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Doktor Refik Saydam 
Hükômetinin Üçüncü Yılı 
Başvekilimiz Hükumet Reisliğinin 
Bugün Üçüncü Yılına Başladılar 

• • • 
Alman tecavOzıil {'G:;:iki yıl içinde, bütün:~ 
ihtimali kar f ı .. / :~ memleket işlerinin idaresinde ~ 

BirAlmanteca~.ü.Baı- jl x liyakatle Saydam hukumetı ,4 

kanlarda kendısı ıçm 1- >~ C h • t t • h • 1 k • 
talyan tecavüzünden da- >~ um un ye ar 1 1 ne par a . ~~ 
ha ba ka türlü bir akibet 

1
4 h"f J ·ı,. t • t• ~ hekıi:emez. Balkan mil-

1 sa ı a ar ı ave e mış ır ~ 
letleri ıeııç, istiklal idra: ı ~ "' ~.. "' 
ki İçinde yap.yan kaYı 
bünyeli milletlerdir. Bükünıet Reisimi:a Baıvekil Dr. 

~fik Saydam, memleketin ikt1-
dar djqinini ele alalı lam iki ıene 
geçti. Bugün hükumet reisliiinia 

Alm'Df• Balkanlan bir teca· ilçüncil yılına baılıyer. 
Yiizde bnJunacak mı7. ArlLk bu Türk milleti phit olınuştur ki, 
yolda söylenecek herwey <öden- her günü en müthiş badireler ve 

İtalyan ordusu 
Derneyi tahli
yeye başladı 

lngilizler Habeşistan 
ve Eritre cephelerin~ 
de de taarruzza de-

vam ediyorlar 
Kahire 26 (A.A.)- İngiliz kuv

vetlerinin Dcrncye 5 kilometre 
mesafeye kadar yaklaştıkları ha· 
ber verilmektedir. Tanare ile ya· 
pılan keşiflerde Dernenin ita] • 
~ ruılar tarafından tahliye edildi&i 
;riilmüştilr .. 

Kahire 26 (A.A.)- Dava karar-
gahının ne~rettiği tebliğe göre, 
İngiliz tayyareleri 21 kiinunusa· 
nide l\Jaraona tayyftre meydanını 
bombardıman etmiştir. Bomhalır 
)·erde bulunan layyar<ltrin ara • 
'1na düşmüştiir. Deme tayyare 
meydanında 8 ital)'an tayyaresinin 
yandığı görlilmüştür. 

HABE~ISTAN VE ERITREDE 
TAARRUZA DEVAM 

Kahire 26 (A.A.)- İngiliz hava 
kuvvetleri Eritre ve Habeşistanda 
yakındaki İngiliz laarrurunun he
deflerini te,kil eden yerlere bil • 
cıım etmişlerdir. illi§, yapılacak her türlü t.hııııo 1 en alda gelmedik lıorkıın{ sürpriz· 

Japıhıuştır. Bundan öte ne olaca· Jer lç;nde geçen ıu iki yıl~ Tür-

iııı.ı hadiseler g&terecektir. An· kiyemiz, memleket bünyesinin t& y unanJ 1 ı ar 6 
cak, Almanyanıa Balkıuıları ikin· kendi•i olan asalet ve vakan için· 

Sahte 
•• suren 

güze] 
tevkif 

Bir Ynnan bsalıa"1 iberh.. düşürtilen lılr ita! }'11n tayy-

sterlin 
dört 
kadın 
edildi 

/işsizlere tavassut 
merkezi açılıyor 

--~~~~~ .. ı-~~~-~~ 

el Brenner mülakatı esnasında de, hiçbir sarsıntısız geçirmiştir. Tayyare daha E 1 h . . d 
İtalya ile paylAflDIJ cldutuna inan· Uzun seıaeler denm eden Sıh• U suret e Şe rımız e 
mak Jizundar. Bunun ahi varit hat ve İçtimai Muavenet Veki • Düş•• d •• Jer tevkif edilenlerin Eminönü Halkcvınln teııis et • ittihazmı miie.ss._>seJcrdeıı ve beıe. •!saydı İtalya Yuanistana taarruz Jetini ifa ettiği sıralarılanlıerl, lıi- Ur U . . \d meğe karar verdıği •İf tavassutu diyeden isti ecektir. di. ı 

..... IUllll hedtfi Yuıııın hl S a Y S S"' l l . ___ , taı··•-- n>~•~ ~J liı'la .ki, Dr. Relik Saydamın r- 1 muess,..,.... mn ........,tJ &.........- KONFERA 'SLARA RACBB'l;,. Jarımaclanaı lstll& eylemek, lıa· (Devamı 5 •nci aahifede) Başvekilimiz Dr. Refllt Saydam Selln.lfO yapdan SOD 9 ki§ilik bir .. hıe İnı:iliz lira., lir. Nuru09maniye camiindelti med- slZLtCiN VE GENÇL1(';tN 

Eminönü 
Halkevi 

Halk evi 
haline 

bir numune 
getirilecek 

Ya ve denis iisleriııl ele geçirmek, 1----=-=-=-=-==-...,._,=--==-==-~==-=::..-=- fi •··- sürücü ~ebel.e>inin ~ehrimizde Y•· reseler d rlıal tamir ve leslaatı ili- HALKEvLERİNE ALAKASI 
tuld Alıdenisd• İııgllia ıleni:a ha- K k H . ava aG&.Umda SIYll· kalaıadı.klaruıı yaz.mlflık. Bunlar mal edilecektir. Burada Anadolu-

li.mtyetini aanııaak ve Karadeniz· aça 0r1 a L lerdeD iH&Dler 'f21' M·lanoda har rladı.karı •ahıe ster· dan i§ arama,ia gelen kimseler ba- Diier i&rlı.ftaıı Eminönü Hallı:"' 
.. Akdeabiıa nhıtasmı kesmek, s· d .. . A n H a T a 'Y a Jinlerle ve ıaı.ı .. llolanda pasa • nndırılacak, birkaç günlük yenek re.isi Yavuz Abadan dün Yilluek 
11 '-'kada da -- tehdit etmekti. Jma Un j porllarile Bulgarislana geçmişler, k · k ıJ ak tahsil gençleri namına davet ettijl ~,·,.. bunu ..... yaupar.Len Alınanya k • f d. J d• 

1

; ge tı·rı·len ;fa/.. v.. • r l ve yatma ihtıyacı arş anac tır. 
50 ıına • .li .l UZ den TQ % Q sonra da TürkiJcye grlmışlcrdir. Hasta olanlara da bakmak için bir talebeye bir çay ziyafeti venm,. 

da .Romanyayı kendisi iç.in hem t e V ı e J ı • Sultanahmel 1 inri sulh teza ı-evir açılacaktır. tir. Bu ziyalet esnasında Hallınt-
lbüdafaa hem de aı~ama mmıedl yan pi [Of l QTl it Q ly Q n f $ i hakimi ~eheke efr•d.ıdaıı Alfrrd, Bu iş bürosu Jıunılunca Halltevi nin daha verimli bir şekilde ça11f-
1•Pacak,' İngiltere Akdenizde sı· Bu .. kreşte vaziyet sa- 1 D h jozef, Anluan vr Yolyos isimle- reisi B. Yavuz Abadan tekmil •• ması için ne gibi tedbirler alın • ' . tı ı / d · k · • / a J d riııde c çeki gcç•n gun tevkit et- .... kıştırılaraktı. Ancalı, bu p an • • ı d k ye ı ışı . a a ın ı . f yerlerine bir mf'ktup yazarak !fçlye ması lazım geld!ği konuşulm~ \"C 
1·~·- aczı" -''zilnden suya düıtü. kin, vilayet er e ·ar- mı, ı. 1 h . ı .. _ ... 

......, J• h d • Aıiua %u (A.A.)- Resmi Yunan Pulis ve müddeiumumilik lah • o an ı liyaç arının muntazaman bil- nıun..,.aşa edilmiştır. lhhraman Yunanistan bir aın· gaşaJık devam e ıyor dırilmcsi i w H lk · · -'-1·•- ı y 
lede İtalyayı Arnavutluk ıç n • un an ev ve e ' 

11 

. . 
· l d B d J d teblı.,"'i: İyi neticeler veren mevzii kikatını tanıik elmı< ve dün ikincı· I n a evımn .,.. a..,.. avuz Abadan HalkeVi konfe. ı hareı.eo.,r. 100 den fazla eoir aldık. bir grupa alı dosya birinci sorgu t e ışçı temin olunmasının usul (Devamı 5 inci .,,~.ıfede) he.: im ete ugr· at tıp ııi bi Tnı b us· • m e c bu rıA 1°n1° ş yap an '' ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;• -~ JBO h d' Yunan tanareleri bütün cep- hakinıliğine verilm .. tir Bunlar Cttı>takl İtalyan taarruz o ... usn ya U ının • 1 

da bir -•dırım harbi ile imha o- Üç tayyareden ikisi lıe~e muvaifakiycıli hücumlar içinde Martrn Sandt7, YAkop Vaya, 

"u c1r· d • 1 b yapmışlar, •İÇ düşrn ın tayyare ini Art .. katet tar, joıef Pokck•, Oke-hındu ve Akclen.ix, h~tti A ıya· C e $ e f mOT ga yanmış, irinin mÜ- diı<iırnıü~lerdir. Stlıiniğe hlinım kın yadan başl;a beş de çok güzel tikŞilmdtal.1yaAlyamadn-:ag::~~nızlık "'·· ı kaldırıldı , rettebah tarafımız• ed;n diğer üç lıul an b)ayresi ve g•nr kadıtı urdı. Sorı:u haki-

, } daha diişiirülnıü~tür. Bütiiıı Yu· ıni hu lrndınlaı·dan d• dördünü trv· fafkınlık içindedir. Der geçen gün dan kurtarı mıştı nan tayyareleri üslerine dönmüş- kif etmi~tir. Otomobil ile tcvkif-~Y~~dlre. ~-=·,.:::p::: Bükreşte umumi yer- Son günlerde memle/ı,,. indir. haneye göner:Jmişlerdir. Poli• ve 
~ .... nu •ouu• ~ timize mecburi iniı yap • Alina %6 (A.A.)- İtalyan tayyı· ıniirldeiumornilik şrll<'kc hıHın • lahalıkuk etmediği gibi Bulgari!: Jer saat 21 de kapa• J mq olan bir ltalyan tayya. fflet•ıımı 5 tncı tahıfed~) daki tahkikata dtvam etmektedir. 
tan •• Yngoalavyayı da yenı t 22 de SO• rui mürettebatının Anka- ı-.="""'====-=-==--====-1 

ÇERÇEVE 

Ruh makt41arı 
NEClP FAZIL KISA.K.UREK 

llİzatn ııerd•I allındı nllfuzn •
1
· nıyor, saa raya getirildilıleriııı ve r·=- = ""'= =) Bu/garı· tand H

ü ıa- k y k k yasak! 
1

;, • K J S A C A 6 a &ını alın ak Jnrlyası mu va o a ga çı ma beynelmilel fartlara göre ' 

ltı.ıım1fbr, En büyük endifesi: İıı· Biikreş 26 (AA.)- Bildirildiği- enterne edildiklerini Y<U- """=="'--=-==-=-""""=__.. bugün de nutuk-
Cilterealn hava ve kara ordula~ı .. demir muhafızların e.<k.i mıştık. Yine An.'.aradan Çcp gazetesi IJ il . d k dı ne gore, d l / •• [ • e Avrupa kıt'ası zenn e en • .. H . Sima dün tevlul edil· bildiri/ iğinc göre, evue • QT SOy entyOr l:İ.lli sıkıştırmasıdır. En büyfüı: gay- re~•. cma ce de aahillcrimize mec- Bizim mahut arkadQf ben- ı 

Bir ıün eıki Franaanın 
liruanl ... ınao.ıı bırine, Jn
ııiliz bandıralı küçük ve 
ııuzel bir yat yanaşnıı~. 
.biı· aabah yatın ıüvertesİ· 
ni yıkıyan tayfa kılıklı üç 
§ahıstan birisıne, rıhtım. 
dan yıne tayfa kılıklı bir 
adam aeılenmiı: 

Mareıalin yanına, yine 
Fransız Akademyaaı 1-
sından, methur Franaıa 
fairi (Valeri) gelmif. ~ 
ca Fransız Akac!cmyaıı &
zaaının aldığı nyda 300 
frank (Bizim parayla 9 li
ra) ııibi gülünç Ye miakia 
maaıı konuıu~larken Ma. 
rqal föyle demiı: 

- Zannederıem bize 
ayda 500 frank (Bizia 
para ile 15 lira) veril .. 
bilir. ~ni de bu sıloştırmıya karşı ted· mışhr. 28 (AA)- Hükfimetin (Devıımı 5 mcı :::..~!fed;; ; den aordu: &>!ya, 25 (A.A.) - Royter muh.ıbl· ~ ahnaı. .

1 
edi İııgilte Bukreş · · _ j lıdam bir Şubattan ı'tı"· rıno go,e, bu~n ıçJn ı:•nış bır proı-teıki yor. , • (Devamı .~ mcı sc:Jn/ecle} ram t bit e(mısıır. ıçıeıırc<ie namlar 

~ 

(~amı 5 mel saJnıede) 6 • baren 100 paraya •atılacak- ve m•bu1hr da bu lunan b"çok bııUp-
.. .. .. .... ,. .. ,. .. ,. .. ,.v~ .. ,. .. ,. .. ,. .. v ASitER O ZiLE 11 mq ';: cep g~eteaı olacaJı.. ler. •Ilı nrde, umum! lttimalarda Bul-

ş"' .... lJ. .. .,. B.f\ TT~ il CEPHELER ::·J;7;e~rı7''::. 117:t~%~ !::a'"~:U.:":~:"~;.,1ıa:~::ı::;:-1 an1anm onuna •Cep l/0%4te-
Derne kalesi / •İ» de ne oluyor?. Pahalı mal satanlar 

Gülerek, kendi.ine fa ceva- Sirk.,,ido Homid.,.e <1ddeslnde fo-

Ön Ün d e bı veı·dım: lotı'Rr ıaruı Saım. pahalı rôutken tıı-B l U Z i - _Y c;ni •~nin anlıyacağın mı aatmak, Sult.anhamamında J5 numa-a Ş ı Y O r Şimali Afrika cephc•ınde harp hac·mını kuı;ultuyor, münde- ,rııda ffiilllllaturacı Annenak manlfalu-
harekatı şımdi yenı &aflıa ıııa d~- recaıını tc sıl ediyor, ulak te- ra llılık~rı suçtle dun i•hrlmiz adlly~ 

b . b ı sıne vc>rilmışle dir. Muhale ::rıelert gay ... hd bulunmaktadır. Dun de SÖ) • /ek, ı;ıtı pıtı ır oya boaa gi- ri rnevkur Olarak ı w a şubata klfıl. 

''BiLEN l'DAM OLUNUR ,r,, Jediğimiz gibi, lngiliı Başkuuıan- riyor. Bu lıal ve manzarayı da nuşıır. 
danlığı sür'aıtcn azami islitade alırken bıiyü/ı hacmı zamanın- ------
etıigi bu ınııbareb !erde. dü)n nna daki bütün miinderecatını 
kat'• darbeyi de iudimıece aznıet· muhafaza azminde bulundu-Büyük harp ve casusluk tefrikası miş görünmektedir. ğunrı ifade ediycr .• 

4 YENi HARBİN içYCzONO ANLA~AN 
: EN ŞAYANI DİKKAT TEF~~~A .. ,. ~ 

ToLruğun &ukultı sırasında İn· Mahut bana fu mukabele-
giliz ileri kolları zaten Dcrneye de bulundu: 
doğru yarı yola varmışlar ve ltal· - Ona cep gazeteııı .. den. 
yanlar bu yol iızcrındeki Gazza- J m"z., «komprime Rcu.ete» de-

(Dcwcnnı 5 ıncl ıah.ııede) nir ! •• 

- !ley arkadaıl Ne ıii· 
zel yat bu böyle! 

- Yeı! (t.vct!) 
- Sahibi kim 1 . 
- Benimi 
- Sen mi, Uma M -

ıllİıı 1 
-Beaty! 
Tayfa kılıklı bu adam, 

eski dünya harbinin ıne .. 
bur kahramanı ve hatmet· 
li büyük Armada kuman
danı amiral (Beaty-Biti) 
dir. 

• 
Mare9al (jofr), mqhur 

(Marn) kahramanı, harp. 
ten sonra mütevazi bir 
tekaüt maaıile bir kenar
da oturan ve hiçbir ma
kam ve ıun'i §eref \~ll
binde gözü olmıyan bir 
İnsandır. Sadece Fransız 
Akademyasmda • za ... 

Bu mütenzı ce•ap 99 

temenninin ıahibi, Fran, 
aanın bir kurtarıcıaıdJJ', 

• 
Bu ıibi te•azu ft *• 

lilr mi.aaline kal'fı da -... 
ta bir sunw tab&o.u MJllo 
redelim: 

Bir aiin eaki Al111a11 
Kayaeri (Vilhel111) hafif,. 
çe haatalanmlf. Dokton 
Kayaere demit ki: 

- Hiçbir ıeyiniz yolr 
deYletliın; küçük bir ._ 
le!.. 

Doktor ıu cevabı alın•ı 
- Y. ~, aöylediniz! 

biil\ıl.. bir nezle! Bina aia 
her ıeyin büyük olriıUı la. 
zımdır. • 

fıte üç ıahıa halinde, 
üç milletin ruhi bünyesin
den birer makta._ 



KAYBOLAN 

BAŞKATiP Fransadan ticari te-
Şili aefarethaneai başkatibi maslardan matlubu-

Mikiçinski ismindeki zat, ırün· • l 
lcrdenberi kayıp! Öldü mü, muz olan 2 mı yon 
boğuldu mu, kaçtı mı, belli 1 nasıl tasfiye edilecek ? 
değil!.. Hani harıl Mikiçin.. . . 
ki aranıyor. Fraruıa ile olan tıeari temasla -

Dün matbaaya nüktedan rımıMan dolayı 2 milyon lira kadar 
bir arkadq geldi: bir alacağımu: kalmıştı. Bumm 

- Mikiçinelô bulundu, de- taııfi~ı için Ankarada bir ıko • 
di.. tnisyonun ça!qmairta olduğu ıı. 

- Nerede imiı?. her verilme*tedir. BOh ne nıem-
- O gündeoberi Şiılid. leketiınizde iken tatili faaliyet eden 

tramvay bekliyormuı ! bazı Fransız firk~leriııin tesiııa-

S/Nl RLl LER 

ARTIYORMUŞ/ 

tile, Fransızlardan satın alman izn. 

tiyazlı şirketlerin taluiit bedelle • 
rinin bu alacağa karşılık tutula -
cağı anl~ılmaktadır. Sinir doktorlarının ııı art· 

mıf .• Bir refikimiz de röpor • 
tajlar yazan bir muharrir ar
kadq, böyle iddia ediyor. 

1 

IK 

---ı 

Acaba, bu halin aebebi ne
diı:?. Neden, sinirli hastalar 
çoğalmıı! 
Düıündüm: Tramvay izdi

hamı böyle devam ettikçe hel'. 
arabada bir de ainir mütehaa
aı11 bulundurmak lizım ııe
lecek ! 

iÇTiMA[ 
lt'iVKr 

Bir muharrir arkadq fÖY.. 
le yazıyor : 

«İçtimai mevki aahibi bir 
kadının elinde tqıyabileceii 
çantaların fiatı, Beyoğlunda. 
ki lükı mağazalarda 25 lira • 
dan bqlıyor, 75 liraya kadar 
ııidiyor.ıt 

clçtimai mevki sahibi ka. 
dınıt tibiri, burada çok tehli· 
kelidir. Çünkü, birçok içtimai 
mevki aahibi olan kocalar 
vardır ki, ayda eline ancak 
75 lir maq ıreçer. 
ÇOBAN 

&ABER 

ViLAYET oc BELEDIYEı 

* Lokanta ft biralııuıe ııalıiplerin -
den tıazıı.n teltnr beled.l,.eye müra
caat derek ıııda maddeleri fjyatiarınm 

pahalıl31ması dolq.ıoiJe ~tlara -

ı.tem.lflerdir, .ll'ldmt beledi.Ye buna ı... 
rattar değlld.tr, * Mecidi;relı:llr1lade :ıçolacıık oi1ıD 
fdrir huta...ının pl6nları Fran
ııelm.iftir. Buna ...... - 1000 ,... 
laklı olacakı.r. ~ masratuun ı ıruı,.... 
200 bin liraaı lıaz.ı.rdlr ve bankada bek
lemelı:ledir. 

* Kadık~ e ,.oı ağzmda :ıeo 
bin liralJ.t bir .iııUınllk yopılaralı; bir 
meydan vücud& ııetirilecektır. 

TiCARET oc SANA.Yit 

* Bura yoh.ı;yla ııehrimi.ze daha ce
ıılı .ınllcya.ıa itha!At yapdma&ı içuı -
1ı:ik1ere geçllmiftir. iıha!iıt ve üıracat 
tacirleri bu m-Ua bir toplantıya ça
tınlmJilardJr. 

* Dün ııehrimbQen ı milyon 387 bm 
llralılı: ihracat ,.apolmıştır. Bu ihracat 
meyanında Romanyaya Zı.r&'1t Bankam 

taratmdııtı y&pılan buyük. pamuk no~ 
• tiieri " .... ili;. .. 

' 

Bomanyada cereyu ed<m bir 
takım hadiseler var. Fakat, f1l 
muhakkak ki, bu hldiaelerin i~ 
yüzü, seyir tarzı ve sebepleri, bi
zim bildiğimızden çok daha başka 
türlü ve geni§. 
Düşünün ki, Biikreş radyosu bi

le, hükümet ve asiler elinde, tavla 
2.11n gibi birkaç defa dol~ Artık, 
Bomanya hakkında d<ığru haber 
almanın ne derece müınkün oldu· 
fanu kestirmek pek zor bir iş değil. 

tuh telif kaynaklar, Bomanyaya 
dair, mıılıtC'lil tanda haberler ve
riyor. Her kaynağın kendi menfa· 
at ve göril§ zaviyesinia icaplarını 
hesaba katmak lium. Fakat, doğ
na olduğu muhakkak olan tek nok· 
ta: Roman)'l!da huzursuzluk ve 
emniyetsizlik h&\'asıaın estiğidir. 

Bir rivayete göre, yanında mö
hiın bir kuvvet bulunan bir geı;e· 
nal, hükumete karıı iı.yan ederek, 
Bükreş üzerine yürümektedir, 

Unutmamak lazımdır ki, Rom.,.. 
7a Alman ışı;ali altındadır ve sôy· 
lendiğine göre, bur da 8-9 Almaa 
fırkası vardır. Romanya başveki· 
linin, diğer devlet acıam.Iarııun mil· 

teaddit defalar ııöyledikleri nutuk· 
larda da tebarüz ettirilen nokta, 
Bomanyaıun, yeni nizama girtliği
dlr. 

Fakat, Romanyanm batına ne 
gelıniş.o;e, hepsi ,yeni nizama girdik
ten, Alman işgalini kabul ettikten 
sonra yelmh•tir. 

Ankara Radyo gazeteei, Roman· 
ya lıadi.elerınden bahaederkezı 

IJÖyle diyor: 
•Bu hadi:>eler yeni niumm bir 

memleketin başına neler getire • 

bileceğini anlotması bakrmından 

Balkan memleketlerine bir dera 
teşkil etmektedir.• 

Bilmiyoruz, Romanya dersin· 
den istifade odemiyecek kadar 
mankafa talebe var mıciır7. 
• 

REŞAT FEYZi MEHMET * Son bU lıılltta zarfında İstanbul· !•-====--======-•! 
Gazeteler haber veriyor; 

bir adam, mqhur pehlivanı
mız Çoban Mehmedi dövmi
ye kalkıtmıı Dövebilmit mi, 
diye, aual aormıya lüzum yok. 
Acaba, dayak yemeden, bir 
yeri kırılmadan kaçabilmit 
mi, diye, ~ lazım. 

Böyle bir tqebbüae ıririt
mek akıl karı mıdır?. Bu au
alin cevabım d.; iti tahkik 
edenler pek ıriizel veriyor: 
Bu müteıebbia zat, Tıbbı Ad
liye nezaret albna aevkedil • 
mittir. 

SOYADI 

HAKKINDA 

cSoyadına ihanet eden to
för.» • 

Bu, bir zabıta vak'uının 
ıerlevhuıdır. Adamın aoyadı 
cEzmez» İmİf.. Halbuki, bir 
yolcuyu çiğnemİf ! 

Fakat, aoyadına ihanet e
den yalnız bu ıoför vatandq 
mıdır?. Ne cÖz» lü, cAralanıt 
lı, ıı:Çelikıt li, cKanıt lı, aoya. 
dı t!l§ıyanlar var ki, bu mef
humların ıemtine bile uğra· 
maml§lardır. 

AHMET RAUF 

dan ,.apılan ihracat 7eldlııu 3,5 milyon 
lira7ı ııeçml,ilır ki. bu da !evka!iıde .a
manlara mahaua bir yekı}n teşkıl et • 
na.ekt.edlr. 8u ,.wem norınal ua.rua.nlar-

da i.tanbulun bir a7hk ihracat 7ekü • 
nıma hemen hemen muadil bulunmalı:· 
tadır. * 'tlcaı'et VekAleti, İtalya,.a yum=-
1' deri ve balık lÇ1D. .:lır.ıcat li.soı. 'il ver
meldedlr. 

MUT EF ERRlK.r 

* Kandıranın Şeqelt köyunde lbno
im ısminde birı 6 çocuk BllllfSl Olan ka· 

rıamı feci bır ,eıltilde ö.ldiırmüştür. * Arnavutl<O]'unde oturan 60 yaıın
da çoban Ali XA!ıya, ınaııııaı yaknui. 
mangal b~ına çön1elerck ısınırken u
,-uklıım11, aleıin ü.otune k&pak)aıunı.ı
tu. Vücudunun muhtelif yerıert 7ana

rak yara bere içeriainde kalan ihtiyar, 
ölmlıştur. Adhye hekimi Enver Karan 

muayene ettiği oe&ectin &ömü.lmesine 
ruhsat vermiştir. * Egede dun llllı:p.ma kadar 25 mil • 
70D kilo tulün aatil.nllı;tır. Almanya nA· 

mına mal almak üzere de birisi dun 
hınire ıelmııılir. 

* Tramva7 biletlerinde küsuratın 
ka.ld1rılnıası h•kk10daki proJede bil-

ha6sa üç on paralık bileUerin 5 kuruşa 
oıkanlmasına lılünaka!e Ve!ı:Aleti itirU 
et:mif ve idareden izahat lsteın~tır. * Yerli malmnllarda mühim ınik -
tacla ihtilcir ,.apıldıiı ıorıllerek bazı 

1 
toptancılar haklunda Fı,.at Murakabe 1 
Komısyonunca tahkikata ııec.il.m..iiitir. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 10 

BILLOR KÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI 
Cc-nalın gözleri kadının üstün· 1 

dcydL Gönlünde ilk günün muhab
bctıni hissediyordu: 

- Ne gıizelsın Leman' . Seni öy· 
le çok s viyorum kt ... Sana sahip 
ol . anın, sana malik olmanın saa· 
d ~ın ıçten duyuyorum, Sen benim 
gençliğim, hayatr:nın neş'esi ve 
nurusun! Gel, biraz daha bana so
kul, başını başıma elaya, sevişelim, 
dünyayı unutnlım. Zaman öyle ça· 
buk geçıyor ki ... 

Leman parlıtlı: gözlerile Cemale 
bakıyordu. Mavi gözlerinde mµınet 
ve şükranının ifadesi vardı. Erke
line .ıniıuıet ve şükranla bakarir.eıı • 

iZZET 
haz dUyduğu da belli oluyordu. 
Zihninden kOtü diiı;ünceleri, kal · 
binden eııdişe.ıerini söküp atmak 
istiyordu. 

Bu YCiil oennet ortasında saa· 
ted, lekesiz bir saadetten -başka hiç 
bir mefhuma yeı: yoktu. 

Kendilerini unuttular ve ta u· 
zaktan gelen bir korna sesile ken
dilerılli! geldiler. Cem.al doğruldu: 

- Haydi dedi, bu otobüsü ka • 
çınnıyalım. 

Koşarcaı;ma şoseye indiler, fa
kat ot.obüs eitmi§ti. 

Leman: 

- Çok ~! dedi. 

Kömür naklive 
ücretlerin~ 

zam istendi 
Denızyolları vapurlarındalı:ı nav

lun tarifelerinin arttırıl.maı;ı hak· 
kındaki karar üzerın.e, armatörler 
de a!iıkadarlara müracaat ederek 
Zonguldaktan bütıi.n limanlara la· 

'§lllan kömürlerin nakliye tarife • 
sine zam yapılmasını isle~lerdir. 
Vekalet bu müracaatı tetkik et • 
mektedir. 

Teşekkür 

Kızılay Emınonıi kazasından: 

İktısat Vekiıleti sabık arşiv mü· 
tehassısı L\ıtfi Atasoyun ze\·cesi ve 
Ticaret Vekaleti müfettişlerinden 
Reşit Atasoyun validesi Bayan Sa
biha Atasoyun cena•esine gönde
rilecek çelenk yerine İslanbulda 
bulunan Ticaret Vekaleti müfettiş
leri, baş rnüfetli§ Lıitfi Aral ve 
arkadaşları tarafından kazamıza 30 
lira teslim ve teberrü olunmll§tur. 
Bu hayır sever zatlara, Kızılaya 

karşı gösterdikleri alakadan dolayı 
teşe.:kürlerirnizin arzına delaleti· ı 
nizi dileriz. 

- Şu kahvede oturalım. 
Köyün küçük kahvesi önünde o

turdular. Cemal iki çay ısmarla· 
dı·klan sonra kahveciye: 

- Korkarım bu gıden otobüs son
du! dedi. 

Son otobüsü kaçırmışlardı. Le
man gi.Uüyordu. Cemal homurdan
dı: 

- Kahve peykesinde sabahla • 
yamayız ya!. 

Sonra tekrar kahveciye seslendi 
ve kendi köylcnne yaya nekadar 

zamanda gid<'bilereklerinı sordu: 
- Sıkı yürürseniz iki saatte va· 

rırsınız. 

- Olacak iş değil bu ... Bır arabe 
bulamaz mıyız? 

- Durun bakalım. 

Adam gitti, ocak başındakilerle 
bir şeyler konuştu, ge.Idı: 

- Araba belki buluruz dedi, 
hayvanlar yorgun diye naz edi -
yorlar amma, parayı görünce yu
m~arlar. Fak.at arabaya hacet yok. 

D hiliye Ve 
ı·nin ühim 

ile-
• 

mrı 

vilayetlere 
masrafların ve bilha•aa inıa· 
Vekalet tekmil 

atın azaltılmasını bildirdi 

Pahalı 
e 1 r 

Narhtan fazlaya satış 
yapanlar hakkında 
milli korunma kanu-
nu tatbik edilecek 
Belediye, lokantalarda ekmegini 

narh fiatından çok fazlaya mtifte
rilere verildiği hakındaki fikayet. 
le!' üzerinde tetkiklere baf!amıştır. 

Lokantalar daimi olaraık kontrol 

l . 

941 yılı mali bütçelerinin .ihzar 
n tanzımi hak.kmda Dahiliye Ve
kiktınoe vıliıyetlere yenıden tel>
~t yapılmışta. Bu tebligatta bil
hassa varidat lahminlerinı.n hakiki 
erluıma i.;tmat ettirilmesi lüzumu
na ehemınıy<Jtle işaret edilmekte, 
ınasraf büt~"elerıncn ihzarırıda kad
ro ve inşaat işleri üzerinde fazla 
hassasıyet gösterilmesi ve masraf
ların tahmin ve takdirinde içirde 
buıunduğumuz dünya vazıyetirı.n 
daıma nazarı dikkatte lundu • 

takarrür edıp de henüz ihale olun- edılecelı: ve narhtan fazlaya ekemi< 

Napolyonun madalye~ 
raııaa: AIJ J[EMAL SVN!l/ ... 

İngilİV>Jlzadelerinden biri 
çenlerde büyü.k bir terebbude bll' l" 
lunmll§. Büyük baba.ından kal• " 
mış ZtıOgİn bir koJeJ.,;iyODU mÜZO' ( 

ye vermif. Bu kolleksıyonun ıtır lı 
ginliği hele bu :uım~nda vel.a)ıiJ ' 
verdifi ibnt ve la) met! de ~ 
artıyor. Çünkü Napolyon Bonr k 
partın 18M de İngiltereyi lstiU 

1 

etmek teşebb~lerini hatırlatıyOI'• 
1 O zaman bu teşebbü !erin nas:ıl r r 

kamete mahklbn kaldığı bugii• 
de İngili:derin gayret ve intib•• 

nazarları ününde büsbütün belir 
mektedir. İngiliz Lordunun ]lo~ 
leksiyonu şunlardan mürekleP • 
miş: Napolyon tngiltereyi istiJO,'f 
kalkıştığı zaman İnı;iltcrede bil '~ 
kümet tarafından halka hıtabt• 
neşredilmiş, duvarlara yapı~ırıl- . 
mış beyannameler, memleketin ' 
zaman müdafaası için vücudc ,,,. 
tirilmiş m'~li teşkilatın karnriafl 
ve ~aire hep topla olarak güzünlitr 
de imiı. O zaman neler ıöylenJTll• 1 

yazılınıf ise bugün de onlar a,~ 
yukan tekrar edilmektedir. O fi 
man İngilizlere •ya hürriyet, 1' 
esaret. den biri göı.teriliyor, ~ 
esir düşmemek isteniyorsa hilrri' 
yet iç.in her fedakarlığın göze ,. 
lınması liizumu anlatılıyordu .. fO' 

ğer •beşinci kol. o zam&D da vtf' 
mış. Çünkü İngilterfO'İ M;eridel t 
fethetmek tasavvuru yalnız blf' · 
günkü Almanyanın be51ediği ' ~ 
mellerden değildir. • 

ınayan ve ihalesi tekemmül etıni- verenler hakkında milli korullll'.lJl 
yen inşaatın ve kısım kısım yapıl- kanununa göre takibat yapılarak 
makta olanlardan bir Josmının ya- bunlar adliyeye voerilecektir. 

pılmış olması halinde diğer kısım

larına ait ihalelerin tehiri ve mu
kaveleye bağlanmadan yapılmakta 

bulunan tezyin! mahiyetteki in • 
şaatın derhal tatili, zaruret olma

dıkça bütçelerde (yollar hariç) ye

ni inşaat tahsısatı kabulünden te
vakki edılme,;i lüzumunu da ala • 

.ıl"<'kledır Yapılması ' ka :ırlara hatırlatılwıştır. 

a-
Yurdda Çc;~uk Esirgeme 

Kurumu '{ ardımiarı 
Bekleme lataayonlan 

Yapılacak 

Diğer taraftan §<'hrim.ize Ana<kr 
ludan gelen hayvan sürül.erinin 

&ündüz beklcti lmeleri için Kadıköy 
ve Üsküdar ka"'8lannda birer bekr. 
leme ista..yonu yapılması karar -

lııştırıhnı.ş, bu hususta te~iklere 
başlanılmıştır. 

dun elini uzatmış duygulu A.khisar-ı 
lıların kuruma karşı vlli yardun

Jaıile 941 yılında bu yardnn ve ko

rumanın on binlere varacağı şüp

hesizdir. 

Talebe çaylan 

Üniversit" Rektörlüğü her yıl ol
duğu gibi bu yıl da fakültelerin 

80n sınıf talebclerile sını!larını iyi 
derecede geçmiş olan talebelere 
bir çay ziyafeti verecektir. Daha 
ziyade bir hasbihal mahiyetinde 
bulunacak olan bu çaylara önü • 
müzdeki ay başlanılacaktır. 
tayyaresi gönderilm~ olduğu, bel.ki, 

Boğaziçi Günden Güne 
Sönüyor! 

Şirk1'tihayriye idare.si, geçen yıl 

Boğaziçine gerek yazlığa gerekBe 
gezrneğe gidenlerin çok azaldığını 
görerek hu hususta tedbirler almağı 
d~ürunektedir. İmar harektelerin 
de bile en sona bırakılan dünya
nın en güzel yeri Boğaziçi, artık 
gün geçtikçe rağbetten düşmekte
dir. Eskiden kurulmuş eğk!nce yer. 
)eri bile gittiçke azalmaktadır. A· 
likadarların Boğaziçini kurtarmak 
için biran evvel tedbirler alması 
beklenmektedir. 
Diğer taraftan Şirketihayriyl'! 

Ankarada Çocuk Esirgeme ku· 
rumu genel merkezinden bize ve
rilen malU:mata göre 940 yılında 

Manisa vililyeti Çocuk Esirgeme 

kurumu merkezine 1,368 çocuğa ve 

kollarından Akhi•ar kolu tesis et. 
tiği polikliniğe müracaat eden 119 

hasta çocuğu muayene ve tedavi, 
mektep levazımını temin edemiyen 

150 çocuğun kitap ve l<!vazımı ted
risiyesini, 939 yoksul yavruya el

bise, ayal<kabı, çamaşır, 116 çocuğa 
248 lira para yardımında bulun • 
muş Akhi~arda tesis ettiği Kreş

(gündüz bakım evi) de sabahlan 
bırakılıp akşamlan alı.nan yedi ya

sma kadar muhtelif çağla. ~d .;,~32 
yavruya 14,270 kap ııı.cak ~ek ve 
mama vererek gıda ve terbiyeleri 

temin edilmekte bu surtle Akhisar r 
kolu 940 yılında 5.767 yavru va yar. 

Manisa merkezinin Alaşehir ko

lu 1,171, Demirci kolu 859, Salihli 
Küçüksu plajını genişletmeğe ka

Çocuk Esirgeme Kolu da 87 çocuğa rar vermiştir. 

Bir buçnk asır evvcıl. de Napol' 
yon İngiltereyi istila etmeyi dil ' 
şünürken Brilanyanın içinden 41 
kendine yardımcı aramıştır. L6 ' 
kin Bonapartın yalpırdığı proP" 
gandalar umduğu neticeleri "'' 
meı.ıiştir. İngilterede hükfımctin 1 

zaman neşretmiş olduğu beyannll' 
melerde şöyle dendiği göriiliiY~ 
mtL~: Britan~·a1ılor 7:engin scr\·rtı~ 
le, bilgisi olan hüner ve marifetli' ı 
ve herkes kendine göre hizmet et• 

meli.• 

mcak yemek, süt, elbise, ayakkabı, 

çemaşı:r sıhht muayene ve tedavi, 

mektep levaznnı.. lı:undak ve para 

yardınunda bukınınuşlardır. 

--( POLJS Ve ADLİYE_;...,.?_ 

Hakaret~ eden bir 
kadın tevki·= edi di 

Dün asliye 1 inci ceza mahlı:e -
mesın<ie enteresan bir hakaret da· 

vasına bakılmlljtır. Davanın suç -
lusu Elmas isminde bir kadındır. 
Edirn<"kapı civann<la oturan Ba

.,., Elmas, bundan bir miıddet ev
bel komşularındwı Bayan Mediha 
ile kavga etmiş ve Mediha da onu 
mahkemeye vermiştir. 

Fakat iddiaya göre Elmas; her 
mahkeme dönüşünde pencereye çı. 
kıp komşulara da 4ittire işittire: 

- Mahkemeye verdiniz de ne 
oldu sanki?. İşte tekrar ediyorum. 
Bugün de kaltaksınız, yarın da. 

Diye bağırmakta imiş. 
Dün yapılwı son duruşmada El

masın Medihayı tahkir ettiği sabit 
görülm~tür. Ayni zamanda eski
den devine hir Uıhkir 'ucundan do-

Sizin köyden Zeki Beyler bura -
dalar. Hususi otomobilleri var; on· 
larla birlikte gidersiniz. 

Lemanla Cemal bakışlılar. Zeki 

Beyler Baba Saffetin bahsettiği 

aile idi. Bu aile ile tanışmak pek 
hoş olmıyacaktı amma, külüstür bir 

arabada yol tılmaktansa, bir oto. 
mobil ile bir çeyrekte gitmek el
bette d.ıha akıl karıydı. 

CCMal kalktı, kendini Zekiye 
takc.ım etti, otobüsü kaçırdıkla -
rını anlııttı. Zeki Bey Cemalin elini 

sıktı, sonra yiirüdıl, Lemanı selam. 
!adı: 

- Bu bizım için bir ıutuf oldu 
dedi, kaç zamandır tınışmak isti

yorduk da, cesaret bulamıyorduk.. 

Müsnde eder:;cniz oğlu.mu t~iın 
e<kyim .. Şefik gel •.. Oğlum Şe
fik Cc-nal beyefendi ve refikaları.. 
Billur köşkte oturan komşuları • 
mız. 

Şefik yirmi beş yaşlarında idi. 
Babası gibi mütenasip eOO.aml.ı, 

layı bir ay mahkümiyeti ve ağır 
para cezası ödemesine karar veril
miş olduğu tebeyyün etmşitir. Bu 
kayıtlar sabıkasını teşkil ettifin~n 

Elmasın derhal tevkifi ile iki ay 
yirmi gün hapUı ya1ıması.na ve 50 
lira da ağır para ce=asına mahkU
miyetine karar verilmiştir. 

Tevkif müzekkeresi yazılmakta 
olduğu sırada polis nezaretine gi
rerek koridorda beklemekte olan 
Elmas düşünürken ;,rediha uzak
tan kıs kıs gülmüştür. 

Elmas biraz sonra tevkif müzek
keresi ile birlikte kapı altına teslim 
edilmiş ve bu sırada Mediha ya
nındaki kadınlara: 

•- Bakalım şimdi gidip hapisha
ne penceresinden kimlere bağıra- l 
cak?.• demiştir. 

güler yüzlü, pembe beyaz tenli, yu
varlak gözlü, sevanli bir delikanlı 
idi. Beyazlar giyinınşiti. Sporcu 
idi. 
Lemanın dirseğinden hafifçe Ju. 

tarak otomobile bindirdi, Cemal ka
rısının yanma oturdu. Baba oğul 
öne geçtiler. Otomobili Şefik klll· 
lanıyord u. 

Etraf tarnamile kararmıştı; u • 
zaktan uzağa bülbül sesleri duyu
luyordu; safda ağaçsız bir vadi, 

Karadenizi örten tepelere doğru 

uzanıyor, solda dik meyilli bir ya
maç yol boyunu takip ediyordu. 

tık önce, yabancılar arasına dü
şen Liman konuşamadı; nazik day.. 

rannuş olmak için önde ywıyana 
oturan Zeki Beyin, aradasırada, göz 

ucile kendilerini tetkik ettiğini -

riyordu. Adam, otomobiline alıdılı 
kornşulannın böyle soğuk dunna
lıınna şaşıyordu. 

Bunu da ferkeden Leman ko -

nu§mak mecburiJ'etini. duydu: 

Bütün Batık Gemiler 
Çıkarılacak! 

Sahillerimizde ve limanlarımız· 
da batık bir halde bulunan bütün 
gemilerin çıkarılması için geniş tet.. 
lıikat yapılmaktadır. Bilhassa bun· 
ların madeni kısımlarından istifa
de edilmesi düşünülmektedir. Ya
kında bu gemileı· denizden çıka • 
nlıp k:•ım kısım münakasaya ko
nulacaktır. 

Çürük meyvalar 

Beled.ye sıhhat müdürlüğü, şeb· 
rin muhtelif yerlerinde seyyar sa· 
tıcıların ve hatta manavların halka 
ueuz fiatla çürük ve bozuk taze 
meyvalar sattıklarını görm~ ve 

bu hususta alakadarların nazan 
dikkatini celbetmiştlr. Belediye 
memurları manavları ve seyyar 
satıcıları sıkı kontrol altında bu • 
lund·uracaklardır. 

--o.--
Vekil Öğretmenler 

Hususi, ecnebi ve ekalliyet mek
teplerinde hastalanan veya meşru 
mazeretleri dolayısile muallim • 
lerin yerlerine tayin olunan cvekil. 
öğretmenlere asil muallimlerin 
maaşlarının yarısının verilmesi ka
rarlaştırılmıştır. Yalnız bu ücret. 
retler talil aylarında kesilecektir. 

- Buraları cennet kadar güzel! 
dedi. 

Zeki Bey kadının bu nidasını ea

na minnet bilip derhal mukabele 
etti: 

- Bizim köyümüz hakikaten cen
nettir hanımefendi. Siz ilk defa mı 
teşrif ediyorsunuz? 

Zeki Bey, aşağı yukarı her insan 
gibi, köylerine yerleşen bu iki ya
bancının hayatlarına dair bir ~

ler öğrenmek, ağızlarından bir iki 
lif kapmak ümidile soruyordu. 

Leman: 

Bu kolleksiyonda şayanı dikl<ııl 
birşey ı!:ıha varnu~ ki o da N nP"I
yonun bastırın.ış olduğu bir madsl· 
yadır. Bu madalya Napolyonıı' 
muzaffuç.a Londraya girdigi"'' 
hatuası olmak üzere ba tırıioııt 
hazırlanmış. İngiltcrcye girebil; 
mek nasip olmadı, fakat o lıiı~ il 
günü bek'crkcn bir madalya bV' 

. . ·ı· et· 
tırmak hayalı Avrnpayı ıstı a 

:~:•Yo~:n~e:ı~~;;:n:ı~ı~~:. ~:~~·~ 
yavaş y8\aŞ elde c~ilir.r de tecfll 
beden alınan der !er ise pe!< dl 
hatrda kalır gibi de,:ılmi . 6 "' 
part o senelerde dah3 genç!• I'>' 
~upadaki parlak muvaffaki etler 
ona başka öhrct ufukları dalı• ' 
yordu. Lakin bu kadarı da b~ 
olsa gerek: Çünkü Bonaparl b• 
tırdığı madalyaya ~unu yazdırfl1', 

•1804 de Londrade ba<ılmı~tıf r•· Halbuki madalya doha evv~I d 

riste basılmış. Talihin bir istitıt• ı . . ı.a.ır olacak kı Napolyon Panste il' 
rıp hazırlattığı hu nıadal aları ~ 

. rııet ı 
lıyamanıış, daha lllll3 de lngi ı • 

bunlardan bir kaçını elde cd•~ • 
görmüşler, alıp m<'mleketler ti' 
getirmi ter. o uman İngiliıl• r 1 

eline geçmiş olan daha ba ka f , 
!er de varmış. Napolyon İngıll' ~ 
reyi istila ettiği gün Londra ~ 
kına brp neşredilmek üzere t°~ 
le bir beyanname de a~dırma1' ,r 
geri kalmamış: •Londralılur, il' 
kin olunuz. Dünyaya sulh ve ,1 
kün veren kahraman (yani JJO ~ 
partın kendisi) artık arantzd•4 

O kahraman ki bütün in~anl-'; 
sulh ve hürrcyet getirmekle b-1' 

yardır •• 1°'. 
Güneşin altında yeni bir~ · .,ı 

muş. Tarihin vak'alan birbit' 
benziycrek gidiyor. Şimdi bııl'ı' 
dan İngilizlerin çıkardıfı msıt• ff . ~ 
oluyer: :'llapolyon olmak. Ona fİ. 
zemek, hattA onun şöhretİlll tıl 

- İlk defa geliyorum dedi, bu· gede bırakmak hını ile ysns11,J 
ralannı hiç gfümaıniştim. her uman çıkabilir. U.kin bll,.... 

Zeki Bey bıyık altından güldü: yenilmez delildir. 
- Şu İstanbullular tuhaf insan- - · .J 

!ardır vesselim, yazlık den.tnce mu- Kadıköy Halkevinde Konf' 

hakkak hatırlarme Adalar veya Kadıköy Halkevinden: / 
Suadiye gelir ... Sizj temin eder.im 27/1/941 pazartesi nat ıs.3"0" 
hava iti.barile oraları buralann ki· Bayan İUet Oruz tarafu:ıda.'l ( " 
bına varamaz ... Her halde siz mu- ğum istatistikleri) hakkmdJı ~ 
h !<l<ak İstanbuldan gelmiyorsu - zu.lu bir konferans veril~ 
ı:ııv. (D<!1uuııı var) Berltee 11elebi.IU. 



ramakla 
ınek arası .. 

•• son-

zuu •ur ceıti besbelli ola• ı.u 
be dayanmak için i.ngiliı ta
bütün kuvvet ve •ervet m
r nı itletmekte lr .Harbin u
sıirıııesi deınek yalnız Al • 
a uzun zaman harbe katlan· 
mecburiyetinde kalacak de
değildir. İncillere d.e btitii• 

1 - ·ı 11t1 1 e uzııa uman uira~calı. 

Bugibıkt ,\ı-nya jpJI 
vaktile biyiik Fredrik'ia 
tuttuiu yol mnal ohıy«; 
her vaaıtaya w mülı:
mel bir orduya malik o&. 
duldan eoora Avnıpada 
yapılacak çok it vardır; 

1 fabl. .. 

-ı sillha ve en iyi orılll)'a aalik 
elnıakla kilçlllı Pnıayaaıa U. 
Avrupada çek ifler bectNltil_. 

rme i».an.mql:ı. Bııaiia ~emmel 
boa ve tieıtizallı VeiRJlı ile Jiae 
"k__.ı ltir kan bnoti ııaya-mu . 

sİllM 8i ııUl1oıı lıalio Alma• i(I& 

yalnız Avnıpay• ltakim olmak .._ 

ii!, kll1'f'daki hıciliz adau~~ ~ 
ııeçerek oııu ..,.,.,.ı. n İagiJiıı -·ktir. Almanya havadan top• 

tın lıir taarruzu başatabili<* 
1• ledi&;ai İngiltereye kab11l et· 
bıle.:eğini ıannetti. Şimdiki 1 
anya ceçen seferki Kayzer Al· 
Yıı..ıınn dii~tiii'ii hatalara diiş-

•ratorlıtiUnn yılı.arak mirama• p " • 
kenmak da mümkiln olara*1 uıou· 

djııu düşülıniişttlr. 
Likin ın.;ıterey< ıtoğnıdan det

ruya taarnııdan Mkkn•• u<tl • 
ceyi elde edeıneyince Almanyaaıa 

başka taraflarda t~li~lai tecrü1'.' 
etınf'!İ ilıtimalleri Ingılidenoe luç 
giiıöaiiade• U%&k t11t11lmu) er. Bu 

yold.a yürütülen miitalealardaa da 
ü nokta aa:uır• çarpmaktadır: 

ek 'dd' · ı tasında olduiiu için in• 
re tarafılMlaa bir KÜR abluu 
a alı11Jrsa ona kaf1l her ted· 

1 . •1-:rı dü~ünmüştür, Yaai ip• 
aııtdde ltiri.ktirmek, her tilr· ı 

'<p v ttlni hazırlamak ııtbi. 
rp çıktıktan, nihayet Avru• 

. Fra-.ıua malum mağliilıi
·=deıı SGua iae Almanyaıu• 

•reyi vurıuak ümitleri ek· 
edi, arttı. Çünkü Almanyanın 

. taç olduğu sultnı Fnınsanıa 
1

•. •ıtcak İngiltereniıt uıai16-
etıni •--· . . .. .. -uın etlebılır ~ • 
") "'du. Lakin Lıcilterealfl he-
a ~ukaveınete ıeçmesl w lta 
veıııetı iiia ııeçtikçe daha 

lfbtôlllı A' ' • ••. ni ele "-' ... uyaıull o ılk liıair 
ı • Pek riyazi ııörüaen he
arını da şaşırttı. Kanıer Al • 

~lliı llCa olaa lııııil~reyi Vll• ı 
aıtuştı, Şimdiki Almanya ise: 
Artık •~a diye lıirteY kal • 
~tu .. tarımdaki söderle ye

~llitine, hilb ssa havadaki lis· 
~Üne ı:üvenmişlir. Halbuki 
dıye birşey vard1 O halele 

anya için harbi çabuk bilir· 
~fileli tahakkuk cdenıeıniş • 

lıyor ikinci mesele: Harbı• 
ıııa ııöre Alnıanyaıun ile 

~ağı. Şinıdlki AJ.,ony• içia Oll 

llti ~.ırda Prusyalllll IDet
~alı lkiuei Fredrik pek mti· 
lıir nümı.uıe oluyormuş. Çün· 
•aıııanındaki ve .. iliıı, lııılwi< 
•lıiiı. telakkilerinin JDÜla ~eri 
~tiııde ikinci Fredrik yıldırım 
•i dü'1inerek o Pl'etle e..ı· 

ile \'atın• L ' te ' ilk Pr81· h .. ..,. ıs mış, 
iikümdar aayılmaktadır · 

''drik nvell çok baı:ırl•n • 
lıeııı hazineyi dolu tutmllf, 
de her Pnıııyalı)'tl aııkerliji 

'1 tııiştir. Öyle .ki Prusy• bir 

•tle Stferberluıle ııetmittir. 0-
ltııdar bazırlanmaınııı kemf11· 
lıirer suretle tecaviiı eaoek 

'tik içiu kolay olmUf&ur· Fa· 

"°nra ktndl ale•·hiae lıer ı.. 
'~ birl°"ildi(ini. gördii. Freıl
>liyijk •admeler ıeçircli. ~ 
'Ya ordusu her mııilübiy.U
a tekrar kaUuadı. Jlatlı.alan • 
;ljııdeki monabi• pn Fn<kik ,. 
1 btukavemet çareleriaia .-1 

11 IÖrllyordu. Buaunla ltez• 
Yine dayanmayı bileli. 

'ıı nihayet Prusya için aet P.· 
lilrınek sır- celdi. 
"'dan aşağı yukarı iki Hır 

İ oln bile Fredrik buıiiıılrii 1 
•nya için pek büyük bir misal ı 
1ktaa geri kahaanuııtır. Fred· 
kendi zamanında uı mükem· 

ç 1_ Harbi çabuk bitirer k We

diğiai almak içi• Alnı•.•)'• çek 
..,. ~•• ise d< ıır.an bır harbe u5 .. aş .. ....,. . , . 

katlanınak medouri)·etıne ıırmıt
tir· 2_ Vaktil< Fredrikia Prtı8 -

' uzun muharebelerde ıı-1 kah 
yası . . . mdikl 
parlam•f, kah sönınuş ı~ şı 
Almanya ıia Jıugü~kü. harpte "." 
gafhaları cöre.:ektır; .I- Harlııa 

.. -i AJıua~aııı\) ah)' -
UZUD SUı.u•-

bindedir, • • 

Elbiseyi nasıl 
süpürürsünüz ? 

Elb;se, ı!ffek İJyetı hideiH< do

layısile. gerek <"lbisenin iyi ~ : 
hafaza ediım..si bekımından supu

rülnıesi lazımdır 
:Meselıl paltonıuzu tozlandığı za

man süpürüruz. fi'ıtkat usuk!n yu
karıda!! aşağıya doğru 'üpürmek 
lazımdır. Eğer çamur lekesi varsa, 
çamur kuruduktan sonra, elle çı-

kar alı o;e mütealı:ıben <lüz tnMR 

ii2enne konarak fırçalamalıdır, Fır
çanın pek sertini kullanmak mu
vaflk değıl.dir. Fırça ne sert, ne 

yuın~ olmalı' 
~--

Aile ve çocuk 1 

*Kızları terbiye et.ınek, her aile'. 
kucağın<la bir mektep açnın k de

melctir. * Ktzları terbi .,. etn lı. Çııııkü, 

0 
da evlıldını t;ılim ve terbıyeye 

mecburdur. Kıl terbıve edılince 
ev saadetin< t.emın eder. Çocukla -

rına da kendt y~larında ögren • 
meleri ıazım gelen şeyleri ögreür. 

* KadlDın doğuracağı çocuia 1 
öğretmesi lazım g<-le<ı bir\-ok 'l"Y·' 

ler vardu'. Çocuk .., ionde ooner, 
dolafU" Fakat bir taraftan da ne 
öğrenm<i'İ 1fı21JM& anaı;ından öğ -

renir. 
*Kadın e~r k<>n<lısıni kocasına\ 

sevdirmek istıyorsa, onun içın en ! 
büyük kuvvet koc....ına karşı ha im 

ve mülayim davranmaktır. J * Terbiyenın beşikt.en ba.'1adı • 
ğını unutmıyalım! 

de evece ini 
Yazan: E.TEM İZZET FENICE 

'en üziilme. Bin tere,> üz bin 
1 

aHuıı dilerim. Daha faıla. o· ı 
lılcnıck içuı ne istiyorsan wy

ıııı, )upayun kardeşim •"akal, 
1 ecıpteıı de hiç bunu um

lft1. 

'nç kıı asabiyetten tirtir tit • 
t 
U ~· ltengi lıiddetind.en ve kan 
l )inden 'arı da dci:il de yem· 
0lınuştu. 

ilen · d' dd' · b·u· tnı ı ona ha 101 ııuı-

Uradan kovarım. 
le b. 

il' alıl~ksıtlı '111 :ıramızda 
•luınaz> 

i lırı;d, 
·aci\'e · i . .. 
~e. 

t sc lendim, fakat nafik :-le 
'. ' ı~ır 
• 1) o.r, ne ı;criye balu)·or-

du. O l>t ndcn clahıı ~ok hiddetlen
ınidi. Fakat, bir iskanda! çıkına· 

' .. 
sından korku) orduın. Oıuın ıçın· 
dir ki geri e dönseydi: 

_ Naciye ~iındi b<on gid ccğim, 
en oııun ağzının payını sonra l'.er. 

Be~kalanna duyurmadan ver .. 
Dh-.cektint. Fakat olmad1. 

K~~tu, ben de arkawıdaa b~1'.8 
kaldım. Fakat, heyecan ve .ınır 
içinde katılıyorduıu. Gitgi4e da· 
marlarımdaki kanıa. adeta çekil
diğini ve viicudümün kül~lC'Jtiği· 
ni hissediyordum. Kararsız, n y•· 

pacağımı lıilmeı, diifüaenıeıı bir 
haldeydim. Durmad.an dişlerimi ııı&

rıyer; 

- Niçiıa bvraya geldim?. 

ya kAıc•• dıuana-

1 l J MAHKEMELERDE: 
l!ço:pç=a~,,== .. :!v:Saıe~ 1Meşhurdar: Y avaz hır

et111ea ıı ı 1 ız ev sahibinı· ba•tırı 
Geçertlme lleyantta yapı- t O 

lan bir iııtinılôk iıinJen Jolayc 
miidJeiumamililr tahlrilraüı 
11irİftnek lü:uımarıa tlri)'mflf • 
tur. Çiiıtlrü, ormda ;yaralı üç 
amel• ııar. Bunların tn#J•ıılü 

irim? 
Artıftrnlan ve meydana pjı. 

ma.ı İcap eden fimdililr nHl9' j 
hul nokta budar. 

V eril#Jll haberlere 11öre B• 
yıuıtto/ri tlüklıaııların yılrıl • 
ma ifi bir flCU yapılmlf. S. 
ameliyeyi yıkıalıkla tecrübe 
sahibi ""-lar tlejil, çöpç9-
/er YOP'"lf• 

Şimdi çöpçüler dinleniyor ı 
Bi:ı, yıku:ılılı bilnıeyi:ı, Ner• 
elen bQflanır, natl yılrılır, bil
meyiz, diyorlar . 

Tabii, bu ifi bilmediklerin
den, yıkmıya yanlıı yerden 
bO§lıyorlar ve üç amel• enka:ı 
altında yaralanıyor, 

Muelenin bir hazin taralı 
da fU: yıkma Nlla•ında be· 
lecliyeclen hiçbir len memura ı 
nezaret etmiyor, fÖyle yapın, 
böyle yapın, demiyor, 

Neden acaba?. 
Müddeiwnamilifr, elbett•, 

ba hôdiwnin mu'ullerini or· 
taya çJrarmaınt bilecektir, 

BORHAN CEVAT 

Hakim kadroları 
genişletilecek 
Ankara 26 (Huııusı nuh~birımn

den) - Adliye Vekaleti hakı.ın 

kadrolarını geıı.işlet.ınek ve bir 

misli daha arttırm .. k i\in tetkikler 
yapmaktadır. 941 • 942 bütçesine 

bunun için tahsi al konulacaktır. 
Bundan başka pek az mail§ alan 

adli)'i! kiıtipleriııin de diğer memurl 

dereceleriı~'""' 
olunacaktır. 

Kazaen yaralananlar 
Şışlıde Bü;rill< Çiltçı ı;ukagında otu

ran Halil oclu Abdulkttdır i.mind~ biri 
4,6 metre yükwklkt.ıekı bir kalutan ka .. 

lörifer da.ireeine d(.lşlrıüt \'(' yaralannrak, 
Btyoıtlu hastaDetine kaJdıı·ümışLr. 

Uçuklama 
Gece lıorlıulu bir r(Q-a aörm'"'' 

7ahut tMtün'M &ibi ll~ ~veı {Cj lı.ıs
talıklann iJ'ile~iye yti:r: tuttutu 
sıralarda dudakta hhıl ohm bir 
kaba.rclk:Ur. DokkıırlAr, hastalan• 
run dU<lakl•mnda b07!Ao ucukla - 1 

me kabarcıiı &ördükleri zaman, 
bunu basta hıne flll hayır ad-

1 

dededer. , 
Ucuk. öyle uzun ~ .... iye ibti 4 1 

y~ hlısıl eden bir ha ·ıalık d<i!l· ı 
dlr. Onda bir niebeti.nde. yani bir 
gram asitborige 10 gıaın v~.in 
karışW'ır.ak ıureU~ yapıt.o rner4 

hemi ucuklıyiln y~l'f' ürn1eı ka 
barak sür'atle zal olur 

Ya. bu adamla araıutzda tomir 
kabul etmn bir hiidiı.e ol•a)dı?. 

Diye söyltoiyorchtnı \'e .. bu ha4 

dise} i Salih in du) ınnrna ını isti· 
yordum. Eğer, onun grlişimden ha- , 
ocri oba) dı mco.ıe ) ... ktu .• "ıha· 1 
yel: 

- Gideeegimi e.ıı de biliyor • 
dun. Senin mu\11falrntinle gittim .. 
Orada bö) le bir hadi e olarağını ne 1 
hen, ae ı.en üne den takdir ede • 

mezdik. 
Dhebilirdim. Fakat, imdi bu 

imkinı kaybetmiştim. Adan1cağıa 
duyar da bana ne siıylerse haklı o

lurdu. 
Bütün lıunlar içindir ki, bir ka· 

clın nereye giderse gitsin kotL"nı 
neuye ve ııiçiıı gittiğinden haberli , 
etmelidir .. eliyQrwo. Bu bir korkıı 1 
değil, sayplu; iJatiyaUJ?, tedbir· 

dir. 
• aciye biru aoanı koşa k.,.. 

gel<li Ben hiıli oııun btraklqp yer
de ı ı laıııwt &ibi tllll'UY<lrdum. 

Bea: 

"Oh olsun ! Şikayet edip ceza yaz
dırmaz mısın? Sana meheldir ... " 

Dostum mır\1-:ı, Melibe llCllıya ~eri söyliyeı, Ka<Lrdı. yleme:u il) 
l<oridonında. ulh mahkemerinm merdivenlen iıup kartal iibi 
Ölll!nde rasUadrm, A ını mıendilleı riıne çullanma.ı bir oldu Elinı 

kapanı tı. salladı. Twnağı dudag ma ra !adı. 

- Ne o btrader, ne 'n var bu· Şöyle çızdı. l,te hak goruyuraun, 
rada? Hayır ola bu ne hal? dedim. hali kan •ızıyor B um sonıı te-

- Sonra, dedı .. Sorma .. ~ naya varacak. Onların kapıy ka-
~ ~ geldi ki... paınasına nıPydan kalnıadan kağa 

- Nedır? Dedım .. Ne i geldı? fırladun • .Me,hur m<'6eldir; • avua 
- Anlatayım, d~i · dın!t .. BI· hırsız ev sahibını bastırır• der Kır 

>İm komşu matbaayı Salih bıraktı.. ya .. Bu da &okaga !ırlad .. 
Bir mücellit tuttu. Alt katta iş :ı-e·I - Polit. yok mu?. Evıme taıır • 
pıy<>r. orta katında kendısı oturu· ı ruz ediyorlar! di,>e ba~ ımıya blli-
yor, en üst katı da kır~ya vermış, !adı. Halbuki ,a.ıl da\ acının ben 1 
ya ·h bir k.ıdm tulmuş... · olınaın !Azını. Neyse, uzatrn yal.un, 

Bunlar g"khkten sonra, arka ta-I polis çağırttık. Karak gıth ·. 
raftaki bizim bahçeye çirkefler, 8 •

1

. Ben davacıyım t ıl .. O da ayrıca 
cayip acayip kokan 811ıar dDkül· davacı. Söu!e ben cviıı taarruz 
mege b<ısladı. Bir ki defa p<n • etmişim. Üstelik, Wıtkattalu kira· 
ceJ'eden .eslerıdım. Aldın eden c ı ilıti:o ar kadın da ·b 'la 11 a
yok ... Bugün balrtım, yine pis su- ret eltı .. Namusumu isterı·n. Na· 
!ar akıyor bahçeye ... Vallahi inan· mus dava.• açacagun..• dıye tut· 

tunıp davacı olmaz mı? F albcıki 
meısın, :t{ağıdaki makine dairesine, 
kokudan, teaffünden girilmiyor. 
Zaten sokağa çıkacaktım; giyin -
mif!.im. Hazır çıkm~en, kom~ 
mücellit Kadir'e de uğrayayım, şu 
Bil' u döktürmmıeı.;ni rica edeyim, 
dedi:m. Zaten kapıları açılı: durur. 
İçeriye girdım. Kadirin adMnlann-ı 
dan biri•ine rutladım. 

- Kadir efendi bıırada mı? diye 
sordum. 

- Uyu or, dedi. Derken içtoriden 
ba.,ka biri~i çıktı, 

- Ben ağabeyisiyiırı .. Söyleye -
ceğin bir şey varsa bana 9Öyle ... 
ıredi. 

- Ben yanını>daki komşu mat
baacıyım. Bizim bahçeye sizin üst 
katt"n kokclu, pis sular dOkillü

yor. Söyleseniz de dökmes ler. Be

le<l'yeye söylesem ceza yazarlar. 
Fakat, kom,uluk arasında böyle 
şeyk>r ayıptır .. Ser'an de, kanunen 
de k<>ın~uluk hukuku vardır. Kom
§Ulann iyi ge~mmes.i lazun .. Bö ·le ı 
,eylere meydan kalmasın' dedun. 

- Vay, dedi, bizi tehdit mi edi· 
·orsun? Bôylc söylf'<liğın ıç.in, in .. 
dıma, her zaman, kendi elimle dö
keceğim. H<'ln de, şimdi senin ba
şııxlan aşal(ı da bır ~neke çirkef : 
dökecegiııı. Bakalım, ne yapa - ı 
caksın? 

Gördunmiı t>a,ıma gelenlE-rı .• z..._ 
ten bunların böyle nezaketle h.i • 
tap edilecek adamlar olınadığuu 

bıliyordum amma, kabahat bende .. 
Nene lizwn! Bcl..-dıye polisıni ça
ğır, ceza yazsın. vessel"nı ... 

Derken elcndım, merdıve.ııin uı;t 

başından bir ı;es geldi; 
-Yakalayın şunu .. Kapayın ka

pıy•; koyuveı.'.ID<'yııı dışarıya da aj
zını burnunu bir dağıtalun .. Artılı: 
bu fazla geldi. 

Hopala .. Yok yere bır de dayak 
yiyeceğim. Faltat, ber<'kct kapıya 
yakınım .. lçeriki odadan da ilı:i kifi 
daha c'ktı. Hakil<alA!n beni brr kı&
tırsalar, dedığı g'oı, ağzımı burnu
mu kıracaklar. Yıtkandan bu söz-

- • -:e yaptın?. 

Denıeden o, 
- Çapkın rıı ) dauıLı yok. l'I\ ı -

mış. Tabii ~·üzüu.1~~l· 1 nktunaıdı .. 
Dcd1. Buna ~ e'1innıttc!iıu deh.en1 

yalan olur 
O, devan ediyordu: 
- Kendim ho)·I• bir hfıdise kar

ısında kalını~ olsaydım emin ol 

abla bu derece üzühniy•cektiın, 
Çok inirlendiın, çok ıztırap duy
dum. Böyle bir ) olması ha)a· 
limd•n bile ıeçınexdi. 

Sordwn: 
N . ~ 

- Kim bu Halil ecıp" 

Dudaklarmı bükerek cevap ver· 

eli: 
_ Kendi,ini Ulbnandan tanı· 

yonız. 

_ ı .. übnanlı mı!. 
_ Hayır, İstanbullu. Orada iti· 

zim çiftlikkrimil ve sa) fiyelerİ· 
mil var. Keııdi.oi de bizim •ay(İye
aiu bulundu~u yerıle luıyınakaın· 
ılı. ~ı..ı.tepteo yeai çıkmııı, ilk nte
ıııuriy..ti olarak Ol'ııııı 'er..w.Ieı. 1 

hareket etm;,k '°yle dursun, ~ıı. • 
dının yıizüniı bile gormedim. Ney
ı;e efondim. adliye dokl.uruna mu· 
ayene edildınt, •Yarllı!ll ı.iç gtiıı ış 

yapma ,na manidir, ı;ckiz -~nue 

geçer. diye bir rapor verdı. İ§le 
mahıkemeye geldik. 

DoğrU3u şu lfı merak ettım ba
kalım, dinliyelim . Nelkc e ola
cak? 
Mahkcmenın kapısı açıld İki 

taraf ve kapının önünde beklıyPn 
dinleyiciler girdiler. Ret d;, gir· 
dim. Meğer, bizim dotl'tun ha~'m
larının ne kadar şahidi varsa hep
si mahkeme salonwıa girmi4. Mu
ba5ir, 

- Sen ~ıHıit misin? diye birer 
birer hep.ine aordu ve het im bı 
rer ıbirer dışarı çıkardı-

Bizim dost dö~üldüğünıl, Mıi • 
celli( Kadir evine taarruz edildi· 
ğini, ihtiyar kadın da kendısinP 

sö ulu p namusuna soz wy lendıgi· 
ııi ıddia etliler. He{l6i bıribırınden 
davacı ... 

Şahitler bırer i>irer çagırıhyor • 
lar. Aş;,tgı .)'Ukan heP"iııın ağzın -
dan, n.üccllit Kadirle ıh ti; ;,ır ka· 
dını iltizam etmek uıtedıkleri an

laşılır gibi oluyor. Fakat, bizini ar· 
icada§ da kurnaz. ŞaJııtlere öyle 
şeyler 90l'd...-uyor ıki, 'bocalayıp 

kalıyorlar. Hiç hes pta olmıvıın bu 
suallere hepoıl bir ııa.ı<a tiirl ce 
vap veriyor ve bu cevaplar rı- 1 
birini tutmuyor. 

1 
- n..- daha böyle ııthitlik Yitp&

cağnız zaman, enini &onunu he
saplayıp iyi meşveret edin de, hiç 

olmazsa söyledikleriniz biriıbirini 

tutsun! diyor. Bu suretle, yani 
fahitlerin müıena:kız ve miitelıayin 

ifadelerinden, ihtiyar kadına ha· 
karet eclılmedıği anlaşılıyor, Çün
kü, dört şahitten her biri, kadina 
hakaret edilen yen bati<• başka~ 
larak söylüyor. Biri eben pen"ere
cn bakyordum, bu adam bahç<.-den 

(Devamı 6 ıncı sayfadu.) 

Şimdi Şamda. 

- Şaında ne yapıyor?. 
Naci) e biraz sıkıntı duyarak: 
- Vallahi ne •iiyl cm sana alı-

la. 1-"ena lıalıl~ ~şırdıııı. Bizim ta· 
nıdığıınız Halil Necip çok ıliıriist 
rok ciddi. aifo dostluğuna alıııır u 

yakı ır bir ad ındı. Jlu hadise ka· 
lamı, hatıralarımı \'e bütıin hll· 
diklerlnıi altüst etti. Ve .. uıl su
alime cevap v .. rdl: 

Şama ır•lcli hemen birkaç cüa 
oldu. Şam val.liti emrine vermiı· 
!er. Sevilea ve muvaffak olan bir i 
ıenç idareci, 

- Peki lıena niçin böyle yaptı?' 1 
- Bilmiyorwa, Deli oldu ıla- ı 

mekten başka çarem kalmıyor .. 

O wada aklımdan ıeçU: 
- Acalıa, Naciye de kur aa. ya· 1 

pıyordu? NaeiyeDin .. ulMlial il· 
ztrinde bir eıneli var mıydı? Hi· 

di eyi ortaya koymaltla böyle lılr 

bağın veya lıa~lancıaa önüne "'1 
ıettinl?. 

Fakat, hemen ka.rar veNİaıa: 

-SON 

~HA L K.-=">tı.. 
-r""L.J Ü TUNU 

Eulenmelr idiyenler, 
İf ve İfçİ arıyanlar, 
ıikôyetl.,., temcımaİ· 

ler u. miif/riiller 

İt .,. *i &nJ'Mtlarla lıerlı1'ftl'~ bir 
mıı.,külü l•INt okuyııeul&nınma 
mt-ktuptan bu · tt1nlta mu.ntaA-

- Ye --- _....ıtı.....ııllr. 
O , kh tleldıel- n av1lll:at& D 

~ ..... p - ı.nür. 
CJıidi lad)y .. Critlln.-ri d• bu .... - -- _...... . ......-. 

İzdivaç T oldifleri 

- Temız bır atlet "' 28 ynıuıd kuı
nm nı. .unlı:ı beraber aybk Mt"Ürim 60 

1 

lırndır. lii.r \"un, nnem ve ı.lul bı.r Jua 
kard tmden bajka. ha.)'ii~ta kınııem yok 
boy m 1,64 kıloın 64 ttır rultpJtrlmde 
arudıitm sart !Th.,a ının 05 ı ad ın az ol-1 
maması, en u li$e to ili bclunnu~aı ı... ı 

mlz ahh\klt vicdanlı .)'U\Mıına baitlı 'bu-' 
lunnıa Y8.$11ılll 38 den f ol u1.m.ısı..-
dır. l:iı. =ocuı;.u U olm 11 ı1ak ıar-

tUo du.i. vlmssın ı.>e-ıs y kt ç i"GVC'y&.ı 
i m ı sayaıu t rclhtJr 

Du evıı:atı halı talipleri l muhakkAk 
eurette toW~ra1l•u.oe ve sarih ıı ad.retle.. 
rlle (Son Telgrdf !folk SUloınu (l). K. 
B) rumuı.un ... n1f.lrı.&~ .. t111 ı nl şma ol
m dıaı takJlr.Je r im 4frin l mab.retn 
suretle rar ıer ııund tefi bildınllr.' 
- 85 lulo !lldebnde ı,ıo boyun kum
ralım v" k.Jvuı.;°'" 161<,lı J>ı b;r aıM.:-y 1 
mt•nsubuın, Yaşını ı 'J d..r E\ ı r ıa .. 
mBlTL :e >1ak fu- &l .y ıyı olan 
babaındün 3 P)d 125 · "B ıy ıfım var- l 
dır Kendun@ n1an .. p 65 ile ıO lıra a,y
lık h bır devle\ ınen1uru ._ t:v · 

tıyuıuıu. H&yut nrkct~ım ola ak b•7 
da u ık ar~ml)'orwı S.1dcce bana ıa .. 

1 

dık k ası kaCidır Evi n. ~ ba~m-f 
, an kai n maaıtan 400 tır11 kramı,.e tı

la •Kını. Talıp n Son T•l&llıf hll< 
~ uuu M Ua u) ıuın112wıa mektupla. 

ve rd re imde bildlrınelerlıu rica o
Jwıur 

- 26 y mda l,7G boyı.rıd ıtmdılilt 
(J5) llta a.ıı ma it bir askerl m 1*. 1 
meı u~uyum, K•loın (101 dir. ç~ 1 
dt:< •• Iım. Yırın! )~lna kadar oldukça u
zun boylu, ~yı ı..nıs cdcıı. sosyeW ıu
xei .ne d;>l 1a y .. ,.,y &DJJ'ta nı bilen ve 
&ty~n ktıuıral vrya lh.rı:ın güı.el .... 
yılabilecek bir b.Ryanla t.rvlenmek: lsli
yoruuı. 11.ç ev ennıedm (Cevapların J 
Son T l& ! l ak Su· anu <:S.O.S• •dre
ııme veya ı.o•ta k~luıu Dey .. ıtu 2075 f 
~A.) adresi~ yazılın• mı rica ede· \ 

* 1,70 bo1UDda, ıu :yaoın a, m\itena-
• p man, bu dar renk leDlı, .. ıa. 
ne rrncl sac \e aynı ttn te &6'z.lil orta 
ve akŞHm kır: ıınt mckteb.ı nıerunu 

orta ha'· bir 1uı. klZJ,,Yım. Tnhail. m•: 
le'k ve a.ııı ..... ı ıyı ve b'i bir ;nluden, ben
den bırkaç Y"f b"yük evıne ll1Kltk ı....t 
etmıycn lur IJay ile IDCfl u ızdi \j açla me. 
ıut blr yuva kunnak ishyurum. 

• n !Otfen Son Telgraf ııaııoteoı 
llalk ıutununda, A. H E rumuzwıa 

ruuracaat et.ınelertni riea cylıertnı. * ~vıeı ıneı.ııuruyuın 50 lıı·a nw - T 

li-lln 'lltr Doyum ı,ao a&:ırlıaun 7:1: kile 
levdlu<lilm 336 renııım hafi! eıuntt ha· 
1•tta bir annem var kendıme münasip 
bll" a c kw ve ev işlenuı bilen ti tll 
22 y ~ı.nn.ıa ıilse f.rla düll<Un elmı· 
7an nilmıul11 bir kızla haJ'•I arkadafı 
ohnnk tıyoruın. Arzu edenler Son Tel.. 
ırat llalıı: ıütunu ö. K. rum11ZUAA bı.r 
resim ile ınU.rıc.ıııat etmei~n resim 80-

nundei tekrar iade edilecektir, 

Gelen Mektuplar 
Ş. G - Pcıtta daaıiMt o1ruftmıyım, 

Be;roılu, Fatihten), (N. E. - Ku C • 
ıad•n), (Bq S. Saııcuii. KacıWır;ıa _ 
deu) (Baır Sefersinei<: Fatihten), (Hu· 
k"k mezunu: Boslancwian) birer molı:· 
t\abunuz nrdır. 

Her Nevi İt Arıyor 
- 19 Ylljında, okuyup yazma bilir bor 

ıencim. Elimden her İf &cllr. Hanııt it 
ıu.uı edıu,... yaııuım. iııenıı..ı 1anı. 
ııece de kalının. Talipleriıı Halit Sütunu 

•S• n&mUZWLI mUrtM:aılrilatını rica e&e-l 
rıın. 

- E,:er byle birwey v .... hıı hiı-1 
dl C) i ortaya çıkarmam çok iyi el-a, 

du, Geaç kız aldanmaz ve zanna ' 

neresinden d&uerlie yUıe kirh 
olur. 

Na<:İ.} eden sordum: 

- Fakat, izin çok sıkı abbap)ı.. 
ğınız var galiba?. 

G nç kız: 

- a) fi) ede iken bir iki kere 

kend' ıl~ konuşnıu tum. Şama ıe

lhıee babamı ar....._ Beraber e.,,. 

ıeldiler Bir ııün tle lııraya d.evet-

11 itli. O kadar. Oa.ua iyi töhretl 
hiu daha aiyade Lillt .. rd·ki m• 
hitiaden aluıetmiftir ve balıua 
lıendiııiai aeve...ıı, 

Naciye açık n tüpbe getürıDi • 

yea lıw euvap veriyonlu. 

- Belki IHıaıı.., çekiniyor, ara
larındaki doııtlulı: raı..t ... ıaı Alda
mıya mecbur elny ..... 

Di~·e <lüşündüıa ve., urarla 80r
dlUU! •De .ııuı vıır) 

ı.eyıa ile en n 
Şalrbdn 

Mezar Taşı 
Şair Fitnetin Eyüpteki me

zarı yapılıyor. Evliye Çelebi
nin mezarı yapılacak. Meh-. 
met Akifin mezarı, Abdiü
hak Himidin mezarı yapıldı. 
Daha, birçok eizım ve ü ra
nın mezarları yaptırılmak U
zere hazıriık!ar ıörühiyor, 
planlar, projeler tasavvur e
diliyor. 

Şimdi, bir de Fuzulinin me
zarındnn babıedilmiye bat-
lanJı. Efendim, 16 ncı aıır A· 
zeri edebiynlının yauık t•uri 
Fuaulinin Kerbelida ı eza· 
rı çok harap ve b ım11z ır 
~nld~ intitl Hatta, 0 kıtdar ki, 
uzerınde tatı bile yo -muş ı Bit: 
muharrir arkadat te.clıf edi. 
yor! 

Fuzulinin mez ını yı>p-
tıralım, diyor. Bıiyüklcre hür 
met, bir milletiı1 ah:.J.ıy tı i
çin mühim bir va ıflır. ız e, 
•on zamanlarda bir mezar 
yaptırmak heveai ve merakı 

bqladığına ıöre, bu, cemiy .. 
timizin ablak aalahiyetine bir 
misaldir. Heves ve merak, di
yoruz. Af buyrulsun. Çünkü, 
bizde zaman zaman, bazı he
ve.ler peyda olur. Bir mevzu

un, bir itin, bir bahsin, bir m• 
selenin üzerine diiferiz. Son
ra, bir gün unuturuz. 

Fuzulinin Kerbelidaki me
zarının taııız durma na, el
bette ki, ııönül razı değildir, 
Fuzulinin nerede dogdugu 
kat'i olarak henüz teabit edi
lememiıtir. Bari, mezarını 
yaptırbak ta, yarın, obür "1l:ı, 
kabrinin bulunduiu yer de 
meçhul kalmaaa •• 

Hatti., ben, daha ileri ıide
ceğim. uzu ının mezarına 
tat dejil, bir kubbe yapbrt • 
mak, Üaerini tezyin eylemek, 
bu büyük tairin f&)uiyet .,.. 
mutaaavvıf ruhunu ıröateren 
bazı beyitlerini de kubbeye 
bikkeylcmek yerinde olur. 

Yirminci uır tair düny
deiil, aincma düayaaı.. Öyle 

olduiu halde, ainema dediği
~iz aanayi ve eğlence müee
aeaeai, Fuzulinin c Leyli ve 
Mccnunıt eeerinin mevzuuu• 
alarak film çevirmiftir. De • , 
mek ki, Fuzuli bir varlılı:br. 

Amma, Fuzuli ınczarındaa 
kalkıp da, Leyli ve Mccnu • 
nun •İncma perdcaindeki hal 
ve manzaraaını ıörınüt olaa 
bir kerre daha ölür müydü, öİ. 
mez miydi, oruını bilmem .. 

R. SABiT 

BIRIMIIiH O[RDI 
H [ P i M İZ i N O E R O i 
Radyo idaresinden 
bir karümizin te

mennileri 
llalımure lnuaaile bir lıarü· 

mizdeıı a ldıjınuz bir mek1uplıı 
-W:ror ki: 

nlıara radyoowıwı bilttia -
riy UDa nllbet ediline, alolw'b 
muslltı neşriyab azdır nlvfıld 

radyonun ajana hatı erlerini wı eli· 
,..,. lüzumlu nıa.lıhııab 

!;rl bir ~ ... llzılnda. hkaıt, 
ba U"frlJ'•t müddeti 19"• lıılne de 
bfrıız daha fada alaturka ııeıri· 

711 aıjdırrnıık mllınkiln oba ıı 

nıkUr. Radro meralılılanııın elt
ııecls!, maHbn ,a, aı..ıum -
meralttmdır. Orl<Mra,.. hMıcl lıı· 
laa7onda ola bulmalı. m.-
dür, Halta. ıılai 1em1u ecleriJn iri, 
ecrıeloılerderı blrçoiu da ınuolki

mız.e m ralıı:hchr ~e ıenı.- '"'-~rııe .. 
mek!Aodlrlol'. 

cBi nok•• ~ wr: Rac110· 
ı:ıuıı "tp.\ MTf!ti za:vıftır. Onun 
(1. \llkviy droya yeaj ı 

ff su: &Mna arının lıAveai de 
1 abellı bı lıııre et olur, Bu ci
'1alleri alüadarlann nazarı dik 
'kat.ı.ne ko:rnıanu.ı rica ederim.• 
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- Ben yahut bir başkası ... Fa- ,lngiliz Şark or-SE>lma için aşk bir mağlubiyet 1 
değilciir. 

1 

Turgudu, modern bir apartıma-
run ust katındaki odasına tekrar 
ı•·tınnışti. 

Turgut onun omuzuna doğru so
kuluyor ve tekrarlıyordu: 

- Bılsen nekadar bahtiyarım. .. 
Sana nasıl teşekkıir edeceğimi bi
:ıenuyorum .. Sana tapınıyorum .. 
Sebna lıe.rnE:n şıddetle ondan sıy -
rıldı: 

kat bu, beni eğlcndırmiyor bile. ld J k J 
ı.teı.ıediğı ha!<Jt; ona yaıvan.-.a1ı: U•U nereae U -

bile ne güzel bir 'i" di. Turgut ona!f / f d ? 
sadık bir sevgi ile bağlı idı. onun ~an ı m a ı ı r . 
başka bir ô.i>kı obnadığını da bili-

yordu. Bununla beraber kendı.;inın il Or 11 U ArDaVDf • 
metresi ve ilk ' ıkı ol<lugu halde lUk h 
aşka bu kadar u,aklık gösterme _ çep il D 8 k· 
sim anlamıyordu. ·letmek dD doftra 

Bu sıralarda ~i k Turgut h&B - Ja a r k e f O 1 U r 
talandı. Oturdugu fakır pansıyon-

- Ah .. Hayır ... Rica ederim lıen- da işl..rırıe. bakan kapıcı ka.dın y AZAN : 
dini ııeın<tırma!.. Selmaya bır mt>k1up gf'tirdi. Tw·- j r-;;: - ı 
Kocası evlendiklerinin haftasın- gut çok ıztırap cektigıni ve eger 1 1 ERKANIHARP 

da öldükten Dir buçuk ııene sonra , kendisıni görmeııc gelirııe memnun· · 
Undısini teskin etmek için daha ı olarağını yazıyordu. ı 1). (Tobruğ) nn sukutundan so•· ı 
dogrusu can sıkıntısından yirmi Selmanıı orada bulduğu bir dok- Ya, lngiliz ııark urdusunun büyük 
tici yaşında bir iışlk olmu§tu. O za- tor hastalığın verem obnasından kısmı »erhfft k•hru§tır; buaua u- j 
mandanberi aşktan bahsedilince korktuğunu haber verdi ve genç manmde ve )·erınde kulanılması 
içinde bir tilmnti duvar ve '-~-en adamı b' h 1 k ı~·- sünün ea mi.ıhi111 ııevkulceyş me-

J Jn:ıuı ır as aneve a uu-manın 
befını çevirirdi. doğr h k ·1 • " •-~' eelesidir: en u are et o acagını soy>e\AC. 

Turgut taşradan hukuk tahsili o bunu derhal reOdetti: Bu ku..vetin, prki Afrikaya 
""in İstaııbula gelınişti. Sabahları 11Bkleclilerek onıda taarruza itti --.. - Zannedıyor musunuz, küçük 
... ~ı .. t"" bankaya giden Se'--,·a b rak ettirilmesi doğru olanıaı. Mab-
r- ..., ..,.. .,,,.., ir taşralı köyluvu hastaneye kal-
•k aık rastlam••, ona kur yapmış d k Mır kale halinde bulunan {Eritre . ..., ırma doğru olsun. Mahvoldu -
Ye yüz bulduğu için onun hoşuna ğunu zannedecektir. Habefista«, Somali) eı- veya geç 
gittiğini sanmı•tı. Halbukı' ert~ı sukut edecektir. Bu kuvwtin kat'i 

• ...,. - Fakat ıtinava mutlak surette 
lı:ünü tekrar hangı' saatte buln..... neüte yeri orası değildir . 

....- ihtiyacı vardır, yalnızdır. Meraka 
altlarını sorduğu zaman Selma ,,__ Garbe doğru Trablusgıırp isti • = düşürmemek için annesine de ha- -~- ·ı · ba k .... lnl§ti ki: luımeti ..... ı erı re ete....,,. .... da 

- Sonra bunun bir &det haline 
~ğinden korkmuyor musun? 

O nazik bir tebessümle cevap 
ftrm.işti: 

- Ben aeni seviyorum. 
Omuzlarını silkın.if ve: 
- Tahmin E<liyor musun ki ııen 

Rni, llE'Ydiğim için seçtim? .. Diye 
~uştu. 

- O halde neden ba!ikasıı'ıı eeç
medin? 

Belki de ııerbestwni w onun ü
:t::. ındeiri tesirinı .kaybetmekten 
nlrtuğu için bu l!Uale cevap ver
-nı.ti. Peşin olarak onun kendi 
tiMTtnde hiçbir tesiri olmaciıiına 
bni idi. Zavallı bir küçük ki, ka

chrJal'dan ııadalıa gibi lifi< dileni -
J'{>r. 

Hatta bu ~ demişti ki: 
- Bir m~ sonra, ben biT ite 

ıeçiııoe biıim evlıenmeıni:ı.e ruç bir 
fe) mani olamaz. 

Halbuki kız daha .iyi bir ite ge-

9!1' lfllÇlneZ kendisine yahuz ve ra
hat bir hayat teın1ıı elmeği düşü
llÜ)'Ol'du. Bil1- erkeluıa, Ü%Üntü

llÜ2 bir hayat .. Ne aeviııiyos-, ne ır 
.. nıyor, ne de pİfman oluyordu. 

Kalktı eabahlığın.. 111nldı, 90Dl'a 

.,~ ııordu: 

- Çay ister misin? 

- Daha çıoi< eeni ysneı. Jemtie 

ber vermek ı.at.emiyor. doiru oiatllaz. ECer elinde ancak 
- Yalnız mı? .. Ya ben?. iki tiimen kadar kuvvet kaha!! ve 
- Fakat bu rnühım bır Rll!fl'\l- anavatanla irtibatı kesilmiş olan 

liyeti yüklenmek olur. 
- Ya kansı <>!saydım? 
Turgut ateşler içinde yaruyoı· ve 

mütemadiyen .ayıklıyordu. Seim<ı 
onu hiç terketmed.i. Hiçbir ~ ona 

orada bulunınaıı kadar tabii gel -
miyordu. Ne bulursa masanın btr 
kötesinde yiyor, geceleri divanın 
üzerine uzanıyor, brrkaç <lak.iks u
yuduktan sonra, hırıltı gibi çıkan 
nefesleri tekrar duvabilmek için 
~ar kalkıyordu. Kendisinde ve 
Turgudun çekm« ... sinde hiç para 
kalmam!fh. Dul iken, ııenç kuv -
vetıı. fakat çok tembel bir adamla 
evlendiğinden beri görüşmediği an-' 
neı;inden para istedi. 1 

Nihayet. ıiç haftadan\ıeıi gıinde 1 
iki defa gelen doktor onu iyı oul
duğunu ıanne1li. 

- Bu i"n içinden çııkabileoeği -
m.iz.i umuyorum, dedi. 

Fakat o günün ı.kşamı bir kan 
boşanması, iyileş.m~ğe yüz tutan 
aavallı çocuğu birkaç saat içinde 
t<itürdü. 

Grmani ord11suını mai'lı1p ederek 
'l'rablusgarln iJeal etmek lazımsa, 
bunun ifin acele etmiye lüzum 

yoktur. İngiltere Akdenizde Malta 
kaleııile, İtalya - Afrika yolunu ka-

paınağa muvaffak oldukça, Grazi
ani döklintü•ö yerinden kıpır -
dıyamaz. Bundan ba~a, Trablus-

ıarlıa geçilmesi mü\kül olan uzaa 

Ye SUAız bir çöl mıntakası vardır. 
Bunoı g~mek mümkün olsa bile 

ötebaşuH!a Y••ihaeiıe değer bir 
ılü..-• kuvveti yoktur. Buaa Si
cilyacıa bava U&lerl tesis eden Al· 

man hava kuvvet)Prinia. taarTuz
ları da hesaba katılınalıdır.'O haJ. 
ıi• Trablu.•garp ~!ikametinde ba-
reket tle dci;rn 1>laınaz. 

3) İtalya, ölffenb<>ri Arnavut -
luktan çıkmamıya karar vermiştir. 
Bugünlerd~ reph<>nm sima! mm
lak1mıw takviye ku netleri ve kül· 

liyetli harp malzemusi göndermiye 
başlamışlardır. Bu bir mukabil ta
arruz lıaıırlıjıına dt"lfıiet etmek -
ıeri:r. Alman~ oılaıı gı·leıı iki hava 
tiinıenindeA lnri~i Adriyatik sa- l 
bilinde (Bari) dt' iisler tesis el - , 
mıştir. Bu ılk tedbirle Almanların 
Adriyaük tlenizinde hikimiyel le-

sis etmek iıotedllderi n Arnavut
luk cephesinde de İtalyanlara yar
ılım edecekleri anl1141lıyor. Bu va· 
ziyel kar•ı•ında, Yunaa erdusu -
atın İtalyanları Arnavutluktan çı
karma&• uaıyacak, belki de mfun

kiin olmıyacaktır. Bundan başka 
Balkanları iatilfı etmek emelile, 
Alman or<lusunun Arnavutluktan 
da taarruz edebilmesi için bu cep
heyi şimdiden lak\'İ~ e etmesi kuv
vetle JRnhtemeldir. Bu hlımdan 
da Arnavutluk replıeıı.i, İngiltere 
ve Balkanlar içia ltir tehlike teı
kil eder. 

O halde inıiliz şark ordusunun 
büyük kısmı içitı. en mühim rephe 
Arnavutluk rephesidir ve ,,., mü
him harekitt he-de(i, Yunan ordu
sile birlikte mihver ordusunu mağ
llip etmek ve Arnanıthık toprak
larından denize atar•k Adriı·atikte 
Balkanların emnil •tini kurtar -
maktır. 

Fakat bunun irin bu ordunun 
gemiler<' biud•rilnıl"ii, kafilelerle 

Akdenizin geçilmesı ve clrmiryol 
-kliyatıııdan vt ;,k.,leltrdt>n sür
atle istifade için Sel an iğe ve diğer 
ukelelere çıkarılması icap eder; 
bu elenir nakliyatı AJ..,an bava ta
arruzlarile epeytt zayiata malola
cak bir iştir. Fakat bu i.mkan da
hilindedir. 

İtalyan Libya Ot'dusu, parça par
ça aynlarak kalelere kapanmak 
hatasında bulWHlu. DUşman•ız ka

lım ioıriliz tark ordu•unun ayııi ita

tayı yapabileceiiııe ihtimal veri 
lemez. 

N01'veç harekatın<la, üstün olen 
Alman bava kuvvetleri, Framız ve 
İııgiliz kuvvdleriniıı irkibı, nakil 
ve ihraç hareketleriııe miıni ola
maml§lır. O zamaua ııisbetle İn

ıiliz hava kı>vvtlleri bugün Al -

man hava kuvvetlerile boy ölçü
teeek vaziyete gelmiştir. Bu se
beple denizde üstün ve havada 
müsavi olan İngiliz ordusu Ege de
nisi garp ıahillerinıo nakledilebilir. 

1 
Almanyanın, Maltaya hakim ol

-daloca~ali ıka oa illerine 
asker çıkarma&ı şimdilik varit ola

maz ve 'bu ilıti.mal ıle İngiliz prk 

ordmunun Afrika şımaliıttle inti
zar '11Zİ)eünde tutulması hata 
olur. 

Hulllsa, İngiliz şa·k o...ıu ... nun 

bü,viik kmrılc Arııanıtlıık cephe
ıine ııakli ve İtalyanların Arna -
vutluklaıı atılması lazımdır. 

Eğer daha e\'vel ımkin bulun -
sa~·dı da İtal)·anlar Arnavutluk -

lan çıkarıba)dı tıalyanın ,.a,i~eti 
bugünı.ünden daha feri olur ve"" 

Balkanların vazi~eti daha ~ok sağ 
lam kalırdı. Fakat henüz geç kalın
mtl} sayılamh7., 

aıöfürmek istenm. 

Bu bü ·ük f<'liıke1 Selmava v""i 
kuvvetler getirdı sanılırdı. 'l\ır -
gudun annesine haber yolladı. O, 

erlesi akşam geldi,~i zaman oğlu- ' 
:rıun hastalığını daha evvel bi:dir- 1 
mediği içın Selmaya çok çn..ştı. : ---- ---------- - -· 1 

Ona dojtru döndf 

- Bir fArl.la, bana eevgiye dair 
ltiçlm §eyden bahsetmiyeoeksin. 

Hilhir sc,li :vıhlız - Huhalı ve iHi hi yıld11 Genç kız her şeyle meşgul oluyor,' ....... 
b ~ 

O buna rağmen yine onu ııevdijini 
Undiaine söyliyebileceğini wnu -
)'Ordu. 

Günler eeçti, hemen hemen her 
Fin bulıufuyorlar ve sonra SeJma.. 
nm panaiyununa gidiyorlardı. Tur
ıut zaman zaman ona yalvarıyor, 
tak9l Selma ona çıkışıyordu. 

- Düşündüğün yalnız bu. 
- Seni ııeviyorıırn. 

ir yandan da saçını basını yolan 
annesini teselli etımeğe çalıı;ıywdu. 

Gözleri yaşsız, yüzü serlleş-miş 
saçları dağılın~ bir hakle Selma 
ancak cenaze gömüldükt~n sonra 
lı:endi pansiyonuna döndü. Odasına 
gjrdiği zaman artık gö.z yaşlarını 
tutamadı. •Zavallı küçüğüm, za
vallı küçüğüm!. dıye mırıldaru -
yordu. Başını kendisini ona ver -
diği divanın içine gömere-1< uzun 
uzun ağladı. 

YAVUZ SULTAN SELiM 
Halifel,r Diyarında 
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Heyecandan çıplak omuzlan titriyordu 
Büyü« bir tafbktan yürudüm, 

Sonra bir odaya girdim. Ben, daha 
odaya girmiştim ki, kuvvetli bir 
ı.~dın sesi korkudan bağınnaea 
beşla<iı Ayni zamanda ellerini yü
züne kapamı.ş, saçlan darına dağı
n•k çrplak ayaklarile bir keklik gi
bı sl'kerek kaç.yordu. Neriye?. 

Hem<'n arkasuı~an yetiştim w 
lmlundan tuttum. Tirtir titriyordu. 
Hpınen dizlerınin üzerine düşerek 
yalvarmağa başladı. 

- Aman asker ağa, beni öldür
ine. Bana fenalık eme. ağam! El
twıs, para, altın ne istersen vere-

yirn. 

Bu k.tdın Ermeni kadınlarına w 
kızlaıına benzemiyordu. Arapça 
fivesile güzel türkçe lııonllfllyordu. 
Sonra, Enneni kadınları gibi de 
değildi .Giyinifi, tavır ve hareketi 
kibardı. Müteinadıyen yalvarıyoc
du. 

Tam bu sırada bahçede gürültü
ler işittim ve içerıye doğru giren 
ilı:I akıncı gördüın. Brze doğru ge
liyorlardı. Seslendi:ın: 

- Heyyy!. Al"kadaşlar, buraya 
birinci gelen benim ... Bu evin an
cak alt tarafı Gzilı olabiliı' ... ij.t 

r:ı A RL ENE D r'TBI 
James Steward ve Mısha Auer 

ile beraber yarattıkları 

Sarışın Şeytan 
Filminde: B U S A L 1 aı..,.mından itibaren 

SÜMER SINEMASINDA 
Şark• oiiyliyee<k ve »eyirrileri gaş)·tdecektir. 

tarafı benimdır. 

Ayni zamanda da kavımı üfli -
,.,rek çaJur,,,ga yaklaştırdım, bu 
vaziyetimi gören akıncılar: 

- Pek.illa, pe!UI• ... diyerek o
danın kap1'"ından ııöylene söylene 
ayrıklılaı. 

Evde a&ker bulunduğunu bil -
dir.mek >çın ıığrııbozumu kafesi açıp 

pencereııın önüne koydum. Sonra, 
tekrar kadının yanına gittim. O 
yine yerde oturmuş, elleri.le y;)

zünü Juı:pa1ru9, heyecanla geniş, ge
ni§ nefes alıyordu. 

Saçları darmadağınıictı. Heye -
candan çıplak omuzları ütriy« -
du. Ona: 

- Korkmayınız, ben bir haydut 
değil, bir Türk askeriyım, dedim. 
Bir ttnahk etmem. Sıze vadedı -
yorum ki, biç bir fımalık et.ın.iye

oeğim. 
Derhal bu ~ tesir etti. 

Ellerini yüzünden çekti ve taac
cüple yüzüme bakmağa be§ladı 

ve şunları .q.Jecti 

- Yemin eder misiniz a&ker ağa? 
- Pederimin ruhu ve Allahı -

mın birliği i>zerine yemin ederını 
O zaman hemen yerden kalktı 

ve geniş bir nefe.; aldı. Peımıbe ya
nakları ktpkınruzı olmWjtU. Çeh
resi gayet güzel n yuvarlak, göz

leri &iyah, genç bir kadındı. Kaş
ları ince ve kıvrıkt.ı. Arkaaı.ndaki 
eli>ise çolı: şık ve ağırdı. 

Hatta göğsünde inci işlenrnif 

yerleri vardı. Belinde Hint kuşa
ğından işlenmiş incili bir kuşa.k, 
kollarındaki altın bilezikleri ç.ı.Juı
rııp bana uzattı ve: 

- Alıru.z, asker ağa, dedi. 

Kib&rca muamele eden kadını 
reddetmiyerek bilez.i.kleri a:ldmı. 

Lakin ehemmiyet vermiyerek kal
dırıp minderin üzerine attım ve 
cevaben fUnları söyledim: 

- Hanımefendi, padifahaı as -
kerlerine altın ve ebuas !hun de
ğildir. Onlara yiyecek w kuvvet 
lizınıdır. Hizmetçileriıı.ki ça~Tl() 

emrediniz, ~ y~l!Qek getir -

No: 64 Vaaa: -f IAlla:::ı:J= 
'8rellllbel Deniz Fedaie 

Amerikanın meşl>w. mizah mu
barirl.erinden Mark Tıvm bir zi

yafette nutuk eöy lemesini kendi
sinden rica edenlere 90k l=ardı. 
Çünkü sipariş üzerine espri yap
mak iııtemezdi. Fakat böyle ricada 

buHınanlarut ardı aricaeı lr.esilrne
diği için, bunlardan kurtuhna.k 

Y'Olunu en nihayet fÖY le bulmuş: 

OSMANLl- ITALYA HARBiNDE TRAB 
GARB ~ ADALAR MUHAREBE~ 
===-=======--

Destro) erden işaretle tehditler 

Bir gün yine böyle bir ziyafette 
demiş ki: 

- Bayanlar, baylar, kadım de
virde verılen bir ziyafet eBnesın
da, bir esıri bir an;lanın önüne at
mışlar. Esir &l'!ilana doğru yürü -
yerek, egilmiı;, kulagına birşeyler 
ııöyleın.ii. Arslan gerilemiş ve mey
danlığın nihayetıne gelince, ora
da oturmuş. 

Ziyafeti tt-rtip eden hükümdar 

buna merak e<lHPk ,e.ıri çagırt -
mı.ş ve şormu~: 

- Sen an;lanın kulagına ne söy
ledın? 

- Dedim ki: Dıkltat et, ıeıı şim
di beni yedikten >Onra, mutlaka 
sana da kacieh kaldırt.rlar. · 

Cevap IAzım f. 
Hoca, tal<>bE'<len birine sorduğu 

suallerın hlç birıne cevap alama -
yınca dedi ki: 

- Sen şı:rndiye kadar hiç bir şey 
öğrenmedin mi? Hiç bir §f'Y 90r
masını bitmez misin? 

- Sormeğs kalırsa çok if'Yler 
90i'abilirim. Fakat bunların ceva
bını kim verecek? 

Ballor Amerlkada 
Esiri İngıliz devlet adamlarından 

Balfur Arnerıkaya gıttigi zaman, 
do9tlarından bir.isı kendisini meş

hur yüksek binalardan Volvort Bu
ilding'in önüne getirmiş ve binanın 

.kaç kat olduğunu, kaç odası 

bulunduğunu ve kiracılarının mil<

darını anlatmağa ba~larnış. 

Balfur cevaben: 
- Çok pyanı hayret! demiş. 

- Bir defa binanın irtifaı 900 

ka<lemd.i. Bir sene ve sekiz ay için

de inşa edilmiştir. 

Balfur, binaya bir kere daha aşa
ğıdan yukarıya doğru bakarak, sa

dece: 

- Doğru mu? diye sormuş. 

- Bina tamamile çelikten, taştan 

ve .vamnaz maddelerden inşa edil
miştir. 

O zaman Balfur gözlerini aşağıya 
indirmiş: .Ne yazık!• cevabını ı 
vermiş. 

Yüzbap buna yekuau oıı iki kişi 
tutan İtalyan btıhriyelilerini gü
verteye çıkarıp ı.ralamakla mu
kabele etli. Şu cevabı ~erdirtti: 

- Gemide mürettebatın adedi 
kadar sizin ask~rleriniz de ':ar. 
Onlar da lıizlml• beraber imha e
dilerekleı-.. Biz buna razıyız. 

Destroyl!l'ffn işaretle tehditler 
ılevam ediyordu. 
Yüzbaşı bir taraftan bu cevap· 

!arı veriyor, diğer taraftan ikide
bir gözlerini sahile çevirerek bir 
teYler araştırıyordu. 

İ•mail Hakkı efendi, gemiii mii
sadereye ıelt'n diisman bahriyeli

lerini esir eduken şehirden lıu 

gemilere ateş açılacağını hesap -
lamış, o takdirde limandan dışarı 
çıkarak olan bu de troyerlerin i
çinıle kl'ndi adamları bulunan bir 

vapura ate~ açamıyacaklanru da 
bu hesaba katarak mii•adereden 
kurtulacaklarını düşünmüştü. Fa
bl işle bu kadar bt-kledikleri hal
de böyle bir mukabeleye delilet e
decek h.içhir iz görülmemişti. Ar· 
tık fazla bekletmb·e de imlin kal
mıyordu. Düşman gemisinden ye
ni bir işaret çekildi. 

- Emirlerinw dert.al itaat et· 
ml'diğiniz takdirde ııemiyi mah
.muz.lamak üzere harekete geçe
uğim!. 

Bunu ıören Sabıob vapuru ııii

varisi yüzbaşıya rica etti: 
- Yüzbaşım artık f&kaya niba

Y"t verelim.. İşin sonu faciaya 
varacak. Görüyorsunuz ki kurtu
luş yok. Vakit gelince üzerimize 

saldıracaklar. Harp fenU&İ bizi or· 
ta yerimizden çarparıık ikiye bö
lecek, batacağız. Yazık, şu ıemide 
ılört yüz kişi var. Bu sade dört yüz 
can değil. dört yliz aile demektir. 
Bunları bö)· le boş yere harcamıya 
ı.ı-i• hakkı yoktur. İki ılakika 
kaldı. Şu herifleri salı'1er, lliıtife 

ettik cli~·ellm yüzbaşını. 
Bu hu•usta birçok münakaşalar 

cereyan etti. Düşnıaa harp ıemisi 
verdiği kararı tatbik içiıt harekete 
ııeçerken )iizbaşı artık hi~bir ü
mit kalmadıgını anladı. esirleri 
salı\erdi. Sabah vapurunun fili
malarını kullanan zahit gemiye i
şaretle bildirdi: 

- Gemi bizi s<'Thest bıraktı .. 
Mevkııfi:-eti kabul etti. Şimdi o 
bizim ~iriıniz. 

Ve .. biraz H\el miisadtte el 

TAKSiM SiNEMASI 'DA 
TllRK('t; SÖZLÜ - ırtıztxı.t - DANSLI lllm 

BİR TORKE GONOL V RDr 
Büyük takdtr 1 alkıt ve rağbet &ördü. FH.ındekı a~k, tahf'I ur -

Xahranıanhk ahnelerı büyük alaka uy;.e.rKhruıakLadır. 

Üstad Sadettin Kaynak ve Eyyubi 
RIZA'nın tertib ettikleri Şarkdar 

ııinler. Çünkü karnım 90k aç. Şim
di bölüğe kadar d• gidıp karnımı 
<kıyurma.k güç birley. 

İçini çekerek: 
- Maaleeef kimsem yok, dedi. 

Hepsi sizin galip ordunuzun ö -
ntinden .kaçtılar. Ben, burada eli
nlıe kaldığım için fÜphe8iz esıri
ni.z:irn demektir. Demek timdi bu 
blırneti ben yapacağım. 

Bunları söyledikten 80rll&. bir · · 
adım yürüdü. Odanın diğer ıı:ap... 
ııı.rıda.rı çıkıcı iİttl. Ben, dogrusu. 

birdenbire fÜplıe •tm.iftım .. Ya, ka
Ç81'8a?. 

Sonra ald ırıt etmedim. Bir tı:a
napeye otunıp bekledlm. Arada 
beş dakika geçrnedı, elinde pll'!l 

pırıl parlıyan gümüş bır tepa; i

çinde 90ğuk bir et "" ııüJ. tatbın 
peynir ve iaire olarııık geldi. 

Tepsiyi bir masa getirerek ö
nüme koydu. Soma tekrar dıfarı 
çılru. Elinde bir tepsi ve gümüş bh 
1111 kuıpası olarak !Pkrar geldi ve ı 
bwı.ları da a,aklaıımırı yanın;ı ve 

yere koydu. Sonra tekrar dışarı 
çı!ktı. Elinde bır ~ı. ve gümüş biı· 
ıru. kupası. olarak tekrar geldı ve 
bunları da ayaklarımın yanına ve 
yere ·lwy<iu. Kendisi de bir parça 
ötede minderın üzen.ne oturdu. 
Gözlerini kibar bir tavırla önüne 
~erek durdu. 

Ben tahammül ~iyenık de
dim lti: 

- Pirimiz Hacı~ Veli haz
ıoetlen ürzerine yemın ederim iti, 
böyle hareket edereeııirı ne yemek 
yeri:ın ve ne de burada kalınm. Bı
ralııp giderıın. Sonra diğe!' aelı:er
ler gelır ... Arta ne yaparlarııa ya
parlar ... Ben padişahın acemi oğ
lanı:yvn. Bir yeniçeri hiçbir wkit ı 
ffrdiği sözden gıori dönmez.. As

iter lik şerefim manidir. Biz Tul'lt ı· 
t<'riıiyaıile penerde okluık ... Al -
ı.tı bir, eOrı: birdir. 

8Ö7.lerim.i dikıkaUe dinliyordu. 

Büyük bir emniyeUe yüzünü Ç('

virdi ve lı:alkııp yanıma geldi ve 
otunN. Yemeiizni i.ştiha ile yedim. 

a>namı ,,., 

meğc &tldiklerı \apurda 
len §İmdi de hürrı3 etleri 
lunun•a tekrar ınii"3dere 
kararını tatbik edrn dı4o 
reze ·j i~arttle ka.-ndi mu 
emir aldı. SabBh vopuru 
topladı. İki dii,nıan harp 
ara~ında Şinkin limanınd 
rıldı. 

Trablusa sc\·kedilmek 
zırla nan askerler höy le<e 
yeri limanını ,.e lta)yan .,.lr 
!arını boyladılar. 

Yine Şinkin limanında 
Uhuvvt-t \'ltpur k11n1p• 
Neva npuru da bu arad• 
dere edilmi§, onun mü a 
bebi de tıpkı . ':ıbıı.lı 'ap 
Trahlıısa e\·kedilnıek ii 
ker yüklemek olarak göst 

Halbuki. ·e,·a rnpmu 
penya51na ait olmakla bf' 
:iliz ba~·rajp çekirnr H İ 
manlarından birine kayıtlı 
n11yordu. 

Ne bu kayıt ve ~anca!ı. 
vap..nın Osmanlı "1ıla 

durn1ası Nt>\'& l'&purunu 

aadereden kurlamnıadı. 
Babalı vapurunun ·anma 
yan İtalyan destro. <'rierİ 
ne katıp Şinkinden u•.akl 
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Prenu, Retadiye n ş· 
paytahta ıek-n telgraflar 
leri telita düşürmüş, 

Bahriye ve Harbiye ~e 
yalnız İstanbulıı muhaf•"' 
daha etmek kaygısile 
mağa mffbur imişler Jiııl 
rayın evhamııı. dindirıd 

İtalyanların Çanakkale 
turru.z edemiyeteklerinİ 
rerek donaRJDayı NiıraY1' 
mek, bo&'az kumandaııhJI 
matını arttırmak ve bo 
mak Uzere sallar, ~ki g 
ıetirtmek.I" uA-raşıyordu. 

Halbuki Pr<'veze taar 
rupa devletleri taralınd-' 
Blll 111uahaze edilmesine 
kil etmi~. lngifü nanı 
sında Ba ,ekil Edvar G 
zahat iııt<'nmi~. italyanı• 
lerine riayet etmediğini. 
bün takbih edilmesini, 

müuıhf't'elteot vazgeçil 
edeR sııel '8hipleri Ba 

- İtalya bu tanda 
..,,,.m ettiği takdirde 
herf'llen mabnım ltırak 
aota ile bildirmek kara 
sa ~t· Almanya ilf' a~·ai 

n.rı takip ediyoruı.'.. 
Cevabı efkarı umu 

yeean uyandırmıştı. 

Her iki İlal~·an taar 
talvanların taahlıiitlct 

et,,;iyettkleriııe delil ol 
m.ıyor. Trablı.,.ı:-arba 

raıı istila ı:-öziıı&ün Bal 

uzatıldığına. fın<al "' 
bulduğu takdirde italY 
yatik •ahiliodeki O.nı 
larııta da el matmr) ı 
lunduğuııa. ıc .... va .• ·• 
ya vilayetlerine ıöz 
rat ııtldoktnuyordu. 

Ylae unebi mahfillef 
nn: Akdenizdeki ces 
vilayeti i. mile maruf 
manlı a•a•ını ıla i5til 
eatuoı id•ia etmeklr 
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Şimali Afrilıa c rıa• esinde 
Jngiliz motörlil ileri kollan 
Deme müstahkem me...trii
ne day&mnlf '"·hmmakta • 
dır. Şehrin bet kilometre 
prkında cenlf&n eden bir 
muharebede, bir İtalyan 
tank kolu daiıtılım§tır. Mu
harebeler cle.am etmekte
dir. 

Son Teloraflar ,.. __ ' 

(l:!u yazcnın metinleri Ana. 

dolu Ajansı bültenlerinden 
aiınınıstır.) 

'rel!ıis eden: MUAMMER ALATVR 
Arna vuthdı: c::epbewinde IJo. 
lunan 20 ltalyan fırkaam. 
dan 7 ai hlmamile bozul • 
mu,tur. Soa defa mir odi • 
len iki İtalyan binbq1a1 
mcthlll' cToskaDa fırkaam 
aın da dağılnııf olduğuma 
ıöylemiflerdir. 

'
Yunanlılar 6 tay
yare düşürdüler 

( 1 tacl nlet'~tm llnam > 
releriııia dü.ıı Selaniğe yaptıklan 

hücumlar hakkında U111umi oınBi.
yet nezaretinin bildirdiğine pn, 
hasar hafiftir. Sivil halle uasınıla 
ı..w ölenler olmuştur. 

İtalyan tayyaPeleri Trikala dal
lık mıntakasmı bombardıman et· 
aişler4ir. Hasar elıMmışhr. 

7Jk">ahar yaklaştıkça, Al:manya
nın taarruzi bir ha.re.kete geçe -
ceği mevzuu, biiWn dünya matl:Mo 
atını alakadar ediyor. Genif mH<· 
yasta bir harekete geçileceği zaten 
.Alınanyada da 6lllitlanmaınaltadır. 

Geçenlerde propaganda na=ı dok
tor Göbels zaman ve mekan tayin 
etmeden bunu aç>icça söylemişti. .==============/ 

...... .._ ...... irm .........,;_kader sarfe-

Bir İtalyan tayyaresi Yu- a
<lalanndan birinde bir köyü al -
çaktan uçarak mitralyöze tutm.uş
ttu. Ankara radyo gazetesi, Alman- ..,....,__ .-- ,,_.....,_ 

yanın hazırlıklarından bahseder - <filen gayretler ııetkem kalmıştır. l'tılllW-..-.ı'llıı,._ld __ -.ı"'"i 
!ken, bu hareketin geçen ilkbaharda General Antoneelru'nun emrile bir • 

olduğu gibi bir sürpriz teşkil ec1e- çek m.iifrezeler lreı:ıdisıni aramak- Alman tecavazi1 
ceğini söylüy<ır. Acaba bu sürpri:z tadrr. "h • ı · L 
ne olabilir? Söyl~ğine göre, Horia Sinta- ı tıma ı "a T f ı -

nın taraftadar:mı sü!a'.ı:nete w i.§ılal 
Kahinlere oozanın, Abnanya, d B fk [ Akc>eııizde ingiltereye 1.tarşı giri- edilen binaları tahliye)'<' davet e- Bin a a an a T 

den emirnamesi perşembe günü . 
şilecek mücadelede İspıınya ve to _ ,_ , zedildiği (1 ınoı ııalılfedea devam) 
1'ransanın yardımını temine çalı - Gneral An . u. ya ar . rmi.11 Almanyaya tevcih edeeeği 

wcr. 
Kolombiya radyosu, Almanya -

ıwı Fastalti hava üslerinin Alman
yaya terki için Vişi hükilmetine bir 
nota wrdiğini bildimriştir. Amiral 
Darlan buna tarattardJr, Hariciye 
Nazın Flanden razı değildir. Ma
l'eşal Peten heniiz cevap wmıe -
l&iştir. 

Bahis mevzuu olan diğer bir üı
thna! de Balkanların işgal a)t.ma 

alınmasına matuf bir taarrWJdur. 
Filhakika Almanya, Macaristan yo
li!e Romanyaya yapmakta o~ 
askeri tahşidatın henüz arkasını 
lte.nnenuştir. Bir taarftan da Yu-

• goslavya ve Bulgaristan üzer.inde 
tazyik yapılmaktadır. 

4ACAR HARBİYE NAZIRI NİÇİN 
BERLiNE GITTİ? 

vU:it Genenl hiddet~ bu eınırna- • müessir taarrnz ıtalyan yarun
meyi fırlabp ll1lD1f Ye cBu beni adasının ceııalılarından ve Balkall
aıakadar ~ bütün bunlara bir 
nihayet ~ dfye lıayicır -

;ın.ıştır. 

yeni Rw:melı llüıkilmetinin mmi 
teşkil edilerejine dair henüz maltl
mat yoktur. K~ da dehi!<»
malı: ürere lejiyoner ga:ııeteleri M
patılı:nıştır. Şimdi }"llıuZ tek bir 
gazete ~·Diğer gazete -
lıer sıra ile l:Uer gün çıkacaktır. 

Birçok lejiyoner şeflerinin Al -
man elçiliğine iltica etmek iste -
dikleri, fakat kabul edilmedikleri 
söyleniyor. 

General Anlonetılıu'nun yenıi bir 
emirnamesile asker lnt' alarma ve 
sivillere ateş ...Wği görülen her 
fert hemen orada idam edilecektir. 

Vilayetlerden henüz tafsilat gel
memiş ise de. Transilvanyada tam 
·bir sükun hüküm sürmektedir. 

İSYANIN SEBEBİ 

lardaıı olalrilir. Almanya bunan 
için her§eyİll hlıpnda İtalyayı a
yakta tuUıllilmeniıı çaresine baş
vvmuştur. Fakat, Akdeniz ve Af
rikada g~ lı:a.bouştır. İngiliz yıl
dırım taanuzu bir ay içinde İtal
y8Jllft meşltur taarrm ordusunu 
tarumar etmiştir. Bund1ln öteye 
dev§İrme ve tasfiye ameliyesi kal· 
mıştır. Sicilyatlaki Alman hava 

~vetleri de mÜ<SOSiriyetlerini 
kaybetmişlerdir. Bu vaziyet kar-

tısında Aimaııya İtalyayı bizzat 
yedeğine almak ihtiyacını duy -

muştur. Son Bitler - Musolini mü
lakatının sırrı da bu noktadadır. 
İtalyayı desteklemek kararını ve
ren ve onu emir ve kun1andast al

tına alan Almanya artık Afrika
daki İtalya hesabını ve ona bağ-

Jadığı ümit faslını kapamıştır; biz
zat İtalyan yarımadası üzerinde 
İtalyayı kuvvetli bulundurmak, 

Horla Sima 
tevkif e<lil Ji 

( 1 inci _,,.leden devam) 
vaziy&Mı hüi.a cııhnaııme rapı-. 
Plifti, Köe6e-, BratlSOf ve Kra
JIOVada kanpJdıJı:lar clevaa et -
mektedir. 

188 YAHUDiıııtN CESEDi 
MORGDA 

Bttkreş 26 (A.A.)- Yeni k11biae
nia ••külli lıiı:bç güne kader 
ilfın edilecektir. Çünkü Geaeral 
Antonesku kendisi ile işbirliği ya• 
pacak zevat hakkında geniş ma -
hiyette bir lı.emloiaeson ara..aıı: • 
tadır. 

Bükre~te polis tedbirleri takviye 
edilmiştir. Tiyatrolar ve umumi 
yerler saat .21 de kapanacaktır. 
Saat 22 de sokaklarda kimse ı.. 
lunmıyacaktır. Hudutlarda, liman
IBida ve detıtiryo!Iarın<la da as• 
keri ~vveller takviye edilmiştir. 
Bunun sebebi adaletten ka~nıağa 
teşebbüs eden şüpheli unııurlarm 
tam surette kentroludur. MemllJ'o 
!ar tekrar vazifelMine başlallll!
lardır. 

Bükreşia bilytık Yahucli ma -
hallesi olan Vakaraskide majlaza
larm üçte biri yağma edilmi,tir. 
Bu mahallede öldürülen 180 Ya
hudinitı ceeecli merR"a kaW.ırıllllJt
hr. 

Hastaneler ynah aııker ve ıısl
lerle dohıdm. 

Bükreşte öldürülen 
binbaşı 

Viyana, 26 (A.A.) - D.N.B. bildiri
;ror 

Bilkreşte suikaste kurban giden Kur· 
may binbaşl Hellmuih Döring'in cena
ze töreni, dün öğleden sonra, Viyanada 
merkez mezarlığında, büyük askeri me
rasimle yapılınLQtır. 

"Beşinci Corc 11 zırh
lısı dönüzor 

Annapolis 28 (A.A.) - (Kolumbl:ya) 
Lord Haliıak.sı Amcrikny·ı getiren İn-

Diğer taraftan Macar Harbiye 
nazırının da Berline gitmesi Yu
goslavyayı istihdaf eden bir ma -
hiyet anetmektedir. AJmanyanm 
Macaristan vasıtasile Yugoslavya
yı. tazyik edeceği tahmin olunmak
tadır. 

İsyanın s~ lejyonerlerle ge
neral Antooesku arasındaki ihti
lif olduğu ııöyleniyor. Bu ihtilaf 

uzun zamandıınberi mevcuttu. 
Endüstriyi millileşt;,.,,,ek için ilk
teşrinde tayin edilen ,komiserin 
azli buhrana patlak vermiştir. Bu 
komiserin icraatı, memleketin e
konomi hayatını bozduğundan Ge
neral Antoneslı:u bunları azlet -
~ti. 

maneviyatını takviye etmek, Ar- giliz •~iııct iorj> kruvazörü Anna

navutluktaki hezimeti bir zafere poli&ten aynlnuştır. Şimdi AtlanWı:ııe 
son süratle llerlemekt.edır. 

tahvil etmek veya hiç olmazsa dur- · -· - - ~ .Macar Başvekili kont Teleki de, 
Harbiye Nazırının lıskeri ve siyasi 
bir iş birliğini konuşmak üzere Ber
line gittiğini söy~· caskeri 
iş birliği. sözü di:kJ<;attan kaçma -

illllştır. I 
Ankara radyo guetesl pmları ı 

da ilave ediyor: 
•Fakat Bomanyadaki hidjseler, 

Bulgaristan ve Yugoslavya üzerin
deki tesiri :izale etmekten çok u -
zalrtır. 

Almanya, böyle bir hareketin 
iktısadt neticelerini de düşünmek 
mecburiyetindedir. Almanya, Bal
hınlardan bilhassa yiyecek mad
<leleri ve maden cevheri almakta -
dır. Almanyanın Balkanlara yapa· 
cağı bir hareket üzerine Roman -
Yadaki petrol kuyuları bombardı -
ıınan, deıniryollcı altüst edilir. Al
ıınanya bunları nazan dildcate al
ıınak mecburiyetindedir.• 
ROMANY ADA EN SON VAZİYET 
Sükıinet hemen hemen reessüs et-1 
miştir. Sokaklarda tanklar ve dev
riyeler ge:ıımekte, şüpheli evlere 
girilerek 9ilih aranmaktadır. 
Bükreşte en ziyade Yahudi ma

hall<ı9i hasar gönnilftür. t, ! havra 
yekılınış, dfler biri yıkılmşıtır. 
Lejiyonerler huBud evlere girerek 
yağma etmişlerdir. Birçok mağa • 
zalar da yağma ve tahrip edilmlf
tir. 

HORİA SİMA ARANIYOR 
1 

Lejiyonerlerin şefi Horia Simayı 

İstanbul Berberler 

PıETROL BORULARI KESİLDİ 
Tas ajansı, Bulgar Zora gazete

sinin verdiği bir ha.beri neşret -
mektedir. Bu ha0bere göre, demir 
muhafız azası Bükreş ile Plöşti a
rasındaki petrol borularını kes -
mişlerdir. Yine ayni ajansa göre, 
kıt'alar Bükreş üniversitesinde de 
araştırmalar yapmışlardır. 

!NGİLİZLER DERNi!-'YE 
DAYANDILAR 

İngim karargahının resmi bir 
tebliğine göre, İngiliz ileri kollan 

Demenin beş kilometre şarkında 
İtalyanlarla temas haline geçmiş

lerdir. İtalyanların orta büyük -

lükte tanklardan mürekkep bir lıır 
lu ile girişilen muharebede bu 

iıDl ~ştır. İki düşman tan
kı alınmış, cüirt WM< tahrip edil

miştir. Hareklt devam etmekte -
dir. 

Nafia Vekili bu 
sabah geldi 

Nafıa Vekili ~eral Ali Fuat Ce
be90y bu sabah Ankara dan şehrim 17.e 
gelmiötir. İstanbulda birkaç gün kala
cak belki Trakyaya da gidecektir. 

Cemiyetinden : 
28/1/94 ı Salı gilnü sabah saat 9 dan 12 ye kadar kadm ve 13 ten 

kadar erkek i~inden ehliyet imtihanı yap1lacaklır, imtihandan bir gün 
mür::ıcaatla kayıtlarının yaptırılması ilfuı olunur. 

17 Yf!, 
evvel 

ı Llevlet Dcmiryollan ve Lim&nları 
U. idaresi IIanlan 

M ıhmnınen bedeli (972) tira olan 54 adet yangın söndürme ileti (3.2.1941) 
Pazartesı günü saat (10,45) onu kırk be~l.e I-Iaydarpaşada Gar bio&sı dahilinQ.e.. 
ki kun1i.-;yon tarafından açık eksiltme usulile satın alınllCaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (72) lira (90) kuruşluk muvakkat teminat ve ~ 
llunun tayin ettiği V"6aikle birlikte ebiltme günü saaliae kadar k.omiı.7000. mü
racaatları ıazımd.J..r. 

Bu işe ait sartnameler k-Omisyondan parasız olaıak clej»*ılrr ttadır. (UI) 

HAKKI ICATRAN . 
o·k4iül"ük Pastıli 

İn k .- - -- U'L-U.. 
durmak ve gilterenin orta şar 1 iZi t t 
ordularının Yıınanistana geçiril- . j8 8r8 :lV888U 
mesine mini olnınk ve Avrupa < 1 inci sabilrden devam) 
kıt'asıaa Jıiıkim kalıwık azmin _ ranslarma kimsenin gelmediğin _ 

dedir- Bwın temi• edebilmek için 
bir taraftaa Balkaıılar'lla lıir 

tazyik ve tedhiş havası ya
ratmakta, Yunanistanı lir -
kütüp bir sulhu münferide 
sevketnıek istemekte ve İtalyayı 
da Arnavutlukta yeni bir mukabil 
taarruz için teşvik eylemektedir. 

Arnavutluktaki yeni İtalyan 
tahşidatmm bir mana ve hususi
vcti de bu olsa ı:ercktir. Bu arada 
Almanyanın da Balkanlarda teh
dit, blöf, tazyik dışına taf&rak te-

cavüzi ve taarruzi bir harekete 
geçip geçmiyeceğini bundan böyle 
ancak vakıalar ortaya koyacaktır. 
Bunun için yeniden söylenecek, 

yeniden tahmin olıınacak, yeniden 
ileriye sürülecek bir mütalea yok

tur. Herbalıle ve muhakkak ki bir 
Alman tecavüzü ihtimali karp
sııada Balkan devletleri hazırlan

mışlardır. Almanya tecavüzünü 
Jıerhanı:i istiluııııete tevcih ederse 
etsin Balkanlarda tek boş ve gali! 
saha bulamıyacakhr. Balkan dev

letleri bitaraf ve harp dışuıda kal
mak. Balkan snlhuau müstakar 
tutmak arzusundadırlar. Buna rağ

men Almanya herhaagi bir teca
vü•ıle bulunursa muhakkak ki 
Balkanlılar her karış toprağı diş 

ve tırnaklariie müdafaa edecek
ler, asla pasıf kalmıyacaklardır. 

Böyle bir vaziyet ve müdafaa kar
şısında ise Almanyayı Balkanlar
da italyan tecavüzünün akıbetin
den daha başka türlü bir akıbet 

bekliyemez. Balkan milletleri 
genç, istiklal idraki içinde yaşıyan 

kavi bünyeli milletlerdir ve şim
diye kad r Almanyaııın bir iki 

kılıç şakırtısı ile teshir ettiği mil

letlerle asla iilçülemiyecek bir du
rum ve vasıfta.dırlar. Bu vasfı ve 

bu hakikati Almanyanın da mü
meyyiz ve müdrik olması ihtimali, 
yine Almanyanm cesaretini kıra

cak en kuvvetli iınillerden 1ıiıi 

olabilir. 

den şikayet etmiştir. 

Buna karşı da talebe, konferans
ların daima ayru mevzulara inhisar 
ettiğinden şikayet etmiştir. Yavuz 
Abadan konferansları can sıkıcı 
mevzulardan kurtarma3< için her 
şeyi yapacağını bildirmiştir. Bu -
nun üzerine toplantıda şu kararlar 
verilmiştir: 

Eminönü Halke,,i bir nümune 
Halkevi haline getirilecektir. Hal
kevi mecımuaın, Hareket mecma
haline getirilecektir. Fakülteler iÇ'iıı 
hususi konferanslar tertip edil<! -
cektir. Üniversite talebelerine mah
sus konser ve mii6amereler veri -
!erektir. Spor faaliyeti de bir şekle 
konacaktır. 

Asker gözile 
( 1 inci salıif~den devam J 

leyi tahliye ederek çekilınişler<li. 
Şimdi ise İngiliz kuvvetleri Der
neye dayaııdıklarına ıöre, İtalyan 
kuvvetlerinin ilk mulıarebelerl 
verdiklerine bakılırsa, burada da 
mukavemet edeceklerine filplıe 
yokhır. 

Demede, ne kadar İtalyan kuv
veti bulunduğu kat'l olarak malhı 
değilse de, herhalde Tohru.k ve 
Bardiyadan fazla olduğuna ve 
şehrin iyice tahkim edilmiş bulun
duğuna şüphe yoktur. 

•'akat şu yedi haftalık muhare
be ıçinde uzaktan şahit olduğumuz 
Bardiya ve Tobruk akıbetleri var
dır ki, Dernenin de ayni akıbete 
uğramaması için hiçbir sebep yok
tur. 

Tohrııkla Derne arasında ınesa. 
fe takriben 170 kilometredir. Bn 
mesafe aşılmış ve İngiliz kuvvet
leri Demeyi de muhasaraya hllf
lamıştır. 

Şimdiye kadar lı:nvvetlerini par· 
çalıyarak iMta ettiren ve esir d6t· 
melerine see..lıiyet veren İtalyaa 
stratejisi )'lae .,.. §eltilde Der.e
de de ılevııııı edecekse, İtalyan or
dnsu- uUlı: ken41sini Allıılıa e
-net~Mi ........ tklAıum 
seleeek. 

Refik Saydam 
Hükumetinin 
Üçüncü yılı 

(l ___ d .. -) 

lllr zıumın '8Şllllldıjı keadisiM 
maı.s.. ltir ıuntlmi vardır: 

«Evvtılı\ disipliıı ,sonra tlitıipM., 
ıhıba SOIU'a yine diııipliıı.. 

Dr. Betik Say.ı.m.a •de~ lıilll
nüttü yürüttüiö bu uıınlesile Sıb
lıat ve İçtilllllİ M-vcnet Yelda... 
tinıle telıakk1* ettirdiği 81 .... 

meydandadır. 

İki sene el'ffl, CtılAI. u.,..ın. ie
tifası üzerine, .Milli Şefin -ıe
ket işlerinde her zamanki iaalledi 
kararlarından biri ve hatta en ııııii
himlerinden hiri olarak Dr. Refik 
Saydamı Hiikftmet Reidiğina .... 
tirmiş olması, diinya ahvalinin de
vam edegelen 'I"' kararSlz sırala • 
rında memleket menfaati hesab.
hir nimet olmuştur. Bunu anla -
mak için, memlekı>timi.ıin uınıuııl 
manzarasına şöyle bir bakmak kA· 
fidir. Milli Şefin biitiht direktif -
!erini, hükılmet arkadaşları ile 
birlikte zekUı, bilgisi, tecrübaııi 

Ye liyakati ile tahakkuk ettiren 
ve ettirmek yehın<la yürüyen sa
yın Başvelı:.iliıniu memleketin milı 
,nettarlığını ıınederken, önümüz
deki mesailerinde de gerek kem.
dilerine, ıerek arkadatlıwına yeai 
yeni daha bir çok ırıuvaffakiyetlar 
dileriz. 

·ULUS· DA FALİH RIFKI 
ATAYIN YAZISI 

Falih Rıfkı Atay dün çıkan °U
hts. gazetesinde •Refik Sayd
hükiimetiniıı üçüncü yılı• başlığı 
altında neşrettiği makalesinde bil.
hassa diyor ki: 

•Bugün muhterem Dr. &eflk 
Saydamın Başvekilliğiniıı ikiııei 
yılını tamamlıyoruz. 

İsmet İnönü Cumhurreisi inti -
hap cıdildiği zaman, Dr. Refik Say
dama Daihliye Vekilliği ve Parti 
Genel Sekreterliği vazifeleri ema
net edilmiştir. Muhterem Dr. yeni 
meb'us seçiminin arifesinde 25 i
kincikanun 1939 tarihinde Baı...e
kilele geldi. 

Başvekilliğinin 14 aylık zamanı 
milli kallunıwı hareketlerinin ile
riye doğru seyrillİ tamim etmekle 
geçti. Ondan sonra beynehiillel ha
va karardı; mes'uliyet makamın
da bulunanlar içiıı hayati ve aill' 
kararlar vermek devri geldi. Ni
hayet e1lül harbi başladı. Avnıpa 
buiı.ramlım bütün bu sahnelerinde 
Cumhuriyet hükftmeti pek nazik 
vazife anları ıeçirmiflir. DllJU .. 
devletin itibar, kudret ve menfa
atlerini, içeride milli birliği ve bal
kın Milli Şefe, rejime ve Meclioe 
sarsılmaz bağlılığını tamamen 11111-

hafaza eden bir hareket tarzı Dr. 
Refik Saydam hükftmetine, Cam
huriyet tarihiade parlak sahifeler 
temin etmiştir. 

Refik Saydam hük6.meti, imti
hanını bifamiş değildir: İktidar 
yılı, bütün insaniyet için en ka
ranlık sene olan lMl yıbnın üçüa
ctl haftasında haşlııclı. Bıınmıla 
beraber hükt\meti iclari ve siy .. 
vaziyetine ve uzun tecrübeeine 

zammolan Milli Şefin, Millet Mee
llsinin ve halkın tam itimadına iıı
tinat etmek gibi büyük bir mUYlll
fakiyet &milini elinde tutuyor. 
Buhranın bütün müşkülitını, W
tün sürprisleriBi, bütün ihtimal
lerini düşünerek !l"Vk ile vazife ve 
himıet hissi, diğer kaygıların hep· 
sini bertaraf ederek yolumuscla 
yürüyeceğiz. Dr. Refik Saydam 
lıükftmetinin üçüııcü yılı, kendi
sine ve millete hayırlı olsun!. 

Ankaraya getirilen 
İtalyan pilotları 

( 1 lDel sahifeden devam ) 

buri İnİf yapan Ü~ ta1YG
reden ikin yannllf, biri. 
nin mürettebatı tarafıma.. 
dan yetifilerek ve y;uJ;;. 
rülerek kurtarılflNf iMi -

terne eJilmi§tir. Bu d.Je 
memlelıetima dahilüwla 
mecburi ini§ yapntlf "'
bir tayyarenin ekipajı da 
yedi kİfide11 ıniirelılıept&r 
ve Ankaraya getiriı..u, o
l-.lar h•tlardır. 

c; - S O l'f T 1!! L G Jl A J' -Zfi 
21 = EZ U 9 

ZeYk ilemlerinin hazin neticeleri' 

Masum kızlar nasıl 
uçuruma düşüyor? 

- Röportajı 
BAL OK 

Yapan: 
CEMAL 

Kı:t Saıı'at -i talebesi iken 
heb'c n öın..üe bir !.abrikaJ'a IPreı 
LAmia ı.ninde iT )'1111Dda -...., lil
aııı bir kw fabrikalörüo. ııenç ortaiı 
Zi;ya bir ..,,,., çaJıııJı bir yenle içilci ilıo 
-t>oıı elmie ve ......,. da bir od078 
Banılı; ı..r ~ ı;einuıllr. LAmie fi&. 
dl Zi7aıııı.n ~. Aradan iki ~ 
lleÇmftir. Bir - -i ZiJoa ilk de
fa eve gelmİJ'OI". Armwıatı Dok1or R&. 

IS! ....... ICı& -- - yalnwlor. 
Ua.ın :ııııOiddet bekliıroriar. Fakat o ıeı
ai;ror. Beta! bir aralık celıindeıı t:>oo 1 
kardıill kilçülı: bir fit<den beyaz bir 
ı.,.. çekjyor. Sonra L8mia1a da veriyor. 

BirM - JWwat LAmiayı bu lozia 
aer...ı.uıı zannederek öpüyor Sonra 
ııeoç kı&a llAn.ı allt ediyor. Llımia bun
ları hiddet ve nefretle reddetmektedir. 
l!'akat !iept k"""*"" hücum ederelı: 
liddeUi bir mücadeleden BOnra onu zorı
la "'2UllUll8 rim ediyor ve L&mla iste
~ye istemiye doktora teslim oluyor. 
Bdsi mest! 8lem.i.nden haki.kat cihanına 
döndükleri vakit anaw.n Ziya geliyor ve 
onları yakalıyor. Şimdi Ziya haykırıp 

lahldr elmeldedir. Llmla bunden -
r&ll.lll biııe föyle anlatıyor : 

Fakat o hıiç oralı değildi. Köşede 
bü:ıiilmii§ önüne bakıyordu. O va
kit hı.nçkırarak haykırdım: 

<-Ne duruyorsunuz Reşat Bey .. 
Söylesenize, erlııekçe herşeyi an
la tsanıza !..o 

Dünyanın hiçbir tarafında bu 
kadar cebin, bu derece haysiyetsiz 
bir adam bulunacağına insanlık 

kuruldu kurulalı beşeriyet bile kail 
olmamıştır. Bilhassa bir kadın ya
nında en korkak bir erkeğin gös
termesi icabeden hissi karakterden 
bunda zerl'eli bile yoktu. Ferya
dıma aldırmadı. Onun yerine Ziya 
Bey Muztarip bir gülüşle cevap 
verdi: 

•-Ne söyliyecek?., Ne anlata -
cak? .. Onu sewiğini mi? .. Benim 
gelmiyeceğimi öğrenince gidip dos
tunu çağırdığını mı? ... Hah ... Hah. .. 
Kabahat onda değil sende!... ~ 

sesinin bütün huşunetile devam 
etti: 

•- En idi bdınlann, aolaık, 
kaldırım sürtüklerirun bile ı..... • 
dilerine mahsWi bir vicdanı, namu
su vardır. Sende o da yok!.. Ben 
senin için akşamlara kadar didinir 
çalışırken sen utanmadan, ıııık:ıl _ 
madan Aşıkıru odama, he mde ya
tağuna, yatağımıza alıyorsun! .. Bu 
kimbiHr kaçıncı randevunuz? .. Bu
na ne denir biliyor musun? Kısaca 
orospuluk, kaltaklık derler küçölc 
hanım! ... • 

harum ... Betı evimde •orospu• İll-
temiyorum. •Kaltak. i9temiyo _ 
nım ... Git, defol! ...• 

şıoını na..ıl taş>yacağım? N.,,.. .. ..,.. 
kaçacak, kimlere sığınaca~11rı AJ
lahım? .. 

Bir humma ateşile zihnimi 00-
layıııı. bu isti:flıem k1&kaçları için

de o dakikada n&Sll kudurup ku
durup çıldtrınadığıma hala şaşı • 

yonıı1:1, Bir sar'a kasırgasile ken
dimi: 

·- Anneciğmı... Anneciğim!.> 
diye lratiliı. katıla ağlayarak yata-

ğm üotüne attım. Parmaklarımla 

yast.klacı, )'Organları didikleyor 
ve:,, 

•- Ah anneciğim. Ben bunları 

da mı görecektim? .. • dlye zıncire 

Yurulmuş lri.r hayvan gilii döğü -
nüyol'dı.ım! .. 

Ziya Bey bu buhranlat"nna, göz 

yaşlarıma lll!:ayt kalacak kadar ka. 

tı kalpli imiş!.. Iztırabl!lla hiç al

dırmadı. Ayni hırçın se<ıle ve dahı 
bt'i devam etti: 

•- Ağlamak değil ya, hiçbir şeJ 
para etmez. Burada gözünı jn önün. 
deparçalıınııanız nafile! ... Bu nan

körlük, bu cinayet gözyaş!le affe

dilmea ... Beni böyle ywnuşalaca

ğını sanıyorsan şaşanın sana ... Beıı 

cinayetleri, namussuzlukları dün· 

yada a.ffelme.m Limia... Affet • 
.r:aemt. •• • 

- Artık herşey bitti ... Herşey .• 
Şimdi tek arzum hemen çekilip git. 
menizdir! ... 

Bu sırada arkamda bir gürültü 
oldu. Üstüme hücum ediyor zan
nile korka korka başımı çevirdim. 
Ziya Bey ileride duruyor, soğuk, 
müstehzi bir tebessümle karıya 

bakarak: c- Alçak! Ben seni ya
kalarım. Her zaman elimdesin• di· 

yordu. Kaçan Reşattı. Basamak -
lan koşarak indiil'. ':_V!\l seslerin

den anlaşılıyo<useı'·ı~ ti-
. .... ' ada i}J 

kınklarnndan, ilıtila İ m • ·~ 
tifad +-.;. Ç arınıd•~ . , 

e e ... '"'j Ziyanı~ ' rrar ett\'.i~t· 
g1.1l olduğu b;. sıra.da .

1 
önütne 

Ziya ciimleırinCı;rıifii-~0\avV.'rdı 
geldi. Bir cell8t sertliij"iıe •. 

9 
•-Ne duruyorsun' .. Hayd~.• 

de arlı:asından gitsene! .. Haydi di
ym"Um sana!. ..• 

Mıı.sum m1lSUm sordum: 
•- Hemen mi Ziya Bey? Şim

di mi? .. • 
c- Evet derhal.. Şimdi! ..• 

Bu bir idam hii.kmünden de a
ğırdı. Son ve yegane bir iınııtle 

yataktan fırlayıp ayaklarına sarıl· 
dım. Yüzümü, gözümü dizlerine 
hürmetle ve minnetle sürerek gö: 

)aşlan, hınçkırıklar içinde yal -
varmağa başladım: 

•-Allah "§kına beni atmayınız .• 
Kojjınayınız .. Benı Reşat kandırdı .. 

Aldattı. Zorla namusuma tecavüz 
eW. Ben zannettiğiniz kadar fena 
değilim- .. Orospu değilim .. Ne olu· 

bana inan .. Atma. .. Yuvamızıdan 
lroYım ... Köpeği.o olayım kovma? .. 

Ziya Bey neler söylüyordu ya
rabbim? Ben artık orospu mu idim? 
r>:mek bir gecede bu kadar dü§
mtlf, .o. na, beyaz, temiz yuva . 
mıza Iayık olmıyacak derecede al
çalın.ıftım ha! ... Nihayet kalbinden 
Çllaırıldığım gibi evden de atılıyor 
ehemmiyetsiz bir mahHlk, bir kem: 
·bir köpek koğulur gibi sokaklara 
fıriatılıyordum. Ah bu dertli ha- (Devamı tıaf") -==-----·---__ ___: __ - --

N E ZLE 
Kırıklık, Baş, Diş 

ve Adale Ağnları 
En seri ve en kat't ıekilde 

7alruz kaşe 

GRiPIN 
iLE GEÇER 

Havalann ııerlııleditl bug(ınj•rde 
aı....1ıruz illı: tedbir f'Vİnİzde bir 
lraç G a 1 P i N bulundurmak 

olaalıdır 

----oo-* Saf:ra. 2 t<A.A.> _ D.NJI. ıtıaı KALBi BOZMADAN MİDE VF ÇÖBREKLERİ YORMA-
.Boru, yanında Kraliçe ı1e oldutu ı.ı.- DAN ISTIRA" .'\kJ DiNDiRiR 
de, dün ......, a.ra modenı A118.a 1 "b 1 

' tünde 3 adP' ~'i . .,.. Taklitle den sakının~ ~ lıer ,erıı.. 
mlıııarlll l8rPlni zi:J'aret elmiliit. ııa pullu kliıularuıı uırarla ısteyinlz . 

~ ... llıiıalı •Glnııllı -------------;.·;;~------.1 



-iKiNCi KISIM - 1 
Büyük Harpte Dönen Dolaplarj 

Ya.zan: lakender F. SERTELLi No. 11 

Tifüs, Umumi Harpte yalnız Suriyede 
iki yüz bin kişi öldürmüştü l 

Bir ipek mubayaası rezaleti vardı 
ki, bunu hakkıle tasvıre kimse mu
valfak olaın.u. Almanyada ve İs
viçrede altın para ile altı yüz lira 
tutan her bir balye ipek ashabının 
elinden bin türlü tehditler, tazyik
lerle üç yüz kiığıda alındı. Mesele 
nasılsa bir defa meb'usan mecli -
sinde mevzuu bahsedilmişti; fakat 
bu kadar çok miktarda ipeğin ki
min veya kimlerin hesabına "1ınıp 
götürüldüğünü anlamak kabil ola
madı. Jandarmalar, po!Wer evleri 
aradılar, yerleri kazdılar, mağaza
lan aktardılar; çatı aralanndan. 

Bu halin milli şeref ve haysiyet
lbileceğinj BOrduğum zaman, bana 
fU cevabı vermişlerdi: 

- Suriye halkı asırlardanberi 

başkalarının idare ve tahakkümü 
altında yaşamağa alışmıştır. Böyle 
bir kavim arasında, Lkren ve vic-
danen hür olanlara mahsus evsafı 
haiE olanlara gıiç tesadüf edilir. 
Maamafih, bunun saiklerini de yine 
kendinizde aramalısınız! 

Filhakika İstanbuldan Suriyeye 
gelen memurlar Suriyelilerin zaaf 
ahlakından en vi.si mikyasta isti-

duvar diplerinden banka depolan- f•"'n et~e'" "Ollarını aramakta ge
na kadar nerde ipek depow buldu- clkıniyorlarcb. 
larsa alıp götürdüler. Saklı ipek - (Arb'1 var) 

Jeri hüldimete haber verenlere mü- -----------

kafatlar vadedildL. Mü1ı:ellefatı Meşhurdur: Yavuz hır-
harbiye namile halktan gasbedilen h•b• • b 
mallar, harbin ilk tesiratı altında sız ev sa l ını astırır 
unutulup gitmifll ki, biraz sonra (Dördüncü sayfadan devam) 

ip<'k 'Yleselesi yerini açlık tuttu. yukanki pencereye doğru küfür 
Hukümetin biç bir sutttle alika etti.. diyor. Öbrü eben sokaktan 

dar olmaması yüzünden bütün Su- geçiyordum, kapı açıktı .. İçerıden 
riyede müthit bir açlık ve ..ıfalet küfür edildiğini duydum.• diyor. 
yüz göstermişti. Daha ötekisi <hu adam sokaktay-
Halkın bu aefaletindm istifade 

etmek, fıkaranın ekmeğini çalarak 1 
mjdelerini doldurmak ve nihayet 
yüz binlerce zavallının ölü:mile ha
yat bulmak .• Bu cinayetler hemen 
hemen memleketin her köşesinde 
cinayet haliru almıştı. Bu çığın 
açan da hüluimetin başında bulu-
·- ' • ..-· ' · · 1 old .,. • .ni'k mt:.'llur an u. 

~..A ou,-
0 ı.anıan her tarafta binlerce bi· 

-"nah adamların. aç ve çıplak ka
$'0lr ... _. v ~ ve çocukların """' , .. _ . 
diişiin.~ ... ır halde şurada burada 

·~ · rr .ildülıleri görülüyor4u. Yal
nız fU bedbaht Lübnaııda hüku
metin tertip ettiği bu suikastlara 
kurban olup giden zavallıların .. 
dedi (Liri yüz bin) e yakındı! 

Bu açlık faciası yüzünden satıl
madık ev, rehin edilmedik tarla, 
lekelenmemiş namus kalmadı. 

Lübnan yamaçlarında bir~k ka
dmlar - açlrktan- gömleklerinden 
ırzlanna kadar her fi!ylerini sat
tılar. 

Oralardaki çocukların açlık yü
zünden, düştükleri sefaleti uzvive
nin derecesini tarife muktedir de
ğilim. Kadit ohnuş viicutler, da! 
gibi kurumuş kollar, çarpılmış ba
caklar, derine çökmüş fersiz f!!Öz

lerlc bu acı talihlerine ağlıyan yüz
lerce, binlerce insanlan gördük. 

O zaman tifüs, bu zavallılann ba
Jlna çöken korkunç bir i!etti. Aç
lığın vücut verdiği sefalet yüzün
den tesirini arttıran bu mel'un has
talık müthiş savletlerle tahribata 
başlamıştı. Yalnız Halep ıehrinde 
ve tifüsün ilk savletinde ölen a -
damların on sekiz binden ziyade 
olduğunu bana teminen söyledi -
ler. 

Suriyerun çöllerine sürülen kim-I 
selerle, yerlilerden, askerden yal-ı 

nız tifüsün öldürdüğü insanların 
miktarı (ılti yüz bin) e yakmdı. 

Suriyeye gelen memurlann bir 
\'(lğunun fesat ahWıına S~li. 
leıin de hiznıet ettiği muhakkak
tı. Türklerin mezaliminden bana 
§ikayet eden bir Beyrutlu, bir gün, 
akrabasından birinin nasılsa işle
miş olduğu bir cinayetten onu kur
tarabilmek için nasıl çalıştığım, 

Jtiınlere nekadar riifvetler verip 
ne gibi adamlardan delAlet ve mu
avenet gördüğünü ıafdiliM an -
!atıyordu. 

H iikumetten küçük bir teveccüh 
görebilmek için bu adamlar pek 
büyük fedakarlıklara katlanıyor -
tardı. İçlerinde değil Tüİ'klerde'l, 
bülün dünyadan gaıtl ve mlls!ağııi 
olacak kirMeler de vardı; ve en 
ziyade bunların gös1erdikleri te
zellül ve mlidahene insana çirkin 

-~ 

dı .. Sokaktan pencerelere doğru 
küfür ediyordu.. diyor. Velha.;.lı 

lr.elam, h~irinin söyJe<I;ği öbürü
ne benzemiyor. 

İhtiyar kadın, davasının tutma
dığına akıl erdiriyor. Diyor ki: 

- Ben onun anası yerindeyim. 
Elimi öpsün, af dılesin de, affede
yim .. Davamdan va?geçeyiın . 

Bizim dart buna taraftar değil 
Zaten ~in püf tarafı da meydana 
çıkıruf bulunuyor. 

Haneye taarruz ve döğmek bah
sine gelınce, şaihUerden üç tanesi, 
Kadirle Melih döğüşürlerhn ara

ya girdiklerini ve aymiıklarıııı 
ııöylüyorlar. Fakat her biri: 

- Ben ayırd..m! diyor. 
Neticede, mücellit Kadir 25 lira, 

bizim dıo6t da 8 lira para cezasına 
mahküm ediliyorlar. 

Maiıkemeden çıktıktan sonra, 
Kadir, kindar bir bak1<;la Melihe 

bakıp dişlerini gıcrdatarak: 

- Ben bilirim yapacağı.mı! ru
yur, yürüyor. 

Biziın arkadafı bu karar m~ 
essir etmiş: 

- Peki amma, diyor, iben neden 
para cezasına mahküm oluyorum? 
Birisi bana taarruz ve tecavüz et-
se, şöyle elimle itmiyecek miyim? 
Bunu yapınca da cezaya mı çarpı
lacağım? İnsan böyle taarruza uğ

rayınca, gayriiradi, insiyaki ola -
rak şöyle itivermez mi?. 

- Oh olsun! diyorum. Belediye 
zabıtasına şikayet edip c:e"'la yaz
dınnaz mısın? Kabahatıenin ... Sa

na bu ceza meheldir ... Azdır bile .. 
- İyi amma, komşuluk hukuku .. 

derken sözünü tamamlatmıyorum: 
<- Merhametten maraz hasıl 

olur.• 
- Evet, diyor, •ıneriıanM'tten 

maraz hasıl olur .• 

·KULAK MiSAFiRi 

• 
TAKViM 

1 DCI KANUN 1941 
PAZAR 

26 
Ay 1 - Kasım 79 

Vıuıati 
Vakit 

Ezani 
... d. 8L d • 

7 18 Güoq 2 02 
12 ~ Öğle 7 1( 

15 01 İkindi 9 45 
l7 17 Akt•m 12 00 
l8 51 Yatsı 1 35 
s 34 İm..k. 12 11 

.. '. ,. . "':· ~ : ·. . " .... ' . . . . 

1 Şubat Cumartesi 
Sabahı 8 Sayfa 

100 PARA 
Türkiyenin en ucuz, en kolay okunan ve cep gazetesi 
halinde en g.üzel sabah gazetesi olarak çıkacak 

olan IK DAM' ı mutlaka okuyunuz 

[YENi IK DAMI 
e Günün bütün harici ve dahili 

haberlerini en iyi şekilde ve
recek, en salahiyetli imzaların 
en güzel yazılarını neşre

decektir. 

9 Yepyeni bir teknikle 4 ve 8 
sayfa çıkarak mündericatını 

her zamankinden fazla zen
ginleştirecektir. 

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

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

i 
• 

TAM SlYA Si HALK 
GAZETESİDiR 
1 Şubat Günü 8 

Sayfa Ç1kıyor 

•\ Yeni ve Cazip 
Bİ PUDRA 

Emsalsiz güzellikte 
bir ten temin eden 
Bu pudra, yeni •Havalandırma• 

usulü sayesinde on defa daha ince 
ve gayri mer'i olduğundan cilt için 

gayet pratiktir. Ve cildin - Mak

yajlı değil • tabü manzarasını te

min eder. l:' ağmurlu, rüzgirh ha-

IYENI 
Başmuharriri : ABİDiN 
Siyasi Muharriri: ŞCDO B 

-------
Havacılık ve 

Askerlik Bahisleri 

Emekli General M. N., 
Oaver, Emekli General 

Şakir Hazım Ergökmen 

Makale, Fıkra 

ve Müsahabe 

Mahmut Yesari, Nizc.mettin N 
zif, Osman Cemal, M. K, A. Ş 
kip, Ziya Şakir, Hamit Nuri, Sa 
mi Karayel, Hikmet Nisan, Saf 
eddin Karanakçı, Hüseyin Şe 
suvar, Faik Berçmen, AdnaO 
Akın, Ac!il Akba, Muammet 
Balcıoğlu, Faruk Erer. M. Hicre 

• 
SAVAGE 
al. •eı;T•I" 

~Mlllf"'. 

Q.ŞM~ ŞAKARvıŞE 
GALATA 8a.Mlarud (1..59 
6EYAZIT İaiwtrsitr. i!fı 
KADllÖY İ~lt • ':>'J/2 

valarda bile bütün gün sabit kalır. \ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
En sıcak dans salonlarında bile I• 

utık parluk bir burnna tesadüf 

edilmez. Çünkü terkibinıle hususi 

bir usul dairesinde karı.ştınlmış 

•Krema Köpüğü• vlll'dır. Bu pud· 
ranın bir Fransız güzellik müte -

hassısı tarafından icat edilen ve 

' Pariste pek ziyade rağbet bulan on 
muhtelif reogi vardır. En iyi cins 

olan '.fOKAJ,ON pudrasını tecrübe 
edinız ve yüzünüzün nasıl sehhar 

ve cazip bir manzara kesbeltiğini 
ıörfuıüa. 

~ 
Pirinç unu - Mercimek - Bezelya - Yulaf 

.,,. Ah HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARAT! 
M. NURl ÇAPA Kurulu, tarihi: 1915 

ı;>EVRED~LECEK iHTiRA 
BERATI 

cDeınlr ve çelikten mamul "711nın 
Kromalı usu!U• bakknıdakl lbtirı için 

iktısad Vek!letlnden alınmış olan 21 
Şubal 1939 tarih ve 2711 No. lu ihtira 
b<fttınm ihtiva ettill hukuk bu kerre 

baı;tuuıa devir veyahul icadı Türkl
~ ınevlı:ll tiJ1e 1ıı>ymak ICiıı ..wıı.,-et 

JSalılp.ve Bqmuharrlrl: Elem i:aet BenlCıoı, 
Nqrı7at Direktörü: Cevdel Kan.blqlıa ır-----:---------

«SON TELGltAF» Matbauı Dr. IHSAN SAMI -
TİFO AŞISI 

dahi verilecell teklif edilmekte oldu- Tifo ve paratifo hastalıklanna 
~dan bu bususa faıla ma!Omat edin- tutuhnamak için tesiri kat'i 
ınek lst.ey.W..rin Galatada., Aslan Han muafiveti pek emin taze a.şı-

5 ınd kat 1-3 numaralara m~ q- I dır. Her eczane<!<! bulunur. 
ı.meım llAD oı.......... •--Kiiıiiuıiltwıuiiiıii•4iii5ioııkiiluiiirliuiiiıITTöiiuiiııril. -~ 

Beyoğlu Birinci 
Sulh Hukuk 

Hakimliğinden: 
Hazinenin Talısimde Venüs a -

partımanınm 2 ınci katında nalbur 
Seropun annesi Elvida Sürpik aley
hine açtığı davada müddeialeyhin 
ikametgahının meçhuliyetine meb
ru mahkemece ilanen gıyap karan 
tebliğine karar verilmiş olduğun
dan muhakeme günü olan 20/2/941 

saat 11 de mahkemeye bizzat plme
niz veya bir vekil göndenneııiz 

muameleli gıyap karan makamına 
kaim olmak üı.ere illn olunur. 

!Ml/34.l 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI . 

•Gömlelı: 7akalıklarmın ima tinde 11-

lahah hakkındaki ihtira için İktısat Ve
kllelinden alınmış olan ış 10nlefrin 
1938 larlb ve 2708 numaralı ihtira be
ratının ihtiva ettiği bukuk bu kerre baş
kasına devir veyahut icadı Türkl7ede 
mevkii fille koymak için S<1lahlyet ve.. 
rlleceitl teklif edilmekte olmakla bu 
hususa fazla malfunat edinmek lste
,...nlerln Galatada Alılan Han 6 lncl lı:at 
1-3 numanılaıa milnı.:aat eyleıiıelerl 

llAn olımw>' 

Dalga Uzunıukot 
Ui48 m. 182 Kc/s. 1%0 

T .A.P. 31. 7 m. 9-165 K•·/s. ıJf 
T.A.Q.19.nm. 15\95 Kc/s. 

Saat 18.00 Program ve 

ııaat ayarı. 

18.03 Müzik: Radyo caz ot 

(İbrahim Özgür idare1;ıno-J 
18.!lO Müzik: J'asıl la~ 
19.30 Memleket saat ay.ti 

jans haberleri 

19.45 Müzik: Şarkılar. 

20.15 Müzik: Milis k·nni...,. .. 

20.30 Müzidt: Avrupa ı..-
küleri (Pl.) 

20.45 Müzik: Şarkı ve 

21.15 Konuşma. 

haberleri ve ajans spor 

22.50 Müztk: Cazbant 

23.25/23.30 Yannki p 

b.ııarua. 


