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Propaganda 
değil hakikatin 
ta kendisi 

Almanya harbi farzı 
muhal olarak kaz•n1& 
dahi bunun balya hesa
bına hiç bir kazanç tara
fı olmıyacaktır. Bu idra· 
kin halyan halkının ruh 
'Ye ıuurunu kemirdiii 
muhakkaktır" 

Yazan: ETEM lZZET BENiCE 

Ta1mlı; Oscar Keller Cilıciıuıatl 
Hlı bir ita11aa avukalılllD maka
laiai nq.rediyor. Bu makalede 
İtalyan si)'uel.İlıe kail' ı.aria bir 
•uhalefetin ve tenkiıllıı lıavas.ı 
lalikiim ııürmektedlr. İtalyan avu. 
katı fima1i itaiyadıı Mw;oliniye 
laraftarlık edealerin aayısuuıı yüz
_, cıau seçmiyece{:ini tebariis et
lirdilı.ten sonra bilhasU ıunu siy. 

leınektedir: 
- Aakerler p mBtaleacla ba

laadular Jrl eter vaziyet böyle de
n.m. edene harp yakında bitecek. 
tir, Batta İtalya harbi kaıansa bi· 
le bundan hiçbir ;.tifadesi obnıya
caktır. Çünkil idareyi Almanya 

elinde tutacalıtır.a 
italyadan ayrılmlf ve İta)yaya 

il.İt bilgilerini ingiltere ve ·' ıeri- ' 
ka mehafiliııde ifp eden bu avu
katın makalelerinin Taymisde çık
ması piphe yok ki, ilk baluşta 
"Jlropae~nda. hükmünü yaratır ve 
bu tiı- •damlara .aatılmıt- damgası 
vurulur Hald balyan oba 
da .,b.u. da ba satın or. 
taya byduia ..,. ci.iml 
ı.., hangi bir propaganda bsdini 
•eğil mahakkak ki balıikatin ti 
.keadismı ortaY• k,oyan samimi bir 

ifadrdiT. 

Nafia Vekilinin Beyanatı 

Elektrik fiatı ya
.1 kında ucuzluyor 

Vekil, su, elektrik ve yol işleri
miz hakkında izahat verdi 

Dil nııabııh Ankaradan §Chrimize 
ıel<Jiğinl haber verdiğ'rrılı; ;ı.ıfıa 

Vekili General Ali Fuat Cebesoy, 

bu sabah nafıa mü-t~Hi~ünde 

meşıul olmuştur. Vekıl kendlslle 
görüşen gazetecilerin muhtelif SU· 

allerine karşı hül<Umetin belli başlıı 

(Dnıımı S inci MhijeıU) 

Büyiik korunma tecrübesi 

Dene ve dvamıda vaha p leffk lıankita h lııuita tlseriııd~ takip ecleblllrıılnls. Bu sabah ekiplerin 
teftişine başlandı İTAL YANLAR\ 

bir mukabil 
taarruz yaptı 

Yunanlılar bu ta
arruzu şiddetle 

püskürttü 

Düşmana çok ağır 
zayiat verdirildi 

Mtllılm miktarda 
to ve esir alındı 
Atina 27 (A.A.) - BBC: Yunan 

resmi .cizcüsü. dün gece A tina rad
yosunda şu beyanatta bulun.muş
tur; .Arnavutluktaki yeni İtalyan 
başku.ınan<lanı General K.avallno, 
Yunan taarruzlarını durdunnak ve 
ordunun maneviyatını yükseltmek! 
için mukabil taarruzlara geçilme- ı 
sine karar wrmij1ır. İtalyan pi • 
yadeleri ımitralyöz ve havan tı;p-

(D€vamı 5 inci sahifede) 

Bu sabah mühim 
miktarda otomo-1 
bil lastiği geldi 

i 

Romanya da 
ölenlerin •a· 
yısı 5000 

Boa bldlıelerde 
ba kadar zayiat 

: verlldlil tahmin 
· ediliyor 

EL BASAN 
şiddetle bom
bardıman edildi 

Şehirde bir çok 
büyük yangınlar 

çıkarddı 

Bükref, 27 (A.A.) 
B.B.C. Son hidiaelerde 

, ölenlerin aayıaı 2000 ile 
· 5000 arasında olduğu tah- ı 

infilaklar 
depolar 

]İtalyan 
m.ı 

neticesinde 
harap oldu 

tayyareıe:-1· 
iıale l za ıl 

· min edillliektedir. 

ltalyanlar sür'atle 
ric'at ediyor 

Kahire 27 (A.A.) - BBC: Haber 
verildiğine göre, Biscla'nın zap • 
tından sonra İng:liz kuvvetleri, 
Aghol'dat'a ancak on iki mil me
safede bulunmaktadırlar. Burası 

Amasra ile Kızıl denizi yekdiğe -
rine birleştiren mühim demiryol
ları merkezidir. İtalyanların ric"atı 
o kadar seri olmuştur kı. İngilız 
kuvvetlerinin ilerl=.esine mimi 
olmak için, mevkileri tahrip ecne[:i 
bile unut.muşlardır. 

Bir haftadır Lon
draya taarruz yok 

Londra 27 (A.A.) - BBC: Dün 
gece Londra taarnıza uğramamış
tır. Bir hatafdanberi İngıliz payı
talitına düşman tarayreleri t.ıra • 
fınılan taarruz t'dilmem~tır. 

. Atina 'J:1 (AA) - BBC: Dün İn 1 
giliz tayyarelen, Elbasan civann<h 
Balsa'yı muvaf!akiyetle bombar -
dnnan etmışlcrdir. Bütün bomba
lar bed<'fe işabet etmiştir. Bir er
zak deposile bir müteferrikaya isa
betli atışlar müşahede od ilmiş. bü
yük bir yangın çıkmış ve müte -
addit infilaklar vukua grlmiştir 

İtalyan tayyarele jn!n ateşi s•l -
detli olmuştur. İtalyan avcı tay
yareleri tay<nelerirnizi ku;ka~la -
m.ok lstemişlcrst> df' bunl•rın '1eps 
üslerine dönınğe muvaffa~ d.mur 
lar<Lr. 

Japon bahriyesi 
hazırmış! 

Tolda, rı (A.A.) - S*etaa:I: Bir ııu
ıle cevap veren Harbiye Nazın, QçQ.n
cti devl•ılerln Canıı-Ka;y~ek lehınde
ki faaliyetlerine rnğmen Jaııonyanın 
Çin meselesinde de hedefine varac:atı
nı aöylernletir. 

Ba sabah lngiitereden bliyilk bir 
ptırti lthallit eşyası gehaittir. Bun
lar arasında bilha••a ZOOO kııclar 
otomobil liııtiği vardır. Lllstikle • 

rin resmi daireler arasındq ne p
kilde taksimi hakkında henüz ta. 
limatname gelmediğinden telefon

la Ankaradan talim•! isteıımıştir. ı-:::::::::=::::;:====~· 

Macar Hari· 
ciye Nazırı 

Caaky öldü 

l'illltevena 4 yıl· 
dır Macar Bari· 
clyesınt ı d. ar e 

ediyordu 
Budape~tc 27 (A.A.) - Ef)C. 

Harıciye Naıırı Kont Csaky
nin bu gece öldü~ bildirili • 

' yor. Müt.ewffa eski bir Macur 
ailesine mensup idı ,.e 1938 

denbcri de barıcıyc n arctıııı 

' idare ediyordu-

Avusturalya Bat
vekilinin mesaJı 
Sydney 27 (A.A.) - BB..:: Avus

tralya Başvekili Mosyo Menzias, 
Yunan Başvekili Ge~ral M"t:ı'<
"asa gönderdiği bir me•ljda Yu· 

nan ordusunun elek! ('ili[:: muvaf-

-Tecrübe önümiizdeki iiç gün 
içinde yapılacak, hazırlık bitti 
Cuma sabahına kadar yani f11 

son üç gün içinde şehrimiıde ya
pılacak olan bii:vük hava deneme. 
sinde pasif mıidafaa ekiplerinde 
vazife gör.,.,ekltrin bu sabah tef• 
tişine başlanmıştır. Vali muavini 

Katil, seferberlik müdürü Ekrem 
ve bava genel komutanlıtuıdan 
yüzbaşı Fahriden mütrşekkil be. 
yet bu sabah saat 10,30 da Kadıköy 
meydanında bütün teçhizat ve gııs 

(Devamı 5 inci so'ııfede) 

Ha • 
ıs anede 

a ın a 
yapılmıya başlandı 

. .. 
lstnnbul ve Usküdar Cezaevle-
rinde geni atölyeler kuruluyor 

fakiyetlcr dolayısil•• Avustralya - (Y4ıı.n :i inci 14kıfeü) 
nın hissettiği lıayTanlığı bıldu·mif- j;;;;;;;;;;.-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-iiiiii;iiii 
tir. 

Anealdonun 
hitabesi 

Londra 27 (A.A.) - BBC; İtalyan 
ordusu için radyoda bir h:tabe<le 
bulunan Mösyö Ansaldo: •Şere! ve 

itibar hisler.ımiz, bizi, ll<lnuna a.. 
dar yürüm~kliğiınizi icap ettiriyor. 
İngiltere kazanırsa, İtalya minya

tür bir memleket haline gelecek, 

millet, hademe ve kapıcılığa dü -
şeceklır. 

ÇERÇEVE 

Tlrk DC 1apar' 
NECİP F AZiL KJSAKÜKEK 

madalyeye sahip ... 
Bunlardaa her birinia abinl 

yapDllyacağı meydana çıkmak. 
la kahramanlık mertebe&İllde 

aörünen fiilleri, eauıada -
adi, basit ve merburi u:dfrlerl 
değil mi?. Bu aasıl bir devinlir 

ki, doğurduiıı çoruğıı ıllt •
eeği umulan anaenin başına çe
lenk takacak dererede, hakiki 
annelerden, annelik an '•nesin. 
den birdenbire öksüz düşnıiir 
tür. 

İtalyan orıtasuaan filbakib 
maharip bir or4n olmacblt mütea. 
rife halindedir. Son yarım asır 
içinde tek bapııa hiçbir ciddi harp 
ka:ıanmamıı olan balyan ordusuna 
bp:mıin grtirdiii en büyük deği
tiklik: .Kendi kendisini balundu
lundan yüksek, olduğundan cesur 
prmek> tasanııUU olmuşlar. Bu 
7apmacıkla nılltemadiyen beslen. 
mrk istenen ordu zafer ve harp 
tecriibesi adına yalnız aililwz. su
baysıs, vasıtum Anıavutlutu em
rivaki halinde iflal ve ayni vazi. 
7ette bulunu Habetlstanı istila 
eylemek olmuttar· Siyasette de 
hulya)'I realiteye mlbeccab ıören 
llı.tidar ve lakılip ankil ordn)'ll 
Bniformaya, ptafata boğarak ha
J'•I ve serap pqinde ıilrllklediıil 
aibi devlet p1111ulasını da tıpkı tap
kıııaa o bale ptllrmUı ve Akdeniz 
btibi, Mwr tarının sahibi, Hint 
bnparatoru, Okyanoslar bilimi 
bir İtalyan imparatorlutu kurmak 
lıayaliae kapılmııtır. 

200 t~r~~;tümak- ( K ! 8 ! --~! A ) ı 
Amerikanın muazzam deniz ıilihla ... 

n bakk.ında bir suale ce-vap veren bab .. 
rb'e nazırı Jimdfk.1 müıtill vaziyet kar- J 
ıısında J•ııon bahrı;y .. ının en ~tlıı bü- ==-..... ="-==--==---

ASKER otz :E 11 

CEPHELER • 

Ne korkunç bir devirde 7ap· 
yoru..ı. liert ve cemiyet, pbıa 
n millet halinde insanlık ale
mi, sııçluran illeti ıibi bir p. 
ref•izlik belw çekiyor. Bu de
virde ruhwıun ıaçlannı mabat 
illeıt•n kurtarabilmiş başl.or, 

pbıs ve millet ba~ları, parmal.
la gö.terilecek kadar az. .. Bun. 
lıır yarının tarihine, cüzamlı • 
laria ~atıp kalktığı, öpüşıip illr• 
maşlığı halde bastalıga multa. 
vemet edebilmi1 motizevl biln· 
yeler diye geçecek ... 

Geçen gün yabancı ~ir kllJ'" 
maktan, herhangi bir teravtis 
karşısında Türkiveaia mukave. 
met edeceği haberini, bem M 
takdir ve tebrik edasile oka • 
dnğum zaman öfkeden sanal· 
dım. Yani Türkiye hakkında R 
ihtimalin menfi taralı hayale 
ıığahilir miydi ki, millbet ta. 
rafı müşahede ve bydedilelıll• 
ein? Bir ba,tan ibtir bafll blltta 

'l'llrk ınilletlııee alçaklılt •• -
-dak biline• Wr fiili ... 
bnl etmiyeeeğimial ııöyleanlrıı 
lıizi tarif ve ifade lıa\mn f • 
ne Ada, e iciz!. 

diselere karsı koymak için hiçbir ,.;yı 
lesadü!e bırııkrnanua oldulunu aö)'le -

mi~tir, 
Banan lçiadir ki, ltalJBD siyaseti 

faşlıım idaresi alhnda fncillz ve 
Fnınsıs aiyın•ti ile dalına çatıf. 

mış. '(ilnden ırl!ne ba iki lmpara
torlııiun menfaatleri aleyhine )'il- ı 

Hartum 27 (A.A.) - BBC: İn. Kurdun adı çıkar 
gilizleri nde yardımile Habeş va- Çakal dÜftJ&VI 
tanperverleri ile İtalya aruında '• 

!·· -Uç ağır yaralama 
vukua gelen bir müsademede 200 yıkar 1 

(Devomı 5 wıci Mhi[e4c) İtalyan askeri maktul dütmüştür. 

YENİ TEFRİKAMIZ 

"BiLEN İDAM OLUNUR!,, 

1 ŞUBATTA 
Başlıyoruz 
YENİ BARBiN İÇTfJZhfı ANLATAN 
EN ŞAYANI DiKKAT TEFRİKA 

Bulprlstanda ıı:eÇ<"nlerde yer 
yer aalıddar ıilylendi. BugBn de 
il yenle toplııatdar yapılacak, ba· 
ricl aiy-t lıelka isab olananktır. 
Bizim mahut arkada§la bu bah•i 
luıaııtuyorıluk da: 

- Bulıaristan i,te §İmdi salim 
yal .. üııerinıle yürüyor ve kendi&inl 
bC"umaİıın tedbirini alıyor .. 

Dedikten sonra, ilave etli: \ 

- Maliı.m a, zararın neresinden 

döniilurst' klirdır ve methur söz. \ 
dür: Öğüt veren çok, ekmek vertn 
az olur .. Bulgaristan şimdiye ka
dar hariri tesir ve te viklerle men. 
batinin, milli emniyet ve istikla
linin aleyhine bir yola slirükleu. 
mek ve kurt roliinde l:'Ö-<leril
nıek isteniyordu .• Kurdun adı çık. 
tığını, çakalın dünyayı yıktığıni• 
artık Bulııaristan da aııl:ıdı! . 

• • 

vak' ası oldu 
1135 aaıaaralı talui tof'ôrit Ya

ni eilu Yapr Şehzatlf'batı taksi 
durağında lıeklerkeıı KaragtiınrU. 

le ıitnıek lstiyeA Celiletün ve 
Sadık İ•imlerinde iki müşteriyi gö
türmemit ve çıkan kavgada Sadık 
bıçakla şoför \'aşarı muhtelif yer. 

!erinden agır surette yaralamıştır. 
Yaralı Cerrııhpaşa ha•tanesine kal

dırılınış, hiddetli müşteriler ya • 
kalanınıştır. 

N uı ııosmaniyede Şeref sokağın
da oturan Zivaya Abdullah ismin
de biri taarruz etmiş ve kolundan 
bıçakla yaralamıştır. J 

Kasımpaşada Şuiıende. ile ayni 
1 

yerde mukim Cemile ve Mııkad • 
des ka\ ga etmişler ve n.tirede 
Cemile ile Mukaddes Şaehndeyi 
taıla başından yaralamışlardır . 

Hatalı ve yan
lış sevkulceyş 

"' ugruna 
Dttnr önlerindeki İngilis ileri 

müfrezeleri mütemadiyı:Jı takviye 

ediliyor. Gelen haberlere göre 

Drrnc garnizonunun kuvveti aaa. 
mi iki fırka kadardır, 

İngiliı.ll'r, taarruz hazırlıklarım 
yapıp bitirdikten sonra, şu gün • 

.Jtrde, baskın şeklinde bir bllcuma 
geçreekleri nıuhakkalıtır. 

Grazianl, yanlıı ve çok batalı 
bir sevkıılcen ile, ordusunu, par

sa parça ingilizlerin eline kaptır. 
mış, dalma zayıf vaziyete düş • 
mü<tür. 

A ıl mühim nokta, Habeşistan \ 
ve Erih'l'deld İtalyan kıt'alarıoın 

(Deı:amı .5 inci sc:htfede) 

Devrimizde tcrefslzlik, nadir 
terefiiler de işin içinde olduiu 
lıalde o kadar talıll girülm•-ie 
... !adı ki, _.li filin mlDetla 
lıerlıaqi lıir tecavla lıupwıda 
namusunu tealim etını,ecejl 
41elaleti, o millet bMabına lıir 

kahramanlık ••İkası diye kul
lamhyor. 

Hey Allalıım!. İnsanın dü • 
şiındilkçe aklını kaybedeceji 
gelmekte.- Bir imam düşünü • 

nüz ki, Allahı inkiır etmiyeceii 
lıaber alındığı için bir tepsi bak
lava,i'a liiyılr .. Bir polis tasav. 

vur ediniz ki, köşebaşında el· 
nayet yapmıyacağı beW oL 
duğu için terfie müstahak.~ 
Bir kasadar hayal ecliaiz ki, 
banknot destelerial aprmıya • 
cağı gerçeklettiitl lç!Jl 11aı, ,,ı. 
yeye nail ... Ve nll""''· •• bir ku· 
mandan tasarlayınız ki. dü ma
na slWı atacaııı anlaflldıiı içla 

Bizım ııerefimlz, batkala..

yaptığı aamııssudukları ya• • 
manıakta deli), bııtkalanna 
slisteremediği faıilet .. lı.alıno 
manlıklan ıösternıekte anuı • 
malıdır. 

Türk, brrbangi bir tecavtlıa 
karşısında zillet ve esareti ka• 
bal etm.,,..ekle mi kalır?. Tilrlr. 
Jıerfıı\.,.! tılr teea \'ÜZ karşıslD' 

da değil, hrrangi bir tccavlll 
emrli kar ısında, bu emel sa • 
blbini zillet VP esirliğe mahkfuıl 

edecek asabiyet, şiddet, hayı' 
ve fazileti göstuir. 



!KOçDk yaş-[ 
lı çıraklar 

HALK 

Yada Arılam 

j GiJniJn meaele•i: 1 l!ir yıla~ 
Yeni kasap dükka- hıkayesı ! 

iTHALAT 

iHRACAT 

Bazı açık gözler türemif. 
İhracat, ithalat iflerile alaka
dar olmadıkları, ithalatçı ih
racatçı vasıflarını lafımadık
ları halde; ithal&t, ihracat bir
liklerine girip, M;izfun ona, t). 

caret iflerile mqıuJ oluyor • 
larmıt! 

Gazeteler, bu itten hayr9'
le baluediyor, f&fıp f&flP ka
lıyor. 

Ne f&§ıyonunu:z, yahu7. 
Bizde, herk-, mutlaka an -
ladıiı, bildiii, alakadar oldu
iu ite mi bmnanu aokar7. 

YILDIZLI - -
MUHARRiRLER 

Üç Yıldız imzasını tafıyan 
bir muharrir, rivayete göre, 
mekteplerde okutulmıyı.. baı
lanan ııramerle alay etmif.. 
bet y ıldı:z im:ı.uını t&J1yan 
bir muharrir de, Üç Yıldız im. 
zalı muharrire cevap veriyor, 
çatıyor, ate, püakürüyor. Ba
bııilide - de çok Y ıldı:zlar "6-
redi 1 llepini'M! dıt on yıldız a
ferini 

iNSAN 

VE ŞEYTAN 

«ÇocuklarmuZI ..,.. paçie. 
rimizi çiledea çıkartan -
dir?ıı Bu, bir makalenin aer
levbaaıdır. Okuyonunu:z, bir 
netice, bir hiiliaa yok.. Bir ta.. 
kım teytanlardan, cinlerden, 
perilerden bahaediliyor. DüDo 
yada ne kadar inaan varaa, 1 
o kadar da fOylan Tal"llllfl Bu 
§eytanlar, daha ziyade, çocak.
ları, ıı~ çileden ~ 
mıtl 

Merak ettim: Acaba, f1l -
manda çileden çıkan yaln~ 
çocuklar, ıençler mi 7. 

Kırkından aonra aaz çalaı>
lar az mı7. 
iÇKiSiZ 

SAZ 

Ebüzziyazade Validia ıa
zeteainde, içki ilinı yoktur, 
buna mukabil içlciaiz .. :z ili.ııı 
koaabilr. Geçen sün Turiri 
Efki.rda teaadüfea gözüme i
liıti: Bir kiliae reaıni koymut
lar •• Hem de iata nozları cö
rümiyor. 

Her kazada umumi 
kontroller yapılarak 
bunları kullananlar 
mahkemeye verilecek 

Tab8il çap.ta t.rlqnmı b1m ÇO' 

cuklann hiç mektebe ırtzniyereir 
.,,ndnracı, cVııkıı• i, tena, Oerber, 

kahveci, ~ fl'kerci, ahçı, 
b6lca.l ve emmH gibi dükitinlarda 

~- olarak çıııllfbklen görül -
müştür. Keza yine ilk meklep ,,._ 
şında olan bir tabın ÇOCArkların da 
boy..:ılık, bamallık, eeyyar aııiı -
etlik, müvezzilik ~lan anla
tılmıftır. Tedrisatı iptidaiye ka
nununa ve küçük y.aşta Çll"a:k kul
lanılamaması luıkkındalti talima~ 

namelere istinaden şelıcimizin her 
kazasında kontroller yapılarak 

muayyen yaştan küçük çırak kul
landırılmaması w tıalıail çağını 

melrtebe lı:a)l'dniıımmıyaralc d.ıfarıdıı 

geç.lren ~ aile.lerin.Uı .... 
bunlan kullena:nlann tesbitile teo
ziyesi aliılradarlara bild.irikniftir. 
Bu kabil aile reisleri çocuklarını 
okutm.mak, CllbiJ. b>ntlı:nurk ııuçilıe 
mahlrnqeye ._.nec.e!rlerdir. 

llA.ARIF, ONIVERSITEı 

* .l!eşlktaı .2 - - o,,. okulu ..... 
. dünl B. Mahi Sa.Ta İnOııü 1tız lioell 

müdürlülü.oe 1cfim taı'ia l)bınmı .. 

tur. 
* Orta meldıııl), 1.1.oe, ünlversıte la

--biqill< tatillerden bqka İaİll 
ve tehir harici YapW', trenler için tJD.. 

siliUı bilet ltit>dı -- ı.a...... 
~- .a.. dOtlar bad ......... 

- .iıdareleriadoa -1lecelctir. 

* İ,qnı.ıı - muallim -
pedatoji muallimi B. J'e.ai. Selen dlbı 
tlaküdar HallıaoriDde eÇoaık T~ 

al> menulu bir --- _,..jşUr, 

TiCARET o. SANAYlı 

* Tl1ık - -. ~ .. ı..,.... 
maciN°ce ~· btr mi.bom. li
ralık panıı.ık aıMııutı.r. Bu pamu.ıu.r 
derda 19luyla KHtDCC7• C(Bıderii -
mı,tir. * ı.rtmlakellmbıdot ... bllbuaıı Şe
bin ltaralUoarmda 7'lz bin>erce lon p.p 
b\lhmduiu bll.lıle llltUade olwuuna~ 
enlaııhmp. 

Bunlardaıı - lmlı.lnları aran -
maktadır. rıyuoıda tohumluk arpacık 
10jan azaınu.ur. Bir bwn lilcc&rlann 

- d71ıerina Pderelı: lohwnlıılt so
janlan topladıltları anlaşılnuş ve bu 

Aman, bir 7anlıtlık olma -
ain?. Velit Bey bu hali ıörin
ce ne der?. 1 

ibtitAr .ili halrJr•pc!e tah.ltılulıa ıeçıl -

miftir • 

j llOTEFERJtl/C.ı BALIKÇILARIN 

RAKIBl -- 1 * AvukaU. Z2 fubat cumaerteoıl 
, ıünü oııleden ..,..,. Emiılöoll Halke-vi 

Balıkçıların en büyük raki) 
bi immİf, biliyor ınuaunuz 7. 
Kadınlar •• Her ıeyde kadın 
paramjL, 

Efendim, kadanlar, perde 
veaaire öcmck için ai iplikle
rini yük.ek fiyatla .. tın alı
JOrlar, pİyuada balıkçılara, 
ailan tamir edecek iplik kal
m.ıyCll'IDllf ! Olta1a celme:zler, 
ai ördürmezler, nedir .Allah 
qkuaa bu kadnılardan çekti
jimiz 7. 

AHJIE.T RAUF 

.alon.unda toplanarak mealeık: meı:1rup
lannıa li&Orla edilme41 ve eok.idenberi 
mevcut olan baro -vün sandıp ıJinj 

~-* Şellza~""' Ferah, Halk • 
ııemaJarı ~ık.ıf bpllarıru ıüç açılac;ılı; 

bir hale solrtuklanndan, Turan sine
maoı da 11 de ilin ~ filine reç b..-

laclıeı-ı> beJedlı - ~ olwuıuıl-1 ..-. * Dükl<Aalaıda bakikl Çlvdar ek- ı 
meji bul~ müşkıl~llr. Hal-
bWti bilhassp ,eker ~talığına müpte-

11 olanlar iç.in bııklld ça Yclar ekmeği- 1 

- çok tht!J'aç bulundutundan bazı 
dıDıktorim' topnık: meh•ıhi alisi nez -
dlııııde ••bhi 1 d.e bulwwnuı ve bol 1 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası . 11 

BILLOR KÖŞ 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI 
Cemal Lemana CC'\ ap verecek ' 

za an bırakmadan atıldı: 
- İstanbuldan geliyoru.z dedi; 1 

bur lamı. methini o kadar çok 1 
du dum kı, nihayet bu sene bu- ı 
ra a gelme e karar verdik. 

- t~ ı ett ginıze phe yok. Kofk· 

te r hat nııoınız b rı? Baba Saffet 

u iyi ) apt.rdı do TUSU .•• Ancak 

arın ı l ne bakalım a-

-Al k bile. 

ırnıcu ... u· 1:1 haya -

ız:ını kuçük 
.;:u:ma~'<· ta z gelir ı 

iZZET 
ya ... Buraya gelenler nihayet bir, 
bir buçuk ay sonra kaçarlar. Biz 
kalabalılı: aile olduğumuz içın ara
mızda eğleniyoru.z. Su.ın çocuğu -
nuz yok zannederim? 

Leman şaşkınlıkla: 
- Koca hır kttım var! dedi. 
- Ya? .. Neye yanınız.da değil? 
Cemal cevap verdi: 
- Mektepte. 
-Kaçy~? 

- On doJnıza basıyor. 
- Al' ah bağışlasın- Na ıl olsa j 

kendi, le teşerrüf ederiz. 1 

- B hnem o burada outrmap ı 
razı olur mu? 

1939 ATI'11pa ha.rb.i. ~ .k:nU
lıın, kraliçeleri m~ taç
sız, aarayıw:, ııaltaııataa ve debd&
besis bıraktı. Şiındi, bu talihsiz nil
kiimıl,ular .Direr oW JUiıııeai.Dde 

mukadderabn teeellisiııi bekliyor. J 

nl açmlya l·zı·n yok'· Halicin temizlenmesi 
için 3 yıllık ve 3 mil-

yonluk bir plan 
yapılıyor 1 

&-. nnpantOnl Blıile SelıİIİ- 1 
ye, nlaıımdaa ayrılan hükiimd..-

.larıa tiki olmak Decbahtbğıııa * 
ndl. AyrıldJiı mrm' r' tinin ia • 
tikWi için, ea çok çalıpa ela yine 
o idi. Yıllara, Milletler c-;,. 
tinin ancak t-ıli veren ııiuf11a
ciall ümit beldecli. Didlııdi, uiratb. 

Kadere lıeJan ki, tacmı bırakıp 
diyar diyar maklara ıitmek mee
buriyetinde blaa hllktım.ıarlana 
içinde, tekrar vataıt topra]ılarma 
bTilf&Jl illı: kral ela, yiııe, hüJdlm. 
darlar hükümdarı Necııstür. 
Ha~ iatikliliDİA Jıaırtarılmam 

ttmidi helirir, belirmes, memleket 
!ıadud!IJUI kottu. Çalcl.ırdıiı Ü da
vulla, tebaasına çok yaıa.da ol • 
ılnğuııu bildiriyorcla. Nihayet, -
kaıldes vatan topraklarma ayak 
-.ıı. 

•Yuda Aralaıu. timdi, badi tep
rakları iberindıo keneli ellle direti· 
ne sektiii Habet bayniı altında
dır .Haile Seıt.iyeye brp aempa

tiınis .-ndnmıla y..mpn p. 
düğilmtbı vatan a§kıııelan ileri p
liyor. 
Aşbıs mefk olmH, elerler. B• 
~ lmpanton1, ilerlemit yqma, 
gördtlğil fellket. ~titi ut:ınba 
nimen, vatan afla ujnmda metk 
ediyor. 

REŞAT FEYZi 

Ki1çük aan'at· 
karların mu

m ele Vt!rgileri 
Küçiilı: esnafın muamele vergileri 

httld<ında yuılan bir ;ruı müna -
eebetile defterdarlıkça fil izahat ....... ............ 
·~·~·...,-· ' 

cMuafiyetten istifade ederniy~ 
cek olan m~ler şimdiye kadar 
karne almamış olanlar değil sade

ce yapılan ilin ile bildirildiği veç
bile bir ay müddet zarfında mü -

MevcQt kasaplar da tahdit ecli
lerek kontrol tanzim olunacak 

Belediye reisliti şehrimizde et 
Mtı§Iarını tanzim etmek ve ihti -
kirı önlemek fuıereıkuap dill<kin
laruu peyderpey tahdit etlneğe ka
rar vermiştir, Bu sureUe kontrol 
w teftişleri de tezyit etmelı: müın
lıün olabileoelrtir. 

Şehrimiı.de, belediye, hudutlan 
dahilinde bugiııı hali faalfyet'e bu
lunan 612 lı:aaap vıırdJr. 

Bu lrasaplarm bir günlük et nr
fiyatı 2500 lrüçük ve 150 kadar da 
büyük baf hayvandan ıbıırettir. 

Belediye tarafından yapılan tet
kiltlere nazaran fChrin meri<ez! 
yerlerinde bulunan büyük kasap 
dlilr.kanları çok et aarfiyatı yap -

tdtları halde, di~ kasap dükk!n
lan aı et satmakta ve günlii'lı: ka
ançlarını temin etmek için fiat -

ı..ma fazla fiııt koyını*tadırlar. 

Belediye bu .uretle lı:aap dille -
lltAnlarıru tehdit ettiği takdirde 

Wiç tutulırn llı.aseplarm fazla sar

f)yat yapımık günlük bzançlarım 

daha fazla et ~rinden temin et
-ıeri ve bu euretle etin daha 

ucuzlamasını ve ayni zamand1l ka
mp dilklı:inlamıın daha müessir 
?e devamlı şekilde xontrollerini 
imkan dahiline amcakt>r. 

CANLI HAYVAN PİYASASI 

Kasap düli:Anlannın Uhdidi içtn 
fhndilik hicbir zecri tedbir mev -
ıwbahıı değildir. Belediye bir müd
detten beri yeni Jrasap diYll<Anı • 1 

çı!m- için ruhsatiye ~ 
ve dijılır taraftan da sahipleri tam
tmdaıı kapatılan kasap dükkan -

ı..ruım yeniden aıçılmMıDa ruha
tiye -»yecelı:tir. 

Ayni zamanda cmı.1s hayvan p>
yuası. da belediyece daiml ve ıııılı:ı 

kon trol al ttrul alınıp tmw#n edi
ı.-lı:tir. 

Capa Kız Mnallim Mektebi 
Talebelerinin AakerleriınUıe 

Hediyesi 

Çap4l ~ muallim mddebi taıı.. 
beleri, ikinci defa olarak günde -

lil<lerinden biriktiroiitleri para ile 

atın aldıklan yünleri, ders tenef

füsleri esnasında biz2'at (kazak) 

örerek di~ altı yüz parça ~ 
ile birlikte ait olduğu mabma te&

lim etnıiflerdir. Hamiyetli yav -

rularm gösteroıkleri bu can.ı.n a
U:kaya iromutıırılıılt tefelcl<üT et -
miştir. 

KiZLARIMlZDA HAVACILIK 
SEVGİSİ ARTIYOR 

Dijoer taraftan bu mıaldepte, kıy

metli müdilE ve öl!re!meıılerinin 
mii:ıahereıile havacılık Oenıeği çok 

muntazam ve mülceınmel biır şekil-ı 
de teşlıill.tlandırılarak fı:ıalivete 

geçıınişlir. C.eııç öğret.men nalTlU't

lerinde havacıhlı: heyecarunm ~ 
den aüne artmuı. istiSbal bakı • 
uıından takdirle brşılamnakte.dıc. 

' - -(POLİS ve ADLİYE~ ..... -

Yolda Döğüşen 
Sarh KarıKoca racaat edip muafiyet karnesi talep 

etıniyenlerdir. Vaktinde müracaat Evvelki akşam Samatya<la sokak 
edip muafiyet karnesi a!enların ise orte. ında bir kankoca dövüşü ol -

polisler ikisini de yakaJamışl:ar ve 
cürmü meşhut mahkemesine ver -
nuşlerdir. Dün Sultanahmet bı • 
rinci sulh ceza mahkemesi sarh09 

kan kocanın muhakemesini yap -
mış ve her ikisini de egece vakti 
sarhoşlukla bal:kın istirahatini, u
ınnwni rahatı bozmak• suçne 3 er 
lira para cezasına mahkıl metmiş
tir. 

gerek müracaat tarihine kadar ge-

rekse müracaat tarihin<len sonra 

hiç bir veçhile vergiye tabi tutul
maları mevzuubahs değildir.• 

çavdar elcmeti imallne müsa&de iste
m.işlerdir. * Avrupa harbine kadar hiç Ucıe
retle altı.adar obnıyan bir baba ot
hın şehrimizde geniş mani!atura tica

retine gıri(tikleri ve stok yaparak bun

lan el altından p\ya5":r& çlluu'dıltlan 

llira>ilerel< Fıyat Mü:ak•be Koctlsyo
nwıca tahkikata a~.ılmjşlır. * Sipahi oaığı kong...,.i dün eluıe
rlyet olmadıtıodan b~ktt bir" güne tA
lilı: ohmm111tur. * Enincanda 7eni modem bir re-
bir inf3""P başlanılmı tır. Resmi da

irelerin ihaleleri peyderpey yapılmak
tadır. Yeni Erzincan, e'lki Erz:incanı.n 

ıimalinde askeri orta.mektep civarmda
kı sa.hada kurulmalctadır. Şehirde nor

mal ba ... t avdet etmiftir. 

- Merak etmesin kendisini e,.:
lendiririz. Bu oğlwndan başka bir 
de kızım vardu·, arkadaş olurlar. 

Dıreksıyonda oturan Şefik, ba
şını çevirmeden: 

- Eger yürwncği severse, hep 
beraber dağlara çıkarız. Orm · n ge
zintı leri fe,·kaıadedir. 

Cemal evvela soğuk bir: 
- Tc~ı:kkür ederız 1 dedi. 
Sonra bu suğuk;uğu gidermek 

ister g bi ilave ettı: 

- Bizi ktiye kadar getirmek 

lüfunda bulunduğunuz için ayrıca 

leş kkuı Lı de borç sayarun ... Sa
yenız.dc güzel bir )okuluk yap • 
tık. 

- Ne yazık ki, yoleului<;lusa sür
dü, koyc gc dilt b; 

Otomobıl B l(\r k · kun önünde 
durdu. ~J...i &;ı hemen atladı, e

lıni ıızatıp Lemarun kolun<lan tut
tu. Cemal i b · nber tekrar teşelı:
kür ett l r. Zeki Bey Cemaluı elini! 
b1rakınada11 · 

muştur: 

Samatyada mukim İbrahi.ın ile 

karısı Keti semtlerinde bir gazino-! 
ya gi<lerek beraberce bir nnü<lr!et 
rakı içmişlerdir, Keti çabuk sarhoş 
olınuş ve kocasına e'1ne dönme~ 
rini söylemiştir. 

İbrah iın evvela bu teklifi Jtabul 
ederek karısı ile birlikte ga2;no -
dan çıknuşsa da 90nra yolda her 

nedense caymı~ ve başka biT ga
zinonun önünde durarak Keti)"!: 

•- Gel birkaç tanı? de şurada 
çakıştıralnn! .. • demiştir. 

Kadın buna razı olmayınca İb
rahim kolundan çekmiş ve sürü.k
liyerek zorla gazinoya sokmağa 

ılı:alkışınıştır. 

Karı ko"9. bu SUTetle yol orta - . 
sında bağmp çağırmağa ve kavga
ya başlayıp döiü§ın~erdir. Gelen 

- Bu güzel tesadüfle muhterem 
komşularımı tanım~ oldum dedi. 
Bekleriz, karım kimbilir nekadar 
lle\;necektir, &izinle t.anı§llJak için 
fırsat gözlüyordu. 

-4-
Yemekten kalkttktan sonra Ce

mal bal\conun parmaklığına aban
mı.ş duran Lemarun yanma gelince 
genç kadın: 

- Zeki Bey ne nezilı: adam dedi, 

oğlu c!a öy~. 

lataııbul Müddeiımıumiliiin
den Bir Yılda Geçen 

Muameleli Evrak 

Şehrimiz ve azalannda halen 31 
müddeiumımıi muavini çalışmak -
tadır. Fakat vazifenin çokluğundan 
dolayı şımdiki müddeiumumilik 
k.a<lrosunun gayri oka.ti geldiği gö
rülerek genişletilmesi Adliye Ve
kaJ.etince kararlaştırılınıştır. Bir 
yılda şehrimiz mü.ddeiuınwniliii 

kalıeminden 180 bin muameleli ev
rak girıt> çıkıruştır. 

zarı dikkati celbeder, bir kere gi
deriz mesele kalmaz. 

- Nııaıl kalmaz? Gene ahiret au
alleri soracaklar, ondan sonra da 
onlar bize gelecek... Zoc la güııel
liık olur mu?. 

Cemal endip!li idi. Daha şimdi
den köşkü yabancıJer kaplamJtı, 

rahatı kaçmıf gibi kan beynine 
ınçrıyordu. 

Birkaç gün Cemal bu bahse gel
medi, kom~lara, kamşulara gelip 

Cemal somurttu: git:me.kten söz açmadı; fakat Le -
- Liızumundan fazla nazik!.. Ba- man ahbapsızlıktan 81kıhnağa ı.,. 

ba derhal IB.übalileşek... Ahin!t lamıştı, yabancılarla lronuşnak ye 

suali sordu .. .Bu adamlardan sa - bilhassa kendini göırtermek sevda-
lanmak la=OOn-. 

- Aroma :ı:ı.a&ıl olsa bir kere git

meğe mecburuz. 
- Nüden mecbur olalım! 
- Mademki otomobillerine bin-

dik, evlerine gitmemiz liznn_ Alı:
sıni va;>mak terbiyemzhk oJ.ur. Üç 

sene komşululı: edeceğimiz insan
ları danltaınayız. Gibnememiz na· 

sile dört gün ııonra tekrar Zeki..,_ 
gitmek istediğini söyledi, gitme -
~ elııem olduğunu müdafaa 
etti, Cemali kandırdı. 

Bir perşembe günü öğleden ııoıı.
ra 7.ekilerin evine gittiler. Leman 
ü-vblade şen ve zarif giyiıımişl:i. 
Başında geniş irenarh bir hasır şap
ka vardı. İncecik elbisesi, belini, 

Halicin temizlenmesi .i§i yıllardır 
sürup giden bir yılan bil<Ayeııi ha
lini almıştır. Gerek seyrüseferin 11&

liıneti ve gerek lıalkm mhhat.iDi 
m,_.ıı: içlıı Halicin sür'a-ıle lıe • 
mizlenmesi bu kerre •l Mrwtarfaı:ı:a 
sarurl görülmektedir. Ve bu _. 
ruretle Münakal!t VekAleti de, 
telKikler yapmaktadır ve bunun 
için üç senelik bir program ihza.. 
rma lüzum görühnüştür. Herııene 
için bütçeye bir milyon lira ko
nulacUtır. Ve bu İfC 2,5 - 3 mllyoo 
lira harcanacaktır. Bu tıahslsattan 
bir de büyük tarak dubası satın 
alınacaktır. İst.aııbul ınıntaka li
man reisliği bu i1le nıetiul olmalı:· 
tıadır. 

Yeni aaf alt ve 
demir maden
leri bulundu 

Maden tetkik ve arama enstitüsü, 
yurdun her tarafında olduğu gi-bi 
Siird ve Bi llis'te de devam eden 
~tkilt ve aramaları neticesinde 
Siird'in Şirnak kazası dahilınde 

Sıp;ırik - Şırnak mevki.inde Asfalt 
ve ~s'in Kotun kazası dahilinde 
Tug köyünde de dElltıir madenleri 
bulunmuştur. 

Bozuk Baskül Kullanan Bir 
Kömürcü MahkUm Edildi 

Eksilı: ölçü ve tartı ileti lrulla -

nanların yakalanrr..aları için terazi, 
metre ve basküllerin ciddi bir ~ 
kilde kontrol edihnesi belediyece 
kaymakamlıklara bildirilmiştir. 

Bu kontrollerde Bedros isminde 
bir odun ve kömiıreü bozuk baskül 
kullandığından mahkemeye veril
mif ve asliye 8 inci ceza mahke
mesince 25 lira para cezasına mah
ktlm olunmuştur. 

V ergiai ödenmiyen Analar 
Sablacak 

Adres değişikliği vt-ya herhangi 
bir sebeple sahipleri buJwıaımıma.. 
sından haliye ve sabıka vergileri 
tahsil edilmemiş olan araalıarın ~
gilerini temin için satıJmalan ka· 
rarlaştmlıını.ştır. Her kazada bun
lar tesbit olıını:naktadır. 

Gaip Kadın 
Üniversitenin kimya ptıeıin • 

de okuyan oğlunu görmek ıizere 
filuiı:nize gelen Hidayet Ardaç ._ 
minde bir kad;n garip bir şekilde 
ortadan kaybolmuştur. 

38 yaşında b.ılunan b.ı 'bayan 
emekli yarbay Mahmut Arılaçm 
reiikasıdır ve Kadıköyünde Er • 
:ı:urum otelinde otıırma.ldachr. C 
gündenberi aranma!rtadır . 

Yalo.,.. Htildbnet Tabipliii 
Yalova hükı'.ıınet tababetine dıe

ierli doktorlıarumulan doktor Şe
ref Gürcan tayin olumnu§ ve ~ 
vazifesine başianuftır. 

_, 
omuzlarını, bütün endamıru yu
Auruyordu. 

Zekilerin köşkü köyiin içinde, 
BillOr köşkün arka tarafında, lro
caman bir bahçe içindeydi. Bahçe 
tam bir köy avlusunu andırıyor
du. Bir yanı bostan, bir yanı ağıldı, 
köşkün eol tarafındaki tenis ·kordu 

bu köy manzara.sile temt tıeşltil • 
di~rckı. 

Misafirleri bap yemenili i.hti -
yar bir kadın karpladı, proıttı!Wı, 
boneli bir himletçi salmMın ~ 
sını açtı. Zekilerde muhafazakir

lıkla teceddüdün atbap benber, 
yanyana yürüdüğü anlaşılıyordu. 

Salon eski zaman üal.dbıı eedir
lf!r !e döşcnm~ fakat listünde fıı.. 

noshı saat duran ba-ü, ealti zaman 
Tiirlı: konsolu değil, 14 üncü Lüi 
sistemi bır dolaptı. Sedirlerin ~ 
nündeki sedef ka:kmalı sigara ma
salarının üzerlerine modern vuo
lar lı:onnıuı, her vazoya birkaç çi
çek yerlqtirilmi§ti.. 

<Devanu var) 

İtalya ve 
Yazan: Ahmet Şükrü f; 

Harpten evvelki ) ıllar İÇ 
ta!ya Lıgillereden ziyade 
ile rakip vaziyetinde idi. 
reyi Fransadaıı &) ırnuya 

Muvaffak olamadı. Alman) 
ıiriJtijri ifbirliti Jlrıuwıdaa 
koparmak maksadına ıııa 

Nis, Sa•ua, Tunus, Korsika 
buti davası, Fransayı istib 

melı:tedir. 

mas, İtalya iitedenberi ıos 
duğv ı.ıemleketleri alıad 
derhal laarl>e ıir<li.. t'akat 
reyi matlup etmedea 
bu topraklarlBI almak m· 
değildir. Almanya, ancak 
tere ile ıiriftiii hayat weJDlll 
cadele6İllde İtalyanın kea 
yard.ı.m.ı pahaaıııa, lıalyaya, 

lfıp ettiii l''rauadan toprak 
mef:e razıdır. Binaenaleyh f 
düşmiif, yerde aerilmif d 
kalya elini matsa herbclde 
Savuayı ve Konikayı ala 
Fakat bu kadar yalwı olan b• 
o lı:aılar da uzaktır. Çiinkü 
renin bezi.meli pi bir tarl8 
bdır. 

ltaıya, laciJt..reuin mailil• 
tini a-ia içİll cirifliti it 
imcla Fnusaam vaziyetiae 
mektedir. Kenöıl İqilis · 
torlııimum darbeleri kar 
anılırken, tliter taraftan 
Fransa ile Almaaya aruınb 
takım esrareaııis milııakerelcl 
pılmaktaılır. İtalya biliyor Jıi 
manya ile Fraıa .. arasında bil' 
laşmayı istihelaf eden bu m 
releria muvaflakiyeli için 
ya buı fedakarlıkta bul 
meeburiyetindedir. Ve 
ba fedakirlıiı aıacak İtalya 
ve J.esabına yapabilir. Bu ,_ 
Jedir ki Almaııya ile Fransa 
mıdakl görüşmeleri büyük 
ka.ıaçlılda talı:ip etınekıedir. 

İtalya, Almaayaya, Vif! h 
metini, General Veyıandı 
ra1 Dö Golü ve fil ve bu 
mailibiyetin &labetiıule11 k 
mak lçhı. Fransnlar tarafın 
tip edilea birer manevra cibi 
tennek istemektedir. Evvelki 
lıu göl'Üf, ltalyıın resmi tebliil 
de bile yer bulmuştur. Malôıll 
ki Tohruğa kaqı hücum edeJ& 
aJar aramda bir hür Fraua 
ıraesi de vardır. Hür t'rausa 
111J11a bildirdiğine ıiire, bu ın 
ze mütarekeden evvel Kıbrlll 
lllJl1ll müelafaası için Fraıısz 
meti tarafından İngilizlere v 
mİf. Ve mütareke imzalan 
ııoııra, Suriyed811 geluı lıüı 
ilerler tarafından takviye edil 
Libya cepbesiae ı:ön eril · 

'Tobrıık brtlAllda .Fransız 
tının ela sa!Jandıiııu gören l 
yanlar, Almaaya ile Vifi h 
meli araauıdııld görüpııeleri 
lıyarak, loislerlne b.fı.ki m ol 
muşlar ve nvelki gün neşre 
leri teblijie Fransayı Alman 
jaraal eden bir ikı söa sıluşt 

'1arı1ır. Tahlilde Tobrulı: öıı 
ki Fraaııs Jut'uının «sözde 
rııı• Fraıısalara ait olduğu b 
rilmekle, bn kıt'aıuu Tobruk Ö 

ıle tlöiifmesinde Vişi hük6 
aha mani muvafakati old 
iddia etmek utiyor. 

Vif! hik&meti •sii:ule m 
ııödariai tehliiiıı utırları ar 
u ıııklftınnakla İtalyanların 
4ettilderi manayı anladı 
4erlaal bir tavzih neşret 

Tanilıte deniliyor ki: •Filh 
burada ancak tamamile F 
loükimetiııia lrantrolii lıar. 

ciddea m uarı:z t8ft!kkiiller b 

-- olabilir. Frusıa h 
met!, mütareke mukavel 
ahkim11a daima riayetünfr.• 

Bunlar ela Almanyaya tevc:ilı 
clilmit sözlerdir. İtalya, Alm 
ya, Tobruk önünde döğüşen 
a kıt'alan caözde mUUD• 
Fraıısnlara mensuptur. Raki 
Vip bllkftmetiılln otoritesine 
.,ıa. Fransulardır, dedjif 
Franu da bu kıt'alar -eiddeıt 
arız• te§"kl<Wlere menııupt111 

yor. Bir Lltia ılevletiıa dl 
jurnal etmeai diğer Utia ._, 
letia de kendisini mil"" 
faaya koşm- manzarası Jı:•tf 
aında Almanyaaıu De dlqit1I 
nü bilmiyona. 



bal,..lv eldeki ile iktifa 
ederek rahatlarmı boz. 
mak i.temiJOrlardı. vak-

ıöaterdi 

11 ( MAHKEMELERDE: 
aeaç ı a11DUi111aa1 Avukat Dellô:lları Ol-ltalyanın istilası .. 

Yuuı: Ali K..aa1 SUNMAN 

1 Elıkicleawi 9iı••, irili afalı:b 
ltükfunetiere apılmı§ olu İtalya 
aibayet ltir ,._ ıel4i ki 9iyllli 
birliğini viicatle •etirdi. Onda• 
sonra mtistemlelıı.e sıyueUni takip 
etmete hafladı. Geçen umumi 
it~ 101Wa da artık ıılaha bil· 
yüyerek Akdeaizi uıuli denizi 
Jaeli•• ıetirmek istedi. Avnpa71 
.-ewal .ıea bil;ytik meeelelenle 
İtalyaam .. itpl etüii 1rir meY

ki öteffnlteri vudu-. Buıüaki 
harpte İtalyaam müttefiki Al -
ıu.nyadan yanlt11t görmek nıil• 
sile istila ~ meselesi ihıaal 
eclilenüyecek hir mevını tefkil e-
41iyor. Çünkü İtalyanın Akdeniz. 
deki eoğrafi vaziyeti ona ayrrea 
eir ehemaıiyet verdirmektedir. 

ce&e olmaştlll'. ŞiaMliki İtal)'a fö.. s-..atyada Pulliiİ il. J ~ D clı tulılıt harltine ~ 4em -ı_ FRflfhar 19 'YGflllılla bir rana lu- a u t!-JF•.,, n u U)' un uz ' 
a- .R, öldü. Aradan on aan" a-tı.' .-.. W m U • 

dili diifiinceslle hareket ederek 11- • ·~ ~ 

ı 
tile Napolyon b.. aala
•lflı· Şimdi de ftiu.yi 

Evlenmek idiyenler, 
iı ve iıçi arayanlar, 
ıikay.tler, temenni-

ler ve miiılıuller 

Yuvarlak bir btıeapla yüz elli 
sene evvel İtalyanın Napolyoa .ie
tllisma uiranut alınası hatırla -
a.mea cerek • istili)'l ltam'lıyan 
&ebepler-in, gwebe İtalyaD.lll Udll 

•ınaalar siyasi ve milli ltirliiiai 
.tku4e gefuememit olmasındaki 
lntlUerin ae kadar tetkike deier 
»1t1uı.n iüfiiaiilebilir. Napolyoa 
...,ara blr ,mı )'ermek istemif. 
Likiu boan~ bir sıeae, ea se
... Yetifecek gibi dejiltli. Bna • 
~ haaı-aaa ltirlijiai ricade re
til'lnıfık suretu ....... ayrıca Wr 
~ V• fÖIMıet tem.İll etmeJi Ü
fÖlllllliştir, Çnldl kelıdisİDİD yal· 
-~~,m
... ~ lrii)'tlk tievı.tler Jmr.. 
~ da iatidHı .. tefkiütcı bir 
'*1ui ol4uiua11 isbat etmeyi pek 
4'erak etmifti. Paket ltalyada u
-.. zamaalar ayrı ayn yafUIUI 
'MllrUaaetler •ani&. Buralana Jaal
Q tath, eilencell bir hayata ~ 
""' oJdaklaruam c1a1aa bafka 11-
._ itleri tltifilamtiyorlanb. Na-
ıol7o- ilti.lillaa pyle Wr ruk 
erilmek ilt•mitti: itaJpalan 
'tiıMlat altmdaa brtarmak. laür
İYete .b ............. 

sak.imla impar__.aklH a.nuk Tau me_,. ~JJı. Gens /11-
istemiftir. Öyle ki eline reçinliji .aın ceaeıli çıkarıldı. Moraa 
yerleria yellarıaa tamam.ile hüia kaldırıldı. T~bbi QTQflll'malar 
değildi. AJcbiı yerleri efüule ı... yapJacalc. Ölümün aebebi,.. 

ılir?. 
tabilmek içha claima biiyük mas
raflara n çok emeklere ihtiyaç Çünhü, ortada bir iddia 
vanlı. Bwaua içia memleketin lt'llaÇ var: Geıa, k~ bir IUirtaj ui· 
lifini n birikmiı servetiai har • nına laırban 6ilmiıtir. iyi ya
cetmek Jhım plecekti. Bualarm pılamı;van, ue bir 6enç kadı
laep8İllİ &he almak ile kolay de- n"! hayatına mal olan bir kür-
jildi. Nihayet atılmış olan bir a- taı. 
dun ltal(iinkü İtalyayı en korkunç cKavano~ çocuiu» imıini 
bir harbe sürükleyince 0 fütuhat alan bu zavallı kürtaj kUT· 
siyasetinbı çıkmaz bir yol olduğu banlc:ırı, böyle, mada bir, 6•ng 
görüldü. Buıünün tarihini i~ride kadınları dc:ı alıp aötürüyor. 
yazacak olanlar buna ne mana ve- Çok yazılan, münakaıa edi
rirlerse venini er yüz elli sene el'· len bir mevzu: 
-yel Napelyen Bonaparh e kadar j Hekimler, çocuk almamalı
dtişündtirmüş olan o zamanki İtal dır. Zaruri ve aıhhi •ebepln 
yanlar için verilmiş olan su hii- 0.l"!adan ~ocak ciüıürülmeme-
ldim un•tulur gibi değil: lıdır. 

EWeki ile iktifa ediyorlar, rahat- O halde, bu yeni hô.diulere 
lanaı boamak istemiyorlar.. ubebiyet veren doktorlar 
Şimdiki İtalyanlar da gayrimu- kimlerdir?. Kürtaj öyle bir 

llarip kald.ıkça kazannuyor değil· f'!Y ki! mutlaka doktor yapar. 
lerdi. Onun i~in harbi fazla ve Hangı doktorlardır ki, gizli 
lUsumsuz ıörmüt olacaklar, gizli çocuk diifiirmiye devam 

Geçen Umumi 
Harpten 

Hatıralar 
Geçn umumi harpte de"ızaıtı 
muha~ hangi tarihde iWı e-

cıumı.tıti1 
- f şubat 1915 de ... Alınan ami-

rallik nıabmı İngiliz adalarının 
eıtı-afındaki sulan memnu mmtaka 

i1'ıı etmifti. 
- Bu tedbir o zama1ı bitarafllar 

tl..ıerine tte tesir ha.sıl etti? 
- Amerika hillcılmeti, 4 ,ubat 

kararı dolayısile Alm&nların net
rettiği beyannameyi protesto etti. 
Holanda 12 şubatta, İsveç ayni a-

etmektedir?. 
Bu JReaele, vakit vakit iiUJ

rine JHU'mak baadan lakal 
ıonra, unutulup giden bir ha
zin yılan hikaye~i olmaktan 
kurtarılmalıdu. 

BORHAN CEVAT 

Rumelihisarı · Jıtinye Yolu 
Neden Bitirilemiyor? 

Rumeli.hısaıı ısk lesinin her iki 
tarafındaki binaların sahipleri be
lediyece takdir edilen istiml8.k kıy
metine razı olmamışlar ve mahke
meye müracaat etmişlerdir. Bu iti 
barla mahkeme kararı alınmadan 
Bebek - İstinye yolunun in§ası 1ıa
mamlanamıyacakıtır. 

Fa.kat it.QQa ,trea Framız ... 
erleriai alkqlıyan yerler olcluğa 
lbi IMudara b.rp iayaa ı•ıaler.. yın 15 inde proteatoda bulundular. 
lnt.Qftv. Çüakil ı.er t.nıl badi Yine bu ayın 15 inde Alman htlld't-
Q'aiuMIMa a tok memaua4a. O- meti bitaraf gemilere dokunulma-
llıl. ip. ne 'Nh•Mlile oluna ol- maaı için, Alman amirallik maka-

Ul yalNuicılann italyaya girerek mına emir verdi. 
irıiyet ıetiNWerBıi tıÖylellle8i Bununla beraber, AL'llan taht.el-
11lyaaJ.ana tıkMriJ•tiaee .laop pt. bahir.lıeri 7 mayısta Luzitanya, 19 
etliii sim s-apaıtuı it• mem- ağuatoi 1915 dıe Arabia (İngiliz), 
kete ıiyasi J.irlijiai temia etmek 7 t~ 11U5 de de Ankona 
haiae de ehemlyet veren yoktu. (İtalyan) isiınlıerindeki büyüık yol-
)ftapuıt U..tiaee ortahia yeal cu vapurlarını batu'dılar. 
.ıua vwi1onu. l'abt • amaald 

""'lYIUU.ll •..par merkıelleri 
- Alma1'ya ikinci d~izcıLtı hat"

bift.i M mtRD ü4tı etıı? 

Bir sinir halidir kı, fevkaüde 
teheyyuçten ıleri ~lir. His mü
vazenesi gayri tabiile,şir. Bu hal
de ekser ahvalde kıskançlık, mal 
ve servet kaybetmek, yahut bir
denbire çok kederli bir haber du7-
ıııak, hiç hoşlanmadığı bir ııe7i 

görmek veya bwılaıa benzer se
beplerden 1naan lapazmoz teçi
rebilir. 

Ben de duymamıştım .• bir arkada
şımın anlattığı hikayeyi dinle
dikten sonra öğrendim 

Dellü deyiace aklımıza em.lak J 
dellilı, eskid4en sokaklarda Nğı -
ran münadiler, batti mubabb.t 
dellüı gelir de, avukat dellah ıel· 
me-.ı değil aıi?. Size 'bugün avukat 
dellalından ltahıedeceğim. Şuşı • 
yorsuouz, değil mi? cHiç a' ukat 
dellalı da ulur mu?.• diyorsunuz. 
Evet, olur. Bakın , anlatayım: 

Adliye koridorlarında dolaşır • I 
ken eski bir arkadaşıma rasladım . 

•Dertsiz adam olmaz!.> derler ya .. 
O zavalluun da bir derdi varmış. 
Şöyle kıslK'.a anlattı: Basından bir 
döğü., geçıniş .. İş mahkemeye inti· 
kal etmiş, karşı tara( 25 lin. ken
disi de 16 lira para cMHına mah
kum olmuş. KendMnin haklı ol
duğuna, Cffa rörmemesi icap et· 
tiğine kani .. Kararı temyiz edivor
mm;., Adliyeye onun için gelmhı. 
Arkadaş bunları anlatırken, b\r· 

den bire: 
- Bak bak! Şu Mlaına bak, dik· 

kat et! dedi. 
Bak.tını •. Gösterdiği adam, mö· 

lon şapkalı, ıişman, orta ya§lı bir 
adamdı. Bana da pek yabanca &el· 

miyordu. Gözüm wru ıibi olu • 
yordu. 

- Evet, baktım, dedim. Bura · 
larda her zaman dola4ır. Bu mah· 
kemeden çılop öbUriine (irer. Me

raklı biri~i olacak herhalde .. Böy· 
le dava merakJıları tanırım. Mcse· 
la, tanıdığım bir Siileymaa bey 
vardır. Matbuat davalanna oıe· 
raklıd.ır. Gazetelerde tak.ip eder 

ve biç kaçırmaz. Ufak bir defteri 
vardır . .l\luhakemeain safahatını 
ve talik edildiği günü oraya not 

e4er; ta karara kadar davawa pe· 
tini bıraluoaa, 

- Yok, lııu öylesi tleğil •. Bu, a• 
vukat drllalı. 

-Ne dedin? Avukat deJlih :mı? 
- Evet.. Avukat dellilı .• 
- Bnu da hiç İfitmemiıtiıa; 

senden llayuyenım. 

verildi, ıhjarıya çıktık. Bu1 beni• 
yanıma sekuldu. 

- Beyefeacli, dedi; doğ1'118U cid· 
den üzüldüm. Gerçi on altı hra 
birşey değil.. Fakat, ne de olsa , 
mahkum olmak bir haysiyet :me
selesi.. Kartınıztlaki aüam sizia 
ayarmı:ıda, seviyenizde birisi de • 
ğil .. İştt! ona insaaıa c ını aakılı· 
yor zatl'n .. 

Ön~e ne demek istediğini anla • 
1 

nıadım. Fakat, birB'I devam edince 
işin içyiizü anlaşıldı. Şöyle tle -
vaın etti: 

- Evet, itte ona üzülüyorum . 
Öyle anlaşılıyor ki, zatıaliniz ilk 
defa mahkemeye ıeliyonıunuz ... 
Bakınız, bir avukat bile tutmayı 
akledememişsiniz. Halbuki, böyle 
şeyler l a~ından geçenlerin en ev
vel aklına geJcn şey, hemen bir 
avukat tutmak olur. Maamafih, ba 
işin telafisi kabildir. Henüz herşey 
bitmis değildir. Fakat, bu.au ya -
pabilmek için, sizin benim gibi bir 
rehbere ihtiyacınız vardır. Ben siz· 

den birşey iatiyecek değilim. Has
beliwsaniye, bir iyilik edeceğim. 
Tanıdığım ga) et hazık bir avukat 
var. (Avukatın hazakatinl de ye
ni isitiyorum.) sizi ona götüreyim. 
Gayet iyi bir uttır. Ben ele rica 
ede~im. Ucuzca şu işinizi balleii
verir. Ya temyiz eder, ya bir taı· 
mioat d:wası falan açar. Hem, bu 
yalnız para meselesi değil, bir f&

ref meselesidir. Yapacağınıs mu· 
rafları, hatta vekilet ücretinı de 
tahsil eder. İnsan, terefini kurtar
mak için, tabü para&ına acıma. 

Benim de ltir gafil tarafıma ru
ladı. Kabul ettl111. BerabM' 'ltura· 
dan çıktık. Karşıdaki ~lana ... 
kakta bir hana air•k. Yakan kata 
çıktık. Bir .danı• bpmaı ~ta. t
çeride, bir yazhaneain bapada bir 
adam oturuyordu. Ta'blt av.kat. 
İçeri girdik. Beni getlrea ıu 
ti§man zat söze baıladı: 

- ititmeölse itit •. Bibniyenaa 
öjren. Avukat dellilı itte •• 

- Peki, ne yapar bu avukat del- ı 
lilı? 

- Ne yapacak? Tanıdıiı an· 
büar var. Onlara nıüıtteri bulup 
yüzde bilmem kaç kemisyon alır. 

- HiW!. Şindi anladım. 

- Beyefendi.. yalvarıru zlhAll· 
nize.. Bey de yalvarır, bendeniı 

de yalvarırım. Bey arkadaşımızın 
miibinı bir iıi var. Temyi:ıı dava 

ffilecek. Delileti ali1e.W istir
ham etmekteyiz. 

İf ve ı~i anranlarla Jterhan.-!• bir 
mu§Jı;ülü / olan okayucularımuım 

llM'.ktUpJarı bu si&anda mun...._ 

111&11 "e mtıecaaen IMllfl'edlleeek&ır. 
Guetem.isiıı doktor n aYllkatı da 
&erula.nlara cevap vereet>ltlcrdir. 
Ciddi izd!'Vaç teklifleri de bu d
&uada Jl&rMD ~. 

izdivaç Teklifleri 
* Orta tahsilli, !raru;ızca bilir 24 ;ya

~ıında bır gencım. Rengım esmer, eıA 

gorılU,YWn. 1,65 lxı7undayun, 8,Ylılıc kıl• 
zancun 1 ı o lir4dır . .Eıiımle benı barın
dırabilecek bır de evim \ar. Orta dore
cede keman çalanm. Mcm urlyeUmin la
tikbali acıktır. Asgari ilk tahsıll olan. 
sıvışın veya rengime uyıun b r b;ı.yaa
la evlenmek isü,yorum. 'l'allplecı.n Soıı 
Telgraf Halk sutı.ınu Naci Ş. adr•ine 
rniıra\:aatlarını rica ederım. * 27 yaşında olduk~·a yakışıklı uzwı 
bo~lu hayatta • cılımmıı§ mahcup, na
ır.ık bır gencim. B l uleyı ı esut edecek 
paıam \: e ayda 85 lir varıdat te.ınuı e
de<.'('k cınl kım mevcuttur. 18-22 Yllila
mda orta boyJu, balık etinde mi a!lr 
kaı şıl ınasını bil r, gecimlı bfr laklr aile 
kıı.ı ıle evleunıek istiyorum. Taliplerin 
blreı fologı. la Son elgrn[ Halk sütu
n~ Re~ııt a dresine milnıcaat etmeleri
ru rica ederım. * 84 yaşndayun. Aıslı memunım. Al
dıgım para bu· aıleyı geçınclireblllr bal
dedır. Mes'ut bır yuva kuım&k için or
~ veya kız san'nt mektebi mezwıu, mtt
zıie heves li 17-19 yaşlarında btr bayu_ 
la evleıımek ıstlyonun. Arzu ed9ılerln 
Son Telgraf Halk Sütunu H. Nacı ru
muzuna bıldirmeleri. * Y~ın zamanda tap-adan memu
nyetle Istanbula naklettim. Maaeı ullm 
15 olup 41 lira ahnakt.ayım. Temız ve 
astı bir ailenin kızıyım. Babanı yoktur. 
Yanımda bir annem ve bir de küçük er
kek kardeırun var. 

İstikbalim parlak olmakla terfi mOd
~m iki ay aonra dolmaktadır. Mali. ... 
ne de maaşı asllmin 20 liraya ibliiı tim.
diden vekiletten bildirilıiı.l,tir. 

Memuriyette çalışmam hayat arb
daşımın arzusuna bathdır. Yaıım 11 
dir. Bo.1Ulll 1,82 kilom 80 kÜIUrd 
ToplucaylJD, Beyaza )'akın tende 817': 
kaşlı kestane rengi gözlu ve koyu luua.. 
ral ~çlıyım. Sunu da söylemekten ,._ 
~ıyecefim ki, herk.esin beiend.iii" 
ısrarla söyledlkleri uysal ve dUrüııt bir 
ahlaka sahibim. 

45 yaşındayım. 50 lira un ma .... 
hususi bir fabrikada oalıfıyorum. Nl
mwılu ve 78fUJ1 ile mütenasip temil 
kalbli bır dul kadınla evlenmek iati1'o
nım. Arzu eden bayanlann Son Teleraı 
Hallc: Sütunu vasıtaaile K. Y. lWDUılUD& 
müracaatlıınnı dilerim. 

Gelen mektuplar 
(8-yan N. E: Balw'lc.ö7ÜJlc:leo. Kaamı.

J>D§adan), (l~l Hllkat: Haııköı7, Balı
keair, Cerk.es koyunden)ı. (Bayan ş. A: 

~l'.l~ ... 
ı:ıı\ı,ırn> 

Dlnya evine 
glrerkea 

Japdan muaye--tı 
Evlenen çiftler, nikah mu&• 

meleıinden evvel, sıhhi nıua• 
y~neye tabi tut ılurlar. Ma
lum. Eğer, genç kız ve ıenç 
e~kekte ıuhhi bir arıza, geçici 
bır hastalık yokıa, evlenmo
lerine müsaade ve ruhsat ve
rilir. 

i 

Gazetelerin yazdığına ıö • 
re, bu muayene iti, ba.zı yer
lerde, bazı v.maıılarda pok 
audan yapılayor, hatta, hi9 
muayene edilmeden ıai~ 
raporu verildiği oluyormut ! 

Bundan böyle, çırtlerin aah. 
hi ~uayeneai daha dikkatli 
ve ıtınala bir tekilde yapıla ,. 
cakm~! J 

Gelın aiivey olacak in....,. 
ların, her türlü arazdan salim 
olmaaı elbette lüzumlud~ 

Bizde, evlenmek mefı.:. • 
munu ifade eden ne hot tabil'I 
ler ~ardır. Gelin güvey olmak. 
d~ız: Bazıları da, kendi ken
dılerme gelin güvey olur. Br 
~~n mecazi minaıı, yeniz ft 

luzumıuz teıehbüı ve hare• 
ketler kartııında kullanılır. 

Bir de ırerdeie girmek "
biri vardır. Bu, nikahtan IODt 

ra ve düiün ıeceai vaki ol-. 
Evlenmek için, bat göz c* 

mak, dünya evine girmek, ff' 
bark sahibi oba.k tibirlm 
de lrullamlır. 

Evlilik, hakikaten, dtm,_ 
eYi midir, deiiJ midir, orua 
pek belli dejill Belki de, iMi 
tabir ıuradaa ileri ıehnif tir. 
MalUm.dur ki, iman, dünya11. 
~anyayı, Konyayı daha 
zayade evlendikten IODo 

ra anlar. Kimbilir e .. 
lemneyi kudetmek 'üze~ 
kulla~~~ dünya evine P, 
mek aozu de, belki ayni mi.a 
nayı ifacle ~- bul ............. 

Bua kim..- ele varcbr ld, 
dibaya nine sirdiktea -.. 
•Ye barlra ujmu .a--.. 
flünya m, sizi.ine aind • 
öriin -• . •:Bu karanlık.._... 

den ılerı aelir7. Bilmem •• Ki-
misinin de ,&ılü kararır 10 .. 
k~rarır, iatikbali kar~, ;a. 
za kararır •. Bütün bunlar yi
ne hiçbir teY deiildir. 

Allah kimaeye, dünya en. 
ne sirdikten aonra, alın kar .. le yekdiğerlerile WrleputJi Jüç 

llnıiyorlardı. İtalyanlana elueri· 
ti içia tiyle Wrl ...... biiıük Wz 
vlet tefldl etmek, Avrupa t.rı· 
ide ltüytik reller opamak sibi 
~ d•)'11hnuyer, llerkes elia• 
,.. ftlU ••la ıeçiaerek yal-

- 8 şubat 1916 da, bıtarai mem
leketlere gönderdiği bil' notada 29 
şubat 1916 dan itibaren, sılibla 
techiz edilmiş ticaret gemılerini 

harp gemisi telakki edec bini ilin 
etti. l<I mart 1916 da Süsseks ismin
de, içinde birçok Amerikan yolcu
ları bulunan bir Fransız vapurunu 
Manşta toq>lllediler. 18 nisanda da 
Amerika Cumbun'eisi Vilson Al -
manyaya gönderoigi notada, bu 
kararın tatbikatı değiştirilmediği 
takdirde, Amerikanın Almanya ile 

Tedavlsi evveli heyecanı tes
kin etmek, rahatsızlığı hAsıl e
den sebebı mümkume i.1.ale ey
lemek, hastayı meseıa çiçek, bah
çe vesaire gibi ıç açıcı mevzu
larla oyalamak, icap eder e hava 
aldırmak, seyahnt ettirmek, duş 
aldırmak, sinirin tebe;ryücünii 
tenkis edici ilAı;lar vennelde 

- Haili! ya . Gazetecisin am· l 
ma, bak bunu bilmiyorsun. Ben 
nereden öğrendinı iİ) e soratsan, 

Eyvah!. Görüyor musun? Hem. 
para verecegiz. Jaeaı de, dileaair ~

bi yal varı~ oruz. Ney.oe .. Avllkat 
Jiıtfedıp işin ne oldujunu kemali 
taa:ıauanla sordu B.n de aiiklüm 
püklüm davayı anlattım . 

Be::rojlundan). (Ç. P . 202: Erenkl.l70D
den), (S . G. Matbaaya buaJa1mat. dam 
cası okunm174ill, Fatihten, ~ 
dan), (Ş. C. F : Mııtbaa7a bın.lu.lımt) 
(N. H : Beyaz.ıttan), (Y. E. K: Jılat1>M7~ 
bırakılm!i), (Bay Sefer: Fatihten ve 
matbaaya bırakılınlf), (S. Sancak: Ka
dkoyündım), (Ş. Kut.sal: Heybeliada
dan) mektuplarınız var. Saat 15-11 a
raı;ında aldırınız. 

•• vermeain ! J 
_ _____ R. S-ABIT 

Viliyet Ve Belediyenin y.;i, 
Yıl Bütçeleri 

rahat 7apmaJ1 clütü:v•r•a. 
aekta psd• bçacak aihi 4e
Demek ki unnuman ayn ya

Uf om ttaıyaalan hirleşn&ek 
ı auıl UUD devrin ıeçmesi li· 
1 ıelmişse ltirlefÜktelı IOllfl ıla 
~ biiyilk fühlbat laarpleriae ıi
ııek Mniıaha plebiım.i de 
)a .... ..O.alarıa geçmesiae lii· 
a gtistenniftir. HaJIHıki o saf- , 
trıa Pl*iılla• latlkme&mek a-

DERi ROMAN: 35 

olan siyaai münasebetlerini kE6 -
meğe mecbur kalacağını bildirdi. 

- Almanya 11.İÇi?ı denizaltı ha.r
( Devamı 6 ıncı aayfadtı) 

Sen de Sev ece sini 
Yazan : ETEM iZZET BENCE 
----------------------------------

Jıana d< ğruyu, en tloğnıyu 
'Naciye. Yoks:ı bu adamla ev· 

ıck tasavvurunda my4lın?. 
lciye acele eden ve titri~ en 

tile: 
Y oo .. Asla. Bir kere bile ak

an geçirmedim. 
ıdi ve .. ilave etti• 
Babam hem bcnı oaıa 'ermes 

Neden?. 
Meınw· ve ,yabancı. 

iki son cumlesi üzerimde bir 
tsır yapmasın. diye de siaü· 
dedi: 
Hugtin burada, yartn kımbilir 
e?. 
Kocanı seversen onun gittiği 
ere gitmek istemez uıisin?. 

- Jstennı, isterim amma .. biıde 
teamül değil. Kocalarımız Şamlı 

veya ~amda olmalıdırlar. 

Anlı~ orum ki, Halil Necibin 
Nacıye ile hiçbir bağlantlSl yoktu. 
Bu noktadan mmterihtin1. Fakat, 
kendi kendime de üsüntüıa dur

madan artıyorda. 
- Bu mesele Salillin kulaj'uaa 

giderse ne olacak'!. 
Diyor, t>wıahyoriuın. Evlendijiıa 

sün koeanıclan hiçbir şey sakla • 
maıoıya, herşeyi kendisine söyle
miye karar verm~tim. Fakat, bu 
hadiseyi nasıl söyliyebiJeeeiim, 

söyliyebilir miydım?. Bütb bwl
lar aklımdaıı geçtikçe tuylerim 

ürperiyordu. 
- Naciye, ha,«i artık gidelim. 

mümkün olur. 1 

Siniri teskin için ıu tertip 17l
dir: 

Müaavi nılktarda ıkJ gi'lun 
bromOr de potasyom ve yine iki 
gram bromur de sudyom, 20 
gram kadar tunınç kabuğu ııuru 
bu, 200 gram it.adar da su? 

Bu tertipten günde 
kaşığı a lmalıdır 

Dedmı. Naci)e bir siyah elmas 
gibi çuku ·larmda yanan gözlerini 
gözlerimde dolaştırarak: 

- Abla, bana inandınız mı?. 

Beni affettiniz mi?. 
Suçıcm olmadığına itimat cetir

diniz mi?. 
Dh e iistüste hir siiril sual sora

rak benden içine f~rahlık getir• 
cek bir cevap bekl'yordu: 

- İnandını. Sewa ıuçua yok. 
Benim kaderim. 

Dedim ve: 

- Haycli gidiyoruz •• 
Diye yürüGüm. 

- Amma akşam yemeiini tle 
lnırada yiyeceksin •• 

Diyen Naciye, 

- Sizi yalan pıuleremeyb. e
de seninle giderim. Bir formul a
ramak, hep beraber gitmeyi dli -
şünmek la:nm. Gel, şimdi oalaruı 
yanına gidelim .. 

Teklifinde buluwdtt 
- Ben yalıttı: ıUAıemez nıiylm ?. 
- Duıwııardaıı eve kadar yallm 

onu da anlatayım. 1 
- Anlat bakalım. 
- Benim bu şiındi anlattıjı.m 

dava yok mu?. 
- Evet! . 
- İşte o duada similer ara • 

smdaydı. 

- Ey?. Avukat dellih oldupau 
bundan mı anJadm?. 

- Yok canım .. Diıtlt'!o!ene!. 
- Peki. dinliyorum. 
- Evet .. İtte o davanın karan 

gitmem hem dojnı degıl, hem de 

güç!. 
- O halde, hep beraber çabuk 

gitsek. 
- Mümkün olduğu kadu. 
Beraberce yürüdük. Kalabalık 

neş'e içindeydi Ben de neş'eli gö
rünın ye çalışt~ orduın. Hayatımın 
1ı · ·b r gunünde ve hiçbir nokta _ 
sında bi>) le iki ) ilzlü ve ik1 görii· 
nüşlü olmamıştım. içim içime sığ
mıyordu, Kendimi sonsuz bir yeise 
kaptırdığım kaaar azııuı bir hid
detin de zebunu idim. Dört gözle 
kalkmalannı n yola çıkmalarım 
bekliyordum Hele, etı çok dtifÖJl· 
düğüm bir nokta da en DMll p.. 
deceğimdi?. 

- Salill beni ilk defa bu ftktt 
•ve ıelirkea görecek. .. 

Diyor ve.. kendi keadinıe ...cll-
18 ile dti'iinüymam: 

- Beni görii.Jaee kimbilir ne e. 
yccek, ne bdar lmacak, ne ıay... 
metler kopacak?. 

Halbuki, oe .kadar aJdanm ..... ' - . 

- Peki. dedi, temyiz ederia. Ben 
bir temyiz layihası yasayım. Fa
kat, temyiz llyihuı, fU tarif ... 
gördüjiiaiiz ücrete tabidir. 

Baktam .. Ya~ ' ·'lb yuılarta ya· 
zıh tariWe: 

•Temyis layihası t.hriri - 11 
lira• diyor. 

(Devamı 6 ıncı sayfodo) 

Ben ne kadar korku, teliş ve endi

~ ile eve girdimse 0 kadar da 
tersine bir karşılamşla batbap 
kaldım. Asıl merak beude timdi 
haşlıyor. Salih sahiden sofukbab, 
dünya uınurunda olmıyan bir a
dam mı?. Yoksa behemehal nöbet
te hulunmak için gitmek mecbu· 
ri:)- etinde kaldı ve gecikmemek içia 

kavgasını nöbet sonuna mı bırak

tı?. Bunlardan hangisi acaba! g.. 
ğer kendisindeu habersiz ıitlifim, 

e~~ ıeç ıeli§im, nerede, kimiale, 
aıçın olU§unı ona en basit bir me-

rak veım.di :iae .hayret ederim. Ba 
tip air aGa.mla yapyabilmem, ka

rı kocahk etme ... imüa yeldur. 

O heDdeD aynbnua tla Na ..... 
muthıka Ql'Jhnm. Bm erimek el
aam, kama •aı.a ne phnedıa 
~a ...cbu olum aibeüe 4. 
ii1 ,cehea....- bal ...... 'bir fn. 
satma Mlu ,. .. ,.._, matlaka b
nmı giriir, U.r-a yapar, .._ 

~ ıerb'e ,w.1a. Hem, ~ 

ARANILANLAR 
De\' let llmanlau ial.elme wnum mü _ 

dilrlilğüne 2 daktı lo aluuıc,,,tır. Bu 
maksatla ı:al'şamba günü ak}aını mQ-
1ab&ka lıntihanı yapılacaktır. 

Gölcük deniz tbrikalan umum ml
dürlugu imtihanla elektrik ustası ara
maktadır. 

Şakir Zumr Tüık unayü barb.,. ve 
maderuye labrıkasına tecrübeli ve ehli
TeW bir sıhhiye memuru aranmalda
dır. Talipler mezkQr fabrikaya min
caat etmelidirler. 

t"Y bile olmasa iasaaı menıkt.a 
çıldutacak tek i8Y vardar: 

- Ne oldu k kadına acalta?. 

Diye merak edilir. Bir yerde ka
rıaya mı uiracb, öldü mü, bir fel._ 

kete ıni düşlü?. diye insan ken4i 
kendisini yer!. 

~alih bunların hepsinden ele mi 
kendisini azat etlecek katlar n.ı-

dum duymaz!.> 

SABA.llLEYİN 

L6tfi1e bu Mtırlan 7uu1wı 
J'Orpn}ak 'N 11,JkMaJaktaa IJi&.. 
kia Wr laale pl•iftl .&ntlıa W:r 
lisleri bpm)'el', Mp •MM'" ti• 
urU.. tlePl1• .. a. 

- Ba pceffk h kadar 7eter .. 

Dedi, 7erhıde.n kalktı, ı.... 

karyolap uaııdı. DiaıaP ..... 
mile mebWHL Vaiaja .... 

lirm• U7Ub. 
U1a1Mhit nldtı 
- iuıt lmt?. 

(»11 ...... ) 

. Daimi encümen vilayet bütçeA
nm tetkikini bitirmif, belediye bü.t. 
91Binin tetkikine başlamı§1.ır. Bir 
çok ihtiyaçlar genİ§led.iti hUle 
bunlara kar11 tahsisat bulunama
ma~ta(fil. Belediyenin bugünkl 
varidatı yapılacak işleri ve ihti • 
yaçl~ karşılıyacak vaziyette o. 
ğiktir. Bu yüzden belediye ~be • 
leri tarafından hazırlanan bfi~ 
lerde encümen mühim ~· 
ler yapmaktadır. 

BİRİMİZİN DERDi 
HEPiMiZİN DERDi 
Şoförlerden ıikayet 

Kandı:67de lokantacı B Alkan 
l'Ul70r 

cSoförleıin bJrçofu yakın ~ 
tere ma,teri lmamak ... ,a,_, __ 
llıleaelA .._,.., ~. 

P0m IÜll ailemle Ka
raköydaı bir otomobil o-virdim 
Çok acıeJe bir itimiı için Tepe
bquıe lldecelttilı:. Sotör 78klll 
yere ıttm• istediiimizi ötre
nilMıe: 

- c.Berıim mütterina var. OA-
7a P:li7onmat Diye almadı. Di
ill' bir fOf6r «* - cGiderim 
amma 81 kl&l'UI • '\\l'ıl> Dedi. 
l'elhbıl Karatt\) .-ı Tepebaşına 
otonı~ü1.e ııtmeıı: kabfl olama _ 
\\\ .ı:sel.edi;ye acaba §Qförleri ne-
7e kon ebn11w. 8Öl'mii;;or 
tebliğat yapmıyor?> ' 
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KIZ TAŞI 
--1= Yazan : Lfrrri OOBTtl'R B _,,.___ 

!'lırıdeı-ı1:>i:re gmlerim hayretle bü.. 
'u·- n;.m.,1....; '--~.ı . ..,,,~.uı..uı;;..ı..ı. ~WUJ: 

- A... Bakm ne tubat, tabiatıi 
lır İl>Sana benziy<>r!. 

Dağm et.eğ:iDdeık:i bu dar yolda 
•neaiı: teiter teker crkamd>ın gelen 
lJÇ yolda§ı.ırı da dizııinleriıı.i çekti

ı~r ~ gösterdiğim tarafa baktı -
lar. En erita<ilııı gelen ;ihtiyar .köy
lü: 

- Diliatli bak otruJ., dedi. O genç 
bir kıza bem.er. 
K.upnuıda tıu çıpld dağa yas

lerum§ gibi duran .lr:ınnızı bir ika
y alıiı: g6zleriıın.b:in önünde genç bir 
.lrı.z heykeli şekillendirerek yii;k -
wliy<ırdu. an. dikkatle baktım, 

ııaçları riiz.girdaıı U911yor gibiydi. 
Yüzü gurubun renkli '§llklarile can

la~ 
- Tabiat neler yapıyw, eti}"! faş

tmı. 

Köylü yfu;iime tuhaf tuhaf baktı: 
- Tabiati mıııbiati var mı oğul, 

diye aöylendi, Allahın ~ akıl 
erma. 

Sonra: 

- Sen omm hika~ hlç duy
madın mı?. Kı.z taşının hi:kayesini? 
Huysuzlaşan atı:ına ;rol verdim. 

Köyhl hikayesini yavaş yavaş an
lattı. 

• Kapı hızlı hızlı vuruldu. 
Ateşle lruooklaşırcasına ocağa 

IOkulm~ olan genç kız titreyerek 
tioğruldu. Gecenin bu saatinde ka
pıyı böyle kim vurabilirdi? Babası 
kahveden daima geç dönerdi. Haf
tnlardanberi kar hiç durmadan yağ
mıştı. Ve belki soğuktan donmuş 
bırısini getirm.4lerdir diytı düşün
dü. 

-Kam o!. 
Boğı>k bir 8JeS fırtınanın gürül -

ıüsune karıştı: 

- Aç kapıyı be!. 
Korku ile kapıyı açtı ve babasını 

saçı sakalına karlŞDll§ bir halde 
karş>Smda buldu. Gözleri yerle -
rınden oyn~, rüzgardan açılan 
göğsüne kar taneleri ~-

-Kahvede ne işittım biliyor mu-
1 

aun? ·- Diye haykırdı. Haydi cevap 
ver ne duruyorsun. Onu boğmak 
ıster gibi üzerine doğru yürüdü. 
Sonra biroen bire döndü ve kapının 
surgüsünü sürdü. 

Rüzgar dağlan birbirine çarpa

cak kadar şiddetle esiyor, köpek
lerin uJudukları duyuluyordu. 

- Soylemiyeceksin ha .. 
Kızın saçları dikenleşın4, etili 

tutulımış. vücuo ü titriyor ve clişleri 
birbirine çarpıyordu. Gözlerinin ö
nünde parlak bir yaz gecesi, Gök
tı> yıldızlar. Pencerem önWıde 

uuıklaşan delikanlıyı seyrediyor. 
Babası tekraı· gürledi: 
- Evimde şimcliye kadar bir o

rospu beslemışiın de haberim yok
muş ha .. Tüh .. Allah .eni kabret
sın. 

Kızının koca karnına baslı. Son
ra birdenbire kenardaki baltayı 

kaparak onun üzerine büooım etti. 
Bir anda l<aldııtlığı baltayı, ayni 

hızla indirmedi, dfilıa daha doğrueı:> 
:indirEmedi. Kolu yavaş yavaş ya
nına d~tii. Sorw"a boğuluyor gfüi 

haykıf'dı: 

- Senin oezanı Allah "Yerecek
tir. Defol kaltak .. Seni bir daha gö
züm gönneein. 

Genç kadın bir an babaııına nef

retle baktı, soııra ayağına bir şey 
geçirmeden, üzerine bir ,ey alma
dan kapıyı açtı ve lrııranlığa karıştı. 

- Ertesi günü köylüler genç kı
zın Allah tarafından bir kaya par
çası. haline geld1ğini gördüler. 

İhtiyar köylü burada durdu. Bir 
8igara sardı. Sonra devam etli: 

- İşte oğul, bu vak'a köyümüz
deki ve bütün civar köylerdeki kız.. 
lara ibret oldu. Şimdi bir kız ken
dini bilecek bir yaşa gelince ata -
ları bu hikayeyi anlatırlar. 

cBöyle şey olmaz ihtiyar, bu kız
ları korkutmak için uydurulmuş 
bir hikayeden ba~ka bir şey değil

dir• diyecektim. Fakat inanmıya
cağını, bana bir deli ile konuşuyor
muş gibi bakacai'!ıru bildiğim için, 
dilimin ucuna kadar gelen bu söz- 1 

leri söylemekten vaz geçtim . 

Bir kaç Salça 
Yemeklerin çe~ni ve lezzetleri 

bakımından türlü türlü salç.alar ya
pılır. Bunlardan bazıları: 

Süt salçası: İk:i kaşık tereyağı, 
üç kaşık un ateş üzerinde yağ eri
yinciye kadar karıştırıldıktan son
ra, iki kilo sıcak süt üzerine dökü
lüp tekrar karı~tırmalı ve yarım 

saat kadar !kaynatılıp indirmeli ve 
ııüı.ımel idir. 

Hardal salçası: Bir tencerede iln 
kaşık tereyağmı eridip içiroe bir 
ufak kahve kaş:ığı miktarı sarı İn· 

giliz hardalı ilave ederek, beş yu
murta sarısı ile gfuıelce kanşlıc

malı, yağ eridikten sonra in..lirme
llclir. Bu salça balık ıskaralarında 
iyid~r. 

Mayonez ealçası: Bir kasenin içi

ne dört yumurta sarısı kırılır. Bi

raz tuz, bir kısım hardal ilave ede
rek tel ile ~arıştırılırken üzerine 

azar azar J.iiızumu ıın.iktarında zey
tinyağı ve sirke ilave edilir. 

Limon salçası: Bir kaşık treyağı 
eridilip, içine i:ld üç li:ınon sıkılır 
ve bir miktar maydano.ı: doğranrr. 

-0--

Aile kaç kişidir? 
Miifftakbel kaympeder - K.ırz 

mı size vermeden eve!, ibir aile
yi idare edebilecek mevkide olllll 
olmadığınızı öğrenmek '~rim. 

Müstakbel damat - Aile kaç 
kiifdir bayım?. 

Mahkemede 
Ha.kim- Bu iki kundurayı ne 

diye çaldınız? 
Suçlu- Bakalım, zabıta vazi

fesine dikkat edioyr mu? diye., 

AYUZ SULTA SELiM 
Ha lif el,r Diyarında 

r . ı 08 Y ı;;-.., ..... M. SAMI KARA YEL 
\ 

Kadın bana sırmalı iki çevre verdi 
Sonra yaralı çavuşuma yemek 

götürmek ıçin artanlardan bir pa
ket ya.pt•m ve bağladJJD. 
Kadın yerinden kalktı. Bir çek

m<'Ce açarak içinden altın sırmalı 
çevre çıkanp bana paketi •armak 
için verdi. 

Ben de paketi yaralt çaVUŞUIIMI 
götürecegimi söyled'im. Kadın ba
na ibir çevre daha verdi. Bu da al
tın lşlemeli idi. 

- Yanınızda dun;un, dedi. Siz 
11&kerlere liızımdır ... 

Dedikten soora, şunları da ilive 
etti; 

- Hem de bir yadigar olur. 
Bunları söyledrkten sonra bir

den altın bilezikleri aldı ve çevreye 
bağlıyarak bana uzattı. Ben de 
alıp cebime koydum. O.ldukça 
ağırdı. Hepsi de altındı. Ceyap 
verdim: 

- Güzelim bu benim ii1ı: gııni-

melimdir. Başka birşey istemem. 
Kadın gülerek cevap verdi: 
- Teşekkür ederim , 
- Ağrrbozcular fena adam de-

ğildir. Ailem şimdi acemi oğlan
lar ocağ>clı.r. Allaılıa fÜıkÜr çok ra
ilıatll. ~k padişahının aı;;,.erleti 

~--~~mıaıımeı;mmıı._~~--RN---, 

ASKERi TETKİKLER ! 

Harbin siklet 
merkezi ve kat'i 
netice yeri neresi 

Harp açık deniz· 
lerde iki taraftan 
birinin kat'I ma • 

ICbiyetile bi ece 
--YAZAN: 
1 ERKANIHARP 1 

(Alman ordulan ne yapacak) 
başlıklı makalemizde, Alman or
duları iç.in iki a5keri hedef gös
terınittik: 

1) Britanya adası 
2) Akdeniz havzasına iıımek 

maksadile İtalya . Malta - Afrika 
istikametinde hareket. 

Hadiseler bu düşiincemizi teyit 
etti. Akdeniz havzasında İngiltere 
ve Yunanistana karşı yalnız başı
na mücadele edemiyeceğini gören 
İtalya, uğradığı hezimetler karşı
sında ve (kömür, petrol, silah ve 
lııaTp malzemeı.i) buhranı içinde 
Almanyayı iktısadi ve askeri yar· 
dıma çağırdı. 

Almanya için cenuba inmek de 
mek, Afrikanın şiınal sahillerine 
ayak basın•k demektir. Almanya 
Ahikaya geçmedik~•. cenuba in -
menin bii~ t.:k bir n1anası kalmaz. 
Almanların cenuba inmelerile in
&ilizlerle Almanlar arasındaki ha
va harbinin cephesi genişlcıniş o
luror. İngfözler denizde ve hava
da hakimiyet tesis ederek Akdeniz 
yolunu a~ık bulıındıırduldarı bir 
sırada hava muharebelel'inde tec· 
rübeli ve hiiliı hava hakimiyetini 
temine muktedir olan bir düş

manla karşılaştılnr. Fakat Alman-
lar da ötedenberi kaçınmak iste· 
dikleri ikinci bir harekat cephesi 
ihdas etmiş oldular; bu cephede 
de Almanyanın en zayıf tarafı do
nanmasızlıktır. 

Alman~·anın yolnız İtalyaya )'ar
ıhm "e Afrikadaki İngiliz kuvvet
lerinin anavatanla irtibatını ve 
mu»asalasını kesmek için Akde
niz yolunu kapatmak mahsadile ha
rekete geçtiğine ihtimal vermek 
hatadır. Almanya, yalnız hava 
lmvvetJerile Akdeniz yolunu ka
patmağa muvaffak olsa bile (Ü
mitbıırnu) yolu dnima açık ve e
min kalacaktır. Bundan başka, 
Britanya adası çevresinde ve diğer 
denizlerde daha çok hayati olan a
nıı deniz yollarını açık bulundur
mıya muvaffak olan İngilizler i
çin, Akdenizde (Manş) dan daha 
geniş bir deniz geçitini müdafaa 
etmek güç bir İJ değildir. 

Almanya, Akdenizde İtalyan ha· 
n kuvvetlerile birlikte bir bava 
hakimiyeti tesis edebilir. Fakat E
ge ve Akdeniz bavıalnrnda İngil
tereyi mağlup etmek için lbım o
lan kuvvet, bava kuvvetlerinden 
ziyade deniz kuvvetleridir. 

Almanya, Fransız donanmasını 
ltalyan donanmasile birlikte İngi
liıdere karşı ~ıkarnıağa muvaffak 
oka bile, Akdenizde hakimiyet te
ııiı; etme~i ihtin1ali pek zayıftır. 

Hava ve deniz barf'kitının sıklet 
merkesi §İmdiki halde (Malta) ii-

brer vezir gibi ya.ı;arlaı'. Hem de 
bir muzafferiyetin en birincileri 
ııay>lırız. Eğer çavu~ olsaydım sizi 
izdivaca davet edcrdinı. Lfı!kin biz
de yeniçeri olduktan ve nihayet 
de çavuş rül'besine geldikten son
ra evlenilebilir. Başka türlü ola-
DKliZ ••• 

Bu sözlerim kadının çok hoşu
na gittiği belliydi. Artılc onu ku
caklamak istiyoroum. Tam duvar 
tarafına doğru sılc•ş-tırdım, o da 
sakin duruyordu. Bırderı<bire tram
pete çahnağa başladı. 

Vay canına!. Bu ne laliolı?. Tram-
pete bu ... Harp yerindeyiz ... İra-
deme hii.kinı olmam lazım .. . 

Kadın da trampeti i.,'lilımişti. Na

IJl işitınjşti? Trampete acı acı vu
ruyordu. Kadın: 

- Koşunuz, asker ağa, koşunuz, 
ordudan bağırıyorlar. 

- Hayır, çağırılan iben değilim.. 
Bu akıncıların trıınıpetesidir. Bi -
zım değil... Bızi.zıı tamburun ~i 
baııkadit. 

zerinde toplanauktır. (Malta) a· 
dası Akdenizi iki havzaya ayuan 
(Sicilya )adasile (Tunus) arasın

daki boğaza hakimdir. Cihan ha · 
kimiyetinin kapısı Akıleniz ise bu
nıın kilidi de (Malta) adasıdır. 

(Malta) adası Sicilya adasından 
941 ve (Tunus) dan 350 kifometre 
mesafededir. 

Akdeni1de lıava ve denn haki
miyeti tesis etmeden Afrika top· 
raklarında harp açmak, İtalya için 
nasıl bir felaket olmuşsa, Afrika
ya ayak basmak istiyen Alınan or
duları için de bir felaket olur. Fa· 

kat Almanya (Malta) yı ele geçir

medikçe, Ege ve Akdeniz bavzala
rnda bava ve deniz hakimiyetleri 
tesis etmedikçe Afrika veya sair 

topraklarda İngiliderle veya baş· 
ka milletlerle harbe girişmesi şim
dilik bel,lenemcz. Böyle bir hare
ket. askeri mantık haridnde kalır. 

Ha\'a, deniz ve kara hareki.tının 
sıklet ınerkcı.i, Alıuauların cen11-

ba inmelerile Akdeniz havzasına 
intikal elti. Fakat hududu Okya

nusları aşan bu cihan harbinin sık· 
let ınerkezi ve kafi netice yeı·i, 

harbin bedellerini bir cepheden 
mtilalea edenlerin ileri sürdiiğü 
ve<:hile, yalnız Akdeniz ha\·zası \'e 
Afrika değildir. Harbin sıklet mer

kezi Okyanu•ta ve kat'i netice ye
ri Okyanuslar üzerindeki ana de
niz yolarında ' 'C gcçitlerindedir. 

İngiltere Akdı· niz 'e Afrikada ne 
kadar mağ ~~ p ed i lmi~ olsa da im· 
ha edilemez. Amerıka ile ja()()nya 

harbe bilfiil iştirak ettikleri zaman 
bu hakikat daha iyi anlaşılacak -
tır. Süve~ş ile Singapur ara.sın · 
de ki denizler ve karalar çok e· 

bemmiyet kazanacaklardır. 
Yakında Akdeniz büyük muha

rebelere tekrar sahne olacak. Av· 
rııpada kara hakimiyeti tesis eden 

Almanya ile deniz hakimiyetine 

sahip İngiltere arasında bir hayat 
ve öliim mücadelesi şeklini alacak; 
fakat harp a~ık denızlerde iki ta
raftan birinin kat'i mağliıbiyetile 
bitttektir. 

Besim seretstade 
Geçenlerde bir resim sergisi a

çılmsılı. Zenginlerı:kn biı· zat bu 
sergide eserlerini teşhir etmiş olan 
bir ressama müracaat etmi§ ve 200 
liraya yağlı boya bir resmini yap
tırmıştı. Fakat zengin amma, ha.sis 

adam o1c!uğundan 200 lirayı verme
mek için: 

- Bu resim bana benzemiyor, 
Binaenaleyh size ancak 100 lira vf!. 
rebilirim, demişti. 

Ressam bu na kızmış, bu sefer 
resme bir kuyruk ilave ederek ser
gide te~ir etmiş. 

Zengin zat bunu habeı- a1ır al
maz, hemen sergiye k~arak, res
samı buldurdu: 

- Bu yaptığınız re:ı.alettir, dedi, 
resmimi kuyruklu olarak nasıl 
teşhir edebiliyorsunuz. 

Ressam tetiğini bo:ımadı: 
- Canım, evvelce bu resmin size 

hiç benzemediğini söyliyen yine siz 
değil miydiniz? 

Zengin verecek cevap bulamadı. 
200 lirayı verdi ve resnü de alarak ı 
par~ahıdı. 

Dedim. Hakıkaten birdenbire 
farkeodememı.ştim. Bizim lamixı

run sesi değildi. 
Bu halime kadın, hem bağırı -

yor ve hem de kahkaha ile gülü 
yorou. Biraz sonra da ağlamıya 
başladı. 

Birdenbire bizim tamtıur da 
şiddetle ve acele acele çalnuya baş
ladı. Türk askerinin ilk varıifesi 

emre itaatti. Kadın, kız, §elJvet her 
şey .. 'lürk askerinin itaati karşı
ııında boyun eğer ... 
Kadın bana sordu. 
- İsminiz nediı"? 

- Karabulut ... 
- Ya zisin?. 

- Nazmi>•e... 'Y cıt.ırk 1ki, sizden 
110nra bir alay daha gel.irse ben ııe 
yapacağım?. 

- Hayır, dedim ,i:ıiç lrmıkma -
yınız. 

İkinci t8ll'lbur da şiddetle vur -
mıya aş1badı. Akıncıların dört -
nala gittikleri i§itiliyordu. 

DeMal kadından ayrı:ldmı, elini 

==±=( Ş A B A =±) = 

Polisine g6re .• 
Polis .Affan tenha bir caddede nö
bet bekliyordu. Hali şüpheli bir a
dam köşebaşında durdu. Kendi ken 
dine söyleniyordu: 

- Artık bu kadar ıztmıba daya
nılmaz be! 

Bu söz söylerken de cebjndeı bir 
şişe ç!kardı. Polis Affan acaba ra
kı mı içiyor, zehir mi içiyoc ~ 
fazla düşünmeden, hemen yerin -
den fırladı, adamın elindeki şişey.i 
aldı. 

Fakat adameağız şişede ilaç ol
duğunu, müzmin kanlı basurdan 
kurtulmak için illicı doktorun ver
diğini güç hal ile anlattı. Nihayet 
polis Affana kanaat geld!i. Adamı 
serbest bıraktı. 

Aradan çok geçmeden, yine kö
şede bir gölge peyda oldu. Bu adam 
da: 

- Artık bu kadar ıztıraba da -
yaııılmaz be! diye söyleniyordu. 

Fakat bu adam, cebinden bir ta
banca çıkararak Ş<: K ağına dayadı: 

- Galiba bu da de.minki gibi 
hasta bir adam olacak, bırak geç
sin! dedi. 

Adam geçemedi, yere yuvarlan
dı. 

iyi lılzmetcl 
Bayan - Evvelce oturduğun ba

yan Muazzez seni kapı drşarı ~: 
Hizmetçi - (Utanarak) hayrr, 

ha~y·ır .. 

Bavan - Canım, ne saklıyor -
&un? B~n zaten seni onun için tut
tum. Dinlediklerini gelip bana an
latasın d;ye .. 

!rlah. e ede 
Hii.kim. - Suçluya) - Hiç yalan 1 

söyleme, mademki çalmak kasdile 
değild1. O halde neden koca saati 
kucaklayıp mermvenden iniyor -
dun. 

Suçlu - Bozulmuştu da tamire 
götürüyordum. 

Oturacak yer 
Şi~man bir za '· dostlarından bi

rinin nikah cemiyetine davet edi

lir. Kapıdan girince, bakar ki salon 
pek kalabalık. Sağma soluna göz 
gezdirip ilişecek bir yer ararken 
evin sahibi yetişir ve sorar: 

-Aman dostum, oturacak yeri
niz yo\c ~mu? 
Şişman zat ikı elile ankasını işı

ret ederek: 
- Ha_vır, der, bol bol oturacak 

yerim var amma, oturtacaok Y'!f bu
lamıyorum 

Davet 
- Azizim, bu akşam verilecek 

müsamereniı:e maalesef gelemiye
ceğim. Fakat bütün gönlüm sizinle 
beraberdir. 

- Teşekkür ederiz. Yalnız mev
kilerimiz birer, ikişer ve beşer li
ralıktır Gönlünüz için hangisini 
ernrederı::in iz? 

Afledersinlzl 
Hakim suçluya dedi ki: 
- Muhakemeniz bitti, suçunuz 

bulunmadığı ııabrt oklu. Berael et-
tiniz. 

Eski pişmi§ sabıkalı şu cevabı 

verdi: 
- Bay reis, sizi nafile ytıre işi

nizden alıkoydum. Affedersiniz. 

sıktım ve k.oşmağa başladım. Ka
pının yanında bir sürü yaralı bu
lunuyordu. Onların i<;inde onba

şını Eyübü tanıdım. Kuvvetsiz, 

sararmış bir halde upuzun, >bir .ka
t>rın üzerine yatırılmıştı. İnle -
ımemek için dişlerini sıkıyordu. 

Dizginden tutarak: 

- Dur! Onbaşımı yatırnWc için 
yer buldum. Orada ona iyi baltar
lar. 

Ayni zamanda Eyübe: 
- Onıba§>m, hf<rutwı !kavı.n var 

mı? 

. Diye sordum. 

- Evet yoldaş, kurşunum da 
var, tii!fek ve ıltılıcım da var. La
kin bacağım kırık olduğundan bun
lar ne işe yarar! Belimdeki pa -

laskayı a&ker lik namusum için ta 

11'-YOrunt. 

Katırcının birine ibir yumruk 
:indirerek: 

- Ağayı söylediğim eve göt\il'
mek için bana y~dım et! di.ye ba-

• 
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ı Deniz Feda· • 

OSMANLI - iT ALYA HARBiNDE TRABLU 3 
GARB ve ADALAR MUHAREBEcil 

-~-- •Il ı 

Bu limana evvelce de gelmişlerdi n_ 
,ı azı 

~ey yapmıyan ltaly;uı buhrı~ eli!• 
00

, Bütün bu beyııelmilcl dediko -
dular, İtalyanlann türlü istilalara 
baztrlandıklarına dair tahminler 
devleti Osmaniye için hiçbir fay
da temin elnıiyor, yalnız (deliye 
taş anma) kabilinden İtalyaıı.ları 
bu hareketlerin icrasına sevk için 
kamçı vazifesini görüyordu. 
Şu kadar ki: İtalJaıılar bütün bu 

J1evk ve teşcilere rağmen Çanak
kaleyi tehdide ancak 1912 nisanın 
da eüret edebildiler. Fakat, 1!111 
kimunuıwveli nihayetine kadar 
Trablus ve Tobruk limanlarında, 
Bingazi ve Deme önlerinde demir 
üzerinde beklemek mecburiyetin
de kalan İtal)an donanması tam 
serbestisini elde etnıeden evvel ne 
Beyruta, ne Selanık \'e Ç'anakka
leye haıtii ne de ıın iki adalara 
yakla!i=ıua~a rl· s.a ~et edemediler. 
Diğer taraft•ıı Adriyatikte İtal

yan ablukasının de' am ettiği har
bin ilk üç giinllnde İtal;yan harp ge. 
mileri Os: ıanlı lim;.tnlarına uğra· 

yıp görülmemiş şekilde hareket
lerde bulunurlarken Osmanlı me
mur ve karakol gemileri bulun -
duldarı yerlerde hiçbir hareket gös
terenıi~'orlar, İtalyan mLi,,.adcrele· 
rine karşı iyi bir mukabelebilmisil 
teşkil edecek hareketlere başvur
muyorlardı. 

Me,ela İşkodra ile Şinkin ara· 
sında muntazam seferler yapan 
Karadağ hiikiımetinin bandıra•ını 

hamil, fakat aslen İtalyan Pulba 
şirketi vapurlan ;·ıne mutad se
ferlerine de,•am edi)·or, limanlara 
uğruyor, bunlara bir§ey yapılamı
yor, Şinldn, Reşadiye, Preveze ko
moılorltılcları merkezden bu ııemi
ler hakkında nasıl muamelede bu
lunacaklarının bildirilmesini şif

reler çekerek istiyorlardı. 
İtalyan donanması Adriyatikte

ki ablukasını devam ettirdikçe bu· 
r&daki liman ve •ehirlerin çok 
sıkıntılı vaziyete ıliişeceğini gören 
dev Jeti Osmaniye de bu hareketi 
düveli muanama nezdinde protesto 
ebnişti. 

Şinkinde 4 ilkteşrinde yeni bir 
hadise oldu. 

Bu limana ev\•elce de gelip sa
hilden bndilerine ateş açılınadJ
ğmı gören, Sabah ve Neva vapur
larını liman dahilinden müsadere 
ettikleri halde kendilerine hiçbir 
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Başlıyor ! _, 

ğrrdım. Sonra Eytibün kulağına 
fU11ları söyledim: 

- Ağam, b1U'a.sı çok güzel bir 
f'!V olduğu gibi zengin bir yer de. 
Bundan başka evde yalnız başına 

fevkaliıde güzel bir !kadın ~ var. 
Yalruz bana -bir söz ver: 

- Bu evi yağma ettinniyeceg>
ne ve onu müdafaa edeceğine!. 
Ağa te!'eddüt etmeden Allahın 

üzerine yemin etti-.., şunları ili ve 
.tti: 

- Ben yaşadı.kça o kadına ve o 
eYe kimse dokunamıu. 

Tamburun üçüsııcü ve son sıe -
sini acı acı duyuyordum. ŞJddetli 

vuruyor. Mı.d1akkak lıarelret var, 
Aikıncıların gidişi de onu gösteri

yor. Ta.mburwnıwz tekrar ~ ve 

son olarak vuruyordu. 
Arbk ~ ve !bölüğüme ye

tişırıeğe WIM' ve-elim. Hem ko -
fUYor, hem de Eyiilıe bağın.yor • 
dum: 

{Deva.mı var) 

4 ilkteşrinde >eni bir harekeıe geç- if , 
tiler. 

ıak 
ŞinJıine o •abah iki tane bandı• ığ 

1 
rasız harp gemi>i geldi. Hunl•1 D: 
limana girdiler .. demir attılar. Öce 

Halle limana toplanmış, bandı- & 

rasız harp gemilerini merakla ser lut, 
re başlamıştı. Bıı gemilerden bıt tim• 
tanesi kı\'ında beyaz bayrak bU" idar 
111nan bir filika indirdi. Binler<' den 
çift göziin hayretled, bakışları "' 
rasında bu filika limana gelmiş .,. si 
lan Loid kumpanya.ı ,-apurlarJJI • 1 
~an Skütari vapuruna yaoaş1_' liği 
içindeki zabit ııemi sii.-arisile b~ ko 
müddet konuştu. Mütrakiben trk• 
rar filil.aya bindi. Filikaııın ı:öP' 
derindeki beyaz ba~·raı:ı bir it•1 ki 
yan bayrağile değiştirdi Bu sır" )'et 
da iki harp gemi" de boş dııt~1 Jile 
bayrak direklerine İtalrnrı b•8' ht' 
dıralarını çektiler. Filika liın•• eey 
deki diğer scfinelerc. O>ıııanlı ,r 
purlarına doğru arama yapma~ il' 
zere kiireklerini hareket ettir4 
Düşman zırhlılarının işaret oı• · 
hallinde de Şinkin liman rei>lif 
ne hitap eden şu isaretler göriile 

- Liman dahilinde harp k•'8 

ve diğer sebeplrrle ıniisod« 

lazım gelen gemi "e hamule b111
' 

nııp bulunmadığını muayene e4f 
ceğiz. ,, 
Şinkin liman reisi. kay m•b'' 

1 
mahalli memurlar ,e~raf ve hal~ 
bliyiik bir kısmı sahilde toplaııl"' 
duruyor, merakla diişmıın b'; 
gemilerinin harekatını takip ' 
yordu. 

Birkaç gii.n "ve! Sabah ve ·ı 
vapur]annın nliisaderesi h11lı:~ 
daki telgraf ve raporlar i-t••'ı1 
dan bildirilmiş ,oradan gel•" 
vapta düşman harp gem'ler;nt 
bilden niçin ateş açılmaıl•:l1 ~ 
rulmuş .. badema herhangi ı.ır 
m.a.n sefinesi ,,.e ·a nakli r., ıf 

sinin limanlarımııa ugradıı:ı J 
dlıde ateşle karşılanması, 1>0~ 
hareket etmi"enler hakkııııl• 11 
batta bıılun~lacağı açıkça 1>'1 

rHmişti . İ 
Binaenaleyh bıı iki baııdırpl 

harp gemisi Şinkin limaııııı• ı' 
vasızca girip demirlediklerı 1' 
man sahil tahkimalındaki / 
toplar! bunlara tenih oltl~ 
hedefler teshil edilmiş ,.e P' 
11lm1ş . toplara mermiler ,urii

1 

bütiin hazırlıklar tamalaıııııı~ · 
ııız bir işarete, bir: 

- Ateş!, 

Kumandasına bağlı kain'' 
Limanda toplanarak dii>ıı•B 

1 
1.,' milerinin hareketini gözet 1 

m.an reisi , ·e hiikfımet mefl1
11 

harp gemilerinin italynn b~; 
çektiklerini ve işnretlerle d< r' 

- Limanda harp kaça~' g 

cağız.. • 
Kararını bildirmeleri ar''• 

~!~~t~:r .;:;:,~1::.!~Y;,ı::·~;:, 
rini ve o şekilde hareket e 
ğini öğretmek zamanı gel~ 

Liman reisinia yanındSI 
nanlar sordıı1nr: 

- Demek bunlar dü§nı•P, 
gemileri .. Limanda arnnı~ -
masına müsaade o1unacııı. 1 

L
. . . . . ,,,.,, 
ıman reısının sesı tı . . 

_Hayır. Hükllmctin tfl11~ 
tir. Bu gemiler bida~·ettr ~r'' 
sız geldikleri için ateşlr ~', ~ 
mazdık. Fakat şimıli düş•~"', 

·1 . ld - jitlll gemı erı o ugıınu g 
Verilen emri yerine getir~t' 

LimaRdan işaretle harP 
rine cevap verildi. J 

- Arama yapamaz~UJ111' 
' sularımm. terkediniz. ~~ 

' t "l" k t:iP Bu ışare verı ır en '< c' 
• < 

bil topçuları hed<>flerııı dl 
bekliyen toplannı kunı•• 
nın: 

- Ateş!, ,r 
Emrile ate~lemişler, s~~,ı 

ken saatinde nlukta alı1' ;Jr" 
kan sahil tolparının wr~ 
anda iki düsman harp gt 

. d .. drP 
, sütunları arasm a go; ~111ıJ 
İtalyanlar bu umma ı ç.ıf" 
loeklemedikleri ateş Jıatf 

1 
cele demir alınağa bir tıı;J" 
ateşle mukabeleye ba~l•f111 
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Zewk ilemlerİDİD huin Detice}erİ 
RomaD}'adaki - karsa-

tahklar anuında bq bin Masum kızlar nasıl 
kadar imanın öldüğü ha-
ber veriliyor. Romanya ha- d O O 
diseleri müphemiyetini mu- uçuruma ş 
hafaza ediyor. Hadiselerin 

r . 
hakiki mahiyeti ve cereyan - Röportajı Yapan: -ı 

~!1~y:;:~ı1ı:~~;ı:.: ::~~,!::1;1:';::ı,h,::ı;:~;~i!. Japonya ne va- Sovyetlere şark-\ "Italya arbk AI- L HALüK cEMAL 1. 
a ı.nınıştır.l TUR lamamaktadır. Bükreıte 1 k • t h b t •• f nta ------taı-ebeıı_i_ik_en .. , 

his eden: MUAMMER ALA au"'kfınet oldug" u bildiril· } a T e a ll U UZ mı • manyanın Kız San'at mek..Oi 
· Jı babasuwı olümile bir fabrikaya ı..-

oınaıı) a Iıadiseleri mup em mektedir k k ? lk ·ı k • b • Lim.ıa ısıninde 17 y_,.ıa misum, sil· 
iYetimuhafazaediyor.Leji. • -! arışaca mış • ası Verıece mı ır parçası .. ,, zelbırirnaf•brikatörmgcnç ortaiı 

ıı:rler reisi Uoria Sim.anın tev- d Vil Zıva blı: rrt"Ce ,_,_ılı bır yerde ıçıki U. 
1 tai reisi ve Cwnltur naıoze i - , • _, 

edildi"'i ~ayiaları kuvvet bu - Tokıo, 27 (A.A.) - llarıciye Nazın Tokıo, 27 (A.A.) - Koluınbla1 dtta Londra, 2'T (A.A.) - B. Garviıl ~ sarhof f'lnl~ \'e aonra da bir odaya 
b ' • b ki dün tav,·are ile Londra~a gcL n M ıs k bu ·· --• ~ıısı h · d · ,_. kal~- d ki· tadır. 1'~akat, henüz resnıı te .. ., ., . a uo a, gun u.acvus n m..... rnebusan meclb:i.nde bir mebus, arı~ ııı 1.11r ma ~ ıyor · atlılrak hers.c'.Yini çalmıştır. Sonra Ll-

. mi:ıtir. Vilki guetecilere deın~tir haricıye encumenınde beyanatta bulu· ciye n z.ın M. ll(a uokaya iU •uali oor- .Akdenlzdelti parlak mllVlll~ mla Ue Zi11l iki .,, me\ree otunıyorlıır. 
neşrediJınemiştır. P t ki: narak, Japonya tar.ıfından )..1a.nÇUTlde muştur. Yeni bir nizamın is.ine teeı- 1erım.a.. mutıef.ikiırıa; Yı.maolıle.nn ı>er- ÖrnruDde sevcl)'ı tatınam..ı.1 olan &'eDC 

Dahl·ıı·ye Na..,rı General e ro· in ,....,.;,.. h k~· ı t ·ı nı .... l k r l ı F t J0 tal f · «--Niyetim iki hafta kadar - ...,.~n are ..::...ın me< enıye a CJ e- vik için, U. R. s. s. e bir nüfuuaı-..l a uı er er, aşa yanın ecı uya- kız bu ılk erkeiin çılgınca sewnek\.e .... 
e •ko da evinde mevkuftur. saslarının talırı ·1e bır b l.nngıç oldu- baıT"''-"'"C. k mı•·-'· nııı ~le h<'p buolar, Amerika tera~ d •~•-t b. -•~~ Zi -~•uı. , k Jı -"terede kalarak mümkıin olduiu o-.=~ = U'. ··~ 1C ___... yanın ÇOcu~ 
bı•vekil General Antones U ll- •~ jlıma dail' Amcrıka har C•Ye ı=:ırıB. M. M uoka fU cevabı verm lir: ı ünil İngı.ı..re tarafına baolırmıudaıı ari<ad"fı Doktor Rop• LAnuaya beyaz 

> kadar ço1ı. ıeyler görınektir. Mem- Hull' ~·- i "'"" ,.......... 1 a·· ük Bri•·-.. . ha ~--t liman tayyare ıueydanı ve . un BUL1'Cr ne çt>vap verm"'i'-..: U R. S. S. ile mün ·bcUmiz 7u.~ ev\·e uy ....... ..,.ayı ım ~ bir t~ \·erıp serseınlrtiyor sonra teca-
, ' d k" r lekette dola';imak isterim. lngilte. - japonyaııın gay ı sulhçu. ve mti.- 11 rse, ık em 'eket arasındakı anlatma- harbi ltuanmak hususundakı gayl't'tie- '-""UZ edip zorla arzusuna rlm. ediyor. 
eııdifer mıntakaların a ı po ıs 

d rede bulunduğu.n1dan dola) ı bah· retten bu,yWt şarki b r A.<ya kurmak· lar cı u bakm=d:ın olacaktır. rirıı bir kat da.ha arl.rmıya Almanları Ansızın Ziya odaya ııeli7or, oıılan Y'f-
ares·ıni askeri makanı,ara e\·re. · k tır ç· k -~·· f tuhat e ıst sınar D b N k •-· t tiyarım. Ingilterenin davasıııa ço · un u an.uı. u · v i r ır mebus .ia llarbı)e ezı.rı acv e ......... ş :r. lkalıyor. Reşat kaçı.yor. Zı7a ıtıudi li-

bır. en1irname ıını.alaınıştır. 1 kalman~1 .,,tır. Amerika yarın garp kur- G n-• T oya -rdu"'· ~· -·•ie· cDi- Ahrn.n planı muhakkak ki, Umiı.is -;.. tahk _.,_ k --•·tadır ~-büyük bir teveccühüm vardır. 8ü- - ~r~ - •" •- ·- m~yı or "'""' ov .. - · ~ 
Londrada bir ııazelenin ifade - resinde hiikım bir nU:"2: sablbiclir Bi· ğcr n ıı tlc n ş;cıg K y-Şek"e olan f kat n,.ıooı dur. B ra• belkı de , ,, g !lÇ kız onraıoını bııc şöyle ..,... 

ka tün diinyadaki hür insanlar uğ. naenaıcylı japonyanın v. •yet nldıgı ve ya"1!ı TJlannı menetmek ıçln. Japonya uzak değildir. Biz ı likdeyiz. Fevka-
e göre, Boman)adaki rg~~a.. runa döğiişea İngiltere)e Ameri· sulh ve nizam t.Kis etmek ıst.edıgi &arid muharıplik. hllkıaı·uu 11crı süre~ n \... ıa e n1ıik mmel mAncvıyata ve fevk&· tatıyor: 
!ar yeııi ıııui nizamının sa e. kanın miiınkün olan her yardımda &ya gıbi baıka mırtakalarla ugı11şına- dır•• lldc kuvveW ellilhlara nuılik bulun11- O fevkalade n=k. m~f1k ı.nsan; 

"ğini bıitıi.n çıplaklığile ortaya bulunması için elimden geleni ya- sa daha iyi eder Amerikalılar ıyl dü· General fU cevabı vemı11tir: l uz. Sa k...ılıkla d<ı:ıl azami btr •· .bır karınca)• bıJe ıncıtmektcn çe-
oymuşhır. şünerek 5unu anlamaları ltıı.ımdır ki, cl\lescle, ha:iha.urda tetkik edilmek.- ı. \ , kırılniaı.: bir c ::ıretle ve sar- :klnen tneThametlı adam ~ın>di taş 

h L~1-- ·• 0 umen pacağım. b··-'; ... hu ı·apon A:-nc .. ıki.i~ ihtılfrllIWl tedı·r.> .sılmaz bır ~tiınatıa karşı koyacaiız. 
Gelen 8 """""'e gore, .. tNGİLTEKENİN SOFYA -~~ l<csilmlştı sanıt~ .. iç parala) an yal-

de ağlıyorsun öyle mi? .. • diye p&

npn hır süzüluşle kollarma atıl • 
dım. Başmıı goğsu.ne kc•ydu,.,. Şım. 

di artık ikimiz de «ucak kucağa 
hıçkınyorduk!.. 

Ziya Beym deınındenberi belli 
etmediği 1.et'ssürü bırden coşmuştu 
Yaşlar gorunden durmadan akıyor 
asabi buhranlarla sor:;.la sarsıla 

1111n1yordu: 

•- Niçın yaptın bunu bana ı:.a.. 
rnia? .. Niçın? .. Onun bend n fazla 
nesi vardı? .• N 'ni .sevdin? •. Ntçı.n, 
nasıl ııevdi.n? ... Neden? .. Söyle! ... 
Bana acımadın.sa, a lamıza, ken

dine de mi acımadın?-• 
Ah yarabbim onu lııArulırnl&k 

için ne yapmalı idını ?_ Nekadar 

suçsuz, rnasımı olduğumu, ı:an • 
nettiği gı bi Reşadt bemm çağırma 
dtğımı. alçak namus duşmanrnm 
zorla tecavüzde bulunduğunu na
sıl tcmın etmeliydım? •. 

K:-··-ümeti Büı..-te vaziyete ha - SEFAR.,...l esası Amerıkarun müdal\alesi siyaaecı- ---<>- lngılız milleti, !ıtreleıı hazır ve diaip. 
"' ~.... • "'" den llerı· gelmektedir "-"•ir. Naz ltu•-eli bu sefer bıllim vamularım, hıçk.ırıklanm zerre ka. 

im olmakla beraber, bazı vila • . Ste!anl = . • Röylf'f ajanııı, fU tekzibi neşret. Amerıka Çıni kendi ılk müdafaa haltı * Bod ı>Otle, 2'I (A.A.) - : uruwfarı kuıı..narak en ümfüızce bır dar teı>ır etrnıyor bir ganit gibi 

Bütün safi et ve gayretimle: 

•- Vallahi benim kabahatım yok 
Ziya Bey dedi mtekınıl gunah Re 
şatta ... Bana •nezle tozu• di e bir 
şey içirdi. Sonra üstüme atıldı. O 

:kadar zor !adımsa da muvaffak o-

ti d ka 1 kıar devam. et. Tunarun h""mul üz.erıne s.ı.eget d-e er e rgaşa ı ınektedir: •--"terenin Sof ya elçi· teli\kk.i ell•gı ınilddctçe Amerıka ile ja- _, l*bb!lste bulunacaktır. Eger Hilltt sert, hıarekcwz duru..-ocdu. Nihayet 
d k. ••-an .,..u ,a•ı Fular altında kalmıllır. 80 kadar ' ektedir. Romanya a l l11J.l.I L.. ı· pon7a arasında dostluk rnunasebeUe- derhal ınuv.ıt!D.k olaınau! dlınya ön\m- kr l dı da lifi, elçiliğin .. ymct ı eşyasıaın ev harap olmuilur. ayni ciddiyeUe emrim le ar a : 

'aları, bu hadiseler karşısın İstanbula gönderildigı··, arşivlerinin ri asla tahakkuk ettirikrm de ~hediyen ılliıı edeceldlr. 

dır B. Matsuoka üçlü pakt devletlerinin Bundan bır hafta evvel yapıan Hlt- c- Hayır, arlık una inan:m.aıın. 
yirci kalmakta . Sofyada'"' Am-~L-- Birleşik dev· · b h b·• • ., cna..... hudut.uz !utuhat programı tanzim el· ler - .Mu"'°lln! mfilUt.at. bu harbin en Inanmnarn L1mia .•. Bu a w ı .. 
Bükreşte Mi 1111<mrların teınız· !etleri elçiliğin• tevdi e<lilmı' oL mi3 olduğu hakkındaki iilpheleri red· Proınaganda elim ve aynı zamanda en cüluaç bir mL,..ıtr. Gid<'Ccl<sinl.... lamOOmı. Kendimi ke.ybettirn!.. N&-

_.,.,--lDeıine clevaaı edilmektedir. duğıı. bütün elçilik memurları~• delmiş ve de1n11tir ki: I" Mdisesl olmUJtur. Mücadelenin yeni ve Daha perışaıı, daha mazlum iıı- musumt, kalbime, ölen babacığı • 
11.\'velk! ge<:e "°brin bası nokta • Türkiyeye Jitmek üure Bulgarıs- Üç mihver edvletinuı yegane hedetı J•g"' ı"l hakı'katı"n mübrem aafhııııının b~langıcıdır Mwı- led. . mm mezarına 'Y'<'!'Din ed<-rim ld d~ 
loınnda hid':-'er olmaftur. Poliı b 1 L daha lıdıliıne bır llem kunnakt.ır. Eıer ~ &01.ın.i artık bir ıız1tada1 olarak rleğil bir un. bud H ._ __ · · · ...,. tanı terketmeğe hazır u ıınma.. A b D" .. ki ,_.., I rusu ur... em ""'"mı ıçın 9eD IR k ..:ı~L ~--~- tm;•tir Amer>ka mill•ti ba>ka tıirlü davranır- tebaa olarak gözükıiyor. l!akikaU. ·- cı ana ... uşun şunu;-. . •. 

rço ..U... mii..ucıv e .. • uz·· ere •·l'ıınat ..,erı'l~'"" hakkın • k J • • rum '-•"a brr erl<ek mev~·t "-""! 
Y d art "' ....,., sa, e en fena olan enternasyonal va• ta en ısı M !ini bir diktat6r olmaktan çık • ye kadar sensiz bır ciakrl<a kal • ~ '" ~ıs·. 

e ek subayların ~ubat ve m. d-L·ı haL-rl- yalandır. Bu, bir dahili cbr ve olamaz da' • ti tal ..,, uc - ziyetl bır kal daba fenahıııtırma""" ve ınıştır. Onun diktalörluğü ancak madım... Sana alışmış. her yini .... 
aylarında 30 gün müdde e ııa Alman propacandasıdır. nihayet ehlisalıp z.ıhnl;yetinden vazge- (B.~MAXALEDEN DEVAM) ••lcre inhloıır etmok!.cdır (Ark s ) 

• ıl ~ uğruna vcrmı• zavallı bir kadın a 1 var 
ctirmek üzere ıilih altına çagu • FRA.'ISIZ DONANMASI çerse dünya sWlıwıe daha ziyade !ay- rümüş, hayalini besliyen kuvveti. Alınan mudahalesı, ltalyan hayat.ımn • 
nıası takarnır·· e'-:..tir. General Havas aı·an··-·- b'ıld"ırdı'g"ı'ne go". dal. olur. k her hasında ııörrunQ hep daha ziyade şım<li evınden, senden uzak, yü- • -

.. .,.., o~ ne güvenerek yine buı~ .. ıarwı o • Hapısha ede k k d 
Ant k k nda "eni bir . r· . B. Mat.suok• aözlerine ı;öyle devam ger rccektır. Bu muda!ıaledcn neJret nız düscrs(' l'C olur, ne yapar! .. Ba-. n şı a ID 

ones unun ya 1 .ı re Amerikanın eski Parıs se ırı ·~ı) an bir hızla ve .. ,.elik mih\."er• " • 
L,,, • •t d'liynr , elmi;;tir: ' h<ı> daha ziyade artacaktır. İtalya arlık acı .Müsaade et bir hizmet.. • k • 1 • } 
qÜkümet kuratııit ümı e 1 

• on kanaatı' ız' har etmiştir: ·ıt• kı il Al k gına na ... IS arpın erı yapı mıya ":\lUS' s- Amcrı.kanın Avustral7a ve Ycnı Z - ı ııa c manyanın uca Hıtler ımp; '3torlulunun bır parçası k 
MACARLAB MEMNU!\' '' •- Fransrı donanması, hcrhan· lfmdayı da Amerika için ilk muua'aa dıı ııı~llir. Çelik mit.vude, Al • oln ıtur MussoUn~ bır İtalyan impa- çin, bir kolen gibi yanında ala- b 1 d 

M B '-'!' K t Teleki söy· .. yım ... Yai"arınrn kovma beni... aş an 1 acar aşvea.ı 1 on · . gi taraftan celine gelsin, bir mu- battı lelik.ki ebnek: ve Monroe n arı- 111 nJ a ile birle:jmckte İtalyanın rutt"r ğ uk ı k hu ..ı unda:kı hillya- y 

!ediği yeni bir nutukta. Macarıs.. sadere hareketine karşı kn~ ınak y UH tabri! eylemektir. Japon.rıı A e- cleg ı. daima Almanyanın maddi ve lannm eD dıyen uçup ııttiilni gôrll- SOO.,n ayrı!.crsarn ) aşayama:ın. Ye- İstanbul ve ÜSküdar ceza ve ~ 
tanın üçüzlü pakta Htilıa'?~dan ve kabında kendi ke.ndisini batır. rikadan bu hattı harekeı.nı d ınaııcvi menfaat miilalıazası hii.. yo . M ı •ı b•r daha keneli rn.n edHirn kı dayanamam ölü • ~ evlecindeki mahkQ.mların atıl 
bahsetmi tir. Macar Başvekılı, ha· t rnc ın , temek ınecburıyei.nded \,.un· muııortp kuvvetlerının başkum•ndanı rüm' bir vazıyetten lı:.urtarılmaları içın 

1 dıtı mak emrini almış ır. kil aksı tal<d•rde ilci devlet arıısında kimdi. Çünkü, Akdenizde çarpı- olaı ~ ıc ktır • ... " 
riti siyasette d.:n.uklik 0 m, • Mare•al Peten, Amerı'ka s•fı'ri Af " d h bed Ok llie cevap ve:rrn--''. ''-n 1ı•u mu··~~e .. ·-·-ilikçe vapılaıı •-t • ~ .. ..,. h• , • dostıuk milnaoebeUeri 1eı;,., iht;malle- san, rıı;.a a ar en, yano • Jtalya, lliUerin muavlnleruıın eline > "-'U = ..,.. "" ~ .. -.. ' ..., 
111 liÖyledikten scwra, BoınaRY•. a. Amiral Lealy şerefiae bir <;':le ıi· ti pelc zaytClır. larn denizaltı sal•n muharip bir ceçı şiir. ıu.ıya şımdılik bOyllk bır yüzümü, göziirnü dizlerine ibadet- ltiltlıer biürilmiş ve .nn.ıt'Xlavil _... 
diseleri hakkında demiıtir kı: · ti z· f tt llnrici Amer a, eg·er Avrupa harbine ka· ı't J i devlet olınal<tan taınamıle çıkT1Jıştır. 1 • k ğl ak tekr edi maye ile h<ır iki ceza evınrle ıı. 

B
. ._ Alma• Jıat'alarının yafeti vermış r. ıya e e • a ya ngiltere ve Fran ayı ıneş.. e surere , a ıyar ar • 

- ırço.. . • t ye Nazırı Flanden ve Balıri) e Na· rliScak olursa, Almal\)'ıuun ilk önce gul etmek ve Alınan ayn fırsat --0--- yordwn: yeni atölyeler açılma.ııı kararlaş • 
Ro-y•da 1ı111unınaaı bızı es - 1 Amcrıka kıtaoma taarruz etmek te- M hk- 1 tınlrn••tır. 
ki tmektedir. Zaten iki seneden· zırt Amiral Darlan hazır bu uu - o<: ,busu müstesna olmak şariile, uçlü bırakmak bakımmc'nn Berlinin çok 8 Um 0 8R c Biliyorsun dünyada senden -. 

L.nrı .. oldugu" gı"bı" Macar bükftmeti muştur. pal< u 1 maddesi ilen sıirıilelıılir. işine elverirdi. Harp filen ba ·la- CaSUSlar baska J.imseciğim yok.. Düşıin lı:i Üsküdar ceu evi ?nüdütlüğün-..., · __ ...,.& ~annj İ \ h b ' d'k dim H lla den İstanbul'--\,..;~-~.-' m'''"''-tetikte bu\wımaJrladır.o Al' ruAn. ~ Bunwı m nası JU(lur k , Japonya mu· dıld ve ta ·a ar e gu ı ten Ko , 7 (AA) _ Ste!ani: Ca- seni nasıl sever .. ep yo • ..,.1".',...,._ uuu.-
Macar Milli Müdafaa Nazırının • İngiliz umumi karargahınm bil. kad eratııu oynamaktadır ve blnaena- sonra hiıdisat Al manyaya o kadar ""' .u ıa itham edilen bir mıralay, bir rını pencerelerde !><-ki rdim. .. Şim- lüğüne getirilen B. Mıat&la Keııt1111 

Be 1
. ..,.., zivareUea bahse.. dirdiğine göre, Trahlusta Deme lep lbUynUı boreket etmek :.ızımdır. çok )ıırdım etli ki. Almanya Av· mu zım vu iki t yy.ore zablU •leyhln- di b(,n .sensız ne yaparım! Nastl Keskinoğlu Üakiidar tevkifha.n. 

r ıne yap~ J ta d 'şt"ır civu.rında düşmanla ten1ac;. halin~ Şunu herkes bUs.ln ki Japonya taa.h- ruı>a kıt'asnıda unıduO.undan en de çı an dava nt'tic 1enm~tir, Miralay -L sinde bir --ı.....- -....;:ı~ -- __._. 
den Ba""ckil, btt husus emı de bulunan ı'lcrı' kuvvetler ta'-'· hütıcnndcn kaçınmıyacaktır.> 1 ~ kuı·c"c, mul m 14 sene hap o ve dl- yaşarım? ... Hayır ruısıl nefes ...,. ......_. '"""J--. -· ....,._ 
ki 

•· •Y• ---G ___ kısa •. man urfında Frunsız or. • rım? Yaşayamam. ÖlüQlm artı.ki .. • kadın, erkek iskarpin wtıertiltat&-
d · · ger ik.L zab t te seki% r sene hapse malı-

~ Bu ziyaret hakkında tebi· ye edilmektedir. Eritre e Bıscıa Yugoslavların bayramı du.,unu dnhi yenmi. olar~k snJı.,st kOrn olmuşlardır. Dizlcrıne daha sıkı sanldım. BJ:r. ye!m aç:ınt§, bu a.töl,.elerin t-.... 
. la d ıehri de İngilizler tarafından zap. kaldı ve İtalya buna mukohil Ar· den hızla silkinerek kollarmıdan bul ~fbenminde de w.;±; -

b . 1.. ,,_,_,..an şayıa r o- d' • b ·· .... _. 
ıne uzum """""' tedilnıiştir. 150 esir alınmıştır. Ha· Yugo.lav ını ayramı muna • nnnılhıkta, Akdenızd~, Afr• ·ada kurtuldu: çil.mittir. 

!aşmıştır. Milli Müdafa~ ~~n rekit şarkta Ag.ordata doğ.ru in· I ıebeııle bugunsaat !.! de tclırimiz· Jogil'7 kudretinin karşı ın •a ezil· Asker go""zı"le A~a .tstenbul - .,.~~~-- ._ 
d Cislerı.nı %1YL 1 h . d •- Hayır Lilınia... Hayli'... J·- •• .,_,.... ._ 

Alman or w;unllll r ta ı..:..< etmektedır. Habeşıstanda, dcl..i Yugo•lav konso os ant',;ın e miye ınahkiım bir vazi 't'k diiştü. kifbaneıe.inde ·---~ ........,.,.,. _. 
ı..--dil ı'le teo:uıs ~ İn 1 1 k 8 ı d ı Mümkün dc~il ... Her""/ öldü. Bit- J-- •-a- .--ret etmek ve a.c;u er Metemma mıntakalarında giliz bir n::mi kabul fapı ata hr. ~imdi hakiki vaziyete bakan her < ırırıcı sa "' e-n cıevam " .-

ı.ulun--L ,, __ AJına.nyaya git· ed •ıRı..J~-:;;ı;~:.P~:ıt;?~:7~~::;~il I maruz kaldıgı mü külatıır. ilahe- ti artık! . .> ve büsbütün yabancı bir tafl.an dokuyan atölyelerle dit-
..,... ~· la tazyiki devam etmekt ir. lal)anın düşüncesi ~udur: · ~0 ,_,, bazı ~-•at '--"th--'--' __, • 

d d staııe o n şi,tnnda bulunan birçok ltnl~·an ~"' ~ ~ -~ ..,,.. 
ıniştir. Son erue 

0 İtalyan Soınalisinde İngiliz kıt. Nafia Vekilinin - Avrupa kıt'ası üzerinde Al· karakol ve miıfrcZ<·leri, bulunduk. c- Haydi .. dedi topla ""valarım. ması kararbıftırılm'ftır. 
bu temas daimidir.• aları i•~ı ettikleri sabayı g. eoiş • mnn,·a iıalyaya heı: bakıından üs- ....,, 
İT -aoçAŞALlK MI• "- beyanat• ' !arı mıntnkaları tahtı ·c ederek ı:•· Kararım kat'ıd·r'• Bu llW'etle hlçbir malıkt'ını,.. 

ALYADA ~ ' !etmektedir, Habeşistanda ltalyan • tündür. istediği vakit, i.ıedigi gi-
Al · •mın Ro - ı d d J ri •<'kılıyor ve İııgıliıler de ınüle- Artık yapacak b;r ... v a•-- mevkuf lıtıl bırakllııııyacalı: mu • D. N. B. man aıan t kıt'aları çok müşkül vaziyete diiıı· 1 1 .ııu sa ı.J~ eıı Ct•am bi italynı ı isgal ve istila edebilir. ' ' ,,_., .a.ı,... 

nuıdak.i hususi muhabiri şimali • bir su sıyaseti mevcut l)l:iu ,•ınu. madiyen ilerliyor. mıştı. Ne üm•I ne hayati .. Bun- hakkak bir saıı'at öğrenerek çılan-
! • ı ktığı müştür. f h k II•le gün ı:eçtikçe sayıflıyan, mub. İtalvanların Afrika imparator. J h · b tt" y ca cemiyete faydalı bir unsur Jıa... talyada bazı karga~a ı., ar çı SN ı. ,.,., BO~lBALANDI sıiylamış ve eyezan te .ı ıerıne ı·r 1 1 d .... t • , arın epsı t ı... avaş yavq 

~,ın. •' te ı Ci!}> ıc er e u.c;ı.lmc e ugrı)'·a.n 
hakkındaki habere dıur, ta: anı . t karşı uekadar para ve enerıı D\ ır- 1 h J..k 1 lui'u dahilindeki bütün orduları, yerimden kalktım. Sendeliye line getirilmiş olacaktır. 

. · Yunan umumi emnıye nezare. bir İtalyayı işga ve ta a iim a • 
dikkat bir telgnf günderm11tır. ti . esmi tebliğine göre, Jtalyan m:ık murnkünse ayrıldığını. mcm- tına almak daha kolaydır. Hatta, ayni yanlış ankulceyt yüzünde• sendeleye giyindim. Elbiselerimi 
Bu telgrafa göre, şimali ita. ly.·a şe· nın r b d Jeketimızde suların 4-0 yıllık dev· 1 h r d · 1 hep parça parça ve ıayıf "eziyette, topladım. Eşyalarımı valize yer • 

hrl
'len"nde ve b"ılhnssa l\lılanod• tayyareleri Selfuıiği bom ar ıman yardımcı kuvvet er a ın e ita • İngilizler tarafından '-La olana 

d. h 1 ı reler takip etmek suretile alçalıp 1 · ı Al la 1ıa ........ leştirdim. Ziya Beyin aynanın Jıe. 
kt • a ve hatta etmiş, bazı mad ı asar ar o m~- yaya gc mış o an man r s • caktır. Akıbet budnr. 

kargasalıklar çı ıgın . tur. Sivil halk arasında çok aı o- yükscldgıni ve şimdı yükseliş ta- men bu işgali yapmış vaziyettedir· narında duran bir rearruni de giz-
birkaç kişinin de öldüğüne da~ ya· lü ve yaralı ..,ardır. 'Üç Italyan JinM bulunduğunu be) an ed•rek. !er de. YUNAN CEPHESİ lice aldım. Yaşlı gözlerimle öpe 6pe 
hancı memleketler" yayılan a • •-Bu .ı ıl Edirnenın de su vazi- Arnavutluk cephesinde yeni 0 - koynuma soktum. Ben bunları ya-
L-rJer sal"'"'yetlı' mahfillerce kat· tayyaresi düşürülmüştür. Almanya harbi lı:a•anmadan 1 k S 1· .• . b b d 
"" ,.... d' Cephelerde Yun.nlılar muva_L yetıni ciddi ve esaslı bir suretle Jıö,·l•dir. Kazanacak olursa bu ara • e nnıgın om ar ıman e. parken o sert adımlarla odada do-
iyyen tekzip edilmekte ı~. . fak'ı,·etler •·-·anınaı:"a devam edı- ele alıp hal ve ısla ... edeceğız. de· d h ıı·· .. k b' -'-'ld dilme i kayda değer. Fakat, bunun }aşıyor. hiç birşey söylemiyordu. 

Fakat Amerlkaya venı gelmıı , ....,. tehlike a a uyu ır ~c.o.ı e k " lı ı..•t Ü • h' b' t• 
• ' "d ıoo ir alınm••br mi•tır k 1· 1 b' · ns erı arc.... ıerıne ıç ır ~- Bir aralık gözlerimi ona çevirdi • 

L'r ltalyaa avukatı Times gazete· yor. Yenı en es ""' • • • tecelli rdrce Ye la ya ıilıin mev- . . kt "-ı•-:L "-- ·-~- · 
'" L ti · ceplıe 0 e- Nafıa Vekilı· mcm:ckelln'!zın e- ı sırı yo ur. ,,..,....., .. ....,rı....., uç, g-ırn· zaman har'ı..uı•..te '"'-~ go"r ---•·-led diyor Ya.nan bava a11vve erı .. cudi,·e!i ile .ı\ man nüfuzuna bağ;. İ - ""' = r, · 
sine yazdıii't bir nıaAA e ]-'· 'ki t t' ti d ' crphtlerde de üç olmak ii&ere - düm: 
ki: •Şimdi, İtalyada halkın yüzde risinde ayrıea il~ ıliipaan tayyare ..,.trı ~mesıne aı e u erın e \anacak ve bir dominyon halini talyanlar yeniden 6 tayyare kay. 
-undan tnlaswın Mu90liniye ta. dfişürmüştür. kısmen bıtligmi ve kısmen de ta- iktisap edecektir. O halde Alman· betmiştir. Ziya Beyin gözlerinde iri Y9f 
raflar bulunmHı muhtemel de • Yunan ajansı, harbin baJlndan.. mamlannıak üzer ıduğı.ınu bu 63· ya ile hir ve bt'raber olmakta ne Yunanlılar, cephede, meni! damlaları vardı. Kendi kendine, 

il'ldı'r. Son zamanlarda gi?.li polis beri Yunanistanın uğradığı zayi· yede köylere kadar elektrik ve- menfaatimi• elnıu•tur?. Bilakis bana belli et.meden ---'• lunçkı. • d'I • Rıunffaki)'etler ekle ct:nekte ve ~~ 
memurlarının .. yıaı bir misli art- ah ihtiva eden bir tebliğ 0 "'!re 1 

- rilip şchır ve kıis..ı alarda sanayi istiklalimiz ve menfaatimiz Al • rıklarla ag"lıvordu. Onun ·"ladı-"k L esir almakta devam ediyerlar. , "6 
tırılmıştır. İşin asıl gilul tarafı, diği ve Yunan zayiatının biiyu o ve zıraatin ucuz lelı:lrikle yapı • manyanın yenilmeı;ine bağlaa • ğını llk defa görüyordum. Bu göz 

hükumetin polis memurlarına da duğuna dair bazı yabancı meınle- labilect>ğini, elektrik iiatlarıııın mıştır. İtalyanlar bir mukabil yaşları bana mucize gibi ~ir e~ 
itimadı yoktur. Askerler u mü. ketlerden ııelen haberleri kat'i lnec<'ğini söyliyerelı:: i te bu sual ve izahın bugün bir Yüreğim Pa.I'Ç4 parça oldt:: 

talaadadırlar ki, eg· er vazi)·et :ıöy· suntte tekıip etmektedir. Yunan- •- Kutahyada buyük miktarda u'"'etli idrak ve nedamet unsııru taarruz yaptılar 
' · b\'" • c- Ağlıyor musun Ziya ... Sen 

le devam ederse harp yakında bi· War, zayiata ait böyle bır le ıg T1X"Vcut Linvıt il<:ömüründen istifa· I halinde ltalyan milletinin uur ve (1 inci aabıl•doo de., .. ) 

tecektir.• neşretmemi !erdir. de ederek bir santral lmracaftız Bu rıılıııııu kemirdii::i muhakkaktır. !arının }ar<:hmile müleaddıt muka-
HALİFAKSIN BEYANATI santral İstanbulla Marmara ve Bu itihnrladır ki, İtalyan milldı bil taarruzlar yapmıştır. Maamafih, 

Amerikaya gönderilmi buluna». Dbkl maçların garbi Anadolunun ihti ·acını tem n ürükkudiği hatalı Silasrtin ne- Yıman topçuları, muannid ve mü· 

yeni İngiliz büyük elçisi Lord Ha. D8ÜCesl ed<>cektir. Sakaryanın Polatlıya ya- resinden dönülürse kendisi için kir I tem:ıdiy<'n yeni kuv...,tlerle takvi-
lifak., Amerikan Hariciye Nazırı kın bir yerinde vanılacak !'Si atla sayılat·ağını anlamış olmak mev- , ye eo<:lı' n İtalyanların bu taarrw: 
Cord;ll Hull ile bir saat süren bir Dün yapılan lik maçlarında Vefa ila da Ankara ve Kırıkhanın ilıt:yacı 1 kiindedir ..,. yine hu bakımd•a I !arını püskürbmüşltlr. İtalyanla<' 
gürl•cme yapm~hr. llalifaks, bun· Galatasaray l·I berabes'e kalmı;lar, karşılanacakt r. Egrdc dr bir an· , Oscar Keller Cindnnatinin maka. muhım zayiat vermişler ' müh'aı 

• -.-- tt Fenerbah<;<: Jıeyoğlusporu 2-5 Suley· 
dan sonra ga1etedlere beyana a tral yapılacaktır. Normal vaziyete !esindeki fıkra satılmı bir ada· tay~ re teşekküller\ kullanmaj-ı manşe Kasunpaşayı 2-1, .Beykoz Top-
bulıınarak dem' tir ki : kapıyı 9_0 ve Beş!klal ı.tanbu!Jıpona avdet t'dilince emll'ketiıruzın yol mın propaganda ı eğil, müdrik tcşebbiıs etmişl<'nıe de, bunlar, Yıı.. 

•-Bu harbin tarihi yazıldığı za· 5_3 ınağl!ıp etınlilerdir. B takımı maç- şebekest en büyük ı-ı~ sur'atle my-ı ve \8tanp rver hir adnmın gii• • nanlıları bombalayııcal<ları v•de 
man şu cihet aııla<ılacaktır ki Hit. !armda da Galatasaray Vefayı 8·2 ,...,. dana gtirilceektir• dC.'Irli{tir öniine dkardığt hakikat<n tfi. ken. İtalyan askecl<>rini bomb lamlf • 
ler bu barhi, Fran anın mağiübl· uı4t::. KÜT HY A SANTRALI fIN di•idir ftnlya milleti için istiklil lar ve bu, Kavall ro saflarında kar-, 
ye ·11i mlkakiıı ln"iltereyi istill İkınci kO- maçlanoda da Aem.- ı T KATİ ve kurtu114 )olunda dü~iinüleeek gaşalıklan mucıp o~tur. 

ed• · · ' 1940 h · anın •·- diWI 2-1, Anadoluhilar Rumel!• j y lıJ d" ta ··--'--evli}em ıı:ı acın, azır • - Ankarndan dirildiğ"ne göre bir ba ka şey kalmam~tır. talya· unan ar, uşmanı, arrıu.uouı 
t hisarı ı-ı -i!AP elmlf. Anadolu ile __ .._ 

da k3, lıetm tir. ngiltere o uman Beyi rbeyi 1_1 ben.ben kaluuslardlr. Kü•a"v'l<iaki ve · elekt.-'k santra- ya i ı ili ve a ma hakkını bna- evvel işgal ettikleri """'""''lerin ıe-
rok zayıftı ve Almanya, eğer sür. Diln Jt;zlar UMında 1apılan yilrll· linin projesi haz r ı r Bu ı;antral dan boyle ancak İngilterenin za. rJ.!J.IIC ptiskürtıneğe muvnffa:k ol • 
atı hareket etmış olsa)dı, bm ıııe müsob.-da da EminönD Hal- 100 b"n ldlovc t de olacak feri ,e Alnıanyanın mai:.Jı'iblyeti muşlarriır. Yunan askerı mühim 
nı 1 edebifüdı.• Jcevınden ~~ birlnd, Fikret !kinci, ve lstanbula kadar 150 b n vcltlulı: ııütürebilir. mıktarda 'ıııvan topu, tnılyöz ve 

VİI Ki LONDRADA Mediha üçündl. Perll dli<dı-u V4 l"ıt- bir va hattile ııeleoektır. ETEM İZZET BK'IİCJil sair esliha iğtinam ctan· 1 rdir. 
Anıerika1'ın cunıhuri)etçi par· ra belfnei ıeJ.miolerdir 

Blylk korunma 
tecrtlbesl 
( 1 - ııahlfeden den•) 

elbiselerini gi.ymif olan Kad.ıköJ 
mıntakası ekiplerini ve müleaki• 
ben Ü kiidar meydanında topia. 
nan Üsküd•r mıntakaı;r ekiplerini 
teftif etmişlerdir. 
Ynrın diğer lı:azalarıa ekipleri 

teftit ~ilettktir. Bunlar da mm· 
takala.rındald me~d.ınlarda topla. 
nara lnrdır. Bu me danlar, Talı: -
sim, Re iktaş, Enıinonü ve Fatilı 
nıe~ ıl:ııılarıdır. 

Ekiplerde nzife alını olan m.... 
mur ve diğer • sahipleri tef'"t 
günleri ,.e deneme gunı ~ • azi

fele.rine ıitruıy cekl rılir.. 

ÖLÜM 
Eski gümrük nazırlaruıdan m.,.. 

hum Ramiz Bey zade ve İstanbul 
belediyesi murıııkıplanndan ve c9-
ki gıuıet.ci aıitadaşlanmı.zdan Nail 
Görelin pede!-i ımulga dahiliye ne
-:ı:areti sicil ahval memurin lrıomıs
yonu l.7lalığmdtn mütekait Ne ·ir 

Gürel k16a bır hastalığı müteakıp 
rahmeti rahmana l<avuşımıştur. 

Cenazesi yarınki Alı günü snat 
yanında Bopziçinde Bebekte Y• 
lıboyunda 168 numaralı yaltların -
dan kaldırılacak ve ögle naınazmı 
muteakıp Bebe& camıi.nde namazı 

kıhndtlı:taıı aonra Rumelihisar K• 
yalar kabn.tmıma defnedilecektır. 

Merhuma Tanrıdan rahmet di
ler, kederli atleslne ve arkada:ıırnıa 
Naile tuiyetlerım ·zi sunan 

!stanbul 5 inci ıcra mmııurlu • 
tundan: 

Mırlıcuz ol ,> pııra a ç..vrllmes:iııt 
lı:ırrıır venle 150 lira muhammen 
kıytIK?tinde Te efon !mı mark:ı 7001 
No. lu 12 lambalı radyo 28/1/941 
tarihi sah günü 16 dan 17 ye k:ıds 
Tünel meyd9.nı Tünel geçıd• 9/2 
No. lu daire önunde 1 mc a k art. 
tırnı ı v pı la cağı, muhammen 
kıvm<"lıııın yuzde 7~ 1ni bulmadıt 
tak ird 2 ~\ çrl< arttrrma ı 30/ 
1/941 p rrem gunn a'YTU a 

.at•lar >rı ve rrahall buluna -

adar me ura t -

40/4558 
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1 Şubat Cumartesi 
Sabahı 8 Sayfa 

100 PARA 
Büyük Harpte Dönen Dolaplar . . . ., 

Tü:rkiyenin en ucuz, en kolay okunan ve cep gazetesi l'tDanı l•lrenJtır F. SERTELU No. 12 

İttihatcılar Suriyeye, memur yığını:ıdan 
başka ihracat yapamamışlardı halinde en 

olan 
güzel sabah gazetesi 
İKDAM'ı mutlaka 

olarak cıkacak 
t 

Harpten önce Suriyede büyük ve 
menfi cen!yan vücude gelirmiş o
lan (Arap ıslahatçılığı) aevW.sını 
olduğu )'ttde gömmek için, birkaç 
uta büyük ünvanlar 'ffrlnek, bazı 
kimselere nişanlar, rütbeler da -
ğıtmak, bazılarına da fl11'8da bu
rada ufak tefe.Iı: imtiyazlar vermekl 
klfi gel:mift:I. 

Bilh•eva .tefalrt ve ırlrrabm en 
90k h1lı:iı:ıı olduğu Halep muhitin
de eşraf ile hük\lmet arasındaki 
milnasebet daha ciddf ve samimi 
idi; Çünkü, !Wylülerin pek eski za
manlardanlıeri ımıtasarnf oldulı

ları ;,erleri, bu zavallılaruı ellerin
den gıuıbedebilmek için, vilayet 
idare meclisi Jıararile Jıolayca tapu 
almak ve defteri lı!Jıani memurun
dan vali)'e lıadar manzumei me -
murini lr.uanınak ve keodini on· 
lara sevdirnıek Jizımdı. Bunu ~h· 
r!n bütün hayatına lıAkim olan q
raf pckilt yapıyordu. 

51.U'iymln, Anadolu ile k.abilı 

mukayese olmıyan servet ve ma
muriyetl - .. eıev \akli t tarzında 

olsun - Avrupa irfan ve medeni -
yetlle yakından temaııta bulunması 
bu memlekette (ahlak) m daha 
mlisamahalı:ar bir tekil almasına 
ve bunun neticesi olarak daha mii
essir bir tereddi husulüne sebep 
olmuştu. 

Anadolunun o zmnan harap ve 

";;;m yerlermde; sirkat ve refahtan, 
teme<ldünden b iç blr eser görül
miyen muhitinde Suriyenin, hissi· 
yatı oltşıya:n bedayüne teadiif e
dilemez. Suriye, Anad<:ıluya nls -
betle bir ~nete benzer. İklit11in, 
mizacın, itiyat!=, servetlerin, 
ahlik ilııerindeii tesir !eri çok ve 
mntenevvidir. Suriyenin içtima -
iyatı, tarihi kadar hatta beliti d.e 
bundan daha mfihlmdir. 

Suriyenin Irak ve Anadolu mu
hitlerine nisbetle çok ikrick! old~

ğu inlli edilemez. Fakat, ya.kından 
tetkik edildiği zaman, burada göze 
çarpan medeniyetin ; garbin kaba
taslak bir taklidinden ibaretoldL!ğu 
derhal anlaşıbr. 

Bu garp mulıallitiiğlnin Suriye
den pek mahdut ailelere münhasır 
oJ.duğunu da unutmamak icabeder. 

Şehirlerin bütün hayatına hemen 
hemen yabancılar hiılr.iındir. 

Araplık; tarihile, liaanlle, ede • 
biyatile ve hatta milliyeti ile Su
riyedm makl~tır! 

Sl.lt'İyenin muhtaç olduğu ilim ve 
irfanın, san'at ve ıemeddünün bu 
memlelkete hep ecnebiler tara!ın
dan getirildiği muhakkaktır. İs -
tanbuldan ve Türklük Aleminden 
bu taraflara gelebilecek feylerln 
validen polia neferini !tadar müıı
huıran -memur> lardan ibaret ol
duğunu berke11 bilir. Osmanlı dev

leti b!ç bir zaman bu fılkeııin mai, 
sınai, ticari ve lktıaadl, batta ilini 
ve medeni ihtiyaçlarını t.emin e
clememlıtir. Bu hakik•ı.t muttali 
olan bir bam ball< devletten yal
naı lıira& adaW ;pjcjjrıe düpnilf' 
tıi. 

Zablrl bir h" irııiyeti l..ız ola 
drvletin bu JDMDlekette bırakı.&t 
boflıı&u. 1emin ed.tıroodl&ı ihti
yaçları baflr.alarmın di.ışWıilp ba
Zll'ladıklarını yukarıda SÖ) leıni§!jk. 
Bu suretle ecnebiler Suriyede ken
dileri için bırçok c.hak· !.ar tasav
vur ettiler, hatta bu chak. lan 
vücude de getirdiler. Meee!A bır 

Fransız nazırır.ın günün birinde 
Fransa.om Suriye iizenndeki bu -
lrukundan ba!ısedebilrnesı ancak 
bu sayede mümkun olabildi 
Lubnaıun kanunlarile, imtiyaz -

bar ile, idat,e ,eklınd hususiyetile, 
ve halkının hissıya1"1 Tür!tiyen±İı 
t.ımıaınlyeti arasında U?lif ~ tev
hicL kabil obnıyan mevcudiyeti 
herkes tarafından gönilüyordu. İn
Ji1!zlrde ı.,ı.-~ ıııiW -

~li olan Fransızlar; hatır ve ha
yale gelmiyen ıciyasi ve idari hata

lar araaında, Maroni!erin dostluk
larına güvenerek, Lübnanı eski ha

line iade etmek gibi akilane bir 
harekette bulundular ve ancak 
eski §ekliDe eokmakla halka iste
diği haklan vermiş oldular. 

Halbulı:i, Osmanlı devletini tem
.U eden (İttilıatcılar): Harbin ver
diği mvvakb.t ıre zalıirl halr.W'dan, 
geçici ımıvalfakiyetlerden istifade 
ederek - Atiyi düşünmeden - Lilb
nanı tahrip ıre halkını açlıkla, R

faletle, titm1e öldürdü. 
(ArlıMa var) 

Geçen Umuı;ni harp
ten habralar 
(3 iiftCii vyfa4- dn<ı"') 

bim fidd•tleadınMğe IOiA MQÖl'

miifhll 

- Zannedildiğine göre, Amiral 
Holtzendorf'un Hındenburga ver
diği rapor üzerine ... Amıral bu ra
porunda ııon derece fiddelli bir 
denizaltı harbinin, Al.'11anyayı ga
lip ç>karacagını lıemin etmişti. 

- n...w-aııı muJıore~ ......ı 

karar tıerilmiftl? 

- Almanyarun V aşingtonda bu
lunan sefiri Benıstorf 19 ünunusa. 
ni 1917 de hiikürnetlne verdiği ma
lumat arasında eğer denizaltı har
bi şiddctlendırilirse, Aaı .erik anın 
Almanya ile nünasebetlerini 1'e -
seccğine emin olduğunu bildir -
mişti. Buna rağmen 30 kanunusa
ni 1917 de, Alın nlar üçüncü de • 

nizaıtı lw'bini ilan ettiler. Netice 
Brer.storfun dediği gibi çıttı . A
merika Alınan.ya ile siyasi müna
sebetlerini kesti. 

Avukat tellalları ol-

YENİ İKDAM 
e Günün bütün harici ve dahili 

haber1erini en iyi şekilde ve
recek, en salahiyetli imzaların 
en güzel yazılarını neşre

decektir. 

e Yepyeni bir teknikle 4 ve 8 
sayfa çıkarak mündericahnı 
her zamankinden fazla zen
ginleştirecektir. 

O Günün bütün haberlerini en 
güzel yazılarını yeni iKDAM 
100 paraya verecektir. 

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

a 

•• YENi 
• 
1 

D 

TAM S[YASi HALK 
CAZETESiDIR 
1 Şubat Günü 8 

Sayfa Çıkıyor 

_·, .... f-", :ı- . ~ ·,,·, - ·- , ... '. ;:.:- ..... <~ •,lij ",_ "':'" . 1'. ' ' 

okuyunuz 

YENİ 
Başmuharriri: ABİDiN DA 
Siya:;i Muharriri: Ş0U0 Ull. 

--------
Havacılık ve 

Askerlik Bahisleri 
Emekli General M. N., 
Daver, Emekli General N. 

Şakir Hazım Ergökmen 

Makale, Fıkra 

ve Müsahabe 
Mahmut Yesari, Nizamettin N 
zif, Osman Cemal, M. K, A . ..:I" · .. 

kip, Ziya Şakir, Hami! Nuri, S 
mi Karayel, Hikmet Nisan, Saf 
eddin Karanakçı, Hüseyin Şe 
suvar, Faik Berçmen, Adn 
Akın, Adil Akba, Muamme 
Balcıoğlu, Faruk Erer, Tv1. Hicre 

le iniz! 
duğunu duydunuz mu 

(S lllleil ealıln.den clnam) ~ ğ ı 1 
- B·~· hay efendim .. Yazını&, Emniyet Sandı 1 ~anları 

yalnız, eve kadar ııidip re!ikayla 

cörüşeyim ... Gelip ucreıini tiıkdim ı· Taksı.tle emlak satışı sekiz senede' 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERATI 

cl!:~U Sulfonamidler mlly1ald .. 
n İmaline ınahıNB usul ve ameli7~ 
hakkındaki ihtira idn !ktısad Vdtlle
tinden latihsal edilmlş olan 17/1/939 
tarih ve 2740 No. lu ihtira bentmm 
ihtiva ettttt bak bu lr:erre bet:k:L"llDA 

devir ft7a)ıu . icadı T0:rlti7ede mevltli 
fiile kCl7Jlla)t l~in .al.lıJıi7et ftrilebile
cıeti teklif eclJlmekte olmakla bu hcsu

"" fazla nuıl l.m.ıl edlnroelı: iste;yenleriıı 
Calalada, Aslan !ian 5 L'1d lı.ot 1-3 nu 
maralara mıu-t q-*! ıan o
hmur. 

Levlet Demiryolla.n v.e Lim&nluı 
U. idaresi IWılan 

edince tahl"ır bu~·urursunuz! de- .. 

d~nı. Bi~ daha uğr•r ın'.yıın? Tahif O/ 5 faizle ödenı•r 
gıtmedım. On !ıra liyıhaya vere• f /O 
«iim. On lira da temyiz df'poıı:i - SeaU llrh 

tosu :yirmi.. Murafı, pulu, ıasu tlsklidarda Afçıbap .nahalletıinde Melt-
buu.. tep ııoka&vıdıı eıılr.i 9 7"nl 13 No. lı - ,r "" 

Bqlerbe7lnde Boaıancıbaşı Abdullol:uo-

O ıınltlı:, biraz evvel gör le:rip 
•aTilkat delliılı. dcditi mölon şap
lı.alı fişınaıı adam 1aıumıza yak-
lattı. Arkadqa: j 

ta maball nd• Bostan aralı(P llOkaP 
da mk.1 9 mü. yenı -i No. lı 

tlııküdlU'da Seümiali mehallesmde ~ 
13mEı.z ve Meyhaneler sokajında e&k:i 
355, 355, 355, mil . yaU 2, 4 No. lı 

Boğazjçınde Sultan B"Yazıt mah..Uesin-
de Tnr.bya caddes«,de 11 No. da (Ki

Bir kahve iki cltltkAıı 

.... , 

100 

, ... 
Bir borı,o\an dola::n malıcuz olup para-

Ku.bammen bedel, muvakkat Wninat ve mildarları!e cinalen ve .ul! 
ve -Uen ... ibda alt olduiı;u llııhıl hlzumda 7uıh ahşap travtn;Jer ~ 
muh\eviy•lı .,-n ~n iha.e edilnıek ilzere w lı:çah .ad ...We Alll<AJ'll~ 
~"erMa atın alman.kar. 

Bu ile ı!rmelı: i&leJ'enlerin - lı.lsamwla 7UJlı mınükat ı-ıınot 

- ta;yln eıUa; veıılka ve leltlWerinl ~ ııfuı elıall--- bir 
wllııe kadar lwınioJ'oo relautine ~eler! lAzımdı.r. 

Şartnameler paraaız olarak Ha7clarpapda ı ... ııüm .,. ııevlt ~d., 
r...da malzeme daireaind.e, hlıril"hi• .. İzm1rde idare mapıelprmda 

tadır. -- .. ..-
....... 1111 ... lemlıoab 

J.lra )[6, Lira )[6, 

ı 48000 Cari hat Dym b ı; cı il J,15 8495,-) 
- Beyefendi, dedi, avukat beye ' 

teşrif etmcmiş•iniı. II lb,ıki, <l<tn 
itinizi bir kalemde hallediverece· 
iinl bana vadetti. 

reçbumu nıevkJindt>) 100 :ra t"vrilmesme ltıuılr veril~n ~dikte 2 60400 Carı hat k•7Ul travenl 8,40 11518,-) 

Kanncavı bile inrihnekun kul'" 
bn arbdaşım, ezile b::züle: 

- Gidettiim amma efendim.. 
air münasip uımon bulamaclı.n. 

b§&allah ~derim. dedi. 
Kol111118 girdi .. A ~ukat dellllıııı 

orada bınkarak yürödiik. 

. KULAK MISAFiRI 

TAKViM 
2 acl KbON 1941 

PAZARTESi 

27 
Ay 1 - Kasım 81 

Vuaü Vakit 
Ezani 

... d. 1111. d. 

8 16 G6net 1 58 
13 27 Öğle 7 07 
16 03 İkindi 9 44 

18 19 Akflım 00 

19 53 Yataı 

6 33 lm•k 

Kariye civarında ve içinde milşterelı: (.)3 (15000 Kayın köprü traversi 

b\>llan lr:u7wru bulunan hıhminen 5900 l <.HB ı lravenlt!r ıneıe "'*1i1 eda. 

Üııklidarda Seliınıali deodi mahalle.. l,00) 1750,-) 
sinde Keres!W sokaıım<ıa eski 2 yeni 2 ) ) 

No. lı 
Beyoilunda :ıtı.eyınaıtn mahalleoinde 
eski Billbülderesi yeni Vllne 110ka&ında 

400 .zira .... melre nulrtanDda .,.. 1000 lira 1tı7tnetl (dJğl laktlırde 
muhaınmeoell bootan 7<'ri 2'1/2/Hl • 8600 Cari bat lca7m lravenl 

7,00) 1500,-) 
a.oo 1935,-) 

eski 6 mü. 8, 6 yeni 24, 26 , 28 No. lı 101 ar1111 ar-. 25 
l - Arilınna 31 K. .sanı Hl taribJne dü,,""'1 cuma &ilnll 78Pıbcü ft 13 ... 

15 e kadar d<:v-.-m edecekt ı.r. 1 
İhale arttırma sonunılıı en ;rWuıel< bedel wnıne 7ap1Jır. 
2 - Arturınaya girmek için muhammen ltıymdin ')lı 1.6 ı nb!belln6e ~ *" 

cesi yal&nnalı. lbundır. 

3 - Arttırma bedelinin - biri peşin..,.; kalanı ııeki:z _. -- -
ııavi ıaıwtıe ödmir. Taksitler % 5 faize Ubldir. 

4 - Talcaltler id"'"IDCİJ'< kodar SQ'rimellkul ~ birlDd «ı · ...... 
li kalU'. 

& - Bbıolanlı toıotratıon SandJlt clahllindriı:l •lıf ••'1-ı.,.'la ...,ı. clomm>-
tadlr. l'azla laiııllAt almak için oal<ıoa milracut edllır. 

Emlak almak ve satmak istiyenlere 
i.tmbulun her ııemtinde her ı;<ıit em ı :ık almalı: ve atmak için en l:ı.sa yol -

tlıl u.lonwnuw ziyarettir. İsteni!dıti ~akdirde a:alıL !:a konan emlak mukabiliDde 
ne mJkıt.r borç ,,...i!tteli ~in odilerek alM<aclulara bildirilir; bunun için ilci 

lira - olınır. 
Tqhir ücreli: Bir liradan .,ağı olmam•k l1aen 11ç 8J' içkı bin llıada ım ld 1 

buçuk kuruştur. 
Ne atıcıdan ne de alıcıdon bafka bir ücttt olmınaa. UM) 

su reWe ilw1fl.lid ,..pılaeağı "'e o ıun .... 
rilen bedel l<Q'ıneli mubammenenln 

yüzde 7emıil bqinı buhnadıjı taktirde 

17/9/HI pıwır1""1 cünil - 14 le ı.at, 
llıalell yapıJ.ııcoiıııdau talip oı.nıann 

7ibde ,.ed1 lMIOLlk n • b 1$' d· peJ" ıılroe

aile ... ~ ll6rmS _,._ -
ı.or;.. llırilli i!Aol- ltib•- Jtar1al .... 
amnurhljuaa ~ (Jı92) 

• 

Şehir tiyatrosu 
latikli.I caddesinde 
Komedi Kıam•nda 

Bu akşam saat 28,31 u 
KİBALIK ODALAR 

l'rl için 

-
( 1 

Göm Hekimi 
lnhlurlar Ue MDdiirliiiündo~ [ Dr. Murat Rami Aydın 

ı _ İdJıromiz ihll7acı için cl.000.000• adet c!OO> lı:ilolulc 6X8 telli, 87Xll2 Bey~ • Parmakkapı, hnam 
eb'ndmda tuz çunJı takas w aoir murallan ınllteab~ alt olmalt o.re ıılf - sokak No. Z Tol W53 
rak penrlıkla satuı alınacaldır. Mull'J'eDe ve her tti.rltl göa 

2 - Pa»rlılc 8/2/941 pazartesi ıtınü -ı 14 ele Kabaı..t& :ıa.uım ._ ..- l •ıiaiiimiiieiiilliiıi~'tiiiıifıiiibİİİraİlıviıiaİltıi:airai'"i"idiırİİ.• 
1"at fU nJff.I olım komiqonunca ,.apılacakbr. 

3 - iııteltiilerin pazarlık için tayin olunan CÜD "" aotıe loltlif edecelcler1 fi. 
yat lttci ınilcn ., 7,5 ıuvenme paralarile birlıltle ..ı.W: UmJaıona ııuaracaat&lıı-
rı. 1134) 

Sahip w llafmubarrlri: - iımet Benloe 
N~t Direl<t6ril: ee..ıet llanblJsa 

dQlf ft!Q•h M $' 

& 2270 14<1"! '<öpril travenl 1,00 1195,15) 
1 .000 Cari bat U,m travenl 2,90 883,05) 
7 11(98 Cari bat ka7m tra- 2,90 141%,811) 

• 1111 carı bot lı:anı tnı-.. l,IO 139,52) 

8 
11 
11 
ıı 

11 

6IOOO 
-7 

111748 

•ın 
(IOOOO 

(21180 

Cari bat lı:a;r1a traveni a,ı& 10070,-) 
Cari bal lıqın tnıveni 1,3$ 8039,95) 1 

Cari bat kqm tra- 8,50 ·-.72) 
Cart hat cma baoulll ... ..... , 
Cari lıal - tnı,...,. "., ) c- .......... _ .... , ......, 

ÇOK RA BET IUZANAN 

SADi YAVEB ATAMAJll 
ve Bayan s'DLlllYE•D.111 

birlikte olıuduklan 

17694 
COLUMBiA 

lt.AltA OGLAN, KA1A OGLAN 
DAG OLUJl MEŞELERDE 

Plaklarında çıkmıştır 

"-·---------------------..---
KUŞ TÜYÜNDEN 

YA.STIJ[. YORGAN, YATAK luıllaıımıılr. - kMe.aloe ft ~ 

-tın1ııe Bir Kuştüyü Y asbk 1 Lirdır 
~-

YASTI][. YOB.OANLAIU ... PEK UCUZDUE. 
Aılra: İ.alanb\ıl ~ .:ıttıa Til7ü Fııbri!Wı. Telefon: JJfllf• 

= 

l 


