L"'!,.<11._,..,.. .. 
kısmının kendi resmi teşkilitla - AL . . • • ~;!llll!!~l'lt~• 

. t _, __ ,. ayak- Dig"er taraftan cTaym.ıs• gazetesi, k l d d J 
:a mu::ı:;;;.e ;=.eldir. ,unaır Afrikadaki İngiliz muvaf - üzerinde (ı!'::i~r: ':..ı~:,e:.v~7... Habeş necasısı 
;:~~e kadar :aomauyada ;.,.. fakiyetlerinden dolayı, bundan herşey ona göre hesaplanmış, her 

b tırılrp bastırıJmadıiı be- sonra.ki Alman yardınınun geç kal- hesap ona göre tanzim edilmiştir. Yanın as ıı· ". . k. 
lllÜz anlaşıiamamıfiır· dığına Hitlerin kanaat e ıgını ya- Sözün kısası: Türkiye ne ım-

LEJİYON KUMANDM'l zara.k diyor ki: senin malına canına ve toprağına 
BEJU.iNE GİTTİ cMaamafih IDtler, cenup cep - göz dikmiştir; ne de kimsenin is-

.,__ ndanı olan. hesinde herhangi bir mahalde mili. tiklaline, emniyetine, emniyeti ile Lejiyonerler:iıı AU»"a 
Başve.kil muavini Borla ~ima~ vere bir zafer teminine teşebbüs müteradif olan hayati menfaatle
birdenbire Berlin• gitmesı de dik- e1%neği azmetmiş bulunmaktadır.Şu rine dokunmasına mütehammil -
kate şayan görülmektedir. cihet emin gibi görünüyor ki, Hit- dir. 

· · b u'--~ Jer, Akderiizin en dar kısmında İn- Vaziyetimiz daima budur ve .. Romanyada -yıpıı oz '""'.'.""" 
. lınez Çını- ...;ı;. münakalitını tehdide devam dalına bu olacaktır. 

Almanyanm işıne ge . 6~ ETITT1 iZZET BENiCE 
kü ikruadl menfaatleri buna mi- edecektir. Sicilyaya 400 ila 500 pike 
oidir. Herhalde gelen haberler, Al- tayyaresi gönderilrni§ okluğu, ıbelki 
tnanlaırm Bomanyndaki ınücade - de N apoli ve Roma civarlarında 
leye karışmak istemediklerini gös.- başka tayyareler bulumnası müm-

teriyor. Bunuııla beraber, Baş~e- kündür. . 
kil General Antoneskunun vazı • ALMANYA, YUNANTSTANA 
yete hlkiın olmağa çalıştığı anla- UZLAŞMA TAVSİYE ETMİŞ 
tılıyor. • Yine .Taymis• gazetesinin yaz-
Diğer bir habere göre de, hır <lığına göre, Yunanistan A1ınan~a~ 

general kendi gamllt>nu ile bir • nn İtalya ile uzlaşma teklıf!erını 
likte, Bükreş merine yürümekte- reddetmiştir. Yunanlılar verdik -
clir. Hükiimet; isyanı butırmal< !eri cevapta İngilterenin müttefiki 
için Bükreşe 30 bin kişilik yaır • olarak harbe devam edeceklerini 
dırncı bir kuvvet getirmi§tir. ,,! ve İngiliz yardınu ile galip gele -
ğer bir habere göre de, Alma ceklerinden emin bulunduklarını 
Bükreşteki büyük blualara elkoy· söylemişlerdir. 
nıuşlardır. Belki de bu ~,Jdık- ~::__.:......----=-:--:--;-
lar, Remanyamn taıuaıniıe Aimaı>- Beyoğlu ve Gala tada 
ların eline geçmesini intaç ede • sıkr kontrol yapılıyor 
eektir. Maamafih en - gele~ ha-

h 1 -~ı.A-an yeı>iden tesııı oer er, ..-.uuı 

lunduğn merkezindedir. 
Horia Sima BerJ.;...,e gitmezden 

evvel Jejiyonerls-e tahrik hare -
ketin~ nihayı;.t verilmesini emret
miş, vaziyeti aydınlatmak üzere 
hükumetle Iejiyoner teşkilatı ara
sında görüşmeler yapılmakta ol· 
doğunu ilave etmiştir. 

BULGARİSTANDA 
. ti 

Romanyanın bu karışık vazıye 

(Birinci sahifeden deva11U 
LÜKS MACAZALARIN 

KONTROLÜ 
Galata ve Beyoğlundaki lüks 

manifatura ve ayakkabı mağaza -
~-'--'""'• _;; • .lA 100 Ü bularının baz.-~ 1~ 

lan bir nisbette ihtikar yapıldığı 
hakkındaki ihbarlar üzerine fiat 

mürakabe komisyonu bugünden 
itibaren lüks mağaza.iarı sıln bir 
kontrol altuıa alınağa karar ver -

Asker gözile 
cepheler 
( 1 inci sahifeden .ıevam l 

Şimdiye kadar olan lıarekıit bu 
ikinci şıkkı teyit eder nıahiyett~

dir. Tobruı:;>"un düşmesi ile Libya 
davası halledilmiş değildir. Trah· 
lusgarp koskoca bir ülkedir. Tob

ruk ise, Mısır hududunun iki adım 
ötesinde sayılabilir. Asıl bundan 

..,nraki harekat Nil ordusunun 
kal'Şwna önemli ve batta başarıl· 

ması çok müşkül bir vazife tJkar
maktadır. 

İngiliz motörlü kuvvetlerinin 

Aynülgazalı zaptederek, şimdi 

Tobrultla Deme araınndaki Bom

ba mmtakasına gelmiş olmaları 

pek müm.kündiır. Harekitın şu 

ı;eyri de gösterir ki, General Vay· 

vıl şimdi ilk hedef olarak, Derneye 
yüklenecektir. 

( 1 lncl sahlfeden dev&m ) 

15 kanunusanide Habeşistan hu -
dudunu geçmiştir. Habeş toRr:ı -
ğında iki oğlu , di~r Raslar, Ha·· 
beş halkı ve İngiliz askeri memur
ları tarafından karşılanmıştır. 

Bir rahip hükümdarı, krallar kra
lının • Yuda arşlanı. damgasını ta
şıyan meşhur imparatorluk b~yrn
ğını takdis etmiştir. 
Kısa merasimden sonra, Nccaşi 

H.abeşistan dahiline doğru yoluna 
devam etmiştir. 
Şimdiye kadar İtalyanlar Habe

şwtanda 500 mil murabbaı araz; 
ierketmi.şlerdir. 

Mecburen sahillerimize' 
inen {talyan tayyareleri 

{ l tncı sabllede.n devam ) 

]erimize mecburi iniş yapttllf 
olan bazı İtalyan tayyarecileri An
~arayn getirilmişlerdir. Dalıa ev
velce de bir iki İtalyan tayyaresi 
snhillcrlınize mecburi iniş yap -
ınışlardı. Bunların mürettebab 
beynelmilel teamüller dahilinde 
enterne edilmişlerdir. 

--<>--

Bir tramvayla araba 
çarpıştı 

( l lncl l&hifeden. devam. ) 

Çorpışma çok şiddetli olmuş, at
lardan biri, tramvay altında kala
.ak ölmüş, ve arabacı Bilal de a
ğır suretle yaralıuımıştır. 

Müsademe n-t'lticcsinde trnm -
vayın ön camlan kırılınıf ve için
de bulunan yolcular büyük bir te· 
!aş ve heyecan geçirmişlerdir. 

• evleviyetle Bulgaristaw ve l'u • miştir. 

Mareşal Graziani geçen vakit
lerden çok istifade ettiği için, Der· 

nede kuvveili bir müdafaa cep • 
hesi vücude getirmiş olabilir. Eğer 

harekat buraya kadar uzar ve 
Deme önündeki muharebenin kat'l 

neticesi de taayyiin ederse, artık 
Trablusta tutunabilecek bir İtal
yan kuvveti kalmamıştır, diye -

ibliris. 

ARABADAN DUŞTU, BACAC.I 
goslavyayı aiakadar etmektedir. 

Kral Boris dün Ruzveltin Sof • 
' essili yaya ı;önderdiği hususi müm 

tın' ve albay Donovaaı kabul e 1§ .. 

kendisi ile yirmi dakika kadar go-

rüsn1üştür. 
it . meDonovan Krala Ruzve m 

sajını vcrn1is ise de ,mesajın muh-
' ih teviyatı hakkında henüz sar ma· 

luınnt yoktur. 
All1ERİKA VE AVRUPA İŞLERİ 

Amerikalıların Avrupa işlerin• 
•lakası gittikçe artmaktadır. Ruz
veJtin Kral Boris, Yugoslav Naibi 
Prens Pola, belki de Macaristan 
Naibi Amiral Hortiye gönderdiği 
tnesajlar bunu ifade eder. 

Aınerikada, aradabir umumi ef
ltarı YG!tluıan Gallıuı enstitüsünün 

--<>--

Geceleri doktor 
bulunabilecek 

( ı inci sahif~den devam J. 
Juıdarlara biJdirilmiftir. Gecelen 
d<ıkior istiyecekler nöheiçi eeu-

gı.d•cekler ve hastalığın ne-neye ~ . 
vini bildirerek doktor adresı ala-

caklardır. b . 
Ec •• neierdel<i listelere aııeı 

- . m;teye 
doktorların geceleri . . 

. " . d kaydedilecektır. Zira 
gidecegı e Iezde 
tl'niversiie veya ba~ yler. 

-n doktorlar gece en ça-
ders ve.~ . ed 

. . ~ta tedavı eme-
lıştıkl~ IJstdeırdeki doktor
:mek . Jıastaya gitınıyzlerse 
!ar gecelen 
takibş_tJııPacaktır· 

---0-

13ir matör fabrikası 
kuruluyor 

(1 inci oalllledoıı d•vam) 
ders müddeti üç sene olacaktır. 

İLK TEL FABRİKl\.S! 
Rizede kurulac~k ilk tel fab -

rikasına ait proje ve planlar da 
haz:u:lanrn:ı.ştı.r. Hariçten getiri -
lecek makine ve diğer malzeme 
için alfil<adar ecnebi firmalarla ta-

maııa il.~· 

KIRU..DJ 

Ayvansarayda, Ebe sokağında 
14 numarada oturan Mehmet oğ
lu Kadri Nikel yaylı araba ile U.n
ca cadde&inden geçerken, araba • 
dan düşerek a) ağı kırılmış ve Ba
lat hastanuine kaldınlnuştır. 

Üç çocuk atesle oynar-
ken evi yaktılar ı 

( 1 inci sahi fcden devmıı J 
yakı.lan ateşten çıktığı anlaşı~ 
iır. 

Bundan b~ka Üsküdarda Um
raniy.e köyünde Şuayibin kahve -
sinde de yangın ~. fakat 5Öll

dürülınii.şfü!, 

Ze91i: ileinlerinin baıı:ia neticeleri 

Masum kızlar nasıl 
uçuruma diişOyor? 

Pi-ita) yanların 
re'ye yaptıkları 

hava hücumu 
' 

1 
Röportajı Yapan : ---ı 
HAL()K CEl\IAL 

Kız Sıin'at moıklebl talebesi iken 
beı>a.,um cilllı:n.iı. blr l'lıbrikaya giren 
LAm.ia lam.inde 11 y!lflDCia mAswn, ııa
zel bir kızı taı.ilcatörün i"'1Ç ortab 

1 ~ bir ıece ea.lplı bir yerde içik! ilıı 
Atiııa 24 (A..A.)- Atma ajanst ~ oarh<ıt etmll ... .onra da bir odıı,ya 
diriyor· Gaz~ eoıciimle Mes - llianık her şeyini ı;a1m11tır. LAmia si-

• , . di Zi,yaıım melrosldir. Aradan iki q 
sagero d Athenaı ve Estiya garete- -.w-. Bir arife ıeceoı Ziya ilk de
leri pazarertesı günü İtalyan t.,-. ra eft aelmi7or. Arlı:adafı Dok1or R6-

yarecileri tarafından Pire, Elewıİll f8t geJ.b>or. Kız amınJa odada yalıımllr. 
ve Megara üzerine atılan bomba - U%1.1<1 müddet be.ld17orlar. Fakat o iel-
lanıı e..ıı:ı hücumlar eQ\.llsında ol- miyor. Reşat bir aralık cebinden Ç>-

d " >b" ·-~• halka te ili ~ kardıb küçült: bir ıişeden beyaz bir 
ugu g ı SOvu ve 1ıoz çekiyor. Sonra LAmıaya da veri:fW. 

diğine işaret ediyorlar. Biraz =a Bef&t Liim.ia:yı bu tozla 
Bundan evvel yapılan bir akm- ııersemlem.iı zannederek öpüyor Sonra 

da İtalyan bombaları orta halli bir genç Jwa ilanı alk ediyor. Latnia b.m-
maılıallenin paızanna düşmüş ve !arı hiddet ve nefretle reddetmektedir. 
~-.L--~·- ,_ .... -d l Fakat Reşat kızı zorla sarı,yor. LAmla uvllN.Hil'U.!.man ı.c:rıım ev ıa..a. Jn annm .. 

bundan liOflraıını bi2e IOJ'i4 a.nlatmf.k... 
alışveriş ettiği saate isaıbet etb- tadır: 

ğ'inden kactin w çocukların ölü -
müne sebep olmuştur. 

Pazartesi günü muhacir malıal
lesİ.lfde evler y>kı.lınış ve karşı ta
rafta teşrinisanide başka bir hü

cuma uğrıyan yerde d1! bazı evl""' 
harap olmuştıır. Bu parlak netice-

1 
yi almaık için İtalyanlar fasılasıs J 

.ilr:i saat süren iki hücum yapmış
lardı.:. İtalyanlar yerleri bilmedilt-

lerini iddia edemezler. Çünkü İ
talya ile Rodos arasında işliyen 

tayyare hattında çalışan pilotlar 
17 sene içinde Yunanistana tecavirz 
etmek için buralarda staj görmüş
lerdir. 

Harbin başmdanberi Yunan şe
hir ve köylerinin bamb~rdımanı 
için İtalyanlar tarafından kullanı
lan tabiye değişrncmıştir. İtalyan

lar müsbet neticeler elde etmek 
için değil fakat tahrip etmek zevk
lerini tatmin etmek !çin saldırıyor
lar. 

Halbuki İtalyanlar bu suretle 

tethiş yapmak ve sinir harbinde 
galip gelmek istiyorlarsa çok alda
nıyorlar. Cephe gerisi, Korfu, Pat

ras ve Yanyada olduğu gibi haina

ne bir tarzda kana boyandığı za

man bile serfuru etmemıştir. Cep
he gerisi Pirede ve Alinada da ser
furu etmiyeccktir. Sivil balkı kat

letmek için bu tayyareleri gönde

Bu bana; biran için yeni bir kuv
vet verdi: Vacudümü saran mü -
levves kollardan kurtulup silAhı 

kaparak içindeki kurşunların hep
sini namus düşmanının kalbine bo
şaltnıak, onu bır köpek gebertir 
gibi temizlemek hırsile müthış biri 
çırpınmıya giriştını. Lakin bu da 1 
pek beyhude, faydasız bir teşebbüs 
oldu: Reşat artık hislerinden, şu-

urundan tamamen tecerrüt etmiş, 
hayvanlaşmış bir kuvvetle tazyi-

kine devam ediyordu. 
Bağırmak istıyordum. Fakat se

sim çıkmıyordu. Son bir gayretle 
yalvarabildim: 

c- Yapma Reşat Bey ... Allahın, 

Sevgilinin başı için bırak beni!..• 
Adeta bir hıçkırık zinciri gi.bi 

kesik kesik telaffuz ettiğim bu ke
limelere aldırış bile etmedi. Bila

kis daha vahşileşen buseleri!e yü
zümü, dudaklarımı koparırcasına 

öpüyor ve bir yandan da: 
•- Hala Bey öyle mı? ... Reşat 

Bey ha? .. Hayır bana sadece Reşat 
'de. Reşatcığı.m de ... Lamia ... Ll-

• 1 
mıam ....• 

Diye baygın baygın söyleniyor

du. Sonra, cüssesinden umulmı -
yacak bir kuvvetle beni tüy gibi 
yerden kaldırarak şezlongun üıı

tüne götürdü. Orada eli ""rt bir 
renler pazartesi günü Atinalıların ı --------

hareketle göğsüme kayaı ken bfl.. 
tün sinirlerim gevşedı. Art ek rı~ı·ap, 

mecalsiz diişnıü~tüm. Koll,ırım 

mukavemetsiz bir halde ıava~ ya
vaş iki yana kaydı .. Ayaklarım ea1 

veren zavallı bir kurbanın son bi
çare kıvran141 gibi şuursuz bir 
sallaruşla bir iki kere çırpındı v• 
S<ınıra derin bir ihtıras aleminde 
eriyerek rüyada konuşu" gibi H?
nük bir sesle inleye inleye ken -

dimi kaybettim: 
•- Yapına Reşat Bey ... Acı be 

na!. .. a-

* Felaketler muhakkak k; ınsaru 

en zayıf anı olan haz veya saadet 
zamanlarının sonunda yakalarlarl 

Gözlerimi açtığı mzaman hiJ& 
Reşadın kollannda yatıyordum. 

Saat kaçtı? Nekadar zaman geç -
m~ti bil.miyonım. Yalnız dışarm 

hiila karanlıktı ve yağmur, fırtına 
camlara çarpa çarpa devam edi -
yordu. Doktor yüzünde iğrenç bir 
sarılıkla horlıya horlıya uyuyordu 
Vücudümün her tarafı kınl.nııf 

gibi ağrıyor, baı}ım müthL' zonk
luyordu. Bir saniye olan !arı düşüıı. 
düm. İçim bütün bir nedametle 
yandı. Nefret ve 'İstikrahla Reşad& 
baktım. Tam uyandıracağım sıra
da sofa<la, kapı.mızın önünde ayolı 
sesleri ve onu takiben bir konuşma 
işitildi. Çılgın gibi Reşadı dürdük
leyerek seslendim: 

•- Kapıda birisi var.> 
Aldırmadı. Şiddetle omnzların

dan silktim: 
•-Ziya ... Ziya Bey geldi!. diye 

inledim. Zorla uyanabildi. Arka -
daşırun imıini işitince büsbütün 
şaşkın bir halde irkildi. Hemen 
kendini toplamağa çalıştı. Şimdi 

ikimiz de kulaklarımız kapıda din
liyor, titreye titreye, soluya w!u
ya birbirimi7.e bakışıyorduk. Sanlıı 
başka bir hareket yapmağa. düşün. 
meğe muktedir değildik! .. 

Bir saniye geçti: Ölüm gıhi ecel 
gibi uzun bir saniye ... Dı~arıdırld 
ayak sesleri ve konuşmalar kesil

mişti. Galiba odanın önünde içe· 
risini, bizi dinliyorlardı. Birden ka
pmm üstünde dönen bir a,.,a1'' ar 
sıkırtısı v" tarudıjtım (Devamı var) 

ve PireWerin hava muharebesini Şehir tiyatrosu IR J l b • t 
nasıl seyrettiklerini görseydiler ~ TEPER:\.Şl DRAM 1 OCIO S Q tr Q)'• 
Yunan milletinin maneviyatını bul ,':ı KISMINDA 
gibi vasıtaloırla bomıağı. ümit et- ~'"' · Bu akşam snat Z0,30 da )'Q re m e Y d Q n 1 

AllDAL 

:~:~~r:':kadar gülünç olduğunu Yazan; Dosto\efski / bomba/andı 
İstiklal caddesinde KomPdl 1 • • B B c ı· ·ı· 

iki mavna arasında 
Tophanede L:iz Halid.in kanve

sinde yatıp kalkan Hamal J:iuse -

Vin Tekin araba vaouru iskelesin
de yük taşırken düşmüş, iki mavna! 
arasında kalarak varalanmıs ve 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl -
ınıştır . 

Evlenecekler doktor
dan rapor alacak 

Ankara 24 (Hususi muhabiri -
mizden)- Sıhhat Vekaleti, ırkı

= sağlaınlığuu korumak içiıı. 
evlenecek kimselerin ınuhakkak 

surette sıkı muayeneye tılbi iutul
masım bütün vilayetlere bildir • 
miştir. 

Snlt.a.ııalım<ı& 1 ine Saib Hauır. J>i
klmlli'!nden: • 

MUhsin tarafından kanın Vefada Ve
fa yokuı;unda 70 No. da mukım Nwte 

Londra. 24 (~.) - . . .: ngı u: 
kısmınüa 

1 

askeri t.ayyareler:i Rados adasında Ma-

Bu aksam saat 20.30 da riça hava linıanuu ınnva!fakıyetle bom 
bardınıan eylemi.şlerdi.r. Askeri binalar
da yangınlar çıkmıştır. KİltALlK ODALAR 

Her gün kişede Co<uk T"""'lllerl için 

bilet verilir 

+ 
ı Bürbanetiin Tepal temsilleri 

Şehir tiyatrosu kon1edi kısmında 38 

iklııcikfuıun salı V<I Kadıkoy Süreyya 

sinemasında de 6 şubat perşembe gilnil 
akşamlan san'atkAr Bürhııneddin T~ 

si, Fra.nstz Akademisi Aze.sından (jm 

Aykar) m 7UDl1I oldutu (Pere Lebo

nard) ismindeki ve muallim Kemal 
Emin Bara tarafından Tllrkçeye (Ba
ba Ramiz) imıile çevrilen 4 perdelllı: 

meşhur piyesini temsll edecektir. 
İkinci temsi.lele Vedat Aıminin yu.. 

dığı (Kan) dramı ve Senıye Tepsi ta
rafından lisanımıza çevrilen (Salome) 

trajedisi genç .,,, güzel ll8Jl•a11tôrımız 

f;Q.rafı.ndan temsil edilecek ve danaları 

oynroıacaktt.r. 

* Londra, 24 (A..A.) - Lyon radyo
sunun ~rdiği bJr ha.bere göre, Vichy 
hükümetinin Harbiye Nazın Jiuntz.iger 
bu sabah yeni Amerikan büyük. e)çi.Iİ. 

~mira! Leahy"yi kabul etnüıtir. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERAT. 

·Alçılı bantlar imali ll8ulü• hak
kında.ki ihtira için lkbsat Vekile
tinden alınmış olan 12 Sonk.inwı 
1937 tarih ve 2295 nu.maralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu. 

kere başkasına devir w ya.but ica
dı Tüııkiyede mevkii fille koymak 

için salirlı.iyet dahi verilebileceği 

teklif edilmekte olmak.la bu hu -
susa fazla malfunat edinme.lı: isti
yenlerin Gala tada, Aslan Han 5 ncl 
kat 1-3 numaralara müracaat ey
lemeleri nan olunur. 

·~ - -- - - -- . -
aleyhine ıkame olunan kat'! nafaka da- ,_. _____________ _ 

1 
Dr. Hafız Cemal 

vasından dolayı davacıya gönderilL'fl da
vetiyeye veıilen meşruhatta odruoiııiıı 

meçhul olduğu bildirjlmi.ş olına.sına bi

naen gıyabında f8hıtler dinlenmi,ı "" 
şahitlerin ist.imaındao bahöile 15 gün 
m.üdc!etie gıyap kararının ilArun& ka
rar verilm.iş olduğundan muhakeme ıü
nü olan 14/2/941 cuma gilııü s:ıat 10 da' 
Ş_ulteınatunet 5 incl sulh hukuk. n18.hke
mesinde bizzat vtya bilvek:Ale bUiun -
mac!ığı takdirde ıı;ı,yabııuzda karar bal-
lanacaiU ilan olımur. 941/26 

Denizli elektrik
siz kaldrr· 

Denizliden bildirildiğine göı-e 

Denizli elektrik santral bınasında 

ayuı 20 inci gecesi kon taktan çı

kan bir yangın se<bebile cereyan 
kesıhn.iş w şehir karaıılı.kta kal -

mıstır. 

• 

LOKMAN HEKİM : 
~ DAHİLİYE MÜTEHASSISI J 
1 Divanyolu 104 
'-~~uaye~~ saa~~: Z.J • 1. Tel: U.391 

- Çoe tk Hekimi ın 

IDr. Ahrrıed Akkoyunlu 
f Takıılm • Talimhane Palu Na. 4 

1 
Pazardaıı. maada her gün saat 

..... 15 den IOllJ'L Tel: 40127 

KAYIP SENETLEk 
23 N<>. Iu U/1~1 vftıleli Mersin Ballı: Sınemaaı Hal!J Eao,, imzalı 500 lira 
25 No. lu lG/1/941 vAdeli G. Antep Asri Sinema Ali Nalı:lp imzalı 10-0 ,. \ 
26 No. lu 11/1/941 v&:leli G. Antep Asri Sinema Ali Nıılcip imzal• \\\\ ura 
27 No. lu 10/1/!Kl vAdel.l Buna ~are Sineın.nı;ı N<Mı.a+ \\'l..uıu 300 lira 
28 No. lu 17 /l/9il vAdeli Adopaun Yen! Smeıııa ;.\".::.ın i ""1lı 259 lira 

Yu1'anda numara ve v6dıo ~ m.ilı.tarlıırı yıızılı -etler 4 .. ~,oldulun<if bir kıymr.! olmadığını illn ederim 
'lzen Filın T ;:::ethımesl, SeyoiJ,.ı. Yeııil Sobk 31 
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\Vatandaş ıikd· 
yetleri derhal 

tahkik ediliyor 

-iKiNCi KISIM -

Büyük Harpte Dönen Dolaplar 
"azan: l•lıender F. SERTELLi No. 9 

-- Sadaret meselesini Enverle görüştün mü ? 
Hayır uzaktan bazı şeyler sezdim 

Hacı Adil Bey bir gün, çok iyi 
seviştiği Talata açıldı: 

- Şu sadarette siz bulunsay -
dınız, memleketteki bu menfi pro
pagandalar hiç bir zaman bugünkü 
kadar alıp yürümezdi. 

- Adam sen de. Bunlar bir rüz
gardır. Çabuic geçer. Zaten Sada
ret meselesi, halli lcabeden mese
lelerin en ba~ında g<!liyor. $alt Ha-
1.in'ı paşa hiç de umduğumuz gibi 
çıkmadı. Sadareti Y eniköy bele -
diye reisliğinden farksız gören bu 
adamın hüsn;i niyetinden başka 

bir meziyeti yokmuş. 
Maamafih ben bundan da şüp

heliyim. Enver pQ§a: •Bir gün Mı
ıırı alırsak, onu Mısır Hidivi ya
parız .• diyordu amma, ben de an
ladım ki, Hidivlik ya~ak il<ti -
darda değilmiş. 

- Sen, sadaret meselesi hak -
ltuıdak Enver!e göriiştün mü hiç? .. 

- Hayır. Sadece uzaktan seze
biid g:m şey şudur: Enverin Sa
darette gözü yok. O, ordunun ba
§ından ayrılmak istemiyor. 

- O halde mesele kolayl~ıyor 
demektir. Gerçi o benim arzulan
ma mümanaat etmez amma .. Ne de 

~aüıt Bey kurnaz bir adamdı. 

Hayri Beyin bu sözlerine fena hal
de içerlemekle beraber, işi şakaya 
vurarak: 

- Günün birinde beni Sa<lrazam 
yapmak isterseler, demek ki, benim 
için de (Avrupa siyasetini yakın -
dan ve vukufla ta.kip etmiyor!) di
yeceksin, öyle mi? 

Dedi. Hayn Bey lcırdığı potu ta
mire lüzum görmedi ve sözünü 
şöyle tevil etti: 

- Ben, senin hiçbir zaman sa
•..ırete geçmek aklından geçmedi
i !ni bilirun. Olgun ve tecrübeli bir 
z4tın o makama gelmesini benden 
~iyade istiyen sen değil misin? 

Talat, bu, sôzünü sakınmıyan ar
J<adaŞ?na: 

•- İşte, o aradığın olgun ve tec
rübeli adam benim.> 

Derneğe hazırlandıysa da, bunu 
söylemenin henüz mevsımi olma
d ığını anlıyarak. kendini tutmuş, 
derhal b~ka mevzua geçmişti. 

Hasılı, Talat Bey - amiyane ta
birile - sadarete ge:ınek ve Babı
iliye bir Sadrazam gunırile gidip 
ııelınek içlı) can atıyordu. 

olsa onun bir muvafakatinden önce ______ __;<_D_e_v_a_m_•_va_r_>_
1 

fikrini öğrenmek lazımdL j M 
Talat Bey seferberlikten önce, AHKEMELERDE 

İttihat ve Terakki merkezi umu- \ (3 üncü sahifeden devam) 

misinde arkadaşlarının efkarım kıt'anın da hakareti tazammün et-
yoklamak maksadile, bir gün evkaf mediği anlaşıld:ğınd.m maznunun 
nazırı Hayri Beye: beraetine ve mahkeme masrafının 

•- Hacı Adil Beyi Sadrazam davacıdan tahsiline ... 

Emaiyet Müdürlüğü 
imdadı ııhhi hakkında· 
ki aeşriyatımızla hasıa
ıi1etle alakadar oldu 

( 1 - oaltlfed ... - ) 

ledtye doktoruna müracaatın söy
lendiğini bildirmiş ve gece aradık
ları diğer <loktorlardan hiç biri -
nin yataklarından kalkıp evlerin
den çıkmldıklarını, nihayet tele -
fonla çağınlıo gelen imdadı sıhhi 
otomobili şoförünün de: •- Has
tayı götürürüm lakin yersizlikten 
hastane kabul etm<:zse sokakta ka
hrı. beyan ve şartlle aldığını, has
tanede nöbetçi doktorun hastayı 
ağır görüp kabul ettiğini ilave ede
rek alakadarların nazarı dikkatini 
celbetmemizl rica eylemişti. 
İmdadı sıhhi otomobillerinin ~ 

kiüıtından maksat; hastalanan, ya
ralanan vatandaşları acele hasta
neye nkledip i<:abeden muayene 
ve tedavinin -en seri bir şekilde ya
pılmasını temin olduğundan bu o
tomobillerin celbi hususundaki for. 
malitelerin kolaylaştırılması ve 
tatbikatında hastanın ölümü gibi 
büyük netice doğurabilecek her 
hangi küçük aksaklıklar varsa bun
ların alakadarlarca yulrnrıdaki şi
kayettea de görülüp hemen izale
sine çalışılac•ğı kaantile kaydet -
tiğimiz ve mahiyeti hakkında der
hal tahkikat yapılmasını istediği -
miz hiidisen;n emniyet müdürlü -
ğünü alakad:u- eden cephesinin 
sür'atle tahkik olunduğunu bugün 
memnuniyeti~ öğrenmiş bulunu -
yoruz: 

Hadise ile bizzat emniyet mü
dürümüz B. Muzaffer Akalın meş
gul olmuş ve derhal tahkikat yap-

Ereğli Havzası t\ömürlerl 
Satış birliğinden 

371!0 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/12899 numaralı 

kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden Ereğli havzası 
kömürleri saİJi birliği, ahiren mevkii mer'iyete konulan 3867 nu
maralı kanun ve 2/1454'7 sayılı kararname hillriimlerinin tatbiki 
neticesi olaraılı: 1 kanunusani 941 tar.ilı.indıen itibaren tasfiye haline 
konmuştur. 

Sat~ birliği.le şimdiye kadaT aktedilm.1§ olan mukavelelerin kö 
mür teslimine müteallik vecibeleri ve işbu vecı1ıelerden doğacak 

haklan Ereğli kömürleri işletmesi tarafından kabul olunarak kö -
mür teslimatı işbu mukaveleler hükümlerine göre yapılacağından 
bu husus için alakadarların En~li kömürleri işletmesine ve tasfiyı: 
tarihinden evvelki muameleler için dahi meııkezl Zonguldakta bu-

l lunan, hali tasfiyedı Ereğli havzası kömürleri satış birliğine müra
caat etmeleri ilan olun•ır. 

lstanbul Ziraat 
Müdürlüğünden : 

Mektebi 

, • 
'Güzelliğin 

Sırrı yok 

Sebebi var 

Mektebirnız sabit sermaye çiftliği koyunlarından bu yıl elde edile
ceği tahmin edilen (12000) kilo siir 1380 lira muhammen bedelle 31/1/941 
cuma günü sa:ıt on eşbte m"vcut şartnameye göre açık arttırma ile ihale , 
edilecektir. İsteklilerin mezkur ;;ünde teminatı muvakkatesi olan 103 lira 
elli kuruş ile Mekteptekı komısyona müracaatlan. 

Şartname Ltanbul Ziraat Müdürlüğünde ve Mektepte ~it sermaye 
muhasipliğinr!e g<irülebiiir. · -

Ereğli Kömürleri 
ıı letmeaindea --• RADYOLİN --• 

dişleri mikroplardan, çürükler
den iltilıaplardan ıkoruyarırk 

sağlamlaştıran, hem de mine
lerinin bozulmasını ve sarar
masını menederek da imi bir 
güzellikle muhafaza eden asrın 
en kuvvetli diş macunudur. 

3'180 numaralı kanuna :nüstc:.ıiden neşredilen 2/12899 numaralt 
kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden Ereğli havzası 
kömürleri satış birliği, 3867 numaralı kanun ve 2/14547 sayılı ka
rarnamenin tatbiki netic2si ol.ırak 1 kanc.nusani 1941 tarihinden iti
baren tasfiye haline konmuş olmasına binaen sözü geçen birlikle 
tasfiye tarihine kadar aktedilmiş olar. mukavelelerin kömür trslimi 
vecibeleri ve işbu vecibelerden doğacak haklar işletmemiz tarafın-
dan devren ve naklen kabul edilmi~tir. Binaenaleyh 1 kanunusan\ Sabah, öğle ve akşam 1 
1941 tarihinden itibaren kömür teslimine mütealli'< talepler için yemeklerden sonra 
Zonguldakda mahdut mes'uliyetli Ereğli kömürleri işletmesi müe3- günde :ı defa 

... •.P<•e•<•in•e•. m•ü•r•a•ca•a•t•ediılli•lm-e<•i•i•l~-' -o•lu•n•u11r••••••••••ml• I RA oy o L i N 
DEVREDİLECEK İHTİRA Pasif korunma tecrü

BERATI 
cltıymetU Sullanomidler müştaltla

n imaline mahsw usul ve ameliye> 

hakkındaki ihtira için İktısad VekUe
tinden istihsal edilmiş olan l 7 /1/939 

tarih ve 2740 No. lu ihtira beratının 

ceği teklif ediln1ekte olmakla bu busu-

sa fazla ınalOmat edinmek isteyenl~rin 
Galatada, Aslan Han 5 inci kat 1-3 nu 
ına.ralara müracaatlan llAn olwıur. 

Sahip ve Başmuharriri: Etem ineı 'Benice 
Neşriyat Direktörü: Cevdet Xar&bilcbı 

cSON TELGRAF» Matbaası 

besine hazırlık 
4 üncii. Sahi,feden devam 

içnt değil, o civarda bulunanlar, ma

halle ve oemt halkı için de bir tehlike 
teşkil edeceğindeıı herkes.in bu hususta 

çok itinalı davranması., bu bale gelen-

}er olur..a onlarm beyecanıru yat:..slır-

mak~ sükônete getirmek içın e.1 birli

ğile hareket edilmesi, koşanlara, . bagı-

np çağıranlara. şaşıranlara mıidahale 

olunmas ve menedilrnelerl herkesin göz \ 

önünde bulıuıduracağı ve 1tmumun se
ıtınıeti nokta.sındım en ehemznl7eUi bir 

keyfiyettir. 

Diş macunu kullanınız. 

• 

1648 m. 182 Kc/s. 
T.A.P. 31.7 m. 9~65 K,·/s. 
r.A.Q. 19.75m. l!ituS Kc/s. 

ECNEBİ DİLLERDE 
LER NEŞRİYAT PROG 

Bir inci servis ik 
tra .. ca Saat 12.oa 
Arapça • 12.15 
Ellence • 13.45 
İnırilizce • ll15 
Fransızca • 14.0~ 

18.00 Program ve m 
ayarı. 

18.03 Müzik: Radyo cS 

arteti (İ. Özgür ve Ateş 
18.30 Müzik: Şarkı, türlı:İi 

simler. 
19.00 Müzi'< fasıl heyeti. 
19.30 Memleket saat ay 

jans haberleri. 
19.45 Müzil<: Peşrev, 

şarkılar. 

21.30 Konuşma (İktısat 
21.45 Müzik: Radyo saloP 

trası (violonist Necip Aşkı 
sinde). 

22.30 Memleket saat ays 
haberleri; ziraat. esham -
kambiyo - nukut borsası ( 

22.45 Müzik: Radyo saloJI 
trası programının devamı. 

23.00 Müzik: Dans müzi 
23.25/23.30 Yarınki pro 

kapanış. 

F&tllı Sulh 3 iincü Hıılndı: 
tinden: 
Kocamustatapaşa Canbazir• 

si çeşme sokak 19 numaralı 
mut.sarnlı iken trıez.kUr hanede 
nusaııi lM.1 ilk alb günü içinde 
den Ali karısı Sevğibrıin U~n 
den itibaren alacak ve borçlu 
ay ve iddiayı veraset edenl 
ay içinde mahkemPmizf' m 
n aksi taktirde terekelcnnin 
devredileceği nan olunur. 

l!!!TANBUL BELEDiYESi 

Juwlılıöy ıc.,.-....ııtmd&a ı 

Bledlye Slhhat İJjerinde 15 lira m.uııla bir lıllt!pllk münhaldir. l'-1 
nununun 4 üncü maddesindelı:I evaah haiz talipler arasında tmtihanl8 

mur alınacajından taliplerlo imtihan Cfuıil, olan 30/1/941 elen evvel 
kamlık ve belediye IUbesi 111üdürllliQDemllramııtlan llAn olunur. ( 475) 

Maliye V ckaletindeo 
Gümüş Yüz Kuruıl•klarsa Tedavüld 

Kaldınlması Hakkında Uaa 


