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NEZLEYE KARŞI 

TEDBiRLER 

Bizim Osman Cemal, bugiin
lerde çok sinirli .• Her ak§am, 
tam yazı yazmıya batlıyacaiı 

sırada, yanma biT ahbaba, bir 
misafiri geliyor. Saatlerce çe
ne çalıyor. Bu yüzden o.m
Cemal evine seç blıyor. 

- Bundan kurtulmanm ~ 
re.i nedir?. Diye sordum. 

- Bir çare buldam. Fayda 
etmedi. dedi, ıeçen ııün bir 

ahbap celmitti. Batladı azwı 
uzun anlabmya. .«Üzerinize 
afiyet nezleyim. Belki size ı• 
çer.ıt Dedim. Adam, bu -
ffll' de, tam bir buçulı: 1&at, 

J!Pleye k&J'fl mieuir olan .. 
laçlar hakkında ltonferaım 

-- 111i?> 

TOBRUK 'fA 

DOŞTV 

Görice diftil, Sidi-Ban.ni 
diittü., Bard .. düttü, lakombi 
diiftü, K•vale diiftü., Tobndı: 
diiftü.. 

Yalande Elbeenın Ben. ' ~ 
tua, Der-m diit«:eii IÖJ'" 
leniyor. • ,. 

Tabü dÜJCll' .. 
Mqbur kel•nvlır, diipm, 

g llrmqW! ,t\llab! 

HERŞEY 

YASAK 

Gazetelerin yudıiına cö. 

re, talebeye - aaç yaaak, 
kahvede oturmak yuak, tav-
la oyruuna.lı: yuak, tramvaya 
atlamak yaaak, •İıwmaya sif,. 
mek yasak" 

Simdi, en son bir yasak daha 
ilan edildi: dana ebnek yuakl 

Görülüyor ki, talebeye her 
fCY yuak. 

Biz, bu yazıyı yazarken, 
Mahmut Y mut içeri girdi. 
Kulak kabarttı. Sonra: 

- Tevekkeli değil, dedi, 
çocuklar derse çallf&JDıyor • 

lar •• Zavallılann kıpırdıuuna
ları, hareket ebneleri bile ya-
1ak ! 

OTOBÜSLER 

KALKINCA 

verilen haberlere söre, 
Maçka, Kurtuluı, Cihangir 
Hmtierine ifliyea otobüsler 

hurda haline celmit ve birer 
ikiıer, aeferden kalkmıt·· Ya· 

kında, hepsi kalka<'lcmlf .. 
Tramvaylar ela azalıyor. 

Hlk itine nuıl gidip cele
cek?. 

Bir çare var: Bayramlarda 
çocuk tafıyan üıtü tenteli ma
hacir arabalarını ortaya çıka
rıp halkı buıılarla t&fUDah ! 

Bizim o.-n C-.1 .-mu 
ilave etti: 

- Arabal- içine - de 
darbukacı ile zilli maıa kon
du mu, deime keyfine! 

AHMET RAUF 

MaaşlardaD yüzde 
nnı kesilerek büyük 
bir yardım sandığı 

kurulacak 
Oümnlk mmıurlan ~ ~.,.& 

bir yardan sandığı .lwnılmıısı ka

rarlıışımıt n hazırlıklar tamam • 
ianm•Jl-tr. l& nıurlar maaşlarmm 
yüzde yanmMn Mndıp .. aw:ıeıı.. 

:ı..r bundan bllfb kaçakçılıklarda 
~de ed&cek Vllri<Utuı dörtle biri 
de ııandığa .,n.lecaktır. Herhangi. 
bir eııretle ilauaya uğnyan, hasta

lal!an memurlara 38Ddı.ktan eemı\ 
yardım yapılacalı:tır. 1 

Buıııdaıı bafka, memurlann, -
tatlan.oda, ailelerine veya sağlı 
gında ismini ?erdilderi bir kim • 
seye da-bal !11111 'lha venlıece!rtir. 

-- ı 

KOçb a••n•n 
1 

ViLAYET .,. BELEDiYE: 

* Gaıaı.ar.y ltankolunwı Y"' 
kıl-. için de faali,.ete ~ 
tir. Karalrol ;r*1klıktan aonra y<r 

lun gezılilelilrne-i içi.o bir pcoje 
ılıa.ı.ırlaıınuftn'. Diter taraftan ka
rıl!iııolun karpına iNl>et eden !u-

sunda da binalar caddeyi daral • 
taca.lı:: f"ldld.ıdir. Burada kısmi is
tirnlAkler Y8'1'larak cadde geniıjle
tilecekür, 

..< Sirkecidelıi paket postanesi 
binasının yı.kılıp caddenin geniş
ı.tihneslne Münakalit Vekaletin
ce müsaade ohmmuştur. 

* Havalarm düzelmeıııni müte
akip Sultanahmet ve Ayasofya 
meydanlarının asfalt olarak inş""1 
için bir proje haz1rlanınaktadır. 

Burada bet.on asfalt inşaatı yapı
lacırktır. 

* Talattn ile Harbiye arasında 
,.eni ~ edilen asfaltın &iir'atle 

bowlduğu g6rühnüJ ve henılı ~ 

sellüm muamelesi yapılamıy.ln bu 
yolwı şartnameye uygun bir tarz. ı 

da slah ve lnfaaı mıiteeiıhide .kat't 
olarak bildirilmisttr. 

MAARiF, !)'NIVERSITE: 

* '!'ekmil mekteplerae ınzıbat 
mecfüleri tarai:ndan karar veril· 
medik~-e hiçbir talebenin ahlak n<>
tunun kınlmanuısı Maarif Vekiı
letirıden tebliğ olunm~tur. 

*Hava kurumu mektcblerde ha
..ctlık .Jron!eranslan verilmeı;i i
çin Maarif Vekaletine müracaat 
etmiştir. 

TiCARET ve SANAYi: 

*Bir müddet evvel İngiliz müa- J 
teınlekelerine sip:ıriş edilen ham 
köseleden 39 ton Basra tarikile 
şehrimize gelmi,tir. Bu köselelerin 

gelmesile yerli kuru sığır derile -
rinin fiatlarmda yıizde 5-10 mi.Jo. 
tannda J:ıU düşüklük başlamıştır. 
Ayak.kabı fiatlannın da bu niıı -
bette ucuzlaıNısı OOl<lerunelı:te • 
dir. 

*Dün limanımıza iplikçilik ma.. 
kinesi ,sellüloz, kağıt, asit sulfrik, 
analin boya, sargılık kağıt, ının1 
ipek ipliği, lı:arlon, mukavva, kar
pit, vernik, yazı makinesi -ve ak· 
samı. do"'kme demir tel, sigara J<A. 
~ tud• nntL< ~Jll?Uld ri• Quri VPcleo 

Son Telgrafın Edebi retrikası: 9 

BILLOR KÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI 
O hava tebdiline geliyor, zayıf, na- , 
hif bır genç. Bir de Zeki Beyler 1 

var. Köyun ıçindeki evleri güzel
dir. Onlarla ııorüşcbil.rsiniz, hoş- ı 

sohbet knnsclerd,r; bu köyde biri 1 
kız bıri erkek, boy beraber ıki de ~ 
edat yet4tirdiler. Maçkada apar- t 
tl.ıLarıları, Adacia, Caddebostanında 
v' burada koşkleri vardır ... Onlar 
da görii,ecck ahbap ararlar ... Bir 
gün gli p sizi la ıuJlırayım. 

- Te~ekkür ederiz, fakat biz de 
hayli vaiışiyiz; kimseyi taıuroı -
yalnn daha iyi 

Köprüde Saffet Beyden aynldı

.lıır, dönÜ§l• Leman Cemale dııGi iti: 

iZZET 
- Madem.ki görüşmeğe niyetin 

yok, köyde lı:lınler var dıye neden 
sordun? 

Cemal •huin hazin kadının yü
züne baktı: 

- Neden mi! .. Anlamadın mı? .. 
Tanıdrk biri olup olmadığım öğ -
renmek için... Bu içimde dertti, 

karşıma bir ahbap çıkıverecek di
ye korkuyocdnm. Bi:r yükten kıu
tuldu m... Khydekilerin hepıı.i ya -
bancı ve b.ıep9i de ,.abancı kala -
caklar. 

- Sevindim. Baun neye mahZllll 
durduğulmı ,cir'Üp üziilü:yor' sebe
mm anlemelr Wir ılım Benim 

Bu sene orta mekteplerde okı>
tnlmak üzece, Ma..r1f Vekaleti ta
rafından, bir seri )'11benc:ı dı1 den 
kitabı haaulabldı. Bu kitaplardan, 
~nlenle, lıir vesile ilıa balıMt.

miftlm. 
Yabancı dit ldtaplımndaıı. m.ı

ıı.. ielUisatma ...ı... .... olanlar 
için, bir tAbi, ayrıca bir muallim 

kitıılıo aari& ltazırl.Maralı; it•!~ 

Rllf.. 
Veldaetin D"frettiti ıien .kitap

laraın İngilizce metni türkçeye 
Wriiwe ettirilmif, ayni resimlerle, 

ayni şekil ve manzan muhafııza 
olunmağa çalışı.larak, birer tane 

türkçe nüsha !arı meydana koa • 

•Uf!. 

Geçenlerde ,bir yerde, bu mu- \ 
anim kibıplnrınclan biria.i te&at!Ü· 
fen göre! iim. 

İA~lızce deninde, çocuklara 
hangi metinler okutnluyor, djye 

.:nera.k. ettiın. Tercüınc nüshasıaıa 
lıiriaci saJıilesiai açtım. O.kama • 
ğa baııladım. 

Kitaltıa, birinci sahif..U.deki bu 
birinci metnin daha birinci cü ıı • 

lesi bile aukçe değı.lt!i. Ü~ yaşın· 
daki çocuklann da!:i idrak edebj
lecekleri hna ve ,in bat.& nrdı. 

Hayret içiade kaJt!ım. tırind 
cümleyi okudum. iuanmıJ'1lttU1' 
nn:, fakat, doğrudur, ikinei ciimle 
de .-anhştı. Bu ibarede de l.iaa ve 
IJİYe ha tası. varil. 

Yani, dil b«alarına kolaylık 

ol.-;ua diye, ingiJirce nH,halarmın 
terciimesile meydana cele11 b11 
kitap. bizim bilıHğimiz, konuşto

ğıımın, yudığımız türk!e ile alR
kadnr ve münascbeıtar değildi. 

O kitabın birinci metninia iti • 
rinci ve ikinci cümlesini okuduk· 
tan sonra, artık, tetkike devam et.
....,;:e lüınım görmedim. Meraklı· 
Jar, alıp okusun!. 

REŞAT FEYZi 

trr~ ae .ıuırabiber, Hind.i.9*mı. cevizi, 
çay gelmi§tir. * Harpten BOnra ır.<.-ml~i> 
deki çorap eskisi ve paçavra t!tok· 
lan ihracat yap.lmamas:ı y\min • 
den çok artml§!ır. Yanın milyon 
liralık paçavranın drıxılanh çö
rü<liiğü İktısat Yek.aletine bildiril· 
miş ve ihracı için müsaade iste • 
rıilmi.ştir. * Dün şehrimizden 950 bin li
ralık !ıracat yapılm•itır. Bu me
yanda Almany aya 3.50 bio liralık 
tütün ve Macar.U.tana da tiftik 
göııderılmJşUr. 

ItlOTEFERRIK: * Veremle mücadele cemiyeti: 
run yıllık balo.-u 15 fllbatta Tak • 
sim gaı..ınosunda verilecektir. 
* Ş<'hrimfade grip .salguıı. bafif

lemıştir. * Faik isımli bir eroin m~le-
1.ôsı me\·kuf tevkifhane hastane
sinde ya tarken yastık ııpnnış ve 
dün 2 ay hapse miliılı:Um olun • 
muştur. * Altın dün 23,'75 kuruştan mu
amele e(innüştür. 
* Bazı lokantacıların 1>elediye

ye haber vermeden fiaUarını ve 
bilhassa et yemeklerini arttırdık
lan görülerek umumi kontrol ya,. 
1>:lması biJdirilmiştir. 

sıkıntım buydu ... Bir tesaül saa
detim izi altüst edecek diye ödüm 
patlıyordu. 

Üsküdarda" otobuse bindiler. 
Cemal köyde inmedi: 

- Öteki köye kadar gidelim, de
di, geç vakit dönerız. 

Öteki köyde indiler. Leman Ce
malın koluna girdi. kırlara doğru 
yüriıdı.iler. Leman: 

- Ne güzel y<'rler drdi, h.-r a· 
dımda ir anın içi açılıyc>r; fakat 
\bizim gibi içlen şi'a bulmaz bır 
~rtle kapalı olanların böyle yer
lerde ya.;;ımaları yazık!. 

llnfif m<:yilli hır yamaca çık • 
mışlardı. Bir tepenin ardından 

Karadenizin kiiçük bir parçası gö
rünüyor, şose bir erit gibi kıvrılıp 
uzanarak ta ötelerde kayboluyordu. 

Leman Cemalin elini tuttu, du
daklarına götfirdü, öptü: 

- Senin mütemadiyen canını sı.
kıyonım değil mi? dedi. Şilı:Ayet
lerimden bıktın artık. 

Cemal Lemanııı. çenesini okpdı-

Hazır ilaçlar ve 
müstahzarlar 

Halkın zararını koruyacak mad
deleri havi bir kanun hazırlandı 

Talebeler 
için salon ----
Beyazıtta 1250 kişi
lik bir oyun, istira
hat ve mütalea yeri 

yapılıyor 

Üniversite talebeler:ini:ıı ders sa
atleri haricindeki vakitlerini tcıpJa, 

Bı!ıhat ve İçtimai Munenet V•ı :ıete mahsuıı ınüıtta1ızar1c mtın.- muntazam ve temiz bir surette p
ldletin.Uı trlıbi 'l"I! ispençiyari nın. na olmak fiun dijerlerl için fi - çU:melen maksadile kiraı-n

tahuırlar hakkında )'eli bir k.anmı l.imle, lflltlı ve ıp:- atıeperle .ıı dü§Ünülen bir smemanın saloıılan 
lAyihası hazırladığı da öğre~ radyo ile rekam yapılmasuıı me- hM<lrnıda mii m ıe ııahi'bile uyu -
llr. Bu yeni proje)'!! göre tıbbi gı- Detmek b_...ında Vek&lete sa.JA.. iülamadığından reklCrlük evin ya. 
dalar ve devai ll&bunlar .i.liç züm- biy1!'t wnnektedir., pılmasına kadar bu ihtiyacı. temin 
resinden aayılannyacalı:ları için 

bunlann kimyevi maddeleri ihtiY11 Yerli Zift Ve Katran Sabtına 
etmeleri ıcap etmediği gözönüne ~ Baılandı 

lınmış ve l>bbi .ispençiyari madde. 
Jer 1 ıst"5inden çıkarılmıştır. Sel'<:O 
ve "Jl istihzaratımız memleket lh
tiyacuıa yetecek me~ var.Dllf 
buhmduğundan, hariçten gelen • 
!erin kontrolönünü daha ziyade 
!mvvetlendinrıelı: maksadiJe mev· 
cut kanunda <leğ4ti<likler yapıl • 
mak.adır. 

Basit ve faydasız flilcillede bir 

I{arabük fabriblan amonyom 
sulfat, zift ve katraa satııma bar
lıııruştır. Asgari bir vagon olmak 
'Ye çuvallar müşteri tarafından 1. 
min edilaıek üzere aımonyom sul
fatuı Tagonu 120 liradan, vagonda 
teslim z:i!tin tonu 10 liraya, vagon
da teı;!ı.m katranın tonu 15 liraya 
satılacaktır. 

takım kımyevi maddelere hwımt Y eai Beyoğlu Halkevi 
isimler takarak ve hususi amba _ Proieıi Hazırlanıyor 

için merkez binasının arkas.ındalti 
yeni yapılan anfinin yanında bü-

yük bir salon inşa etmeğe karar 
vermiştir. Bu yeni saloı:ıun .lı:eştl 

yapılın'§ ve projesinin ihzarına 

başlanmıştır. Salon 1250 kişilik o-

lacak ve arkasında bir mutfağı da 
bulunacakhr. Ye.ınek. -tıeri.nde 

burası bir lokanta vazifesini gö
recek ve diğer saatlerde ise din

lenme yeri, gazına, olacaktır. Sa
londa günlük bütıin gazeteler, mec. 

mualar ve bi.lirdolar da buluna-
caktır. 

lajlarla piyasaya çıltarılan bir ta. 1 Beyoğlu Halkevi içın Tiliim j 

~"'::!:::~~!~::: 1 ~asbının .. ,~eı·inde ~~..:;_ mB~ Esnaf hastane•İ 
.....,, u ır .,.,,a ınp "'""""""'"'" 1-

mucip olduğu anllifllmıştır. Bade- h d 
nanın çok büyük bir temsil ve bir -zı"ran a g e-

ma müstahzarların umumi sıhhat jimnaırtik ııaloıru olacalı:1ır. Şimdi- w 
bakımından faydalı olup olmadı • 

den proje hazırlanmaktadır. Umu- n • [ tı"l C k 
ğuun Vekiletçe 1ieiıbit.inden sonra 111 e e e 

ıat vaziyet müaaad.e eder etmez Y' 
imaline izin verilmesini tem.inen 

inşaata başlanacaktır. Esna! hastannsının &enelık kon-kanuna yeni hükümler lronma-kta- ' 
dır. Yabancı müetahurların yur. Botör uhiplerl grcsı geleccl: ay ıçinde yapıla,·ak-
dıumu-~-'"' -'--"ı... · ah tır . Dün esnaf cemi'-'etleri müme&-,.,.,.,... vCAU..-n ea:acı. vey ııt Bazı nııotör salılplerinın ta· ' 
mu .. ·a-~e · al b' ti sillerinin ;<Lrakılc bir toplantı ya-, "" sı ınmış ır ecza ca - cirlerden mal nakli içın 3 mi3li .., 
re1iıanesine sahip olmadıkları tak- fiat iııtiyerek lirnanmw.da bir ve- pılmşı, hastanenin genışletilmesi 
~•-~ - l - ..._h lard .. için haziranda nitibaren alınacak 
u.ıcut" ıra nıı: mu3 ..... zar an nu- ıaiti nakliye güçlüğı.i yaratmak ı. 
wune bulundurabileceklerdir. Yeni tedikleri görülerek a!Akadarlarca tedbirler kararlaştınlmıştır. Ha -
projeye tonuıım ~ auküm, t.-. J' tahldlı:ata ..,..._,_.,_ manda hastı: neye yer.i yataklar g""'_.... 

__ .... c_· . • '\ 
c POLiS Ve ADLiYE-_,-, 

Genç Rum dilberi
nin hazin ölümü! 

Curnhunyet möddeiumummı.;-...... ~ kız: •Bir f<?y:iın 70k! .. • diye başına 
dü nyapılan bir ;'hharla genç ve gelen büyük lelaketi bir müddet 
güzel bir Rum kızının bazin bir f&- sakl~ır. Nihayet Katinanın hf.. 
kilde öldüğü' bildir'ı...'"".ir. Vak'a .........,. mile olduğu öğrenilmiş ve ailece 
f!>dur: haysiyet meselesi addedilen bu 

Samatyada İmrahor mahallesin- şekilsiz vaziyetten kurtulmak için 
den 15 sayılı evde oturan Kastan- maruf bir doktora hususi bir mü
tin kızı 20 yaşında Katma muhitin esscsede '1 aylık kürtaj yaptmlnuş 
güzel ve fettan kızlarından birıdir. ve zavallı Katina kürtaj esnasında 
Fakat geçenlerde birıienbire orta- ölm~tür. 

dan kaybolmuş ve hasta olduğu 
·h t · I de "ld"... MEZARDAN ÇIKARILAN CESET• ru aye on gun evve o ugu şa- · 

yi olmuştur. Tanıdıklar büyük bir Müddeiumumilik bu ihbarı e • 
matemle Katinanın cenaze mera- hemın.yetle te1ik.k.i etmiş ve mu· 
&iminde bulunmuşlar ve Balıklı avinlerden Edip tahkikata başla -
mezarlığında tedfin merasimi ya· mıştır. Dün muavin Edip ve tıbbı 
pılm~tır. adli doktorlarından Nuri ve em-

İhbara göre Katinanın başından niyet müdürlüğünden gönderilen 
bir aşk macerası geçmiş ve genç memurlar Balıklı mezarlığına gi • 
kız bir delikanlı ile sevişip onun derek Katinanın cesedini ınezal" 
kandırıcı sözlerine aldanarak bir dan ~ ve morga kal.dır _ 

zaaf Anında her "'yini vermİ§tir. mışlardır. 

Bilahare ailesi ve komşulan Ka-1 Morg; yapılacak ot-Opsi netice -
tirıanın gündengüne 11ararıp sol • cesini bir raporla müddeiumumili
duğunu görmüşler ve gizli derdini ı ğe bildirecek rapora gött adli ta
anlamıtk inemislerse de talihsiı ı.;bata geçilecektir. 

- Asıl ben senin canını sıkıyo
rum; seni bu hayata mahkıim et. 
tim. Fakat artık için rahat olsun. 
Buralarda sa..ı.detimize engel ola -
mazlar. 

Leman içini çekti, başını salladı: 
- Sen benim ne du,ündüğımıü 

bilsen? 
- N" düşünüyorsun canım? 
- Afifeyi ... Afifeyi yanımıza 

almak mecbuiryetinde kalacağız. 
Cemal, Lemanın Afifeyi nekadar 

&e\'d'i!ini bilerdi, kızı nasıl olsa 
yanlarına alacaklardı, bunda dü
şünülec>'k ne vardı? 

Ha ·r~tle Lemanın yüzüne baktı. 
Kadın devam etti: 

- Şaştın değil mi? Afife mek
tebe girdiği zaman biz birıl>irimize 
bağlanm1m1ıştık. Afife bizi yalnız 
tatil aylarında be!'aber görüyordu. 
Biz! evlendik sanıyor. Bizden u -
zakken onu aldatmak kolaydı. Fa· 
kat yanımıza gelince, hergün bi • 
z.imle beraber olunca mesele güç
leılecek. Af~ çok lıasses, çok 2l8ld 

bir kızdır. Kıldan IM'm kapar. F.fer 
evli olmadığımızı tO<'zerııe ... Yerin 
dibine geçerim Cemal, onun yü
züne bakamam! .. İ§tC bunu düşü
nüyorum, bir taraftan Afifenin bir 

za:ma nyanımda olacağına sevinir
ken, bir taraftan da korkuyonım. 
Afıfe on dokuz yaşında. Bu sene 
mektepte bekar bıraktık. Bana her 
gün çok caıu sıkıldığını yazıp du
ruyor. 

Cemn ı kaşlarını çattı: 

- Bunu ben de düşünüyonım 
dedi, fakat kabahat benim değil. 
Ankarada iken evlenmek içiıı .uır• 
ettim. 

- Kocamdan resmen ayrılamam, 
sebebini de biliyorsun ... Hem flll'
zedelim ki, ayn.ldım. Annen evlen

memize razı olacak ım? .. ı.tiıı:J>.... 

tin annenin elinde. Senna:rm o
nun parası. Rızası hillfma beni .. 

lırsan işlerim altüst edebilir. Be
nimle evlenmen için onu razı ede
bilecek :ıniıriD?-

ilave edilecek ve aletler alınacak-

tır. Beledıyeııin yaptığı 5000 lira
lık y-ardırndan başka yeni sene . 
kongrelerinde ocm.iyetlerin de yw:
dmıları temin olunacaktır, 

Balo Ve Müsamere he Mektep. 

lerin Bütçe Açığı Kapanır Mı? 

Şehrimizdeki akalijyet ve ecnebi 

mekleplerınden bazılarının va.ridat

sızlık yüzünden bütı;elerinde açık 

bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bu aı;ıklarmı kapamak üz.ere 

müsamere, balo. çaylı dans W!r' • 

melerine miısaade olunmu'f(ur. Bu 
müsaadeler maarif mı.idürlüğünden 

alınacak •ır. 

SPOR: 

Kız talebelerde atle
tizm alakası arbyor 

Maarif müdürlüğü, kız ve erks 

mektepleri arasında yeni spor mü 

sabakaları hazırlamaktadır. Kız Ye 

erkek mekteplerin voleybol ve fut

bol müsabakaları bitikten llDnr& 

nisan ayuıda atletizm mii'lllbeb -
Jarına b8flanacaktır. Bilhassa kıı: 

Webeler arasındaki atletiane lı:a%ll 
büyük ala.kanın arttığı ıöıiümeS
tedir. Kızlarımız bugün erkekler
den daha cok sporla allbdar ol -

Bir ağaç altuıda oturmuf!anlı. 

Cemal başını önüne eldi, cewp 
veremedi. 

- Görüyomuı ya, susuyol'911D. 
Annen beni kötü kadın zannedi
yor; seni baştan çıbrdı.ğJma kmıi. 
Evlenmemize dftnyada razı ohms. 

- Annemin nzuını aım.ğa -
bur değildim. 

- Mecbursun dedim ya, yoka 
seni iflasa m ahkCl.ın edebilir. Hayv 
yavrum, biz böyle .:/'8fll!Ilakta de
vam ed<.>eeğiz. Her an aşkımwsı 
üstüne titriyerek sevişeceğiz. 

Duru bir yeşillik ortasında, d.
rin. deprentisız ııessizlikte kalple
rine rahat bir durgunluilı: geliJ'OI', 

Asapları yatışıyordu. Alaca karan
lıkta, oturduklan ağacın dallarnı • 
dan aksooecek yeşille harilrullıde 
gii2elleşcn Leman ,biraz daha f'l!D9-
leşiyordu. İri mavi gözlerinde iiı: 
bahann ışıklan vardı, enda~ 
ince ~zgileri cnlbeleyty&du. 

tpsv111nıwır) 

Japonya'nın 

Yazan: Ahmet Şükrü ESM 

Japon Başveklli Prcıu Ko 
ve Hariciye Nazırı .,latsuoka, 
Uunentonun )'eni faaliyet devrf 

sine başlaması miina.ebrtile iY 
ve ıneb'usan meclislerinde sö 

dikleri nutuklarla japonyanın 
lıarş1&ıMalı:i TUİ) etlıai bir 

dalta izah etmişlerdu. Hatırla 
er ki Aınerilı:a Cunıi·.mreı.i B.ılltilııj 
ye!t, on gün kadar evvel söyl 
nuhlta üçlü mihveri n itil 

japonyayı tiddetle t~nkit ...... ••ııoı 
İkisi Avrnpalı ve biri Asyalı 

liç derietin gcçca eylıil sonla 
................ 

Ü~ taraflı paktı U.ualaınalaril• 

merika hamt politikası Uz 
müeuir oım.lr; isteıiiklerini bil 
dirm.işti. 

Gerek japetı Ba,vel.ili ve g 
hariciye auırı, ltc:.lveltin u 

paktı tenkit yollu B1nlerine ce 
olarak japonyaıun bu pakta 

bağlılJiını en açık bır lisanla 
efmifle•dir. 

~ ltariciye naurı nut.luıllP'liı~ 
7alıım lııi.r yeri...ıa diplo.maal ll 
aaaıaı bllaamak lii&u.manu 

aetıni .. ir: Bu ola Sovyetlerlc 
mii• .... etler wse.lesidir, 111,,..,,~H 

açıktan yapmakta olan Sov'~~i.lı:il 
Birliğini unutmuştur. So·-l!ll'!lı .. nl 

Birliği Çiııe yardım yapmakta 
dıığunu ıizlenıemcktcdir. Mol 

reçenlerde Bslini ziyaret etti 
-.-a JılaıJwv•J• ndel eder 

'"""" Sovyellerin Çine yap 
ya_ .lım pelitikası.nda bir deg·~· ,._,,d 
bahis mcnua olıaıyacağ.ı rOJ;Jlıl!llilı. 

lıildirilmİfli. Matsaokanıa s6' 
yetleri kışkırtmamak için _. . ., ...... ~IU 

diği itina nutkun her taraiıaıla 
ı:ilmektedir. Meseli komü:"ai'ı.dl'!" 

en amansız düşmanı olan M• 
ka, komünistlik aleyhinde ~ 
söz söylemekten çelrinml tir. 

hu.ki yeni nizamın esas prens"'" po:a~ 
rinden biri de Uzak Şarkta ko 

ai&tliiıiıı tıısfiy wııdeı:ı ibare~ ; 
,.uğu japon bükümeti tarafı d 

gi.deıomemekteılir. Demek ki ' is 

hariciye nazı~J, İngiltere v.e . ;). Çu 
rikaya karşı :ıa .. n Myıuıewu b 
ederkea .., derece açık 1'C 

ise, Sovyetler Birlitme n -~•- t 

ııistliğe karşı japon ~1etiaİ 

ederken, o derece riyalı.ar itil 
vır takuınııştır. Sovyet dev ... 

damlarının bu japon mane·9ftılll!'•Lk 
anlamamalarına imkin taP 

edilebilir mi?. 

Hakikat pıdur ki bngün 
da •yeni niumııı• kuralı~ e 
ıel olan ne İA&iltere, ne de . !liy 

tik Amerikadır, Hatti So>'Y ra 
Birl.iji de dejilil.ir. Eqel, y.,.ı ka 

zam adı verilen tahaklı:üm 

kMm•• I i'••n Gaina7• ~ina 
o!aa ÇDıdir. t}ç ı.aç.Jı: w= '- nı 
jaepıo ta!aaklıtiıııo pe!itik··- s 
ıaôııftmat .... Çia lidarİ , a 
kay-Şek yeıri ana.... ~ as 
da halı:t'ld. enpldlr. japonyı V'J lif 
mnkaYeıae611i !unn11yer ve ır= 

dun yapmaktan vazıeçi 

istemekle 1asilt.reden ...., 

kaGaa iııtediii, Çinin muk•' 
tini kumakta kendisine, yaol, 

ponyaya ;)'ardım edilmesidir· 

&illere ve Birleşik Amerika ~ 
ponyayı içine duştiiiü ~ 
kurtarmak W,etinıle qilleP" · 

Ba,vekil ile harıciye d"-I' 
japen tahakküm poli~ Jı ~ 

rll"l \'eti 
nı;ıllıklarnd.. -.a, di 

Nazınnm parliİmeatoya ı . .... 
diği bütçedeki rakamlaf._, nı 
ni nizam kurabilecek bir ~ 

11 
velin ifadesi değildir. japOll 'hıh 

eiye nazın, kuvvet polita...-'~lik \ 
rih eden ıöıılerile keıwiia1 ~•lsiı 
etmiş olu;)'or. Hakikat&ı j•~ 
rici politikasının muvaf~ 
pa bvvel liamulır: ~ 
nt, ınall U...vet, ;ı.,...S 
manevi b.....vet, 

Oç buçuk - cöel,,_,,,,, 
japonya, sirffti11 ı.tıyil)ı 

rin lı8f81' ..._ için *°" 
ime :A Miıı ' jllıi~ 



·alkan vekayiin
den mi&aller ••• 
u.an: Ali Kemal SUNMAN ı 
Avrupa harbinin fimiiki ıaO.lıll 
uıe Balkanların va:ıiyeti ne ola
tgı b hsioi tazeledi. Harbin bq
ıı •ıcında Balkanl.r Alnıaa;yaya 

ı olan bu n1ücadelenİ• bari -

•• .-_ ..•. de kalmak u harbin gôıe gö
nlır, göninmn her tıirlü sarsın· 
rından korunmak iAtemişler -

r. Balkanlıların kendi aralann· 
..__._..~· dauları hallederek b~rbe 1 

r ı bir cephe kumıaları lazım 
"yordu. Daha bu ınaksada ""rı· 

dı. Geçen s;eferki Avrupa har· 
nde Balkanların nıühim bir rolü 

uştu. Yalnı:ı o harbiu petice • 

esinde değil, vukn bulmasın· 
Balkan vekayiinin naSJl bam· 

)'ıcı birer tesiri oldugu mahim· 

• 912-13 ilk Balkon harbi bite
k sıra aldıkları yerleri aralM'ta-

paylaşmağa gelince Balkan 
ıittefiklerl arasında kavga çık • 

nun önüne geçilemedi. O ı.a· 
lllll..._lı.nki Bulgarbtaola Yunanistan 

sında arazi ihtilafı yoktu. Fakat 
trbistan ile Bulgaristanın a.ra

bulmak kabil olmadt. Belgrat 

kUıneti ev,·elQ Bulgristana )'al"" 

ettiiini süylilyor ,·e bunun 
r 11.ıiıru görmek istiyordu. 

O zamanki Çarlık Ku yası k 
~ın önüne geçıneğe uğr•~ 

lırYıııll!lıu.tn Sırp - Bulgar ihtilafı o za-

~ıı.-. .. nki Avwıhu-)anuı işine çok 
liyordu. Vi) ana nıntbuatmda Sır. 
tan aleyhinde.ki neşri) ata daha 

det veribni§, Bulıarlara ıniiıa· 
et \ aziyeti abnmışb. O AJDaJl· 

Bulgar liralı Fercliaand bafk.u· 

lei:JllllllUldan General Sawfa '.l'rakya· 
ıeı;.11111"11.,..i ordunun Makedonyaya aak· 

e8U"e41iyordll. .Arbk mahut 
.-. ... ııuutn ittüalu partalaaıyordu. Bil 

ıörea Sırbistaula Yunaai8Da 
likeyi aalanuJlar ve clerlaal a-
rında bir askeri mukavele im· 

lflardır. Buna göre eğer Bul
. taa tarafıodan ıerek s.. · 

-----na ve ıerek Yunanistana ltir 
uz oluna bunlar birbirleri-

hemen yardımına kopcaklar· 

ı.tıılll'IW Fakat asıl endifc edilen baıb 
devlet vardı: Avusturya - Ma
f tan imparaterluğu. 

Çünkü A V115turya • Macarista
bir bahane bularak Sırbistu 
·ne taarruza kalk.ışmasaaa !i•k 

...... "-al veriliyonlu. 

ua Çan ikinci Nikola :eeırrat. 
Sofya uasuıdaki ihtillfJll bll
l'll kadar )ol açmasına ınlnl ol

..... ~.ı.. içia ıerek Sırp "'e Bulgar 
llarına •İ lav da\'• ı namına• 
acaat ederek İslav olan Sırp-

1- Bulgarların birbirleri aley
IA•ıOl'.-e kavgaya tutuşınamalarıJU 

siye ehnişti. Rus ç.nnın bu 
racaati o zaman PetTesbUT'ıd• 
kadar eadifeler hüküm sürdQ. 
ti gö terh·ordu. Lakin Çann 
nasihati dinlenmemiştir. •Dli
i nıuauama. denilen İngiltere, 
n a, Rusya, Almanya. Avus -
n \'e ltaJy• ınutad okluğu Ü:&e1'8 

aray• girmişler, iki tarafta 
a kerlerini terhis etnıelerini 

lif etınişlcrdi. Lakin Bulgaris-

EDEBi RO!\tAN: 33 -

Bir zamanlar A.uaturya .. 
Macariatan Jmparatorluiu 
Balkan ittifakım daiıt • 
mak için a..r kuYTetİ ile 
çalıpDlfb. Buna kartı 
Sırplarla Yunanlılar bir-
lefti. Buıün de unutulmt

yacak miıallcr var. 

:tan bunu A"u tur.) anın claltıadan 
teriki ile ;redGetmifiir. Bu sıra -
larda en ş:ıyanı dikkat bir hadise 
de ıııcaristıın Başvekili Kont Ti· 

zaıun bir nutuk '4>.)lemesi oldu. 
Bu nutukta Balkall de\ Jetleri ara
sındaki ihtilaflara hüyiık devlet-

lerin kar1Şmamaluı, bunların 1 n· 
di ka\ogaürıaı keadıleri hal~lnıe· 
leri liwa geJeceii soylwiyo?"du. 

Hem ele herhangi bir devletin ltu 
vesile ile Balkanlarda keu«line 11 -

tun bir mevki edinm ine Avus
turya • bcar' tan imp rat rlu
ğunun razı olamı) "cağını ı1uve 

edi)onhı. 

Buntlll marı ı •rıkc; Rus nyı 
tehdit, Bu\gnri ;tam tcs\lk '\e ır
bi tanı korkııtmaldı. 13 hazıranım 

dolduran bu vekayi bugün daha 
unutulacak gibi değildir. Balkan
hlar ~ında ondan sonra neler 

olduğu bah i ayrı. Fakat 914 ha
ziranında Bo nado Avustur)a Ve
liahdının Sırp gen lcri tarafından 

öldürıilm i tize ine Avrupa har
binin çıktığı göriildü. Cermanlıkla 
lsln,•lığm Balkanlardaki gizli, aşi
kar mücadelesi her ,•akit kendini 

ıöstenniştir. 

Hergün yediği
miz beyaz ekmek 

Ba lıca gıdamızı teşkıl eden ek· 
mek, gazetelerlmızde her zaman 
günun mevzu:.ı olagelmiftir. Fakat 

çoğumuzun ekmek hakkında bil
gimiz azdır. Ekmeği su içinde yu
ğurulan mayi hamuru fırına ver
mekten ibaret zannederiz ve öyle-

dir. Ekmeğe mayayı ne diye karış
tırırız? Hazım kabilıyetini kolay
Iaıtırmak için ... 

Ekmeğin nafi olabil.m sı ağı

daki hassaları ohnasına ba dır: 
Ekmek hamuru iyıce maya.lan-

dınlmıı bulunmalı, yani her ta
rafında iri gozler bulunmalıdır. 

Fazla olarak kendisine mah9U8 hoş 

bir koku neşretrnesı, ekmek içınin 
her tarafında b'r elastikıyet bu • 
lunması, gözlere parmakla basıldı· 
ğı zaman. tapanan yerin tekrara-

çUması. kabuğun ıyıcc kızarmış ve 

ses verir de~ pışmesi, ebnek 
kinin her tarafına yapışlk bulun· 

- lazımdır. 
Ekmek iyi yu;unılmanuş veya· 

but iyi pi9mern1ş ısc kuflu gib1 
kokar. Rengi koyu ve her tarafında 
gayri mıisavl olur. İçi~ ~ parça
ları göruıuir. Ekmek ıçı el ıle taz... 
yik edilince eski şeklini alamaz. 
Bundan başka bu ekmeğin k buğu 
beyazdır. 
Ekmeğin en büyük ıhasiyetı giü-

teni haiz olm~ıdır. Gliıten hubu
battan istıbsal edilen en mug deli 

kısımdır. Hamurun ıyıce maya -
}anma.sına ve göz goz olma ına hıı
met eder. E mer renkte olan ek -

meklcr bıraz kepek karıs.mı.ş ola- 1 

cağı içm beyaz ekmek kad ı ıu· J 
gaddi değildir 

Sen de 
• ' Sevece • l 

Yazan ETEM iZZET EE cE 

al rctioıdcıı ad ece: 
Anımn garip .. 

ed' un c bir mardan daha 
'\ etJı g lebılecck cumlelerle 
dı ine baktım. anki o, hiç bun
k~udisiu.e dciilmiş gibi: 

nu soderimi sakuı bir koınp· 
~ &ıbi kar ılaıua;y ıu. Çok ciddi 

,._..,.-•. _
1 
ul oruuı. Belki sözlerimde ek
ık \ar fazlalık lok. Hakikaten 
l . . 
sıaız hakikaten çok eaaa ya-

lllJı. itele, dcıniu şarkı söyler· 
~ltzclJiğiııiz o kadar artmış, o 

a.r İirli ve bıı.) ulii bir kadın ol· 
tunuz ki .. 

• 
0Ylerkt'n ben fena halde İDİi'· 

1hr ~-:• , Paruuıklarımla adeta blu· 
ııı d __ ... 

· ugıne tlikleruıi yırta~ 
011ıuyor, 

_Su adnnı o 1 
l ebil enı kı oın uo" muş krıdar ol-

anı .. 
D•l ord nı. o, ) ıue ozlerine de· 

vam cdı~ ordu: 
_ Ben bıç bır kadına aşık ol -

muş crkcl• de ılim. Bılmiy~rum, 
sizde nasal bır kudret, nasıl b~ ~
zibc ,·ar ki, beni beıncn kendın~ 
bağladınız. ıtınınt cdiniı ~, ıd 
görur görmez gözleriınin b~le b•· 
kışlarının değiıtiğini bıı. ettını v.e 
b ını. için siz bu dakıkada sevgı-

en • k 
nin bütün ifadesini tatıY•• Wr a-

dınsınıs!. . 
Cümlcluiııe hiç nokta rirlfil 

koymadan söylüyerdu. 
Düşıindum düşüudünı bn kadar 

cür'et giiterelti.leD • 11 adama • 

Ameriluula dahi, lüka qya 
yapan labTikalar, bundan 
sonra hayati ihtiyaçları luırıı-. 
lıyacak ıekilde faaliyete baı
lıyacaklar. Bunu, Amerikanın 
mu al devlet adamlan na • 
tuklarında söylediler. 

Bizim koorcluuuyon heye.ti 
umumi katibi ele ~~enlerde 
rcu:lyocia yaptı~ bır nupna-
da, milli labri ala:rda luR• 
qya imal ctlirilnıiyececmi, 
ha ın lu , eyya a maması la· 
zun geldigını sö3 edi . 

Halbu i, ıu latanbulclaki 
manzaraya ballın! Lüı•• ma
ğaz.alarm sm /fora ayrılmcuı 
ifilc ugra§ıyoruz. Geçen gün 
lü s bir maga:uıda bir ay_ak
kabı w11ında cürmümeılıat 
yapılmlf. Yüzde yüz.den lcula 
karla bu laks mağaza papaç 
uıtıyormuı ! 

Bu lüa mağa•aların vitrin
lerine 20, 25, 30, 35 40 lira li
yat tafıyan papu' ar onmuı- ı 

tur. Bunlar hakikaten bu kıy-
mette midir?. la .. Düpc düz, 
apaçık ihtikar. Harp bQflaJı 
baıJıyalı, papaçlcırda lü da
ha ltula arttı. • 

Bunları alanlar l>Ol' ki, aah
lıyor. 

Y taılc.. Paraya yaz.ık/ 

BURHAN CEVAT 

Konferam 
ljlfU~= 
26/1/1941 pazar gunu 

kevimizde Ahmet H 1 t Y 
:tından (Dünya ahval k ., 

Hal-

ıcncl) mevı.uunda bir konf rnn ve gös. 
teı+ şubemiz tarafınd da blr komedi 
temsıl cdile«ktır. Herk 

• Parasız Jnbrilizce der leri 
ŞŞlt- HalkeYW•: 
Şubatın b rıncı cumartcsı gunuııdcn 

itibaren 17-19 ıırasınd Profcsor 
Thomp on taratındnn lng lıt:ce ikinci 
yOksck kur tedriaatına b lanacagından 

ıırw edenlcrın her gun t 17 den 20 

tJi •JreJX(•J il 
~lı •) [{!l ;j~ 
Ağız kabarcığı 
Dllbı keuarınM ve alt dudaim 

iç tar..Zlarwda husule aeten kü
çttlı: be7u ~l&A1an mine • 
Yelhi bir r.ıu~ıwsbktır. 

Ba 4a iki türlu elur: Birioe W. 
dlierlae •IUMen lı:abarulk derler. 
Adi kaba.rclk tberl7eıle tüııilı 
içeııleriıa atı:dannd• Mbarlı 7e-

~ek 717atlerie. d 1 ~. -
deleri boSllk olıuıbrda. bMan b
kadmlann idd u,muyn.da 'lit". P• 

beiUkleriılM a•riilur. 
Müa&ell olan kalıatt* iM! tı.-

11mt bMk wı emsali h&Jv....,_ 
dıuı iJtSaDian wa1ri l'ıdıer. Ba 
butalar b?I" teri llolı1.7ca çiinf'Jlııı 
711tanuıtılar. İftabsbdırlar. 

Bu Juıe1,alılt prpra He ı&eaari 
edHlr. ı·csa l l('rdc lı:a.barCli9 
Wavil için haur lli(!lar balua•. 
Bununla bcrabf'r ..,aiıdalr.J ieril•· 
ıeri de yııpCırabllinrinlt:: 4 ıranı 
asitbork, 211 ıraın karadut şurubtl, 
,.uat 10 aamta ~ ııMltürHc, 11 

~ram dld şurub41. 
Bu :mahlul bir fırç.a Mr kabar

cık oba 7crlerc urWur. 

Ö.) lesenı l ın..ız kal 1 O, be· 
nim sözl ·rime cc\ p 'cnıı k •\İn 
daha çok esile bul n olacak. 

- Sizı Jıakikntcn :.evi) orum. 

Derken, gticimı 1 hllttiıı hıı.ıle 
buna bir tokııt nttı 11 rk!l mdan 
bir tane ,bir t ne d41ha.. \ c tek 
kclınıe so) leınc:.ine fırsat vermc

d n ~ lirüdiım 
Goz.um s:ıııki ) cm btr knranh n 

açılmış gibı gurnıcz ohm tu. Bii
tim \iıcudum zangır 1.n ır titri· 

.)ordu. Bir kelime so:yli;yecek halde 
dcgilduu .Uiçbır şey duşunenıi-
) Ordwn. O anhclcr için: 

- Ben, ben ocgildim .. 
Dersem buaa inanılınalulır. Bir 

hayalet gibi ayalr.larını bll'ibırine 
dolaşa dolaşa aci~eain yanııaa ka

iar geldim. Naciye: 
_ Ne.recleydin a) oJ Mcraklllll· 

dıı•? 

Dedi. 
_ Sanki bcai t.uraya buaun ıçı• 

mı ıetirdia .,_ 

• mez ı 

Böyle adamlarda;,bıç kta bulunur, 
tab ne da ... M'u lard n korkulur .•• 

O r u 
korktum, h c ı nl çı n dım Soy
ledı, S()y edl, ı;oyledı.. K p y v ı du, 
gıttı. Sonra ıınladun ki, de, ben bu· 
nun karısına A~şmı.ı-un da onun ıçln 
SO\ Uyormu . Bu (."lk ıktan ı;onra ~le 

yazılı n nın kap~ını aml yıp b:ıktını; 
bütun işçıler kapının önOnde .. I te o 
ukıt t pem attı.. Çıkıtı sunu aya • 
mın altına alayım, czıp ~pelıyeyıru de
dım amma, sonra du,Undum ki, de meı:.. 
Elimi kirlettiğımc dctmez. Şlmd bun
dan davacıyım •. Eğer tanıyt: verır, e
limi öpeı lif!edcrim,. Yolcsn dnv ın 
da va dır, dilnynda 'az geçmem .. 
Ufacık tcfcclk, 'Karamiı ı peU 

gibı mauıun saz alıp DJ'Dia kalkU. Cüa
ı;csındcn ümit cdilınıy , bcklcnm.,yen ı 

kıılın b r erkek ıle anlatmıya b • 
ladı: 

- Herk 

• 
za, namusa göz dlkmcdıgı gıbl, Allah 
razı olsun, bl7.e de her kolaybğı gös
tenr. Hat~. hasta olaak p.ramııı ve· j 
rir, ilstelik ewı kadar da, lı:cndı cebın
den doktor yoUar. Orası luz.un d Jll .. 
Kıilar şıkA,yet edince, patron, hemen 
ona da yol vcrdı. işte onun yerin de 
bu geldi. 

Bu, önceleri J.yJ 111>1 goriln(lyordu. 
Meğer ne simi, ne yere bakan, yürek 
yııkannuş... Çok geçmeden :l'oyasuıı 

meydana vurdu. ElAlcmın f:ı.kır, mnk· 
ırum kızlarını baştan çıkarmak icin uJ
ramıya başlamaz mı? Ben bea senedir 
bu fabrikada c 1ı ırım. Artrit, :fabri-

kadaki bUtOn kular bana oyl alıamıı
lardır kl. brıtün dertlerin , gl7.1 ka
paklı her ıaleml açarlar. H ıkınım!ı 

ler. Baktun, ,.en Odtir BeJ> den l· 

kbe1ıe başladıLır, Önüne ıe n tdc· 
Ufier, vaiUer, aıkıntılıklnr gırla. Bır 
de baktım, bizım Esma da hafif yollu 

şlldlyete basladı Ağımı arodım Sıkış
tırdım.. Baklayı a~ndan çtlrordı . O· 
na dA yapmadı ı teklif knlınaınıJ Ar· 
bk gırtlağıma geldi. Tepem attı. Gıt
tim yauhaney Ağzıma gelenı öy e-

dim. Şlmdı bir de tarzJy vererekml· 
$im. Tarziye iöyl dursı n oyledlın •• 

Daha da söylerim . E,. vel, lur söyle
nm . Asac5ldarını blhenı yine .116ylenm.I 
I~ yfüO .. Yüz\ıne kar.ıl tekrar söyle-

rim. 
Şahıtler dinlcnıyor & ın , m 

nun k ısıdır. Yirnu beş Y ında kadar • 

Der gıbi sert ert Naci.) enin eöz· 
leri içine b ıklım. 

- Hıç. Şurucıktaydım . 

Dedim, bır lu :ı cuml • Hu sualini 
karşılndım . 

lleng'ıud ı ~ ıındcn olacak 
ı: l ı Nacıl c m rak \ e he~ o· 

ı de birşey 'ar nbhı n ol-
dun?. 

Dedi. 

- Daha ne obuasını isti)orsun?. 

ifadesini ta ıyaıı bir bakı la dik 
dik l ü:ııine bakmakta devam etli

yor biitün lıphelerımi ouda top
Juyor, 

lçmıden: 
- Bu adamı plilta sen üzerime 

snldırttııı, bana bu tuzaiı sen ha
zırladın aci~ e .. 

Dl)ordum. Konupnanuu öte)d. 
ler de alukadar oldular. 

- Ne var?. 
Ha talandınıı. mı?. 
t) ıidünih mu?. 
B1r yeriniı m1 atrıyor?'. 

gonınen, bıraz ulıkçıı d kwı, mer 
il lı bır işçi k d ndır Idaıe müdilrll· 

nun tasallutu hakkında koc ının söyle
diklerını bır bir ve daha mut ssal ola
rak tduurlııdıktan sonra, 

- Mchmedin s<ı\dutunU duynuıdım •• 
O z:ım:ın ben kutu y rl ttrıyordum. 

Amma rronradan ipttim: 
- Seninki cMudtir Bey> 1 b r y pb, 

bir yaptı, bir y ph ki . Ded lt-r. Hepi· 
D'\12 ı ahını birden çıkardı . 

On kadar ~ı knduı ve kız dınlcni· 
yor. Onlar da, hemen hcpsı ld re ınil· 
dürhnün kcndılcnnc nyl"l ayrı t kllf· 
lerde bulundugunu üyluyoı;lar. Meh
mcdın ku!rettığ1nl de, b ı k hrwnanm 
mennkıbını anlatır gibı b dıra bal· 

yor. 
faznun 'Mchn t, rdl n ere doğru 

ytlrfirken: 
Bu bır şey depl . D Yv D ha O· 

nu p:ıtrona soyley p fabrık d n d koğ-
duracrı un. cYa o, ya ben'> diye im. 

~ehmedin etraf nı saran lşçl kı ve 
kadınlar, hemen hep blr ağıı.d n 

- A aa kard . Znt n o gılmC1.9C, ı 
twpı iL lstlfıı ederiz D v ıdıı c;alış

m::ıyı artık, diyorlar. 

KULAK 

memurlarının vazifelerını 

ln rmak içln, bunlara sn ek nn 
öm n, yandan, ark d n alınmış 1 
yar m düzine kadar raf gön· 
dermiştir. Sahtekar kallı bır a
daı dır. 

E nih y l h ind 
merkez emniyet mudurunc o\lc 
bir cevap gelmiştir: 

cTe J.: ıfl r ni talep ttl niz ve 
fotogrnflaı,nı gondcrdı ıniz altı 

ki~iden be ı yakalanmıştır. altıncı
sının da yaknlnnmnsı ıçin her tur-ı 
1iı tedbırler alınmıştır.• 

Bugün rahatsızım 
Bayan Mualla hususi d klorunu 

her gün ogleacn biraz evvel kabul 1 
eder ve onunlrı gc>vczclik etmek
ten ıh<> lanır. 

Son defa dokt<n yınc bermutat 
vakit \'C amanrn<i::ı Bayan Mual-

lanın evine gelmiş, fakat kabul e
dil ~tır. Buna a ran DoKlor 

mutlaka kabul ~dılmesı içın hız
met.çı nezdınd ı ardn bulunmuş· 
tur. Çünkiı dok r her • ide bir 
sui tefehhüm znnnetmiştı. 

Hizmetçi bu ısrar knrşlBlnda ba
yanın oda~-ına çıkarak, doktorun 
n çın kabul edılmediğini sorduğu
nu bıldinnqtir. Bayan Mualli da 
fU cevabı ıvernuş: 

- Dokrora soylcrsın. Bugun ra
hatsız oldugum içın kımseyı ka· 
bul cdemıyeceğun. 

Di) c herkes bir ey soru) ordu. 
Kimi nrapça, kimi türkçe olan btı 
sualler kar ı ında ne dil eceğlmi, 
ne ynpacnğınu tamamilc sn ırmış 
haldeydim. 

- reci bir tanrru~a \1 r dıml. 

Dc:.cm mul akkak ki, dile dtişe· 
ccktim. Su nı, hır ımdan delire

cektim. 
- Biraz hıı talandım . 
Dedim, NaCJlCl i kolundan çek· 

tiın, zorla yürutiir cibiy41im. Bi
raz ileriye gidince: 

- Bu ııe terbiyesiı.lik Naciye?. 
Dedim. Kız şaşırdı: 
- Ne eldu ablacığım?. 
- Sus, bana yalaa söyleme. H• 

teYi sen 'blliyorS\IL 
Kıs çırpınıyordu. 

- Hiçbir teY Wlıaiy ...... aW. 
cıp. 

- Bilmemeae hnkfıa JN 
Kız adeta ailıyacak silıi;y«li. 

- Vallahl, billthi, tallahi ... 
Diye Arap tivesihı IWlta Mat. 

J'tillİaler Mi,yu 

S-s O -

4 ve ışçi anyanlarla herhanri bir 
müşkuln /olan o uyıu.tdantlUZIJl 
mektupları bu sütunda muntaa
man ve mttcaMn n redllccektlr. 
G:uek.mlxin doJ."1-0r ~e avukatı da 
ııorulanbn cevap verecelı. rdir. 
Ciddi lr.d!vaç tdlitlf'ri de bu 
tunda »al'aSlol. nqrohın 

izdivaç Teklifleri 

- Açık ~r teninde, a nm nor. 
n :n 25, boyum 1,70, ve 75 kilo 

l<I , orta d re o yakııııklı bir 
grnc . 1 ç \ cnmcd m A len taşralı -
)'DJl. Askeı llJiimJ yaptım. Ortameklep 

mcz muyum. Hali ~aleti yerınde teınl%, 

1 
dürüst bır aılcnın cvl dıyım. 15 lira as. 
11 m:ın 1 lstanbulaa resmi bır dıılrede 

mc unun. Elun 41 llrn ı;:eçıyor ı 

b hm pnrlnktu. Bur:ıdn hiç kimsem 
yoktur. S ara ve alkol olarak blrnyı 

nydn b r ikı de! nz. miktarda kullanı. 
rıın E§lm olacak b yanda fL1 vasıfln 

ararun. 

rumu !arına mfir .ıaUıın. 

Açık Konu§ma 

rcltlllinizde clddl 
dr ınizi 

bahçc.'<icn g n
b dırdl r U: mektuplar &a 

bugün g in ir 

Ge ..... n mektuplar 
(Buyıııı H B Bc)kozdan), (Bayan 

ıooı Hilkat: nldıraığı uz mektuplara 
il"\eten Balıkesir, Hask6y, Çerltesköy 

ve Gnl ılııdan), (S G; ınntl>anyn bıra
k.ılm~). (Bayan Zehra: Bu,.ükçekme-

ce, Istanbuldan), (Bay A F. 17: ı-.,oj. 
lu "e Kııdtkoyunden) 
(M. M. E. Beyaut, lstanbuldan), (Ş. 23: 
Kıı lıko~ıınden), (S. A· Beyo hından), 

(Y. E K. Be lk n), (Bayan N. E: 
Bakırkoydcn), (Ç. P. 202 Erenköyiln • 

den), (Baynn Nuran: Beyk BcyıwL

tan), (&yan F O Beyazıtt.;m) mcktup-

larmız vnrdıı·. &!at lS-19 ora ında al
ı:ınıuz ehemm)etle nen olwıur. 

Aranılanlar 

H ybcliada deniz harp okulun 35 li
ra asli ücretle bl J"8K1 anınmaktadır. 

Tnllpler bır isUd ile· mektep mudilrlQ
iunc milracaat etmelidirler. tlntversite 
Fen Fakilltesi cam at611esı.ne san'at 
mektebi mezunlanndnn bir çırak imti
hanla alınacaktır. 

Toprak mahsullıerl ofısı merkeme ~ 
nilı: buroda çalıştırılmak Ü7.Cre 1Clksek 
rnühendıs ve fen memunı aramlllr:.ta -
dır. 

- Gençliğimin haynnı ıörmi:

)'e) inı. Hiçbir fC)' bilmiyorum Ne 
oldu, ne var? . 

Di) e ısrarlı ısrarlı soruyorda. 

BirnL crt ve dik konuştum: 

- Daha ne ohnasını bekliye~l
lirdiıı. Senin 15rar111la ve sui seai 

sevdiğim için buraya ka4ar ~ 

diın. Halbuki, hi hayalinulea ae
çirmediğim bir taarruza da bura
da uğradım 

- Ne tauruı.a?. 

Söylemekten •taaıyonl•M. 

- Halil Necibi• ahlibnbiı-. 

Dedim, llevam ettiıa: 

- Bana ilinı atk etti. 

Naciye hayretten donakaldı. 

- Nee.. iıbı ap nu eUi?. 

Dedin: 

- Vay alçak, k müaasebetlia-"'\ 
llii yapmak içia Wsim aileain L 
fttlisi olduiu tiimi •il MW.T. 

Diy-- illH etti: 

fl>evo.ı 1ıW'1 

Tor k 120 kuruşa 
çıkı 

be 1 k Ci. r 
Allahın hikmetine bakın .. 

Bazan, htanbu au rın a 0 

kadar çok balık çı ar ki, bin
lerce çıfti denize dokulur .. 
Torik, uskumru bir kepazelik 
halini alır. Döniıp yüzune ba
kan olmaz. orıgın kilo u yti:a 
paraya, u kumrunun ıloıu 

on kul'U§& k dar in r. 
Gazeteler haber veriyor, 

aon iodoı f ırtınaıı, bu d ... niz 
hayvani rına kaçırmıı.. :;m• 
di, ne uskwm-u var,~ torak! 

... Torigın ki osu 1.:.0, u uma 
runun .Kılosu 00 u uşu ..a. 
bhyor. 

Bunun ıebebi, belki de bi
ziz. Toriklere o k ... d r eza, 
cefa, hakaret yaptı .ı, arlık, 
zavallılar, dayanamadılar, 
baı a sulara ıittiler. 

T oriğm bol oldugu zaman
larda y ptıgımı.:. o ı ı eler, 
o. iıtihzalar ne ıdi '!. Balıkp .. 
zarların<1 , ço u un ÇOCUiUD 

maskarası olmuş, kaldırımlar 
üstüne dö uimüştü: 

- Uç baba torik! .. 
- Uç baba torık! .. 
Diye, diye, torıgı uçurduk, 

kaçırdık, yukıe ık ve niha
yet bu mairur ve izzeti aefia 
sahibi hayvan 20 kuruta ka
dar yükıeldi ! 

Bugün, torik bır ,eref pa
yesine erİ§mİ§ bulunuyor. Bir 
ma am ıahıbıdıı. ir acı-ve' 
tir. Bir metadır. Bir inci tano
ııdir. Üç dört ki o uk bir to
rıgi bet llradan ... """' ala.maz
aınız • .bıu 11 ... u1de ve kıymetli 
m ddeyı artıK, evlenmızın en 
mutena köteııne a ıp koyabi
liriz. 

T oriie ıöaterilmeıi lazun
&'elen hiırmet ve ıhtıramda aa
la kuıur etmemeliyiz. Arhk, 
torık herhangı bı ba ık, her• 
hangi bır yiyec+wk maddeıi 
değı, ir zümruı, bir euııaı, 
bir pırlanta taneaidir. 
Etındo torıaıı 5a lıya aallıya 

evine giden bahtıyarları ııp. 
ta ile aeyrediyoruz. Böyleleı i
ne bir mira yedi, bir kalantor 
nazarile bakıyoruz. 

Artık. torik zarif, nidide 
bir matadır. Atıklar sevailıle
rine, nipnlı deli!~a'."llılar ni
ıanhlarına, yeni evliler pnç 
krılarına ıögüı crmi kabarta 
kabarta birer torik hediye .. 
debilirler. 

Hediyelik bir torik diif ü • 
nün! Renkli, zarif, lfÜZCl ki • 
jıtlara aarılmıı, bir kutuya 
yerlqtirilmif, boynuna al k\11' 
dela bağlan&lıf, etrafına kü
çük defne dalları ııralanmıtt 
üıtü, ıarı, yaldızlı aicimlerle 
tokalaıunıt ! 

Bundan iyi hediye, can aaj. 
lıiı ! 

R. SABİT 

\\ou ve ipek ihracatımı• 

artıyor 

KoH, ipek ve ipek doküntüsU 
ıhracahmız artm ktadır. Avrupa
dan hergün yeni sıparişler olmd
tadır. İngilizler de ğparışler wr
mektedirler. Bir hatta ıçınde 50 
ibin lıralık ıhracat yapılmıştır. 

BIRiMiZIH DERDi 

H E P i M İZ i H O E 8 O 1 
Lokantalardaki 

ekmek fiab 
.... lekaa&Mnla alak bir 

eımırie • k1lnlt n blU.aau llb 
7erlerde 5 kW'Uf aluMblı .artil· 
mektedir. 4 ~· bet kanııla n
rilea lMI JIU'Plarda I* küo __.. 
ita bMul ...... Mri kMU' k .... 
etik elmskta.ılar. Belodtvam ko7· 

•ıaP narla*- fa&lr ~ -
reU• ekmek ""fil. .. ıuıı leatt e
terker -~:ana 11'11 1"ı .._ 
., t~~ iinliJ'tte& teablr alm••e• 
IM'l la& .... olaMWtr. 

Kari aldli'UD8 biı--

fok mekiuplar üserine bQ mııetıe

~ 1enidal alikMlarlann naun 
ıUlı:btiae ,.,.....,.,,., 



HAFTALIK ASKERi 

VLE ME 
Yuaa: L (J T F' i GÖR 

l - Balk- Yarunadonnda: 

A) Almanya, Rornanya<la asker 
tabpdtne ba§ladı. Bugüne kadar 
gehnif olan krt'alar (3 piyade, 3 

1 
M< kt·ıbu aldıgı zaman Ahmedin 

yaı.JbJnı ianJ1Tiadı. Zaten ona ~nede 
an~ak bır kere Galıttaı.aray piliı -

vında rastlardı. ·Sevgili Fehmi, 
ılıyordu, beni en kıoa bir zamanda 

görmege gel, senden bana ait çok 
muhını bır iş ıetıyeceğım.• 

mıoll6riü "" 1 =hlı) olmak üzere 
manwı olııcaıktır. Koı1runç gözlerini 'i tümenden fbarettir. Ayrıca ı de 

- H cç olmusa bunu bukadar 
acık yıtzmasa bari, diye düşün -

dı.i . Ne ,aman ~leri düşerse o za
man ararlar. 

Evvela gitrr.cmeğe karar verdi. 
Fakat üç gün sonra merakını yene

ım-dı ve Ahmedin evine gitti. Ken
disini tertemiz bir hizmetçi kız 

karşıladı. Salona aldL Tefrişat çok 
güzeldi. Arkadaşını uzaktan gor- ı 

lüğü zaman, onda derhal bir zara

fet farketti. Ke ·ifli görünüyordu. 

Dudaklarmda bır tebessüm vardı. 

- Dostum, dedi. Seni hayatımm 

çok vahım bır safhaaıııda çağır -

dırn. Sana güvenebilir mıyim? 

- Evet, fakat.. 

- Mesele şu, ben evleniyorum. 
Harikullıde bir diığün. MUkellef bir 

çetıiz ve büyük bir aflı:. 

Fehmi cevap verdi: 

- Tebrik ederim. fakat her halde 
benim nasihatlerıme ihtiyacın ol

masa gen·k. Bilirsin ici, ben artık 
, i<artlaŞIDlf eoJı:ı bir bekarım. 

Ahmet bu ıkizleri <imlemeden 
devam etti: 

- Seni tabii düğünüme davet e

deceğim. Ayın yirmi beşinde zan
nederim ki boş.un? 

- Evet ıtmma, şahltlik yapmak 
beni adıtmakillı sıkar. 

- Pel<iıHI. Seni zaten şahitlik 

\çili iıı1emiyordum. Send~n çok da

ha moolm bir iş illt.iyece€iın. Bir 
ıabancan var mı? 

- Hayır, fakat tedarik etmek 
kolay. Kayınananı mı öldürmem 
liı:ıım".J 

Ahmet omuzlarını silkti ve bü
(Ük bir ciddiyetle sö.züne devam 
etti: 

- Zaten tabanca)'& ihtıyacın ol
mıyacaktır. Çünkü kuvvetli ve 

yırtıcı bir halin ve kalın siyıth 
'taşların da var. Askerhğimızi ya

parken, takımın senden ödü pat
lardı. Bakı§ll1 ise harikulade, tam 

~anasile harikulAde, senden o giın 
herkr.ı;ten evvel Beyoğlu belediy 

dairsine ve yine herk~sten evvel 
düğünün yapılacağı salona gel -

meni rica ediyorum. Yapacağın iş 
davet edilmış olmadığı halde mu
bıtkltak k~ranlık bir .köşeden, bir 
4'oridordan, ne bilPyim belki bır di
rek arkasından çıkacak olan bir 
kadını kontrol etmektir 

- Anlamı~·orum. 

Bıraz sonra anlıyacaksın. Bab
eettiğim kıinbre arı-·ın, ince ve gü-

zel bir kızdır. Muhakkak başına 

yuvarlak, siyah, tope bir şapka gi-

kolaylıkla herke.ten ayı.rabılttek

sin. Bu eııneda mütemadiyen çan
tasını elhy«ek ve bizi ~ 

zı>ınan ya içinde asid 8ii lfüTik dohı 
bir şı.;eyi u,,.,rımize dökmek isti

yecek, yahııt bunu yapa.maı.sa ba
ğırarslı: bir n.zalet çık&rmağa ça-

1..lfacakt.r. İfte hayatımm dönüm 

noktasında beni bu feliıkett<ın -
cak sen l«Jrtarabilrrsin. 

- Güzel ve h<ış bir vazife değil. 
- Amma yaptın, senin kOl\ktu-

ğunu ilk dda görüyorum. 
- Yıne korkmuyonını. Fakat... 

Her ne ıse, istediğini yapacağım 

dostum. Yalnız onu tanıyacağnn

dan emin olmalıyım. Onun sende 
bir fotografı var mı? 

- Lüzumsuz. Böyle bir kadın, 
davetlilerin &rasında çehredeki bu

run ka<lar meydanda olacaktır. :t.. 
mi Ku<isıyedir. 

- Pekitlfı eğer bir hareket yap
mağa kalkarsa. onu bileğinden sım
sıkı yakalar ve ihtiyatla dı~ çı
karırım. 

Büyük gün geldi. Felnru herlı"'l
ten evvel belediye dairesine, ak

pma da yıne erkenden dUğün sa
lonuna gıtti. Dilğün başlıtdı. Feh
minın kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. 
Çünkü arkadaşının tarif ettiği kız 
orada idi. Sinirli sinirli dolaştığı gö.. 
rülüy<ırdu. Elmde sımsıkı tuttuğu 
lame bir çanta vardı. Müzik ye
niden başladığı zaman arkadaşını 
şahane bir halde, yaııında karwı ile 
karşıdan geldiğini gördü. Genç kız 
oraya dogru bir hareket yaptı .. 
Fehmi birdenbire onu bileğinden 
yaılcaladı: 

- Kim olduğunuzu biliyorum. 
Ne yapmak' istediginizi de. Haydi 
gl'lin, sizin yeriniz burası değil. 

Onu kenara çekti. Sonra pastane
nin kapısından sokağa çıktılar. 

- Oh!. Canımı yakıyorsunuz .. 
Bu küçuk bır kız gibi giyinmiş, 

fevkalade güzel bir kı:zdı. 
Fehmi: 

(D•vamı 6 ıncı soyfGcla) 
------ --

Bu akJllm: Şehzadeba§ı • 

TURAN T!i::~:-
Siaema -Tiyatro• Varyete 

San'atkar .A.ŞİT 
Ye arkadaşları. Sah: binin s.,.ı 
Baş oku~ucularından Küçıil

Ml'KADDER. Yeni 'Var)·&tc 
numaraları. 

K6Y DİLBJ;Rİ 
Komedi 3 Perde 

Sinemada: 2 biiyiık film birden 

1-MAVi TUNA 
ŞARKISI 

Tiırk~e sö<lü \ e ~kılı 
2-- Ki. l ÖLECEK. 

KiM I>Ölü."CEK 
Biiyiik beye~an \it" ınacera 

yecek ve uz.erinde grı astragan bir ••••• filısi ;;scc:ımı• 

YAVUZ E 
Ha lif elf!r Diyarında 
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\ 

Kadınlar, kızlar avaz 
Sonra tıtmlnır çalar, çal

roaz hangi işte dahi olsanız he -
men bıralop k.oşup geliniz ... Tam
bur sesı behlmi ~lerinıze bile hA

kimdır. Silhlarınızıt dütkat ediniz. 
Hde acemi oğlanlar, siz mu1ıare

be ve şehir zapti denilen şeyi ye
ni gördüğünüz il;in dikkat edWz 
ded >klerime ... 
Dıye emir verdikten eonra: 
- Ha ·di arş!. 
Kumandasını v~rerek salıverdi 

Hepı.miz darmadağınık olmuştuk. 

Herkes bir e\'e giriyordu amma, 
Jla8Il ıirmek? 

avaza bağrışıyorlardı 
Kapıları tidek dıpçıgile kırarak .. 

Kadınlar, kız!ıtr avaz, ç>ktiğı ka

dar bağı.rıyorlar. Kim dinler? He
pimiz l:ıitim malımız değil mi?. Kı
lıcl'!l1wn ha.klu?. Düşman da bizim 
fehirlerlnıize girse aynın; tatbil< 
ediyor. 

Aradan biraz geçti. Her mahal
leden ve evden dümbelek, şarkı 
aesleri geliyordu. Arap şarkıları ..• 
!{adın ve kız 8e61eri birbirine ka
rışıyordu.. Biraz evvelki vavey ı.a 
lvaze, çığlık kalmarıl<9tL Herkes 
biririle can doet olm119tu Hecl<es 
eıleniyordu. 

hava tümeni vardır ki hepsinin ye
kılnu 150 bin qiden fazladrr. Bu 

kuvvetler dört grup halinde (Mol
davya, Banat, Karayova, Kö9tence 

'ft Dobruca) mıntakalanr:ıa yeri~ 
tirilmiştir. Fakat bu kuvvetlerin 

mevcudu ve konma vaziyeUeri, 

Almanvanın Balkanları istila ha

zırlığına de!Alet edecek mahiyette 
değildir. 200 tümenle aefer:ber olan 

Ahnan ordumı ,en aşağı 100 tümen

le müdafaaya hazır olan Balkan

ları istila içiıı 7 tümenle tıtarruza 
·~ez. 

B) Amavuthılt cepMsinde Yu

nanlı:iıırın tem.inJj taarnızları de

vıtm etmektedir. İtalyıtnlar, cep -
benin şimal lamımda daha çok mu

kavemet gösıerınektedirler; ve son 
güıılerde buraya ve Yugoslav hu

dut nw:ıtakasına yeni takviye lı:UY

vetleri ve klilliyetli miktarda mal-
3eıne göndıermiye başlamışlardır. 

Bu faaliyet, İtalyanların yakında 

bö)oök bir mnlı:abil taarruza hazır
landrldanna deU.let edecek mahi

yettedir. Cepheniıı bu kısmından 

cenızp wtikametinde yapılacak J>ir 
mukabil taarruz, Yunanlılar için 

en tehlikeli taarmadur. Aban 

lut'alarının bu cephede İtelyan -

ıar ıa M-hlrte harbe girmesi, İngil -
iereyi ve Balkan milletlerini çolt 

alakadar edecek ve bu cephe, yen; 
ve büyük harekata aııhne oü~kt.r. 

il - Alrilıa Kıt<r .... ı 

A) İngilizler, tari<i Afrütada da 
mukabil taamua geçtiler; ve Hk 
hedef olarak mühim bir ııevkül -

Ol?YI noktası olan (Kassala) yı al
dılar. Bugünlerde İngiliz kıt' alan 
hududdan 130 ltilometre iç.eri gjr

mişlerdir. İtalyıtnlar, İngiliz Beri 
hareketi karşı.sında mütemadiyen 1 
ric'at etmektedirler. H~anıda 

dahili 1syan tertip edilmiş, (Har -

tum) da yerleşen İmparator, Habet 
hududuna kadaT giderek kendine 

sadık bbile reıslerile göriif!nüş, 

onları İtalyanlarla haNıe teş\IK ve 

tahrik etmi§tir. Beş ay e"VVel Suda~ 
' hududwıdan 600 - 800 kilomeQ-e 

içeri giren bir İngiliı talim ve lB
biye heyeti Habe§ cengiverlerlıı

den yeni hır ordu teşkil etmekte
dir. Bütün bu faaliytler, şarki Af

rıkada İngiliz müdafaa devresinin 
bittıgine, ve taarruz devrinin baş

ladığını göstermektedir. Garpterı 

taarruza uğrıyan Habeşistan, ya

kında cenupta (Kenya) ve (Ogan
da) dan da taarruza uğrıyacaktır. 1 

İtalyanın (Eritre, Habeşistan, &>

mali) den mürekkep :;erki Afrika 

İmparatorluğu, ~imdiki halde mu

hasara edilm~ buyük bir kale ha

lindedir. Hl'r tiırlü yardrmdan l.a

mıtile uzak ve mahru.m kalan bu 

Ben Kurt Mehmetle bir e\'e gir
mU;;tım. Mehmet hemen mutfaga 
k<ışt1.. N• var ne yok yed>k. Bu
r..., bir Ermeni evi idi ... 

Ka<l.nlar, kızlar korkularından 

yukarı l\ata kaçm .şlaı·dı. Biz, ma
lıır gibi ne bulduksa mükemmel 
karnımız ı doyurduk. Şarap ta bul
muştuk. 

Sonra yukQr kata çıkmağa baş -
le:d>k. Ne olur ne olmaz diye kılıç
larımız ellerimiı.de idi. Kurt Meh
met önden yürüyordu. 

Biz, yukarı çıkarken kızlar ve 
kadınlar bir odaya girdiler ... Ka
pısını kapıy arak bağrışmağıt, fer
yada başladılar. 

Mehmet, tüfek dipçi.ğile kapıya 
vurdu, ikiye ayırdı. İçeri girdik ... 
Kadınlar ve kızlar odanın köşele
rine ve sedir altlarına kaçıştılar .. 
Odada bır ~ kadın ve hlr kaç 
ikız vardı. 

Uzun örgülü ıaçlı kadınlardı. Si
yah gözlü, karakaşlı temiz e be
yaz renkli idiler. Hemen he.ns: en
dıwnlı idi. 

Arnavutluk 
Cephesine 

Alman kıt' alan 
gelecek mi? 

Malta lsslne Alman 
h cama ne 

netice verecek 7 

Afrikadaki 1 t al yan 
İmparatorluğu 

kıt' al arının va z iye ti 

YAZAN:--
1 ERKANIHARP 1 
kale er veya geç sukut elıneğe 

mahkumdur. 

B) Şimali Afrika<la, İngiliz hava 
deniz ve kara kuvvetleri ile milı;

t.erek yapılan büyük ve şiddetli ta· j 
a:rruz neticetıinde (Tobruk) teslim 
olmuflur. Bu taanuza, 3 Avustral

y.a tfiıınenl, 2 ZIThlı tümen, 2 ağır 

~ alayı lftirak etmiftir. !tal -

yanlMdan aralarında. kolorou, tü

men generalleri ve kurmay ~

leri olduğu halde 14 bin esiI, m'1h

telıf çapta 200 t.op ganai:ın allftftllŞ

tır. :kalyanın Aılı.deni.zde hikimi -

~ iddiası, İngiliz donanınMllllll 

zaferile nas.ıl btıtl ilı;tüne J•"'hnış 

bir yazı gibi eriyip gitımpe, Atri

kadalri iırt!lA lmı,-a&ı da İngiliz şariı: 

~nun (Tobruk) zaferile, kum

lar üzerine çizilmiş bir resim gibi 
silinip gitmiştir. İngiltere ~imdiy<> 

kadar Yunan.istana yalnız hava 
ve deniz kuvv•tlerile yar.dmı etii. 

Almıtnların Akdeniz havzasında 

yerlefmek ialedi,lı:Jocri fU aıTada, Nil 

oıdu8wwn 8el'be8t lı.alan bir klsım 
lruvvetıerııe Anınutluk cephe ~ 

Binde Yunan orduamu takviye -t• 
mesi. İtalyanlarm Aruavutlukıan 
bir an evval atılma&ı, Balkan!ann 

emniyeti için muvafılı: bir baı:eket 
olur. 

ili - Alı.:leniıı H Alnıanyo: 

!arından ve nakhye müfrezeleri) 
nden ibarettir. Fakat İtalyaya il< 

~i ve aakeri yardıma karar wr
miıı olan Almanyenın daha büyük 
kıi' alar göndereceği fi.iphesiz.dir. 
Hava filolan bü;rtiıl< ltısmile Sicil
yaye yerleşmq ve İngiliz deniz 

loavvetlerine alnnlara bqlamı.ştır. 
~ Sicilya ada6ı ile TumJS ara

aındaki kanal, mihver kuv....tleri

rıin bilfiil lııon trolü .ıtma gireob\l -
mel< için fazla geniştir. Abnaıılar, 

Sôciıya ve Malta deni2 ~rınde 
hlııldın;yet ~ine çalış1"(ırlar. On 

giiıı zarfında 100 tayyare kaybet
mişlerdir. Şimdiki halde, Akdeniz 

yolunun en mühim geçkli <>4.n 
Malta, hava ve deJKZ faaliyetleri-

nin mihrak no.kta'Inı te ·kil etmek
techr. MA>vlui dolayısile Akdenizın 
tılısımh hikımiyet incisi olan bu 

edayı, havaya halı:ıın olan değil 
denize hiıkim oıaıt elinde bulun -
duracaık:tır. 

iV - Britanya aJtm u. 
,•vruind•: 

Manş sahillerinde yalmz kat"I' -
hkli topçu mücadeles[ olmuş, her 
iki taraf tayyarelerı, gece ve gün
dö.z müteaddit akınlar ya.pmlflar, 
sına! merkezleri ve aakeri hedef
.1«; bombar.dıman et.mi§lerdir. 

V - Dcıüzlade 

helyanlıtt bir denizaltı gem.ısı, 

İngilizler bir dfftroyer kaybetm ~
!erdir. Bundan sonra, Akdeııizde 

Alman kuvvetlnile İngiliz deniz ve 
hava kuvvetleri arasında muhare
beler cereyan etmesi beklenebüir. 

Bir haftalık harekatın huliısası 
budur; fakat bundan aşagıdaki mü
hiarı nıeseleier çıkmaktadır: 

1) Almanyanın Roınanyııdııki as
ker tahşidati devam edecek mi? 

2) İtalyanların cephenin şimal 
lnııırunda hazırJ.anmağa başladık

ları mukabil taarruz harekiıtma 

Almaıı kuvvetleri de ~rak ede -
ook mi? 

3) - Şimali Afrik.ada biiyük klli
mile serbest kalan İngiliz ordusu
nun yeni vaziyete göre bulunmow 
en doğru oiaıı llNlıarel:ıe cepbe&i. 
hangiaiclir? 

4) Malta kalesi için A.lmsn ve 
İngiliz mticadel~ ne şe.u alııcak? 

5) Fransız donanması, mihver ta
refından kullamlabilecek mi, bu 
takdil'de Aitdenllde bava ve deniz 
h6itimiyeti naaıl bir tekil alacak? 

lloınanyada 7 tümen yerleştirmış 
cM8n Almanya, ayrııca İtalyaya dn 

aslteri kuvvet göndemıeğ• başla -
ml§tır. Bu kuvvetler bilhaeııa (mil.- Elbette öniiınüııdeki hafta zar -
&ehıtS&IS ve yardımcı birliklerle ha- fında , askeri here«&tm en mühim 

va filolarından, hava defi batarya m-ıeleri bunlar olacakhr. 

r:~~:~ma'!!~ ~~ ~!'!'n~~m 
buıun tam eeans zamaıılannda teeri1.lerıni rica eder. 

MIREILLE BALIN - ERIC V. STROHEIM 
ı..rafından Jnluıllıde bir tanda yarat>lan 

T H D 1 T 
Muste!llB fil.mı h~r -....ıa - baflan başa doldurmaktadJr. 
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I:!•••••• Bugun aa.t 1 de teıozıllıtlı matine •••••-

Ben elunde Jul.o; kapının önün
de duruyordwn. -~e yaaq>egımı 

bılmiyordum. Kurt Mehmet on -
ları teııkin et.mcge çalışıyoru. 

}i'akat bu aoınlar ne tiirk.çe bi
liyorlardı ne de rwnca ... Melı -
m<'t hem türkçe ve hem de rumca 
SÖ) lüy<ırau . Nihayeı kadın ve Ju:v 
!arı etrafımtz<ı topladık. . Onlar 
musterih olmu•larciı. Şarap des
tileri ortaya kondu. Biz de diğer 
evlerden gelen sedayı vermeğe baş. 
ladı.k. Çalgı, durnbelek vurpatla
sın .. Bütün harp yorgunl.ugu çW.
mıştı. 

Ermeni k12ları ne güzel arapça 
ıar.Ju söylüyorlardı. Güzel de oy
nuyorlardı. Kendimizden geçmiş
tik ... Biraz evvel bağrı.şan, ağla -
ıan Ermeni kızlan ve !tadınları 
timdi kollarile boynumuza do -
lanmış bir halde idiler, 

Her tarafta bir gı.irültü. .. Ak;n
cılar, kurtlar gibi yüzleri y\Jta
rıda at!arın: bir yandan bir yana 
koşturup gidiyorlar. Biz Ermer.i e
vmde birkaç saat kalıp key.fımizi 

yaptriı:. Sonra yeni şeyler iıulmalı: 
için sokaga çı.lı:.\4. 

Bir takını 1ıcıpçıı aalu!rleri btıhçe
lerden il:>ırinin açık kapıaından gir

diler .Ben Meıh.ınetten ayr>lınlf -
tım. Neriye gideceğimi ve ne ya
pacağımı bilmıyordum. Y alruz ba
f11Jl& bilmediğim bir sokağa dojını 

yürüyordum. Parmaklıkia çevril
miş bir evin önünde durdum. Du
rası kafe&li bir evdi. Çıdı:ma bir 

cumbası vardı. Ağrıbozurnun ucile 
kapıya dayandmı, mandalı lcrıldı. 

Bahçe «apısından içeri girmişüm. 

Bahçenin orta.unda güzel bir 
mermer ha"V'UZ vardı. Fiıikiyesin -
den sular sıçrıyor ve etrafındaki 
yeşillikleri uluymdu. 

Bahçe çok güzeldi. iEv de btiyük 
bir konaktı. Şöyle etra:fmuı ba -
.kındı.m .Evin bahçeye «arşı bü -
yük ve yeşil boyanm1§ bil' kaıı>:sı 
vardı. Oraya doğru yürüdüm. Ka
pıya ağnlıozu.mla kuvvetlice vur
dum, kapı yere <Kişmüştü. 

(Uevornı .,~~ 
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OSMANLI - iT AL YA HARBiNDE TRAB 
GARB ve ADALAR MUHAREE:3E.,I 

Esir İtalyan zabitleri kaptan köprüsü 
Ve .. arka•ııda duran askerlerine 

ipret ederek yüzbaşıyı tutturmak 
tizere eeriye dönünce pprdı. Be
raberinde eetinliii dört silahlı i
tal7aıı bahriyelisiııin dlll'd$ yer
de dört tane tiifekli Türk a<lıeri 
bulunuyor ,tüfeklerine yaslanmıt 
duran yiğit Mehmetçikler, uzak· 
taki harp ıemilerinin kendilerine 
~vrili gibi duran top namlıılarma ı 

iatihfafla bakarak göliim'ÜJOrdu. 
Şaflnııl.ıkla elini belindeki ta -

ltancaya lUatmak istiJ·en düşman 
zabitini yüzbıı!ı kolundan tuttu .. 
Çetik bir nıengenl')·e sıkıştırılınış 
gibi acıtan bu parmakln, ı:ururla 

çıktığı Sabah vapuru kaptan me>
kiinden aıaklaştırdığı italJan de
J1iz suba)·ını a~ğıya indirdi. 

Sabah vapurunun her tarafına 
dikilen İtal) an nöbetçileri birer 
birer yakalanmış, tüfekleri elle -
rinden alınnıı~. baş anıbardcki nıu
hafızların kamaraç,uıa getirilıni ti. 

Subaylarına iltihak edinre ta
mamlanan mlifreıe şimdi müs~ • 
dere etmeğe geldiklni Türk va
purunda muvakkat bir •arde uğ· 
ramışlardı 

Aradaa epey :ıaman ee~tiği hal
de vapuru tevkife cid4'n miifre -
senia hili dönn1edi.~ini görünce 
naensup olduğu cemi işanıtle !'mir 
verdi: 

- Türk vapurunun zabit11nııu 

tevkif ederek henıen eeliniı. i 
Bu işaretler cevap. ıı kaldı. j' 
Sefine tekrar işaret verdi. Ni -

htıyet bir filika dafa indirdi. Dört 
neferle bir başçavuş Sabah va -
plll'una çıktılar .. 

Lumbar ağzında duran vaplll' 
mliYettebatı, düpnan bahriyelileri 
içeri ııirer eirmeı Üzerlerine rul
lanm14, onların da mlahlannı ala
rak arkadatlarlllln yanma göa -
derm;,ti. 

08tN>:ver binz daha bekleyip 
ikinci kafileain de biri»eiler ~bi 

ortadan ka)·boldııı;unıı 

yeniden ~retln çdttı. l 
çoğalması -..e dest . crd• 
meler, ko~u malar oldıığu 
ile birlik le •"~ reılen Js11ıa 
mırıldandı: 

- Galiba işi anıadıI;ır .. 
!anıyorlar .. 

Sü,·ari ranınkıntı"ı i1e 
verdi: 

- Evet. 1 arrılerini d• 
,...uz ki.. 

- Kendi 7abitlerini sır 
- t-ıarctlcri öj:renmrk 

f'ena olmaz .. 

gemi~·i mii~:td('rt')f' elip 
len İtal~·&n deniz znhitın· 
tan köpril<iinr grtirdilrf· 
lşareflf'ri manal rdırnı•' 
diler İ aretleri gorcıı •il 

etti: 
Der ha 1 ceup 'er 

kalmamızın ehebinl SÖ' 

isti;yor]ar. 
Yüzbn'I wrdıı: 
- Bu isaretlere ınuki!ı 

hilir misiniz? 

- Burada işaret ı._.aı 

FilimP. me\·cutsa onun1s 
1"Hrim!. 

Sabah ,·aµurıınun i'l" 
malarındmı iki tanesi 
Yabo..ııcı zabıt bunları a 
rile sallı .. ar;ı.k ~;uzba 

dirdijii şu şu CC\ apla nıu 
- Vapur mıirl'tlebalı 

ettiler!. 

Bu iflaı·et dti n1an ı::e 

harek•li arttırdı. Sabah 
tehdit eden iki top nanıl 
yukarı kımıldanışlarla tO 

teı;e luızırlandıi(rnı ı( 
Düşman gemi inden i,arel 

- Beş dakika,·a kadar 
rimizi serbest brakıp 
y.ö kabul eotme<lijrini• 
fClwi ve vaptıru t(lpr. tul 

(l)e\' 
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İnambru.y&eak del"(.>eec:\e müthif ve mua:z..uun sahnfı.ler arasında ef1 
bır Aşk Macerası, FEDAKARLIK MÜCADELESİ 

HiND RUYAS 
8"' &ollude: TYBOME POVE& - M.YRNA LOY - GEOaGE 

vt ıt ~..,. fic'önuı 

TÜRKÇE SÖZLÜ nüabaaı 111 
1 P E K ainemaamda 

Franıızca ıözlü niİ 
M&!-EK 

Aynca En aon J'OX dtinya h"'' adislt'ri 

••••n••• BucVn •uııt l de ıenzilath mo.tınc ----'1 
•••••••••Gü- .ı lıolboro...,.f .... 

1 Saa.._.. 9"111De ~ lMrM191e ile l't"Çirm~k mı Wtc.ıi.01•1 ... 

Bugün L .ALE ye 
IRENNE DUNN - CARY GRAND'ın 

1840 sene!.<inde :r"'raU.Jklan ,eaant" Supt"t fHm olan 

GEL BARIŞALIM 
Bet d(Jndılrell bir liiks "" ilılıi8JJI ... Gönül 9'!1<.-0 bit milzlk 

hapinrzi kahkahadın aglalecalt... Net'eden b<ıyıltoı<:ıl<lll'• 

DİKKAT: En son eelea PARAMUNT JlJ&NAL.d• 

Son bombardımmılarm yaplıtıı tahribat.- Havada, Denızde çarı> 
Sflıenin en büyük hava zaferi ... ve Te-knul Harp ..• 

Buıiln ıaat 1 de Wnzil.allı matine ---~ 

ÇEMBERLİTAŞ 
Çarııamba ııününden itilıarea devam eden fevkalade 

kaçır<u•y .. ıs, 

MAYi TUNA Tir ilçe 
ALF&ED IWDE n Çİ(iAN ORKE TllASl 

M A N O N 10ıı:=! ~~1-' 
Ayr,.,•: PAKAMUNT JURNAL, en oon harp ve en entA 

* 

dünya haberleri. 

SARAY Sinema•ındd 
Bu hafta tamamea renlı.li muanıım \e muhte"9ııt 

VAHŞlKOŞ 
Pilıainin e~rildigi lıer ıeamta aalon... tamamen dol 
yer bulaınıyanlar eeri dönmektedirler. Baş Rollerde: lJ 

CL!,~.?e;!J~ ~~~~E~Tdü:~~e~~;ıı~ 
Bııgiin saat 1 de tenzilatlı matine 

( 



?;;;;i;;;:::;:;;::::;:;;;;,:=~~~==========ı•--~----~--... -~ .... -· ....... -.... --.--... -~il!tııjl--... hll!~~llMl----11111111--.. ...., .. _.. .. ~ ;;;: - ır.wocwc.. M.LILV..J.J9< 

R-8yada Demir Muı... 
fızlann çıkardıktan isya
nın üç gün devam ettikten 

5 - S ON TEL G R AF -25 'in.-; "~""" 1q.s1 

Zc:Yk ilemlc:rinin hazin neticeleri 

M kızı 1 

(Bu vllZ nıı: " tinl rı ıo.na. 
dol~ Aıansı huttenlerinden 

. nmıstır.) ALATVR 
'l'ellıis eden: l\ıUAMMER 
Topı ..utta \ngıliz orousunun ~-

t.a" ~ parlak zafer hakk•nda 

Londra matbualıDlll neşnyatından 
çıkan mana şudur ki, Bıngazı ha· 
valısı artık sur'atle iigal edilebılır. 

aonra, ordu tarahndıın haa
tırılmıt olduğu anlqılıyor. 
Baıvekil General Antone.
ku şimdi vaziyete t amile 
hakim bulunmaktadır. Bir 
rivayete göro;. Batvekil mu- , 
avini ve Demir Muhafızla· 
rın Şefi Horia Sima da da· 
hil olmak üzere, asilerin 
elebaşıları Romanyadan 
kaçm1'tır· Ant..-iaa Ho -
ria Sima'yı vazifesinden 
azletmiftir. 

cTaymıs• m askeri muharriri, 
bunun mümkün olduğunu, ancak ı k ve beş asken koy erme oonm(' 
arzu)a şa ·an olup olmadığın n de· yahu Habeş vatanpc~rlenne J. 
rccesıni anlamak lazım geldigiııl tihlk etmek ıizere İtalyan saflıı· 
yazıyor. Zira Akcleııizde Alman rından kaçmaktadırlar. 
müdahalesini durdunnak ıçin ya- ROMAl YADA VAZİYET 
pılan kara ve deniz askeri pianla· Romanyada Başvekil General 
r le böyle bir ışgalin ne dereceye Antoııcsku muavmı ve leJı)oııer· 
kadar telifi ~abil olduğu noktasmaj ıerın şefi Horu Sımayı azlet.mit' 

bağlıdır. \ tir. D"ğ('r. taTaflım Röytcrin Afrik~- Dün akşamki Ankara Radyo ga· 
dırki İngiliz karargahı nezdıııdeki Zll!tesınin Romanvııôak.i son vazi-
mu abı.ri altı heflaÖB 320 kilometre yet h a rdıği malümata 
gibi bır mesafeyi sür'atle kateden göre, ~)er daha ziyade aydınlan· 
İngiliz ıruvYetlarine nefes almak maktadır. isyan edeııleır demir mu- · 
için bir mola verileceğini bildir • hafızlardır. li"akat General Anto-

mektedir. ~ vuıye\e tanwnile h3ıkim 
İTALYAYA ALMAN YARDIMI olmak üzeredir. 

cTaymis• ga:ııetes:inin İ~iya ~': Dün ülhcl«ı .anra, Bükreş rad-
dudundaki muhabirinin bıldirdiği- yaıu, ırrlbe'"ediyen memleketin 

ne gön., askeri trenlerin ~ği her tarafından Antoneskuya ge • 
yolların serbest olması ve tTenler len oeda)<at teıgraflannı okum~ 
az.mü sür'ati~ için Roımada tın. Ayni radyonun neşrettığibaf
pddetli tedbirle!' alımnlşlır. Bu veltilm yeni bir tebliğine göre, iıı-

Arnavutluuta 
esir İtalyanlar 

( 1 incı sah f0.den dc,,am J 
rişm r e müstahkem tepeleri 
uptet~lerd·r Bir ltalyan muka
bıl taarruzu ı:ilır zayıat ve.dJıle

rek tardedılımştır. 
Yunan ve lngıliz relen El-

baı.aıı mıntakasındai<.ı mevı..ıeri 

bombardıman etır. , lcrrl •r 1 
YUNAN TEBLICil 

Atına 25 (A.A) - Rcmıi tebtığ·ı 
Mahallı harelit esı'd ında .~!! m 
muvaffakn"etler eki<! roılm ' ! 

Kı!aatunız 100 esır ıhf-a al?r· )ar 
ve mebzul malzeııne ıgtınam et • 

m.L!jler r. 
ESİR İTALYA ZABl'rl.ERİN 

• t!KD o\RI ÇO(:ALIYOR 
Atına 25 ( 'ı.A) Esır edilen 

talvan zabitlerinin adedi gıtt kc;e 
artmaktadır. Bu, İtalyan bıtinnlı • 
ğının neferlerden zahit! re de geç

mış ol<luğunu goslermektedir. 1 
İtalyan ·irleri, İtalyan ordu -

81.ln<lalu ıaşe vazlyetının çok kritik 
olduğunu söylüyorlar. Birçok ne
ferler uzun zamanlardanberi et 
yüzü görmemi krdir. 

'. - .-."' .. ~ ~.. ·"'"··'~ 

lngiliz ordusu 
( ı inci oahlf ............ ) 

"lider, T ruğun zaptı 

nasında ~ıkmq olan büyiik yan • 
gınlnn i sôndurnıli" bulun -
Jftaktndrrlar. Şehrin oturıüttak bir 
hale getirilmesine çalı ılmnktadır. 

Toltrllkta 25,080 
esir alındı 

Kalıire 25 (A..A..) - Aj.aa, ha· 
berlerhıe gi>re, T-0brakla .,.ır eGt
len İtal~·anların mikıan 25.01l0 e 
ha lig olnıu~tur. 

Yaralıların ve esirlerin nakli ic;in 
İng..liz b briyesi bÜl ük rol yu-

D0~~;~J8 do ra yan 1 
yola var&141 . 

Kahire 25 ( A.A.)- Ingiliz kıt'a· 
!arı i nıdi 'fobnıi~un 70 kilometre 
garhinde ublunaııl.tadırlar. Bu 

sum 
uç uru 

Roman yadaki 
kıyamda ölenler 

1 

1
- Uöportaja l'apan: =ı 

HALÜK C~ AL 
~·~~~~~~~~.....ı 

ı ın .u.h ı n et ) 

naları İfgale muvaffak ol
muşlardır. Fakat posta, 
telefon uc telgraf bi
General ARto-ku taral· 
tarlannın elinde kaln19" 
tır. 

General !}ntonuku tim
di vaziyete hakimdir. (J. 
len/erin tam miktarı he • ' 
nuz malum değildir. Fa. 
kal bu miktarın çok yük

k olduğu =ıuwJilmek
tedir. Posta, telgral ue te
lefon iılareaini müdafaa 
eden Rumen askerlerin • 
den 200 kişinin öldujii 
IUIÜıfılmaldıwl a. 

Bükre§İn bazı yerlerU.. 
de büyük haıarlar ol'*'*" 

Kız San'at mektebi talebesi i.ken 
baba:ruwı ül!inılle lıır !ahrWıya gireıı 

I..Amıa umıln<ie 17 ~ında m um. rtı

ııel bir km m - ortail 
Zi.Ya bir gere ça]&ılı bir 1 n!e ıçlkt ile 
sarbot e~ ve 80!lra da bir odaya 

- :her ..,.m; ı;alrmşta Uml:ı .-. 
dl Z)J'anıu metraidir. Anıdan ik1 ~ 
8BÇl'nl'rr. Bır arit.e seı:es.ı. 7..ınt. ilk de
!ıı eve .celm~. Arkad ı Doklıı• Re. 
P .ceıt,.or. Kız anunlıı odada :711!mzdır. 
Uzun müddet bekliyorlar fo'akat o &el
rmyor. Rep.t bir aralık ccbınden çı

laın!ıb ltUçUk bir den be7n bir 
toz c;ek•yor Sonra Llmt.aya da vcrl10r. 

Bıraı. aanra Rcaat L m ayı bu to711\ 
iM!' mlnn..ş zannederek opuyoı "\ra 
C nç kı.Zöl 1 nı ediyor l rr. bwı- 1 

lan h dd<ot ve nefretle redd<'t l: ır. 1 
Faıtat Reşat ~ızc.atı:ı IWcurn >k · 

. d 1 lid eU! bir aıücadelecıen sonra onu z.or-
la arzusuna '1"'8m ediyvr. 1kıs m ti ftl~ 
minden hııklkat cihanın:ı d >d kleri l 
..ait oda bil ıa llaünde blr rWlü 
oleyor. L8.mıa aoarumı bı..ze lb_yle an
latınakt&dır. 

kuv\'etler Tobrukla Dcrn< Of'a ın· 
da yarı yola gelmi~lerdir. Knhireye tur. Bir ı;eıs duyuldu. Z•ya bey Ö;eni • gelen ınalU:maia göre, in · ıdu ılc konuşuyor: 

Bükreş, 20 ( A.A.) - floy!er AjODSl 
Derneye 60 kilometre mesafede • Demek hlli beraberler ha' •. • mulıabır•1 Alman ıkılaatııun pe. 
bulunmakta4ırlar. gunu Bukı .,ı ııardddannı bıldo r. diye soru\ ordu. Aııstzın odanın ka-

İngiliz miifreaelerı Tobrujiun 70 J Fulwt Aıınanlar, telucdcn dört mJ _. P' i açJaı, ıkısı bı.rdcn ıı;eıiyc girdi-
kilonoetre garbinıkki Gar.uıl ~e 1 ,.ı .e • uşl:ırdır. Kar&••• kanı• !er. Ziva Bey bir dakıka duraladı 
· · ı ı· 1 d d k" j rna ı \ , yalnız vil.flyc1.'erden ıtraıçı-gırmı, .. ır. Uattr ar a ı.r ı, • ve sonra hı-zln şczlcınga atıldı .~oz-

ıara y..ırdun ic;in ,ıelenlerfn, Rwnen 
talyanlar İng'liz hava kuvvetle • h.ükJ 1 mt>rkeım• ı•nnel<-rllle mini lerın~ ımşekl.-r çaka çaka ıki • 

Almanların rinin s;ddetli ı .. yiki kar. md• olmuşlanlı.r. •ı -0 suttnık korlnınç bir -ıe 

r n 
u .. 

caktı Fak .. t o O) le vap d c Er a
ğır bır lutkaret ıö ıgılc çın· ay ara& 
bır .kere dalı a gurledi 

• - Alçaklar .. Ne çabuk anlaş -
tınız?.. Başlı.o yer bulamadınıs 

mı? . .> ve sonra dudaktan nc1retl 
büzülmüş, yü~u tekallus el:m ş bir 
halde bana döndü. Muhakkir bır 

ta~ ırla. baştan apğı suzup ııave 

etti; 

• • Sizden istiknıh edıyorum. 
Hele senden iğrenıyoru martı ı .. • 
Hıç bir şey sC>vliyemed.m. Bey

nim yanıyor, şakaklarım :zen 'ı 

zonklıya alnımda s ığuk ter' rle 
titreyerek bır olünu'l son ııef n 
vcrrliğı ilıtıur ı 'od on _, akı 

yordum. Bır aralık n:ı. ıl oldu bıl
nuyorum. B~ımı kaldırrlım. Y va 
yavaş ışığa alışan ha! ta gozler gibi 

korka korka ona bakm ğa cesaret 
ettan ve harap göğ.sumden kısık 

bir hırıltı .incecık ma,Jum bır -
Çiklı: 

•-Yalan V11.ilahı ya1an ... Ben -

~ laıbahat vok Zıyo Beycı m' .. • 
dive hıçkırdım. Bu sv um onu bu:> 
bütün kudurttu. trıddctl uttr me 
atılarak yumruklarını kaldırıl Fa
kat vurmadı. Hal<aret, lanet olu 
bır nazarla: 
•- Sus!.. lsı:nımı ıığzı .ı alma ... 

· Sı1nlmadan btr de ınk" r edıvor • 

tedbirJer sayesinde başlıca bütün yan hiıd.iı;ellne iştirak edenleri f!V-

hatlar serbest ka]ııc41ktır. !erinde saklı tuı..nlıı.r vatan haini 
İngiliz mi!lıafiline göre, Akd • addedilecelderdir. Leıiyonerlerin 

l.irknç gün evvel Gazzaleyi tahli- Bükreşte sükunet aylmdl'. 

Bal ~anla· d ı bir :ve etmiıterdi. ·-Ben odamda ı-n <1e ~ 

h d 
r· h Avustralyalılar sebat' rı Hukr~ (A:;> -:ıa:""' 1n: 1 cukh.ık arka~mla o le mi!-· 

sun ha' •. • diye ha rdı ve sonra 
yerlere B'!ılmış, penş:ın kambıne
zonu:rıu, çoraplarımı seri bır hare

ketle kapıp hın;la yuzume fırlattı: 
nizde Alman müdahalesinin bede- vefi Horıa Sima da dahil olmak Ü· 

fi, bu denizi ikiye bÖlmek ve ln • zere, bütün Jnırnandaniarla şefle
glliz münakala"tull sekteye uğnd- :ıin nerede saklı oldukları en ya
ı:ııUtır. Şimal! Framanın liınan • kın 1tarüollara J:ıüdirileceoktir. 

e et l d Q Q ve cesaretle harbediyor tığ~ bey nnamode, 1 y ~tırııl< ecıen- , Rcpt bır J>JÇrayışla .gezlongtan 
(Bıısm<ıJuı!eden devam) len hill1'Q'e edenler ve evh'rınd • ftrla elbiseleriru toplıyarak 

•- Bari şunlardan, luyafe\ . den 

utan iğrenç lı:adın.. Kudurmuo 
nistana yardunı heroıulde lıiıyük Kahire 2.5 (A.A.)- General Sir lıynn'•"ı • ' cezai rla tehdit et:ntJtır. dolabın arkası.na kaçnuşlı. Ben 
olacaktı.r ve buyük olın. k ihıiya· Ar<ihal Vaynl Avu>tral ·a)·a gon- Zırhlı olamobiller TC devrıye kılala· korkuda!' yerimden K.mild ya.mı- mahluk! .. • 

d d
. • · b" t ı f' Af ·k da rı Tilikreş soh klHru1da dulaşmaktad.ır. c:ındadır. Hat• 0 ital,11 a Arna• llt· er ıgı ır e grn "'· rı ~ 'or ,;...,ıı Zıya 0 wın "-rım at- E •""" L'- kırb .. , • 

1 11 
rde oükurıeı yavq yn:I$ a...ıet et- ' .,....~ ,,.,, ~ n .... ~.en acı uucr aç m-

muharebe eden Avtc ıra ) 8 1 arın mckled't. ı la ·ıp ı;.-ıç.arım<ian kavrıyarak dö- kellt'tile şırralt ıırrak suratıma çar· 
lannı elinde bulunduran Almany_a.ı HORİA Sİ14A NEREDE? 
Ayni tecrübeyi burada da Y pmaga Bir habere göre Horla Sima da 
lr.alkmış\J.. Halbuki Sicilya boğll%l dahil 01.dııığu halde, lejıyonerlerin 
Padökale'den 8 defıı geniştir. Bu bütiin ~ Rrnnanyadıın kaç. 
boğaza hakim olmak için sarledile- mıtttr. Diğer bir habere göre ise, 

cek gayretler .A}m41Dyay& ağır za- J{oria Sima el'an b~vekillc bera
yiata .mal oiacaldır- .Almanya Man· ber çaiışmalrta ve demır muhafız· 
ııı hakim olamadığı gibi, bu eme- Jarı hükUnıete itaate davet et · 

hnde de muvaffak obmıyacalr.ttr. mektedir. 
BİR !AŞE GEMİSİ BATIRILDI .Roınanyada cenı~ eden \ıu 

İngiliz ıaııirallik dairesinin bir bicliselerde Almanyanın rolü he· 
._._,,-'"~ gore" , L-'1:. tahteJbahjr. im .-. Dem. ~ ~ nfrz anlaışıemı.,.-r. ır mu • 
leri • ı.~~nizde, italyanın Afrika-~ hafızların ve General Ant<ınesku-
daki ordusu ile deni% muvasalasını nun Alman taraftMı oklukları ma· 
lr.esmt'S v&Weıııini ınuvaffakiyetle lUıııdur. Öyle anlaşılıyor kı, Al · 

ifaya deva ~mettedlı'· PartimaD • manlar bu isyan hareketinde se
isınindeki lngiliz denizaltısı ita! • yircl kalmı.Parciır-
yanın cenubunda 7000 tonluk ağır Demir muhafızlara mensup va· 
eurette yülr.lii bir tulyan İaiC ge- lilerin yerine alb41ylar tayın edil· 

nılsıni batırmışbr. 1niftır Ordunun yardan• ile Bük· 
İTALYANLARIN AR.NA VUT - reşt.e Uer .Uiıhtan tecrit edil· 

LUKTAKİ VAZİYETİ . m.işlerdir. 
Yunan ııözı:uSÜ Arnavutluktaki -·· - - - - -

IOn vaziyet hakkında apğıdaki ma- Miçiski hala bulunmadı 
lünuıtı vermektedir: c ı boci oalılf•tleıı .ınam > 

Merkez cephesinde Yunanlılar 2%,30 da Parkutelde görulmli~ ve 
İtalyanlann 1500 metreden dah• ' tomobili ertesi pbah Tak imde 
Yüksek tepelerde vücude getirdik· ~ristııl gaziıı•n önünde bnlun. · 
leri yeni mevı.ileri zaptetnuşler~. mı~r Mu.mııiJ.eyh kayboldugu 
İtalyanlar 200 esir ve ağır zayWıt akşam Şili sefiri ş. F. Bek.tor Loka 
V<'rerek çektı.mektedirler. wafuıdao bir ııiyafele çagrıln'.ı~ 

Daha şimalde de bir İtalyan mu· da. mültim bir r•~"'"'" el~ugun-
kabıl taarru:ııu durdurulmuştur. ••• balıisle l>U sı,-.eftc gıtme • 

Bu turrwıd41 düpıan zayıatı bil· miştir. 
hassa ağıT o!muflur. _ Ertesi sabah sefir saat 10.5 d• 

Merke?.de ıoo kamyondan mu • vali ve telefon .,.!erek ha saate ka· 
rekkcp bir İtalyan kafilesi de Yu- ılar Miçi..ı.;..i• l?ı• relmediğinl. 
nan tayyareleri tarafından ı.aJırıp halbuki pek muntazam bir adam 
edilmiştir. Bir yunan bombası bir oiduiUJ>U söyliyerek aranmasım 
kayayı delmiş~ kaya yuvarlana· rica etıniştir. Gaip 4iplıımat mil· 

rak yolıı kapadığı için, kafile hare- yoner bir alienin oğludur. Kadın
«.etsiz kalar~ kolay bir hedef lef" tara, genç mlara derin bir r.ifı 
kil etmiştir. 1 vardır. Beyoğlunda barlarda "" 

FARINAÇİ AZLEDİLDİ 1 h•lllİ Poker, bakara partilerin~e 
•Dcyli Ekspres• gazet~ın !tal- Sik sık görülnıüştür. Diplomatık 

yan budu<lundaki muhabirinin bil· hüviyetinden ba~ka, pılı i ha,atı 
diraı me gör!!, Musolinı Yahudi a· kadın ına<eralarile dohı<lur. Fabl 
leyhdarhğı ile tanınm1i olan devlet buna rağmen bir cinayete kurNıı 
na.,rı Farinaçiy1 vazifeSnden af· gittiği tahınin olnnmamakta ve 
fctır ıştır Bır Alman gaıetesi de elıtmmiyc~ ,..aştJnl.malara ile • 
Fnrınar :nın tavvnre yu-zbaşısı sı· 1 _ _ ı.•- ı .• > u- vanı o unıaa--1~" .. 
iatılc Arnavutluga gilligim yaz • -o--

01akta~~BEŞ ORDl su DA Beyoğlunda bugün iki 

luğa istcd.i .. i \.C uıaıdug-ıı kadar 70-
ni asker ı;cvkelnlck Iır:tatını ve 
bir mukab"I taarruz hazırlı~ı İm· 
Üll1nı bırakınadu bü)·ıik mik • 
yasta İngiliz yardıınmın tecelli 

etmesi "'e tue ı..uv-.etlerl., tak•·iye 
edilecek Yunan • lnı;iliz ordu u· 
nıın ve ha\·a lrnnetlerinin karlar 

çözülmeden İtalyanları Arııavut
hıkton oküp •tması yerındc bir 
tedbir olarak düpmiilmok gerek· 
tir. Bunun dı ında dahi herhalde 
ve muhakkak olarak Almanların 
Yunanİ~ taaı yıldırması, mane"i -
yatını hoZ11185l .münferit ulha Ü· 

rüklemr~i 1mkfın1 yoktur. Esn en 
Atiııadan ve Loadradan uk...ı.,n 
haberler de hu kanaati takviye e;v· 

l•nıekteılir. ı 
Yunanistaauı ınilaferit sulh )·ap· ı 

mımncla Alman) anm llM'nfaati 
büyüktür. Yunanistan uUıa ka· 
v~wıt:a İugilizler tabialile oradan 
çekilecekler ve harp ilin etuudt-n 
bitaraflıj;ını ve sulha sedakatini 
muhafaza eden Balkan )·armıada· 1 

~uun herhangi bir kil 'ne adım 1 
atamıyacakhrdır. Bu •uretle Al· ' 
manyaya karşı Balkanlardıuı bir 
cephe açılmaMna fir.at kal mı) a· 
caktır. Fakat, Ahnanyaııın bu 
tedbiri ital)·an taarru2wrnıı hezi· 
mete uğrama ından sonra drğil, 
ba~lanıa..,ından fince alması ve 
1talyaııları Yunanistana taarruz • 
dan menetme i lazımdı. İtalya, 
Yunanistan• taarrnz etmTl<le kcn· 
di he ahına en bü~·ük hatayı i,1~
dij':i gibi; Alınanv• da bu taarrllzn 
ınene,.-lemelllt'kle bup.akü endi· 
şelerine ltil12'1t imi! olmlllf ve Bal
konlardaki emniyel havasım ihlil 
etmi tir. Fakat, artık i~i~len ı:~ 
miş. ok la ından çıkını tır. Yuna
ni•lnn Soflwıa ka~r harhedettği 
gibi d;i;rr bütün Balkanlılar da t&
ea\'ÜZ ve taırnıını ntı"adıklan tak· 
dirde kendilerini canla basla mü· 
dafaa rtnıe ini \"e tarih hıtturtmda 
hirikala.r yaratJaasını bilccekl<'r 

clir. 
ETEM IZZF.'f BEl 'ICE 

Asker gözile 
FAA.LiYETE GEÇTİ 

1 
resim sergisi açılıyor 

Dun y lığ m z gıöi Habeş (t 1o<I sablfed<n ••....,.> ı 

~;ıa atuu H:ı le Sel ısı e şımdi tanorıı a I'.' n muhtelif eserleri de 1 

( 1 d ...ı.ıt .... denaı ) 
makla m gul oldukları an 1 • 
ııı.aktad . Ondan nra bü ii.lı. kuv· 
vetlerle harekatın Bin •azive doğ· 
zu dc\·an1 etnıc ine intiı.ar edil • 
m lidir. Bundan b ka Alm.ıı la· 
rm Akdeui3de miıdahalelc.rınin ta
mamile taııuuv etm"' ine v it bı· 
rakmalWlk da limrnıllr. 

kondı memlcketının topraklarında ~ir edilecektir. Sergı 15 gun 
1 ._ ktad.r. J<Adar Jıa1ka açık .kalacak. oonra 
Habeş ordusunun ili< muntazam 1 Ankara ve oradan ~e ııs.kle

*-a! ı Avustralyalı genç bir mü· 
lfızur;n kumandasında Hat.cşistan 
~azısının içine do mı 240 Jcilo • 
ın !relık bır > ürüyuşe geçmiştir. 
R~ala altı gün evvel zaptedil • 
:n tır. O zamandaoberi ~ 
kıı-vveUeri 100 ki!ılllıeltt kadar i· 
letıem1$lerdir. Binlerce aliıh.l.ı H&-

diJecelttir. ' 
D. GRUPUNUN DOKUZUNCU \ 

SERGİSİ 
punun dokuzı:mcu resim \-C 

h~~ sergisi de bugü~ sut 16 del 
güzel san'aUar aka.demım sa)oula· 

nnda acılacal<lır· 

Simali Afrika harbinin bundan 

sonraki ve belki de en •on safh&Sl 
önümüzdeki ı:Wılerde cereyan e

<iocektir. 

sebat ve ttsaretini methii5ena et-miştir. Memurlar derhal va- eme.lerde sıirüklı CC('ğini, yer • pan bu kelimelerin altında, ha:J..; •• 

j f 
denyere vurnc&tını, hatta <iuvar- katlenn· "-· ·-"-tı· ı..ar __ ...,,. ar .... 

Generalin lın telgrafında • nca zi elerine dönecek uu ·-...- ... ---- .... İn~iliz tanklarının mü ir olu u - ı dan tahancasmı kapıp iki kur§unla büsbütün dilim tutulmuş, 'bir ke • 
Biilr. , U (/LA. -·Sici uı Gele- ıkımizın d sefil hayatımıza niha- llıne s(iyl..--"- bila ---"- !tal· 

da ka~·dedihll<'kledir. 1 1 -~" ~·~ıo• • cı~u 

Cemil Merd m 
ra \ntcnesıcu tara mrlın e rc.uucn ye\ .. vereceğin! düşünüyor. hayır mamıttL Yıın '""'-'- R--"- baktım 
blr te!l!Jtd<: memurlarla it<;ıler dertıal bö 1 "~ ~ 
'"z ·~ıerı to ına gıımıye dıl\·eı edilmek.. · e yapmaınnı ıst:yordum. Arblı: Benim ~ ttndi!<ini.n h&ltikal 

Londra Z5 (A.A.) - Mü. takil tedir Abi dinle az1eclileoekler bil· ~u feCl sahneden sonra yaşamak \ .eiiylemsini., dıllştüğüm l:ı!ı katil va. 
dlrilın \edu-. Rsml ıı..- ıçın ne arzum, ne ga em vardı n!.\ u,..urı. www'd 0 oldııtuzıu arlta-f'ran ız ajansının ö~rPt diğinc gö

re, . ahaıuhmn öl u dıı 
lraka iltica etmit olan Suri' c t~ş
rii nıcrlis!ıün sabık reiı.;;i J .. fıtfi hrJ 

Haffar, . "ama donaıiistür. Crınil 

Mar<lanı b•"in de buı;iinlrru Şa· 
ma clnmc.si beklenmektedir. 

tınlmalt Qxe-n, muhtemel ....,.. Sevdiğim. aptığı:m •damın kendi 1 cı..ı- www '1;e ıınWııp teııd!imi. var 

me• k"''' n n bll•lJl olmesl lslenılmd< - ('.Iil~ beni oldü~i gereki ılıane- Jııtnm laırlar.-. dilenen bir blr.
tod r. Evh r!nden mu ollAh kuvvetlere, tımm en mes'ut bır kefareti ol.- ı.,.ı.. yaıv.rdJm. (~ -· 
umı..mt mu lcre ve vatandaş1.a.ra :.1 

;.'..""d=~/aima<>lar derhal kWlll· - MUALLiM FUAD GOCOYENER,.m . 

Ruzvelt - ~lalif aks 
( 1 ln<"i aabiff'den df'vam ) 1 

bulunmuştur: 

Amcrrkaya büyük dç1 ,.e in· 
gılız harp k.ıbınes.. azasi sıfatılc 

.,gelıyorwn Aynı zaınunda sızın de 
ucad nız olan bugünku m;;ca

de1ede zııferı elde eblwk lçın bıze 
nas.! orJım edebileccğimzı yle-

mc gcldun. 
Orıurr..ızde viirünecek uzun V<! 

mu kul bır . ol •·ar. Fakat lng;lu: 
ve Amerıkan ınUletlerı Uıri de gö
rüememiş bir şekilde birleşnjşler
dir. Sızın yıırılımızla yıne sizın ve 
bium a.rıdığınus prensıpleri 
kurtaracağız.• 

\'An"A KABLL RESMİ 
Va ınctoıı ZS (A.A.)- Cunıhu.r

reisi Runelt Lor ve Ltdi Hnlifak· 
sın çıktığı limana kendi hususı yatı 

ile jptmi tir. 
11.anelt 1atta İnı;ilterenin bü

yük elç" "ni n refil-.a~ını kabul et· 
mistir. On<lan '!-Onra her üçü bir· 
tikte otomobille Vaşi.nırtona git • 

mişlrrdir. 

İstanbul 2 nci icra me
murluğundan 

Daırcnıızın 940/4141 No. lu dıo&
ya ile mabı:ut olup bu k<'rre pa -
raya çevrilmesine karar verilen 
kanepe masa. ko o ayna. bufe 

kılım ve saırenın Sultan:ıhmet Ka
basaltııl • halksı mımar tkh • 

eda a soka1< 38 o. lu evın zemın 
katındaki daıresinde bırinci açı.)< 

arttmnası 28/1/941 salı gunüne 
müsadif .saat 15 den 16 ya kadar 
ifa c>dılecc-ktir. Bu arttırmada mah
cuz ~ya mu!ıam!ll('n kıymetinın 
yil~ yetmiş beşinı bulmadığı tak
dirde ikinci ac;ık arttırması 3/2/941 
de pazartesi günü ayni saatte ya
pılacalctır. Alıcı olanlar muayyen 
gun w autte mahallınde haıır bu· 
Junacalt ~uruna müracaat ede
r~k almaları ilan olunur. 118/4141 --

W....at ""-" llirinol - BA
lıiaal~-

İstanbul m 1.. ' ~f m...tyesi tu.
fmdan GalaladA Buhlq>azarında Yapnılc 

tütnnıer müdllıi.ntlnde 113 N"o. ıu 

muhafua mem&Lt'U Necip aleyhuııe aıçı-

T ramvay arabaları ıan ecrı misil davaııuun ı:ı:raııen ;yapl
rnakla olan muha.kenle!inde n1üddeiıa- -

azaldıkça leyhln ~ ını ıncı nk m<'kt.eıı 
mtqtcmi!Atmdnn olan mahalli ı Aiua-

l Brrinci sahıfeden devam) '°" 341 tarihinden itilıııreıı ı Eyıo.ı urı 
kl :ıat çalışarak evine dönenler t.arihiil<' kador IH!ll etmedkine dair 

ol.maktad·r. D podan ilk çı.kan ~ ıeliı> ~ -- için.-. 
l:ramvııylara yetlşNek bunlıırcı.. keme Zl/2/Hl c:unıa gWıü -ton ~ ı 
vaufe alanlar, en fazla ~lı.şmalı: talik kılUUTUf oldutundan ~.yemin 1 

daveU,.eai 111- tebUl olunur. 
fırsatını bulmaktadırlar. Vatman ! 93511:n4 
ve biletçi! r iş saatı besab1le para __ lleşl_k_1:q--1...,.--M.;.-=ur1=a1;. ____ 1 

aldıklarından b:ızılan muşkill va-
' im ı Bir aıaeatın tem.ial için FmdıltJı ._ 

'Ziyene k41 aşı ardır. Tramvay .. -va7 c:ıddcsmde 100 numaralı. dü-
idarc ınln csklııi kadar ve batta haciz altına alman ra1ı;:ı ve bira v....ır 
<laha fıt2lia yol<"U taştınnkta devam ıu satmıya mahsus allıt st/1/941 tari
ettığiııl ve bu eurelle varidatının hme müsadlf cuma ııtnü saat 9 dan .
nuılmadığını Heri SUrenık, iş saati kadar açılı: ....un- su.-..tiyı. ~ 

çevri Jecelttlr. 
hesabının blıdınlma.smı ve ..,..... Mahcu•"""" .....-ınmen ~ 1ils 
miyeyc batlaıımalarını .istemek • de ;yetınif ı.e.ızıı bulma<Ub lıakdJrde 

te, bugünlcÜ hayat pahahlıp br - 5/ı/1141 taı:ilWıe '-<!Qf edm ~ 
flSIDda g;ittii<çe araJaeak melllıi _. ba .,_...ıı aat "'*" .. "" ona kadar anıl 
at!W yüronden çoe m:;.ı..." va • .renle UriDci arttırmuı 1çı!aca1<Ur. A· 

"9"~ lıolann memuruna mllracaatlan IAn 
•iyetle kalacelr!ermı ilAve etrı>M- oı-u.r. 940/llN59 

Dlln;ra barltası 7GXl90 :ııe ıtq. ı ııd -., 
1'ürkıy• ı.anta.ı 7ax1• u • ı ....,. -lıt 
Avrupa haritafl 'NXI• JO • ı *1d ......_ 
AS78 bari ! 711XIOO .20 • 1 ine! baa1Jo 
Türkiye hartlıw (FW!ı:l) 5GX • 15 > 1 inci ~ 
Ustun Atlaı (l!!lluml blJcilorle) 40 > Y...ıden bastlı;rıır 
Turit.,., cotTaf:r•a detlcrlen ı-ıe !JO > ı lnd -hl 
(Vıl~yet H nıaıan: İdari, J.>i%lld, ~ - ') 

U UMİ SATIŞ YERi: 

ANA OLU TbJl KiTAP DEPOSU 
Yfllı t\>stane ka ında Meıdanolr. han•nde Jio. ıı. 11, 12 de (Bmeli 

alrı cönderilen tafra tdparillert taalıhOUU lllı:dim olunur. Toptan .=
lanı 20 tcnzollt yapılır. Bor hıırlla abr1ıell .Muallim Fuat GOı:u;rener 
bmlaı arayınız.) 

FATMA FUAD GÜCÜYENER'in 

Ko ay Yemek Kitabr 
Marııa.rınw loraf _.._ _.cabııu ,-. tath ve ~ atız 

tadı ile ~ek ıstenenlz, z de evinize bir (ltol•:r Yemek Kitabı) •lınız. 
Yediaci -ı..ı c*tı. 112 ile 32,Plil& 18 iıurut .atir: 

UNU İ SATIŞ YERi: 
Mını'"'· :r'Ud Güc07mer'ia (Am&oılu TO:r1t Xüap Depoeu), Yen ~ 

~da Meydancsk hanında No. 10, 11, 12 de. 

cSIDa Cöl!lnde 'l'UTk ordmu aııil..ılifl Pua4 ~in: 

Büyük llaf pta T 11nıhğmı K ihramlı 
Mlh ...-m tıinnci .kitabı: (Af..OŞ) 1 Şubatla çık y r 

Fi;ratı: 16 laınq. :ıt.ıtapçılardan anyınız. 

ilanı 
Birleıik pamuk ipliği •• dokuma 

müeaseıesindea 

fabrikaları 

1 - PamSiu ıııtıen 101'ne bAllı NazıW labrUtası pamuk anı.rtan ~ 
...ı.ıt tt:Yat - v• kapalı zarf '1llUllJto """7• ulm~r. 

İııbu in tm mu mmcn lı:esif beCloob 1 .218 73 1 radaıı bareUir 
ı - Elaıiltme evrıW ç lira mukablilnde Ankarada S!lmalıo.nl< _ .. 

mildQrlülfuıd- İltanbulda, Sü.morbanlı: ı.tanbul ıuhesınden ahnııbılir. 
1 - nsrn- ı 30 KAııımusanl llKI tarihine m dit ~ s\iııll -t 11 

dJ Anbnıda Sümert>ank umumi müdür ündo ~-
' - Munldaıt "'"1Jnat m klan 411l liradır 
ı - istM11ı.. teklif evrakı - ....... -ı~ı-- k _, __ ....,.....,... _, ,,._,,.. aldııkları bu 

bbll "1ere. bunlann bed IDe, tırmamn leknilı: teşk!!Jtmm k!mı..rdoa !elek· 
ktll ettlti"" ""' hane! banlıal8rla muamelede bulund dair -lan ım.. 
;racıoklmd>r. 

1 - Tekli! malrtuplanm beYI urtı.r 'k.ıı .,._ - etıııll - 15 e lı:a· 
ar malı:l>lll DIJlbl>Uinde Ankar." f.~ ::.ım ... --..ı mildürl!lill blm. 
-ıa pmnıidn 11110 C 1 'M ~..m ~ 

T - Pooll ile 1~ teklWer, nllıtnY<tl ihale .. tinden bir aaat -11· 
.. lı:adar pJmif ve z.u:lm kanuni ııoidlde lılmat olmam l'"mclır -
1IÜ:I cıl&bileo* ae<ikmıWr =zarı ltlbııre ılınmı71<1kbr. ' 

1 - ıı.ııa .ilMıle:ri icnwlıı -ı..wr. (241 - MI) 
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Büyük Harpte Dönen Dolaplar 
Ya=n: /ak.ender F. SERTELLi No. 10 

Bir vali anlabyor: "Harp senelerinde Suriye 
anbarlanndan dokuz milyon kilo buğday 
çalınırken, oradaki halk açlıktan ölüyordu!,, 

Can atıyordu aıruna, ne yapsın 
!ti, zemin ve zaman ve bilhassa 
Mustafa Kemal, Yakup Cemil gibi 
fÖ}lretlerin memleket dahilinde 
hiikümet aleyhinde yaptığı propa
gandalar, onun bu emelinin tahak
kukuna mani oluyo.rdu. 

• 
HARP SENELERİNDE MEMLE -
KET! UMUMİ MANZARASINA 

BİR BAKIŞ .. 

Tallt bey, sadaret aandaly- pe
fİnde lı:O§Aduraun.. 

Harp senelerinde, memleketin u
mumt manzarası çok hazin, çok a
cıklı bir tekil arzediyordu. 

O tanhlerden biraz önce valilik
ten azledilen çok değerli idare a
damlarımızdan Hüseyin KAzmı Bey 
Suriye ahvalini anlatırken, balu
JUZ ne diyor: 

•- Harp devam ettiği miiddet~ 
Suri,yede kalmıya mecbur ohnuş -
tum. Orada yapılan birçok zulüm

lerin, gafletlerin ve felü:etlerin 
p.hidl oldum ft insaniyetin bu 

ııefillerle UYllfUP ibtilı:ıira meydan 
vermek suretile ceplerini d<ıldur -
malt için uğraşıyorlardı. 

Öyle memurlarımız görüldü ki 
Ay an uaaı.odan bir zatın imrlasım 

taklit edezel< vilayet muhasebe -

sinden harcırah namile paralar al
dilar ve .IODra harcırah sahibinin 

hastalığı ve ihtiyarlığı sebebile ls
tanbula lı:adar gideıniyeceği anla

plınca, mal ıandığıne iade edilmek 
Jizım gelen parayı o ihtiyar hu -

taya tezrnjn el.tirmekten çekinme
diler. 

Halepli bir Yahudinin OO>indeıı 
ve kağıt para ile değiştirilerek mu
hasebeye inıt kaydedilen (ild yüz 

altın) aradan bir hafta geçmeden 
Beyruta gelen İttihatcıların aris

tokrat (!) bir nazırının hatırına 

hürmeten tekrar iki yüz &Ağıt mü

badele edildi. Nazır hazretleri al
tınlan hAmilen İ<tanbula hareket 

etüğı gün, altın tabibi M~ da 
altını klğltla değİitırmek ciirmile 
divanıharbe aevkedildi! 

sefil taliine ağladım. Harbe tekad- Bir senenin hasılatından hük(l
diim eden ilk güıılerde Suriye hal- met hesabına Cebeli Lübnana ge
kı arasında Türlı:Jere ka'll bir te- tirilen (on bir milyon k.ilo buğ -

mayül görülmiiflü. Ne çare ki, Su- day) m yalnız üç milyonu, Lüb -
rlyenin başına teslit edilin~ olan naın aç ve aefil halkına satıldı. Ve 

bir takını cahil ve gafil memurlar aeldz milyon kilosu birkaç ittihat 
bu temayülden istifade etmek yol- sergerdesinin ceplerini doldurma
lanru bilemediler ve bilakis pek va yaradı! 
"flsi mikyasta öz.ür ve itiaafa re- (Detıamı var) 

nç vermelcle herkesi it~ 
ve hiilı:fımetten uzakl•şt.ırdılar, 

O derecede ld 900 günlerde müa
liiman, hıristiyan - bil& istisna -
herkea, lnıUWerin veya Fransız
ların gelip memlelı:eti almalarmı 

tehallilcle bekliyordu. Birçok veli
lerimizin huelı:it ve icraatını - zu-
1üm, irtilı:Jp, sefahet ve lcumarbH· 
lık gibi - birkaç llÖ7.le huUsa etmek 
mümkündür. Bu seyyiat tabii di
ler memurlar arasında da intişar 
etü ve Suri,.ede pelc fena kanaat
ler uyandırdı. 

O ınemlelı:ete gelen büyillı: me
murlar içinde öyle adamlar vardı 
ki, halkm mai.teüni ve refahını 
dÜ§ünecelc yerde, bir takım mü
tegallibe ile firketler ~kil ederek 
(gaz, şker, ve buğday) gibi eşyayı 
inhisar altına almak ve bir ııürl1 

• 
TAKVlll 

2 DCI KANUN 1941 
CUMARTESi 

25 
Ay 1 - Kasım 79 

Vuati 
Vakit 

Ezani 
••• d. ııa. d. 

7 18 Güoq 2 02 
12 26 Öğle 7 10 
15 01 İ.kiııdi 9 45 
17 l'l Akpm 12 oc 
18 51 Yataı 1 35 
s 34 İmNk 12 18 

1 Şubat Cumartesi 
Sabahı 8 Sayfa 

100 PARA ~ ~ . 

. . . . 
Türkiyenin en ucuz, en kolay okunan ve cep gazetesi 
halinde en güzel sabah gazetesi olarak çıkacak . , 

olan IK DA M ı mutlaka okuyunuz 

• 
KDAMI YE İ 

e Günün bütün harici ve dahili° 
haberlerini en iyi şekilde ve
recek, en salahiyetli imzalann 
en güzel yazılarını neşre

decektir. 

e Yepyeni bir teknikle 4 ve 8 
sayfa çıkarak mündericabnı 

her zamankinden fazla zen
ginleştirecektir. 

e Günün bütün haberlerini en 
güzel yazılarını yeni İKDAM 
100 paraya verecektir. 

• 
1 
K 
D 
A 
M 

e 1 Şubat gününden itibaren 
bu yeni gazete sizi her ba
kımdan tatmin edecek, mem
leketin en ciddi, en milliyet
perver ~azetesi olacaktır. 

TAM SiYASI HALK 
GAZETESİDiR 
1 Şubat Günü 8 

Sayfa Çıkıyor 

Devlet Demiryollan ve Lim"'nları l.tletme 
U. idaresi ilanları 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarlarile cins1eri ve eksiltme (Ün 

ve saatleri a.şıığıda alt olduğu list.eal blzıwnda yanlı a~p travenler her liste 
mubteviyatı ayrı ayn ihale edilmelı: Ozere ve kapalı zarf UIUlıle A.ııkarada idare 
blnasında satın alınacaktır. 

Bu ı.ıe Jirmck 1Fteymlmn listesi biz iSlllda yazılı muvakkat teminat !le konu_ 
ııun ta;rin ettiıtı veeıka ve tckllflerini ;eynı gün eksiltme -Unden blr -ı ev
vellne kadar komı.a::ron reialıgine vermeleri lAzımdır. 

Şarlnameler parasız olar.ık Haydarp;ışada t.esellQm ve ııevlı: şenlğnde, Anka_ 
rada malı.eme daire.ıuıde, Esltişebir ve İzınirdc W...e malazalannda daiılılmak.. 

• 
EVLENME 

4 üncü Salıift"d.ı>n detıtım 
- Kend:mi nası 1 aUettireceğimi 

bilemiyorum, dedi. 
- Lüzum yok. Erkekler her za

man .böyledir. Ne iş yaparslD.12. Kor 
lı:uyordunuz değil mi, arkad•şmız 
Ahmede ... 

- Oh'·· sızı teI!Un ederim, ken
disini ancak tanırım. 

Başmuharriri: ABİDİN DAV 
Siyasi Muharriri: ŞOKB'O --

Havacılık ve 

Askerlik Bahi31erl 
Emekli General M. N., Abidill 
Oaver, Emekli General N. D· 

Şakir Hazım Ergökmen 

Makale, Fıkra 

ve Müsahabe 
•Mahmut Yesari, Nizamettin Na" 
zif, Osman Cemal, M. K, A. Ş 
kip, Ziya Şakir, Hamit Nuri, Sa" 
mi Kara yel, Hikmet Nisan, Safa" 
eddin Karanakçı, Hüseyin Şeb 
suvar, Faik Berçmen, Adnall 
Akın, Adil Akba, Muammer 
Balcıoğlu, Faruk Erer, M. Hicret 

S I N G E R Saatleri 
Hiçbir zam görmekıiıı:in nkl fiyıı 
eatılmaktadır. Sİ~GER aaatiaio kali 

yilkııek, miibayaa ıeraiti faydal 
pep - ltromüa - luılaal d 

• • ÇeJflılal • • 

a • Iromdall a a 
» a Gllmtit » » 

Ucuz saatler halı:llı:I luarnı1u ıemiıı etmez. Saatı. 
lttesl 71i]taelr:, mübayaa teraiti faydalı olmalıdır. 
~ede evsafının ,.W..ekliglle sôbret bulan S ı JI G 
lllUlllerl bütün faydalan cimdir. 

tadır. 

Bu cümle bir hayli izaha muh
taçtı. Orada bir çeyrek ve sonra 
da başka bır yude iki saat konuş
tular. Fehmi ilk dela bir kadının 

gözlerini, bu hareli gözleri, uzun 
uzun seyretti. 

ÇilııJı:O; dlaer marka eaaUerdeıı ucuıdurtasarrulll 
mln ..ıer .. 

Kadıköy Sulh Birinci 
Hukuk Hakimliğinden: 
Kadıköyiınde Kurbağalıdere bi

rinci Nabi zade so. 44 No. da iken 
halen nerede olduğu biliııemiyen 
Yusu1a. 

Hazine.! maliye namına İstanbul 
muhakemat müdürlüğü tarafındanı 
aleyhinlıe açılan 7050 kuruş ecri 

Kadıköy Sulh Birinci 
Hukuk Hakimliğinden: 

Beşilrtaşta ortabahçede Thlamur 
. caddesinde 68 No. da iken halen 

nerede bulunduğu anlaşılamıyan 

binbaşı Kadri kansı Em.ine ve kızı 
Ayhan cliğer kızı Merzukaya. 

Haı.ınei maliye namına İstanbul 
muhakemat müdürlüğü tarafından 

Llate Jlllktan Cimi 
No. -1 

ı ceooo carı lıat kayın traversi 
2 80400 Cari hat byın traveni 

<.>3 (15000 Ka;rın kopl"\l traversi 
(

0
)(Bu travenler meoe telı:lı! edil-
( dıci lakdırde 

4 eeoo carı hat kayın traveral 
5 2.270 M.* ltoprü traversi 
8 4060 can hat kayın traveral 
7 8496 Cari hat ka:rm traveral 

BeheradecU 11......ı<kM r.ıı-
M11bammen bedeli ...... ~ ... 

Lira Kr. Lira J[r. -3,15 8495,-) 
3,40 11518..-) 
8,00) 5750,-) 

) ) 

7,00) 8500,-) ıl.2.Hl 

s.oo 1935,-) Saat 
7,00 1195.75) 15,30 
2,90 883,05) 
2,90 1412,88) 

mislin maa masarifi muhakeme aleyhin.izde ika.me edilen 238 lira 
1.ahıiili davasının muayyen gününde 68 kuruştan 41 lira 30 kllrU§Ur maa • • 

1581 
58000 

carı hat kayın travenl J.90 339,52) 
Cari hal kayın ıraveral 3,15 10070,-) 

oahkemeye gelmemiş olduğunuzdan 
hakkınızda gıyap kararının 15 gün 
m iiddetle llinına icar ar ftrilmit ve 

dwacı vekili işgal keyfiyetini ve-
sikaS1 varaa ibrazı f&hitle mtı.t • 
decekse listesini vererek usulen 

çağırılmasına ve işgal zamanında 

gayri menkulün misil lı:kası ve bu

na müsteniden hazine hakkının ne 
olabileceğinin 10/2/94 l pazartesi 
günü saat 14 de ehlivukuf marife-

tile tesbit ettirilmesine ve muha -
i<em<'nın de 19/2/941 çarşamba gü. 
nü saat 10/15 e bırakıldığından o 

masarifi muhakeme ve faiz v~ ve
ü.let ücretile birlikte hubelver.. 

iaJı!sfil halı:kmdaki davanm muay
yen gününde mahkemede i sbatı 

10 
11 
12 
13 

40537 
111748 
•151 

(30000 

( 2300 

Cari bat kayın traversi 3,35 8030.115) 12.2941 
Cart hat kayın traversi 3,50 111394,72) Saat 
Carı hat çam lraveral 4,25 95811,59) 15,30 
carı hat cam travenl 4,40) ) 

Çam ınUu traveni 6,50) "82,50) 
(WI} 

vücut etmemiş olduğumı2dan bak- --------------------------: 
lcınıııda verilen gıyap karannın 15 
gün müddetle ilanına "Ye davacı oıs CIKARILDIKTAN SONRA ,DIŞ APSELERiNDf,AKll 01$1 llTIHAPLARINDA 
vekilinin vesaik ibraz etmek üzere RIDA DIS SUYU 
muhakeme 19/2/941 çarşamba gü- NUH iLiK OLARAK GARGARASI BU ILTiHAPLARIN IFASINI TEMiN ED 
nü aaat 10 a bırakılm~ olduğun
dan o gün ve o ... atte mahkemede 

bizzat veya tarafınızdan musaddak 
vekaletname ile bir vekil gönder-

--========================--
l~T.ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

tki ay sonra da evlendiler. 

btanbal Aaüfe llı:IDel Bakalt B& -
kimi it inden: 

Davacı İstanbul belediyesi taratm
daıı Paraslmo; Kilyo, Atına. Aleksandı
ra ve So!ya aleyblenne Galatada Yen ... 
cami ma.tıa.Uesınin Yenıcanu caddesin ... 
!1" 5 atik ve -il 1 cedlt numarall mülkün 
fazla talıka lerkıyatından dolayı müd
dealeylılerın beherııun h1864'lerınden 250 
ııer lira 86 .kuruı;taıı balıa oldutu biıı lkl 
ytiı IJeksen oelı:l:ı !ıranın tahsili hakkın-

Cilnk.O; hayııbmzda ıw batlta saate mu hlaç -iPii 
Cünkü; on bel ere.ne zarfında tamir paran 

Bu tınattan lltilade ebnek lııli)'en taşra milflerilerlmlz b<'dellnl 
aılasHe pesı:ı sendttdilı:l•rincle pmta OcttU larafuruza ald olmak ı,_ıl 

SÖnderillr. 
D i it it A T : Slnser ıaatleti İııtaııb.ılda yalıuz "Eınin6nll mork-ıı_,11 

fazamızda satılır. - istanbulda fUbemiz 1oktur. 
llİNOU SAATLERİ Matazası. İ.!tanbul, Emlnllnll eaddesl No. 1. 

YENi KA/A, Ç VEl<GİSl KANUNLARll'<A GÖK 
• 

Bilanço - kar ve zarar - beyanr.ame tan 
•e 

HUSUSi ŞiRKETLER HAKKl~D~ 
TAVSiYELER 

da açılan davadan dolayı mUddealeyh- Adlı ldtalımuz cıl<mıflu'. Her kitapçıda l>ulunur. 
- Soıyan.uı a1uren "'1atma binaem ......., ı-a ._ Aftu • 8- n V-1 ...._ 
w..-i old"*1ı bild.lrlleo Galat..ı. Lll- 11o7.-- Go:.I ı.n llı:lnci kal 
lci Hendek N. fiJ ,., Tanaı ile .1'ine o.JDi1 ·-----Iİİiiiliıiiiiiii•••ıiiiiii•••ııiiiiİlııı ____ ~ 
adreste Ure.li;Je g<mderılaı claveti3ede 1 DEVREDiLECEK İHTİRA DEVREDiLECEK 
ı.er ikisinin de Yunanistana u1ter oıa- BERA Ti BERA Ti 
rak gıtUkleri posla teblipt memuru ı.. 
ra!ında.n terh verilmif ve JU ..,,..Ue bun ~ ~lerlae dair ,._ 
!arın adrellttt meçhul bulundulu ani&- lul• baklandaki ihtira için ıı.-ı Ve
ıılınış olduğundaıı kendiler- llAn<!lı : 

ltlletlnden alın!lllf olan 5/1/839 tarih 
ıebLiğat ifasına ve duruşma cfuı(ınde ve 2721 No. 1ı lhbra beratının ihtiva 
17/2/941 pazarteol saat l~,30 a talikına etUti hulı:uk bu lı:erre başkasma devir 
mahkemece karar verilmif olduğundan veyahut lcad Türlı:lyede mevkU tule 
ı,bu &ün ve saatle Tanaş ve Ure.tirun 

ltoyma.lı: lçın aalAb~et dahi verilebıle-
mahkemede hazır bulunmaları ve aks! ceaı ıekill edilmekte olmakla bu hUOUl-
lalıdirde llaııwıl muameleniıı 111&buıda 18 faz.la ma!Unıat edinmek lateyenle-

lan a:rırmJJa mahsus cihaz.~ 
iti lhtin lçin İlttısat Vekile 
DUi olan 24/1/939 13rlh w ~ 
ihtira beratuu.ıı lhUva ettltl b 
kerre bqkasına devır ve 
Türklyede mevkU tule koY 

gün ve o saatte mahkemede bizzat mek sureüle hazır bulunmdaığınız 
veya tarafınızdan mu.qdc]ak ve • takdirde muhakemenize gıyaben 
Jı.iıletname ile bir vekil göndermek devam edi.leeeğı ve ilin suretinin 
eurctile hazır bulunmadığınız tak- de divanhaneye talik edildiği teb
d1rde gıyabınızda muhakemeye de- liğ malı:aınmda ilan oluour. 490/6731 

J'&ptlacap ma!Qmları olmak üzett key- rln Galatada Aalan Haıı 1 inci Irat 1-a 
Kadıköy ll:tal1't &rubun un llllal etmelı:le olduiıı bina.ıım I tiyet teblla maJı..aınına kalııı olmak üze- nımıanılua müracaat ey~ ll.ln 
\amiri. r ıliıı olunur. 941/32 
itıaı:re karrı;)ooD)arma 3 adet tanıeeri :bnall. olunur. 

vam olwıacağı ve iliıı
0

suretin1n de Sahi .,. ~uhlırrlri: - ..._ _ıoe' 
divanhaneye talile edildlği teblil Mtc~!yat Direitlör11: cev•et ltanlNlsia ı 
vıahmıııcla UAD lllwııa. 940/202 dON TV4i8"'• Ka~ 

1850,00 123,71 

ıteşlt bedeTierile ilk teminat ıt'iklarla n ;rukarda :razılı ıııer ayn ayn açılı: elı:

ııiltmeye konulmu;tur. Keşif ve 1P1rtnameler zabıt ve muame!Jı müd!ırlOtll kale
minde görülebilir. İhale 29/1/1141 ~mbe güniJ aat 14 de daJınl ODcOmcnde 

yaptlacaklır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan. Fen İşim Jı(Qdürlü
iüne müracaatla alacakları feııınl ehliyeti ve 940 yılına alt Ticaret Odası vesika
lrüe ihale iünll m~ llllAU. daimi i:ı>cllmeı:ıde tıuııınmalan. (1113) 

ZAYİ:Aluıaray yabancıaskerlik 1 ~1~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~--_. §Ubesinden almış olduğum terhis staabnlu 1e•enler grnpn 1erln1 bıı :rüluek ıa:renın 
M ~- ""'"'"'- .....__._. .~11 ıtlen yardıma davet eyler. tezkeremi zayi ettim. Y eııisini a- er~ • _....,,. • -- .,. "" "" 

Jacağımdan eskisinin bük.mü oJ... lı1iibQnde lnıhawl "" p,...ı !mardan Azahk aidall (ııenede bff __... 
ibaret olan «İstanbulu -ı.r ~ ring klübün Beyoğlunda is!IP'"'. 

madığı ilin olunur. .., mllhim lhllyao laledir -.e kirik e- sinde 81 No. d• bulunan ~ 
AbdulMıh otlu Omıer GeDÇOT tleıl biiW. eeııı.ı..ı mur:ıcaatla 1-ıdi- :ünde lıal>ul ..ıw-. 


