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Ea Soa Telıraflan Ve Haberleri Veren Akıam Gazetesi Sahip " BqmuJwrlrt: 
ETEM tZZET BENlCB 

Alman miitlaha
leainden önce •• 

Anıawtlaktald ftaJyaa 
kıtaab denize döldilm .. 
li, Balbnlarm afilribıa 
iade edilmelidir. Alman
ya bu takdirde Balkan
lara tecariz tetebbüaüD
den nzccıçer-

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

1 talya hangi 
hakla Akdeniz 
devletlerinin 
mukadderatım 
tayine kalkıyor 

'in••• AdUJ8 Ra· 
Wlll ...... 1llr •. , .. ... 
12 aJadalı i 
300.000 Rum 

neden unutulur. 

ltalyf b•klmı••ld blltla tala • 
lllinlerımia lıirer birer vüıa ha. 
llnde teb•kkak etmekfedir. itel7• 
Afriluııla metli• elm"""1'• Qn. 
aiui uleılil••ıtır. J>aimılı Jmy. 
Yetleria tevllit VI teıuikl :yeai lılr 
keınaıa.a veriJmlttlr. ttal7e AL 
-.Yum ~eti ... Jrm!ı•da~ 1 Atina 28 (A.A.) - Meaager d ııt-
Ahnu qpll .ıtıu ııJmmıya Ul1- lıen• ıuetnınde uzun bir ma • 
lıınuttJr. aı-.. Jenn ttal7U J8- kale ne~en ~ nazın T- • 
l'l!DaU. tıııeriaıldl Jıareketleri bakopulos, Akdeniz sahillerindeki 
-ın t.evtıd, lııem taılafW ınaJr,. memleketlerin aııcek 20 inci kıs • 
•UU.. 8icil1e, 'fanl!lo, Breııcllsi, mını teşkil eden ve bu denl:r.e hA
Bart s11tl llalerba AlmP ~ kim olmak tstiyen İtalyanın Me-
lanetleri tenfmtlan ifPll alomani emellerinden balıaetmek· 
deni ... di lqiJla mtlnrk-!Atm&..... g . 

ııtntmak içiD t,edir. 
teıı YI ......... ttaL Muharrir diyor ki: 
fllunal ıuJıi7ettecllr. Şbııall nktt, .ttalya, hangi lıekla dljer 10 Ak-
1 .... lt&•ll 111 teılafldıllr. r'ı deniz devletinin mukadderatuıı ta
Alınenıa lılaet kenıllalne ta~:. . etmeje kalkıyor?• 
JVımeılaıgı• -ablaJ'IDllP JUi bek uJ y nanfstanın 15 
•ap Pnı_ .... tumıa eıllbae. Tam ~ os, . u 
aindea kodrıeekteıiır. y .. o.ı. vya, seneden~ mus~~ bir ~alıpna 
B ,_ i af " Jıarp ılıflll- liyasetl t.Jı:ıp ettığini ve milli fa-

u-aaristaa b tar •' . _,,_.,_._, inki··' ettirvelt bu u-
ıla kaldık y.,..ı.tanılu - • .....,_..... ~ 

~ ......... vvıtleri tur- (Devamı Sinci Mlhifııdlı) ... ,.,a_ 
nıa edem dr A•·•r• .. Jld 

t1evıet1 W7ik ...,. " --~ Hava denemesi-aıa:rı harbetmlJ• tercllı aıler ,ıııı 
llrtbamelde ........ ııiyacle ur. b 
lııtant teııclisbıe ballamak P1• VaDID 0• 
letiıal slltmıMaılhı zu'=a Si ~-nn· e 

Gb ıef'B'p Wtlk Ws We l'J. llD-- U..~ 

:.!:1y;:-~~b! tehiri muhtemel 
lizten lııırp ta.ı,- J*U 

l 

Dıijlı Afrib el,. 1 .. lqiiı. tMmıa ...... _u.ruu ,w.rır 
lıarlta 

Eğer Türkiye 
bir taarruza .. ugrarsa ••• 

Amerlbllal'IGIJ9 
NUll'I mavana••· 
,..oe malıabele ............... 
old•- ••Jledl 

IAa4ra ZI (A.A.)- (8. B. 
C. Dün Amerika ayaıı bari.. 

1 Dünyayı bir da
ha harbe 

sürüldetmemek 

Lerd ........ 1qu. 
terentn llarJ ı•J•· 

lerlal •••atta 
L•ılnı Z8 (A.A.)- (B.B.C.) ta. 

cnı. sefiri Lonl Balifau düa pn 
v~ pzetecilere Brita&. 

YUWl harp p:yeJerl bıklrında lıo. 

1uatta .. ulıın_.,.... Sefir ~ 
tir ki: 

• tfi"ll·-·~ ... , iılliiııiiiiil~ --... ,... • .,..,.. .... 
blllaa .a.-ib 8'ridJıa 
Num 8. e..lat lhll, ......_ 
y..ıa bir turna ....... & 
1111 manflakl7ede mıılıa)etıa 

..... P7lli ~ ılliv ılnlet. 
ı.ıa , ........ bir .... Juırlıa .. 

aıletttla•• -- aJıbıiun 
ııö7Jemlttlr. 

...........-- ...... , .... 
m·H'r; ....... ._ d-ckrall lfla 

(.o-& ş itici -.ili/ede) 
=:.·~,..~1"".:,-• ... !::· ı Hava d U zellrse 
7UJa AfrlkııÜ ,.,.ca11 1ı1r .. ,. deneme yapılacak 
7ektu • ..,,.- " ispan:ırol ~ • '2'.''7"!~!!'!1~~'1'! 
teınlelıeleri Abn1111YU1D emrı•• Cuma &ününe kadar yapılmam I' 
ıeçmeılikfe bir f?Y yap-ına u mukan'er olan büyük bava dene
bnkb tuavvar edilemez. O halde, mesinin havanın bozınuı üzerine 
AJınu:yıı; ttalyeD muevlyetuu tehiri muhtemeldir. Maaınafih cu
dllzeJtınek, tta!Ju lataıtuu leffi ma ,wıüne kadar bava düttline 
etıMk, haJ:ıru donanmasına ee. c1eııerne yapılacaktır. 
aeı-eı vennek içla Arnavutluk cep. Bu Abah Beyoj:lu, Bqlktao. E
besinde ve Juın kavvatlerinl• minönil, Fatih ve diğer luızalarda 
•arılmu Da AkıleaisÜ ı.uyete 
~ 4 ekı'pler a)ikadarlar tarafıııd•n tef-
ıeçecek, ttal7U tara. luın ve e. 
ala laıvvetlerinl takviye edecektir. tlf edilntif ve bütün hamlıklar ta-
1talyıeya ArnaY11lluk cep._inde mamlanmı§tır· 
7uduıwı daha ıı1yeıle Adrlyatllı: 

1olıı ile yepıleniuı• sannediyo • f. 1 ŞUBAT • 
nm. AlmPJ8 büyük bir barbi ve 

' 1 . ı f. 
on .. bütlln tehlikeli Akıbet enn CUMARTESi ~ 
alize almadıkça Yuioslavya, Bul. ~ 

Bu sabah Bakırkoyünde bir 
yangın çıktı, :dort ev yandı 

-

MİLLİ ŞEF Bakırköy büyük bir 
tehlike geçirdi Yurt içinde reDI 'bir 

tetldlı llfallatllle Ba ........ t...., a.larkıı:rtm- ;ransm binlenlıhe ı.ıı:rtımıışt11r • 
l!IJlmaJlft mghtemeı .. Yenlm•••H.... Oilaa IO • Derhal JDPll :rerille plen S.. 
Y bimıla lılr Jaııon plım ...... Şid. lıırkiy itfa.iyesi tehllkuhı 11ttlkt1 

Ankara, 28 (Huauai maba- ıletle -• rllqir" ba elnnlakl -..,._.. aldapaa lirtıaa. t.. 
birimizden) - Cümburreiai evleria alapp elmw )'llsön.._ (ae- ş lıK'ıf~ 

Milli Şef İnönü dün tehir da· 1---------------------
bilinde bir ıeziııti 1ap11Uflar-
dır. 

CimlpPTeiaimiziıı bqinı.. 

• de yart dahilinde bir tetkik -
yahatiae çıkm•lan muhtemel
dir. 

iyi çalışan ve 
çalışmıyan 
memurlar 

D•lllllJ• Velılletı 
VUQetıere mJlhl• 
bir tamım gladerdl 

Dahiliye Vek&leti, memurlar 
.hakkında vilayetlere mühim bir 
temim göndermiştir. Vilayet bu 
tamiminde bilhassa diyor ki: .Am
me hizmetlerinin ifası, iyi vasıfta 
memur tedarikine ve bunların iyi 

~illli<li,l.ll4l ı;ııütevakkıftır \' azi
felerinl ı:vt 1apaıı -ıar. ~ 
ııur w ..ua., sV 1 ~ 

(0.- s Nıci ftllri/elftıJ 

Küçük Lıgiliz pren
sesleri tayyarede 
Lcıadn 28 (A.A.) - Prenma 

Elisabeth ve Prenııes Muıaret, 

tn,uız hava kuvwtleinin sahil 
muhafazıı ııervlslerlne alt bir bom
ıı.rdıınan tayyaresine binmişler ve 
harbin bidayetbıdenberi ilk defa 
olarak İngiliz hava ku vwtlerinln 

Ba 1aba•1rt feci d•tı lı••am 

Bir Şirket vapuru 
bir motOrü batırdı. 
Bir tayfa boğuldu 
Kalıımıı-Kınalı arasında boca• 
layan 3 mavnaya da imdat gittı 

Bu sabah Aat 6,5 da Bt!f1ktao 
önlerinde feci bir deniz kazası ol
muştur: Şıle limanına bağlı 4,$ 
\onluk 14 uharrem reisin ııu motörii 

Bql&taf önlerinde dalgaların te • 

İki genç kız or• 
tadan kayboldu 
14Pll-. ....... . 

alrile bocalarken, ŞlrkeWiayrtylDlıl 
'13 numaralı vapuru aellp ÇU1IU'llk 
motörü batırmıflır. 

Bu çarpma neticesinde kaptan 
( Devomı S hıd selli/ede) 

Binbir direkteki 
fuhuş yuvası 

Jletlkteşta Kılıseli ·• 2 "• Binbirdlıelı meb.._.,. D~ 
de Dön&el aobğuıu 1 Dllnıuala sina eeınti «>bf ııda 3T 'BW-~ 
etıınıa Vasılın lıiıı:metslsl H Jllf. I da oturan Fatma Çfirük'iin 
Jarıncla Gülfen evvelki lf1a orta. 
dan b)bolınıııtur. Kısın bir ıii.. randevuculuk yaptığı haber aıu.. 
alil maceruı yüauııdell kaçtıiı ... mış ve evvelki gece ev ııuııı.rıı-:~ 
mlmakıad.... Hidayet, Ayve ve Arap Zehra 

Top ... =ede otıınn Gülaüm la • 
(Devamı S aıcidtl) 

miııde üç ıenç bdm 1111ç üstü 1• 

(Dewını S ıııci Wı.i~ 

'°"'°"" s inci mJnfede) ı-------;;:;;;=--------;;;;;;;;-----a 

Y edikule Erme
ni hastahanesi 

yanıyordu 
Yedlkule Ermeni hutaneıılnln 

çamaşırhanesinin merdiven altına 
sönmil§ zannile bırakılan komiır
ler, yavq yavaş kızarak birdenbire 

ÇERÇEVE 

m•edellam 
NECİP FAZIL KISAKCKEK 

dalrilere arbk lkii .. 
- mi oldu? Müıver Utı 
afa ım düttfi7. 

Filin derk-. mihftria 
emri albndaki aıilletleria 
,Uya birbirine~ ..ı.
ber orduları Di,ıilMın el 
le ..-ip bafka bır hedefe 
dojru mütt.ereken yola pıt 
kabilirler. 

lıırlatu bölıderine saldıramaz. ,. 
&o~adaki ordusu ile yupıı. 

lavya ve Balcaristanı tehdit et. B ı' l e n 
aıeıı ve ita telıditle ber iki devle.. 
tin biwiıf kahnaamı temin etınek 

1 

1 

Cepheye nakledilmek l1zere a.cın dnı 10kaklarnclan geçen bir tank 

Ayakkabı Fiatlerini 
imler YDkseltiyor 

1 
parlamış ve alevler merdivenlen 
sarm~tır. Yangın görülünce, der
hal itfaiyeye haber verilmiş ve 

ille oldu, olu1or, olacak 
diye bir iddiam 1ok; f.,. 
kat devrimiz eakİ politika 
nimuauncİan o niabette 
mahrumdur ki, qağıda 
ea1dığım ihtimaller, dai
ma en yakın bir imkan be
lirbn~te devam ebnekte-
clir: 

3 - Mihverin emri alı 
bnda yine bqka bir mil
let, yine ve daıma tam ve 
halia bir hile dehuile 
mihverden yüz çevirmİf 
fibi ıöaterilebilir. Ha~ 
mihverin emrile mihvere 
muhalefet bu ınilleta o 
kadar ileriye sideodir ld, 
merkum millet, mihveria 
hakiki malaalifllrile bir ... 
tifak aramqa kaclaı- • 
ıler. Pat, ldlt. .... 

1 ~ Adri7etiktea Anıavutluia f _J a m 
............ •alıtehf askeri sınıf- .la 
1•rl• Yıınanı.teae tefenuk etme
:ri du,unecektir. Yine, bu •lllliı'- QlunUT 
eeaine evveleıninle J'aııaıılsteal 

••iliip etnıet, 1c. v• 11'- .. A kkab ıI · eti·n· il k 
alzi aa1ı;11er1a, i• ., .. ,, .. " isim'' r•DI telrl- ya ıc ar cemıy ın yı ı 
!=:-:;:.::: .. :: 11ı••ma bafbJ•· kongresinde söylenen sözler 
............ Mkla ..... hr. Aa ... .. ......... 
eek, Abııııııyum ini ı11111nce_sl ca.. UU'lllUll' Ayaklıalııeılar cemiyetinin Jıl. 1 Un ııalılplerinln lıir 1ea1a ettik. 
karı_.. Balka• ılevletlerinln Jık kanpeal dün Çarpbpıılakl ce.. lerinl liiylemiflerdlr. 
pasif kalıp ~ apeyn Müthiş Bir Harp 

1 
mi:ıret ınerkeıı:iııde yapılııuıtır. (Devamı s inci 'IOhifeık) 

1t V C 1 k 1 idare heyeti ve hesap raporla • • 

~=d=. ı.oııc1ra taynaklan, " e a 5 u 6 u ,, nnııı kabwün11 müteakip topı..u. ' ASK O tzıu~ 
1ncilla Orta Şark Orduları Baş. .. Tefrikası tıcla; eksik ölçülü deri çıkaraıı A. 
kıınwıılaııı Genenl Vayvıbn AtL t J. t leke ve mahdumları falırikası hak. CEP BEL B B 
aede balııodııtıınıı baber vermek. Şimdiye kadar kında cemiyetin müddeiumumiliğe 
tedlr. AlawıJ'•DID Balkanlara ve ,, bu kadar heye- müracaat e~~ teş~~ıe mev. Eritre'de de 
Anıavatlak eep'heslne alt lriltlln ıı:uıı balısedılmış ve lııı.hare a. 
mtılilıuelanaı akamete ııtratmak i canll bir tefrika 1 yakka1tı fiatlarındaki pahalılık iti çekiliyorlar 
lıımıaııııda lnıilterenbl alacalı d ğ I üzerinde durulmıışlur. 
tedbirlerin Jttıytik rolil varılır. Da ı okuma I I n I z 1 Ayakkabı iıµaliıtçıları; deri ve 
tedbirlerin lıaşuıu Adrlyatikten size temin ede- 1 

mabeme fiatlanııııı tereffüü dola. 
Ye:ırı dijer hlr bölpden Alman biliriz yısile fiatlann arthiuu. fakat itçl. 
•tlılı••lesinla vukuuadan line1 lerın ve imalatçılardan ı.iyaıle dük. 

Devcımı 5 inci Mlhijede) "' 

Şımdi Do(ju Afrik1181 cephesi de 
eJıemmıyeı almaktadır. ltaıyan m-
duıunun meıgul bulundv(ju d.i(jet" J 

(Devam& li iııcid.-.1 

hastanenin yanmasına meydan ve
rilmeden ateş söndanilınüştür . 

( = ) BISACA 

Açll kilidim açd 1 
Bar41ya, Telmak." ılarkea tqL 

Ua taamıs erd11111 Danıaıı •yaa. 
ılı. Galiba taurıa kellan lliqui, 
TraW-aarba ı1a halıu rle'at 
luıllerınılu önce varacaklu. 

Biaiıa -1ıut arhiıl..ı• ı-- s 
yorduk da: 

- Küçllkllli8"'hıla lılr -1 
dinlerdik Bilıııeııı, tlıaıll luıbrlar 

!111S11lf. 
DiJerek dav- atlı 
- Şimdi ... ı..wa w J Tn .. 

im Hlıralanacla ytlı1lrlıen, ttaııu 
ort1uu. h•kkıMeH ı=Hee pliH 
o JDMalılaki sfbl cıel llfilrdfl, Al 

ıötürdlh cevabw alıp •açıl kllL 
dbn ıçıl.• diyerek Httaaı bap 
Trabluan fellıedi7er "• • • 

1 - Mihver emrine 189" 
miı herhausi bir miQetin 
içinden. o milleti idare .. 
den hiilriimete keqı bir ia
yan çıkabilir. Herka bu 
İIJanı mihver heeabma İl
tiklilini feda ...... bir Lfl,. 
kümele kartı milletia bir 
akliilimeli IUUl'kea, laleli-. .._ __ ~ ...... -
..... - llAlllWUIUI i&• 
keyiffi keyifli JAi22 .. 3J • 

littiben bir hilıe delıw 
sibi -·ut ,,. mfletelnj. 
dir. Zira bu_. elincleo 
ld kulda hnlsA ıe., milleı 
tiai daha faala mürakabe 
ft ..ret akma alma hak· 
ima t.darik etmit bulaiı
ma lıta dır. 

2 - Mihver -m.delr:i 
Dd millet, yine tam bir W. 
le dehuile birbirine kup 
Mferber hale ıalebilir. 

- Aman, JİIW' ıt'. olu
,_7 Mihverin, ~ altm-

hup bap.r. Ve m k l 
~ill"'is. imd·dıne Pilr • 
... ..... Mçib. 
elc;hıia pbi • en m&tWll 
Yniyete ııobcak tepeılta 
iame bir eearete diftilll 
ıörüliir. Artık ...... 
inmif, fakat İl .... 
pçmiftir. 

Nemmh ve tenfli .O. 
letlerba politika " ....... 
idarec:ileriade bqin ....., 
-ı. iktidar, ...... 
•alzeoM, bilsi Ye 4*aNI 
kı1111etleri derecesinde, 
Canrater hilelerine brp 
JUDall bir paurclur. 



- .-ilıı-. -· .. ---T "". 

. HALK - 1 Yola çıkan 
demirler 1 

IDgUlz slrprlzl Bazı Cins Hububat 
Sinema 
iptilası ı 

L --
'fagosıav ii:Dlll 

vaziyeti KOMEDi 

TiYATROSU 

Şehir tiyatrosunun komedi 
kısmında «Kiralık Odalarıt 

is imli bir piyes bqladı. Eser 
hakkında bir fikir edinmek 
için, dostumuz Selami İzzet 
Sedeı' e sorduk. 

- Nihayet bir vodvil, ce
vabını verdi. 

Tandaki Ulunay İle, bu fi" 
aer için: 

- Bir dram, diyor. 
Gazetelerdeki ıiyatro ililn

larında iae «Komedi kılDllıt 
diye yazılı.. Acaba, hangisi 
doğru?. Gelin de, siz, itin 
içinden çıkın ve fikir edine
rek tiyatroya gitmek veya 
gitmemek ka.ı:.aı:ını verin! 

ISTANBULU 

SEVENLER 

Turing klüpte, bir de lıtan
bulu aevenler cemi)>eti teıek
ktil etmif .• Gazetelere ilan ver. 
mitler: latanbulu sevenler, bu 
hayırlı gaye için çalışmak ia
tiyenler, gelainler, cemiyete 
y:ı.zılamlar, diyorlar. Sened~ 
bet lira aidat verilecekmit 1 

t-'akat, latanbulu hepimiz 
aeveriz, sevdiğimizi resmen 
tescil için üstelik ne diye 5 li· 
ra vt:relim ! Hem, bu cemiyet, 
ıayesine varamıyacak, bila
kis, herkesi, güzelim İstanbul· 
dan soğutacak. Çünkü, ma • 
lüm ya, meıhur sözdür: 

Para isteme benden, buz ııi
bi soğurum ıendenl 

ÖLEN BiR 

iHTiSAS 

Gıda maddeleri hakkında 
bir nizamname çıkıyor. Artık, 
yiyecek, içecek teYler, bir 
ıı:apturabt altına alınacak.. 
Bilhaaaa, mahlutçuluk yok •• 
. · Yazık, lıtanbula ait, büyük 
bir aaııayi ıubeai ölecek 1 Bu 
aanayi ıubeai, bildiğiniz gibi, 
mahlutçuluk.. Bin bir ııda 
maddesi, bin bir sarip mad
de ile karııhrılır, bu İt ~in 
fabrikalar kurulmuıtur, mü
tehassıslar, ifçiler yetiıtiril • 
mittir. 

GURULTU DEN 

ŞJKAYEf 

Avrupa cazeteleri yazıyor: 
Elli aene hapishanede yatan 
bir adam, nihayet, ıeçenler• 
de hali.ı olmuı ! 50 yıl günet 
yüzü görmiyen adamın ser • 
aemliğini dütününl ffı) yıl 
sonra, ııünet yiiıı:ü ıören a• 
dam .. 

Fakat, bu adamcağızın bi-
li. meı'ut olduğunu taaavvur 
edersiniz, değil mi?. Hayır., 
Maalesef çok bedbaht.. Çün
kü, zavallı, dünyanın taham· 
mül edilemiyecek kadar aii· 
rültülü bir hal almaıından 
dolayı rahat ve huzurunu kay• 
betmiftir. 

AHMET RAUF 

Zonguldaktan kalkan 
gemi karaya oturdu
ğundan 1,5 aydır Ma
caristana gidemiyor l 
Macarislandım gelecek olan 1500 

ton çivi ve demir eşyaya m ukabil 
bundan 1,5 ay ka<lar evvel Zon -
guldaktan, Peşteye gitmek üzere 
yola çıkarılan 1500 ton Karabüiı: 
fabrikalarının Pik demiri henüz 
Romanyaya bile varmamıştır. 

Demirlerin yüklü olduğu Adanıa 
vapuru Köstence civarında kara

ya oturmuş ve Rwnen tahlisiye 
şiııketi tarafından kurtarıldıktan 

sonra 30 bin lira kurtarma parası 
istenmiştir. Bu para için henüz ye

ni garanti v~ olduğundan 

vapur bugünlerde serbest hıra.kı

lacak ve Romanyaya varacaktll'. 
Kaza dolayısile maliyeti arımı, 

olduğundan Mıı<:arürtandan gele
cek demir çuhuklar da pahalı ola

caktır. Ancak pik demir~ vardık
tan sonra Macaristandaki mallar 
yola çıkarılaca.lrtır. Bunların ge
lecek ay memleketimize geleceği 
anlasılınaktadır. 

K0Ç0K HABERLER 

TiCARET H SANAYi I 

* Fiyat milralaıbe kom;.,.onu peynir 
fiyatları meseleelni ilk toplanbsmda 
tetltilı: etmek üzere tkaret ve zahire 
borsasından rapor beklemektedir. Be
ledjyenlıı tanzim ettlll rapor dün ko
misyona verilm.iftlr. Buna göre fiyatJa.. 
ra zam için hiçbir 11ebep yoktur. * Karadenizden Marmara d•nizlııe 
bir torik akını baııJamıştır. &!ıklar İz
mit körfezine ""1nmak!adırlar. Birkaç 
ıründenberl harareti! bir surette torflr 
tutulmaktadır. :lııncat, yalııı.ı Bulga.ı'W

tan n Yunanlstmıa ;rapıldıtı ve fazla 
bahklan sarfetmeılı: için memleke~ kJ.
fl der1!Cede komerw fabrikası ve buz. 
bulunmadıtı lÇİıl tutulan balıkların btr 

Mı - dljldlımftıWr. * Dlln ~çok miktarda ıt
bııllt _.., ıelmifllr. Gelen mallar ara
emda Payrston, İndıya ve Dönlop mar
ka epeyce miktarda otomabil lastiği , ka
uççuk, demir eua. yün ve pamuk iplii! 
ı.ım,..,t --. tıııbl ecza verdır. 

MAARiF, ONIVERSITE: 

* İllı: mekt.ep bafınuallimlet'i ıubatm 
14 üncQ gilnıl toplanarak muallimlerin 
talebeleri çahpu:ya l>efvik ve mektebe 

muntazaman c:ie"ramlarını temin için a
!)elerle daha ada temas edilmesi etra
fında görll§ec"1tı.rdir. 

* Kim:ra Enstitüsünün genişletilme
si ve lAboratuvar adedinin arttınlmuı 
takarrür ettiğinden Hllil matbaaa sab.n 
alınara1ı: Klm;ra Eıııtitüsün• i!Ave edi
lecektir. Bu husu.ta müzakerelere baş
lanmıltır. 

*Maari! Vekilett talim ve terbiye 
relsU~e Reşat Şemseddin, güzel san
atlar mUdilrlülüııe de Şişli Terakki li
sesi mUdUrü ve Pertevniyal lisesi ede
biyat mualllml Tevfik Ararat ta;rin edil
mllUr. İlk tedrisat umum müdOrlüğü 
fUbe müdürlerinden Fuat Bayur ile 
Hıfzırrahman Rlıeil Ötmen de Gazi Ter
bl:ye Enstitü.ıı muallinılikJerinde k•la
caldardır. * Dün kız mektepleri voleybol maç
larına devam edllmlşUr. İuönQ Lisesi !a
lamı lf-H, 15-9 Xız Muallime galip 
ıelmlşUr. 

Kandilli Lı-1 lalı:.ımı da ı5-2, ıs-ı 
lpk Lisesi tekımm 1 yenmiştir. 

Birleşik Amerika nezıliDe sefir 
tayin edilen Lord Halliaks daha 
birkaç ırün evveline adar Lond
rada verilen ziyafetlerde nntuk 
söylerken sesini duyuyorduk. Y"ı

ne Loudra, birkaç gün aoun, ~ 
men bildirdi: Halifaka, Amerikaya 
vasıl olmuştıu, 

ihraç Edilebilecek 

Kiıabilir, havalarda HJrimiyet 
iddiasında bulunan ganllUı haçh 
tayyareler, Halifaksın ae7ahatini 
euıI dörtgöde bekJemekte idiler. 

Fakat, İngiliz zeki ve azminin 
sürprizi, bununla kalmıyor; ayni 

havadisi veren kaynaklar, yep
yeni bir askeri meselenin halle
dilmiş muahedelesini de önümiise 
ıeriyorlar: 

Halifaks, •George 5• saffıharp 
ıemisi ile bu seyahatini yapDllf" 
tır. Bu gemi, bir iki yıl evvel tez· 

gaha konmuş ve hali inşada bnlu
nuyordu. •George 5. in tamam -

}andığını ve hizmete girdiğini de, 
Lord Halliaksın Aınerikaya mu

vasalatı ile birlikte öj:reniyoruz. 
•George 5-, ayni sınıfa men.sup, 
dünyanın en büyük, en kuvvetli 
ailihlarla mücehhez b"f !W'hlwn
dan biridir. 

Bütün İngiltereye atılaa tahrip 
infilak ve yangın bombalarının sa
yısı, belki binlerce tonu bulmuş
tur. Fakat, bu hava alanlan, İn
giliz aanayiinin ve deniz inşaatuwı 
muayyen ve sistemli mesaisine 
halel vermemiştir .• George 5• ıaf
fıharp gemisinin, 35 nin tonluk bu 
deniz devinin hizmete ginııif bu
lunması, bunu gösterir. 

Hava silahı olan tayyare, gittik
çe müessir bir hale gelirken, de
niz cüzütanıları içinde vazife gö
recek gemiler, daha ziyade iyi teç
hiz edilmiş, iyi zırhlanDUf saffı
harp gemileri olarak tebellür edi
yor. 

Görülüyor ki, İngiltere, saftı -
harp gemileri filosunu gittikçe 
bıvvetlendinnektedir. 

REŞAT FEYZi 

MÜTEFERRiK: 

* Vali ve Belediye 11..m Dr. LO.lfl 
Kırdar tehrlmlzde ilrl süt fabrikası ku
rulmak istediğini fU:al haıbln mani ol
duğunu oöyleınil ve bu iılıousta teşeb

bUs yapılırsa himaye ol11n•calmı ilA.ve 
etmiştir . 
* Ekmek fiyatiannı tesbil için bu

gün narh koıni>7onu belediyede topla
nacaktır. Değirmenciler ve fırıncılar 
kilo baıına ekmeğe yirmi para zam 
yapımasını istemektedir. * Büyükdered• Hamam sokağında 
Anasıasya ile kızlarının oturduğu 11 

numa rah, üç katlı k.Argir evin bacasında 
lı:! kurumlar tutı.•>m111tur. Zamanında 

yetişilerek, ya.n.ıın b~lan&:ıcında sön 4 

dilrülm(lştur. * Topkapıda oturan 55 ,...,,.da Eda 
isminde bir kadın dün yıkanmak üzere 
su ısıtmak istemiş f akat mansaldakl lı:6-
mür iyi yan1nadığından kömür çarp -
masile ölmilştur. 

Ankaraya giden heyet clönclii.. 
Şehrimize bol zahire geliyor 
Hububııt ihracı lıelrlorc!ıı Ti -

caret v eıkaletile 1ema.s eUneS: üııenı 
Ankaraya gitmif olan b:utıubatçılar 
heyeti dün şelırimize dönmüştür. 
Heyet azaları ADkaradaki tem»
larında bir miktar ihracat için mü
sude olunacağı vadedilmişti?'. 

Bu meyanda Ahnanyaya da 4 bin 
ton zahıre satılması kararlaştırıl
rıuştır. Bu haber üzerine piyasada 
kuşyemi, susam, keten fiatlarında 
l<iloda kırkar para tereffü kayde
dıilmişlir. 

Almanya ile aramızda mevcut 
olan anlaşma resmen mer'iyete 
girmemiş olmakla beraber, ik; ta
rafın arzusile mal mübadele6i ya
pılmaktadır. 

Almanyadan alman mallara mu
!kabil fındık ihracatı da artmakta-

dır. Şimdiye kadar Alınanlara 18 
milyon kilo fındJk sat1 1nıtftır. 

ŞEHRİMİZE GÖNDERİLE N 
MALLAR 

Biıbç gündenberi hububat mm
takalaımdan şehrm.l7.e mültim 
miktaı'S.l bububııt gehnekte<lir .. 

Dün Toprak Mahsulleri Ofisi 

namına İstanbul& 77 vagon buğday 
gelıniştir. Bir mi:ktar buğday ve 

ı nohut da tacirler nanuna gelmiş 
bulunma.ktadrr. 

Resmi müesseseler hububat ih
tiyaçlarının bir kısmını müteah -
bitler yer.ine Toprak Mahsulleri O

fisi marifetile temin et.meğe baş -
lamı§Jardır. Bu suretle ara yerde!d 
mutavassıtlar kalkmakta ve hubu
bat daha ucuza mal oalmaktadır. 

Bet Başkomlser AD· \ Çekyadaa ve İsveç. 
karaya g6nder1Uyor ten çivi getlrWlyor 

l 
İstan buldan beş baş komiser.in 

Ankaradaki polis enstitüsüne ta!ı

llile gönderilmesi kararlaşmıştır. 

Bunlar enstitüden emniyet Bmiri 

olarak çıkacakhırdır. Gidecek baş 
komiserler arasında emniyet mü

dürlüğü ikinci şube üçüncü kısım 
baş kooıfa<>ri Eşref de vardır. 

:Yeni Umumi Helalar 
Yapılacak 

Belediye, şehrin muhtelif yerle
rinde yeniden yeraltı halaları inşa 

etmeğe karar verrmiştir. Yeni ııene 
bütçesine bu i' için millıirn tahsi
sat konmuştur. Hal aların nere -
!ere inşa edilmesi hakkında tet -
ökler yapıhnaktadır. 

Madeni eşyalar birliği tarafından 

yapılan teşebbüsler sonunda Çek

yadan 400 ton ve İsveçien de 40 
ton çivi getirtilmesi temin edil -

miştir. Bu hususta sipariş veril -

miştir. Mallar serbest dövizle ge
lecektir. 

Sümestr Tatilinde Talebe 
Seyahatleri Yapılmıyacak 

Vaziyeti hazıra dolayısile bu ytl 
Sömestr tatilinde Üniversite ta -
!ebelerinin yurt içinde grup ıha

linde seyahat yapmaları ıkararia,. 
tırılmıftır. 

Bu ytl daha ziyade İstanbulu ta
nıtma esasları dahilinde hazırla
nan bir program tatbik edilecektir. 

--( POLiS ve ADLİYE-)

QenÇ kızları fuhşa 
teşvik eden kadın! 

Sultanalımet 2 inci sulh mahke
mesinde dün Pipina is.imli bir ka
dının cgenç kızlan fuhşa teşvik. 
suçile muhakemesi yapılmıştır. 

dinlenilen şahitlerin ifadeleri ile 
anlaşıhnıştır. Hakmı Salihaddin: 

._ On bir Y8fıııdaki kıza bu fe
nalık yapılır mı? •. • 

Diye Pipinaya eorunca günahkar 

kadın ellerini açarak fil cevabı 
vermiştir: 

* Ankarada büyük basın sUvaresi 8 \ 
fUbatta verjlecektir. 

İddiaya göre BeyoğlundA Yeni
çarşıdaki evin.de genç kızları fuhJa 
teşvik edere!<, randevuculuk yap
tığı ihbar olunan Pipina ile evi göz 
hapsine alınmıf ve evveJ.ki gün 

yapılan ini bir araştırmada Emine, 
Şaziye ve Perihan adında üç genç; 

ile sair bazı kadınlar yabancı er -
keklerle birlikte yaiaılamnışlardır. 
Bu kadınlardan biri on bir (!) di

ğeri on dört (!) üçiincüsü de yirmi 
yaşlarındadır. 

- Ben ne yapayım? Ken.di -
!eri geldiler.. İki gözleri iıl<i çe~ 
me ağlayıp yalvardılar: cBiz açu. 

Üstümüz başımız yok. Ne olur bi
zi çalıştır• diye yalvardılar. Ben de 
bir savap olsun, fa.kirlerin karın -

ları doysun diye çalıştırdım. İyilik 
ettik fenalık buluyoruz. Ne yapa
lım şimdi biz fena olduk. 

* Kı:rmetli gazeteci arkadaılıınınu:
dan izzet Muhiddin Apakın ölilmilniln 

ı inci yıldönümü münasebetile dfin ar

kadaşları tarafından ruhuna lttibal e
dllm•k üzere Ankara caddeslnd•ki m.._ 
cltte m•vlüt okutulmuslur. 

Dü nmuhakemesi yapılan Pipi
nanın bu suçu; tutulan zabıt ve 

Neticede hak.im suçlunun tev -
k:ifine karar vermiştir. 

Bazı Beyoğlu ve 
Kadıköy sinemala
nnda halk yerlere 
oturtuluyormuş ! 

Beledye reisliği, bir müddet e,... 
vel bütün ikaymakamlıklara bir ta
mim yapmış, sinemalara fazla se
yirci almmasınm ve bıınların ayak
ta veya iskemle l<om.ıl.arak •aJonde 
oturtulmasının belediye talimat -
n-ine göre önlemnesini bildir
mişti. Fakat yapılan ıkontrollerde, 1 

§l!br.i:mWn muhtelif yerlerindeki 
sinemaların istiap hadlerinden faz
la seyirci almakta devam ettik -
leri ve alakadar memurların bu işe 
!Azım gelen eheıınmiyeti verme -
dikleri, ayni zamanda Kadıköy ve 
Beyoğlundaki bazı sinemalarda 
sinemaya müptela bazı meraklı se
yircilerin iskemle bile bulaınıyarak 
yerlere gazete kağıdı koyarak o
Cıurdukları görülmüştür. 

Bir yangın vu·kuunda bilhassa 
çok tehlikeli olan bu hallerin önü
ne geçilmesi için belediye reisliği 
kaymakamlıklara tekrar bir ta -
mim yapmıştır. 

İstanbul · aemti 
halkının 
tramvay 

gece 
derdi 

Belediyeye birçok müracaatlar 
yapılarak, Topkapıya, Edirne.kapı

ya ve Y edikuleye akşamları saat 
22,30 dan sonra tramvay işleme -
mesinden şilcayet edilmiştir. Bura
larda oturan halk, geoeleri bir si
nemaya veyahut şehirdeki bir ta
rudığına bile gidemez olmuştur. 

Belediye, vaziyetin ehemmiyetle 
tetkiki için tramvay idaresine tez
kere göndenniştir. 

Ef ganistandan mual-
1 im isteniyor 

Efgan hükfunetl bizden askerf 
liaeler için öğretmen istemiştir. 

Aabile gidecek olan öifetmenle • 
rin buradaki maaşları verilecek ve 
terfi hakları da mahfm tutulacak
tır . 

Emaf Hastanesinde Yeni 
Tayinler 

Esnaf cemiyetleri hastanesi müş
terek yardım heyeti tarafından 

hastane kadrosuna yeniden bazı 
ilaveler yapılmasına karar veril

miştir. 
Hastane başhekimliği vekfile -

tine hastane dahiliye mütehassısı 
Sadri, operatör muavinliğine Ha
seki hastanesi asistanlarından Me
lahat ve nisaiye mütehassıslığına 
da doktor Akif tayin edilmişlerdir. 

Bucün 500 Talebeye Bir 
Konferam V "-i!İJ~!'. 

Mekteplerimhdıe haw.~ • 
!kının tekmil talebeler arasında ya
yılmasını tem.in için bava kurumu 
İstanbul şubesince tertip olunan 
konferanslara bugün baıJanılac*· 
tır. 

Yazan: Ahmet Şükrü ES. 

Macar Harbiye Nazırının .4.1 
orduları Ba,kumanılaıu Ma 
Keitel tarafın dan vaki olan d• 
üzerine Almanyaya gitmesi, • 
manların Balkanlardaki tasav 
iarı hakkında bir takım tahıJl 
rin ileri sürülmesine vesile t 
etmiştir. Nuariye malüıııdur: _ 
talyanın mağlubiyeti mih 
ıar.ııta.ki stratejik vuiyetiııi 
•ı~an Almanya, müdahale 
uıttburi7etini hissetmektedir. 
manyanın İtalyaya yardımda 
lunmuı için iki yol va:rdır: 
garistan ve Yugoslavya yo~ 
Almanlar ya bu yolların biriP 
1o-e yahut da ayni zamanda bet 
kisinden de geçeceklerdir. BU ~ 
ziyette Bulgaristanın ve Yugof 
yanın takip edecekleri hare 
hattı birinci d~recede ehenııııı 
heyli mesele halini almakl• 
Macar Harbiye Nazırm . n Al1 
ya seyahati bu mesele ile a:iıka 
gibi g~terilmekteclir. .1 l 

Filhakika Macaristan üçlü P"'.i 
tın uzuvlarından biridir. Bu . ..Jı 
ile Macaristan yalruz Avru";j 
Almanya ve İtalya tarafındaP I 
rulacak olan yeni nizamı tanıill..., 

• ıa kalmamış, bu nizamın kur11ll"" 
sına engel olan devletlerle .ın::, r 
ver arasında çıkacak olan bır · 
harebede mihver devletlcrile )I' 
likte harp yapmayı da kabul 
miş bulunuyor. Macaristaıı 

madde ile giriştiği taahhütlerll 
fasına davet edilecek olursa. 
yolda hareket edeceği maliım 
iildir. Bununla beraber, Mac:,. 
tanın Yugoslavya ile münase ;11'1 
!eri normal ve hatta sanıiııı" . 
Geçenlerde Macar Hariciye N j,ılti 
Kont Çaki Belgradı ziyaret e 
ve orada Yugoslavya ile M•-~:."" .Jfc' ı 
tan arasında bir dostluk ...,. 
imza edilmişti. Peşteden ha~et __., 
rilcliğine göre, Belgraıta ı......-.

nan bu dMtluk misakı tasdik~ .. 
mek Ü2ere Macar meclisine 1 

edilmittir. .. 
Yugoslavya dahili vaziyeti 

pn her zamandan ziyade ""' 1 

vetlidir. . .,lk 
Yugoslavyanın BulgarıS 

münasebetleri de çok iyidir.·--' 
Belgratta bulunan Bulgar a~, 

muhabirine Y11&oslavya Oar~tf 
Nazırı Markoviç ıu sözleri SO 

miıtir: 
- Bu misak bugün cereyıll 

mekte olan hadiseler karşıS 

ne kadar ebem olduğunu g" 
mistir. Her iki memleket istilı 
de' bu misaka sadık kalıp dil 
hadiselerini ayni metanetle lıJ 
lamak azmindedi>'. 

Her iki hariciye nazırının 
rindeltl müşabehet gözden ka~ 
malıdır. Her iki nazır da had~ 
!erin metanetle karşılaşacağı 
bahsederken, şüphesiz, ayPİ 
düşünmüşlerdir. 

Yugoslavyanın harp karşı 
ki vaziyeti dürüst ve dürüst 
iu kadar da vakarlı ve açık o 
tur. YU&oslavya büyük dev 

arasındaki ba miicadelenia 
da kalnıü um.indedir. T·h•iJ"J~...ı 
uima bçıııaa Yuıroıılavya 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 12 - Köyümüze ne mutlu! .. Hem de 
uzun zaman oturacak:mı.şsınız. Saf
fet beyefendi üç seneliğine 1< ,n -
trat yaptığ ınızı söyledi. Buranın 
kışından korkmuyorsunuz demek? 

ruyanlar yenı lromşuların geldi -
ğini haber al~lardı. Kapı açıldı, 
göründüler. 

Halis Adem kibrit çöpü kadar 
zayıf, ateş böceği gibi küçük par
lak gözlü bir gençti. Otuz yaşla -
nndaydı, benzi soluk, gözkapa:k -
larile burun delikleri mordu. Te
nise düşkündü. Yürümekten de yo
rulmuyordu. Üstünde golf panto
lon, ıkalın İskoçya çorapları, halis 
İngiliz lrumaşı.ı:ıdan koyu yeşil bir 
spor ceket vardı. 

Bugünkü ilk konferans ııaaıt 13,30 
da Eminönü Halkevi salonunda ve
rilecek ve konferans ıınuhtelif illt 

karpınıla lıo)'Ull eğmeu.el• 
uimk•• olduiuııu aniatmıttJJ'• 
lıiikll Yugoalav milletleri · 
lillerlne bllylik kıymet ve 
miyet atfetmektedirler. Bu ':.J 
g05lav hallunın tarıhinden ~ 
olaa bir f11unlur. Sırplar, 8' BILLOR KÖŞK 

BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI 
Cemal ile Leman salonun döşen.iş 
tarzına bir göz atıp gülümsediler; 
tam bu sıra :Ia kapı açı ldı, ev sa
hipleri girdi. Zeki B ey kansına yol 
verdi. Kadın Lemanm elini sıktı, 

Cemali başile selamladı. 

Bayan Sab ire Zekı, kocasının tam 
aksi idi. Uzun boylu, uzun ince bo

y. ·ılu, esmer, kemikli ellen mor 

damarl ı, halindl'n kendini beğen- \ 
miş oldu" .ı derhal anlaşılaı. bir ka
dındı. Gc'. ,kcn f ., :< 'aae güzel 
olduğu iddia c.d.,i) ordu. Mesireler
d e büyük suksesi varmış. Bugün 
artık bu güzellikt.:11 eS€.r kal"Ja -
ım:ıt '-. cami ile beraber m~'ırap da 

iZZET 
yıkılmıştı. Sabire çirkin değil, hat
ta sakil bir kadin olmuştu. Yuvar
J:ak gözleri, kalın kaşlarının altında 
köstebek gözü gibi kıpışıyordu. 

Kınalı saçları esmer, sert, haşin yü
züne daha katı bir ifade veriyordu. 
Hareketleri lagar , sesi toktu, ko
nuşurken kendi kendini dinliyor
muş gibi kulak kabartıyordu : 

- Safa geldiniz dedi, Zeki Bey 
teşrif ettiğinizi müjdelediği zaman 
çok sevindim. Buyurunuz, oturu
nuz. 

Oturdular . Kend:Si mlndere iyice 
yerleşti ve kemikli, mor damarlı 

ellerini uğuşturarak konuştu: 

- Nihayet İstanbul kışı değil mi 
efendim?. . 

- Orası öyle ... Fakat havası İs
tanbuldan çok farklıdır. Burası ha
va itibarile İstanbulun cennetidir. 
Dostumuz Halis Adem Bey sene
nin altı ayını burada geçirir. Çok 
faydasını gördü ... Zekı bey bir kı
zınız olduğunu söyledi. .. Hava teb
dıli etsin d ye mi geldiniz? 

Leman tela§la cevap verdi: 
- Hayır efendim, bana tavsiye 

etliler ... Afifen in sıhhati yerinde
dir. 

- Kızınızın adı Afife mi? .. Afi
fe ismine bayılın:.'l ... Bizim de bir 
kızımız v ar .. . 

Hizmetçiye seslendi : 
- P~rvin küçük hanıma haber 

ver. 
B t na hacet kal~ adı. Ten is oy-

Önden Faika girdi, onu Şefik, A
dem ve Pertev takip ettiler. Faika 
annesi gibi uzun boyluydu, yalnız 

teni ve gözleri babaya çekmişti, 
pek esmer değildi, gözleri babası 

gibi zeytin yaprağı rengindeydi. 

Çıkan kısmetlerin hiç birini be -

ğenmem iş, hepsini redde~ti; 

şimdi yi rmi yedi yaşında olgun bir 

kızdı , ha li, tavrı erkekleşmişti. Zeki 
takdian etti: 

- Kızımız ... Muhterem krunşu.

larımız, Cemal beyefendi ile ~efi
kaları. 

Genç kız topıık~nna basa basa 

geldi, misafirlerin ellerini kopa -

racakmış gibi sıktı. 
Sabire: 
- Oğlum Şefi.ki tanımışsınız de. 

dedi; Pertev dayı ile Halis Adem 
Beyi takdim ederim 

Pertev dayı yabancılara şöyl.e bir 
sellin verdikten sonra köşeye çe
kileli, söze hiç karışmadı. Yal.ruz 

uzaktan Serzadeye bakıyor, Yeşil

köydeki büyük bahçeyi, kulağını 

çeken vardakosta kadını batırlı
yorou. 

Cemal de, bir ~de sessiz otu
ran bu güçlü kuvvetli, gürbüz, e
nexjilc yüzlü lıısam arada sırada 
süzüycrdu. 

Bir an göz göze geldile!', Pertev 
Dayı yerinden :kalktı, Cemalin ,._ 
nına geldi: 

(Oetıamı var) 

okulların son sınıflarına men.sup 
500 talebe tarafından dinlenecektir. 

--<>a---

Şehire Cetirilen Kaaaplık 
Hayvanlar 

Son günlerde şehrimize geleıı. 

koyun sürülerinin bilhassa Kadıköy 
ve Üsküdar kasaplarında cadde -
!erde wnumi seyrüııe1eri durdura
oek şekilde gündüz naklolunduk • 
ları hakkında belediyeye yapılan 
fikayetler nazarı dikkate alınarak 
kaymakamlıklara yapılan bir ta -
mimde bu kabil sürülerin gündüz 
bulwıduklan yerde alıkonul.anık 

ancak gece nakloluıımaları tekidıen 
bildirilmiştir. 

Üniversiteli Ka,.Uçılar 

Öniirnü?.deki ay içinde başlıya -
cak olan sömster tatilind>! U!U<ia~ 
bir Üniversite kayakçı kafilesi ha
reket edecektir, Şimdiden h4ızırhiı:
l:ar baslamıito:-

lar, Slovenler IStiklilleriııe -;,ıJ. 

büyük bir cihan mahareb-...,. 
neticesinde ve çok ağır f~I 
hklarla kaVU§Dluşlardır ve bit 
fa istiklallerine kavuştukt.-..ti 
milll birliklerini temin el~ 
sonra bir eli orta Avrnpll.., I 
eli de Balkanlarda mannuŞ ~ 
ziyette olan Yugoslavya ~~ 
kıt'a!ll üzerinde sulhun ve ~ 
nun amillerinden biri ol"'~ 
Millld tanıamlığına, istlklil~ 
bitaraflığın& hürmet edi ~ 
Ytıgoslavya harpten evvel~ 
içinde olduğu gibi, harp de lı 
tiği müddetçe de böyle 511~ 
sükun tın.uru olr.ıakta fi ili 
devam ederek tir. Fakat tab• jO' 
şısında nnsıl bir hareket bf~ 
kip edereğini anlnmnk içhı "J"' ~ 
lav minetinin tarihine ...,,.
kafidir. 
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mumi harbin 
eşhur sözleri 

Bugiınkü harbın y~nı meselele-
i yazarken, geçen harbin eski 

lE:lerini de hatırlamamak kabil 
uyor, Bu hatırlayış bir bakım· 
da faydalı! Gerçi geçen harple 

günkü harbin şartları arasında 1 
k büyük farklar varsa da, birçok, 

,4~:a·beheller de yok değildir 
Ge n harpte İmparator Vil • 

im, cMareşal Frenç'in küçük se
ordusundan• bah•E:tmişti. 4 a
os 1914 de Eks Laşapel'de ordu 
i yevmisinde ele.mi i ki: cŞa
e emrim. sudur ki, şimdiki hal· 
biitün ene~jinizi yalnız bir nok

lcks,f edec~ksiniz. Yani bütün 
vvaliyetinizl, faali yetinizi ve kıy
linizi ilk ev~l hain İngilizleri 
ha etmekle göstereceksiniz. Ma
şa! Frenç'in küçük sefil ordusu· 

ezeceksiniz.• 
Fakat o zam:ın İngilterenin, Al· 
nyanın ilan ettiği bu defiye ııa· 
~bat ve mukavemetle karşı koy· 

u malfıındur. 
~. ın<liki Vişi hükfuneti reisi Ma

<l Peten de Verdun müstahkem 
cv.>iine kumanda ederken, 21 

ıı 1916 da ordu emri yevmi • 
ncı.e ~unları söylemişti: c9 nisan 
dula unız için şerefli bir gün-

. Kronp Rençoin QSkerlerinin 
urane hücumları her tarafta kı· 
lrnıştır. İkinci ordunun piyade • 

i'. Slivarileri, topçuları ve tayya-
u~ri bil'birlerile rekabet ederce.. 

e dtişmanla mücadle etmişler -
· Hpinizı takdirle selamlarım. 

lıııanlar hiç şüphesiz taarruzla • 
na devam .-deceklerdir. Herkes 
nkü gibi yarını da kazanmak ~ 
çalışmalı, ayni :ınuvaffakiyetli 

l:iceyi elde etmeğe uğr~dır. 
~r halde onların hakkında gele • j 
ğiz .• 

,....... ..... Bugürrkü harp vaziyeti içinde 
areşaı Pe~'in bu sözleri insanın 
· zlerinde ne manzaralar canlıın
ll'ıyor, 

Fransada Foren isminde bir ka
lkatüristin neşretmiş oJ.clııiu bir 
arikatürün lejandı da şimdi hatıra 
liyor: 

•Muharebeyi kazanmak için ye-. ,..~ •... 
ki siviller dayansın.• 

Bu söz, o zamanki muhaJll>be do
Yıstle konulan tabdidattan fiikil· 

et eden sivil halk ile istihza lçiıı 
Yl~ti. 
Bugünkü muharebede d.e: cHarbi 

azanmak için yet« lci sivil halk 
Yanaın. demek pek yerinde bir 
z olacak. Ancak fU farkla ld o 
ınan, halkın şiklyeti muharebe 
layısile konulan takyidattan ileri 
liyordu. Şimdi de ·belki o zaman

. nden daha ziyade şiddetli takyi-
at Vardır. Fakat haıkın asıl cda
iUlnıası lazım gelen şey, bwıdan 
. Yade hava akınlarına tahammül 

tmektir. 
~hur Klemanso da bır gün 

liste bir meb'usıın i•iizahlarına 
vap verirken şunları söylemiştir: 

Beni formtiliim hiç bır yerde de
!\lllez. DahıU politil<ada da harp 
· yoru . Haricii politikada da 

l'dıyorum.> 

Diye diişlint!ü. Pencereden sızllll 
a~dınlıga baktı \'aktl tayin ede-' . 
rnedi. Yanı boş ve odası kiınse•12-
di. 

- Zeliha .. Zeliha!. 
Di e seslrndi. Arap hiım~tçi: 
- Lebbeyk. .. 
Ya h~nını. 
Di~e diye geldi 1.iitfiye sordu: 

- .. e haht·r?. 
Saat kaf!, 
Zeliha: 

Bugünkü harbin ileride 
tarihi yazılırken perde 
perde açılacak safahatı, 
bilhaısa koli• faaliyetleri 
daha iyi öğrenilince, halk 
dilinde ebediyen kalacak 
ve töhret alacak kimbilir 
ne aözler aöylenmittir? 

ı..aı ı" ........ M............._HK__,E~M~~D~E;;;;..;: 
EOlence erleri Ben içmem,, diyip do-
Hay::rp~~:ı!ı, ar~ lu ka hi diken kad n 

Şimdi de bazı memleketler zi • 
I1111mdadarı da ayni sözü söykye
cek mevkide bulunmuyorlar mı? 

Bugünku harp de <>!bette bir gün 
nıhayet bulacak ve tarıhi yazılırken 
perde perde a ·ılııcak safahatı. bil
has.sa kolıs faaliyetleri daha iyi 

ögrenilince kimbilir tarihte w 
hatta halJc dilınde ebediyyen ka
lacak kirobılır ne sözler söylenmiş 
olduğunu ö~reneceıtız. Gunün kro
nikürleri yarın buniarı ya:ırına!c i
çin, belki imdiden kolleksiyon 

yapnıağa başlamışlardır. 

Doktor ünvanı 
nereden çıktı? 
f.,;asından, latin<:ede galiba •öğ

retmen• demek olan doktor, bilir
siniz ki, _mdi üniversıtelerin ver

dik.len bir dereceye takılan ün -
vandır. cRütbelerin en yükJieği 
ilim rütbesidir• sözü meşhur ol • 
makla beraber, insan gazeteye ya
zı yazarken _ ilmi bile olsa - rütbe
sinı ve onun ünvanıru bildirmeğe 
luçbir lüzum yoktur. Va.ktile mül
k.ıye rütbeleri varken ve sahipleri 
onlarJ.ı iftihar ederken bile imza
nın yanına mesela csaadetlu efen

dim• diye yazılmaz~ 
Doktor ünvanı, bııçok memle

ketlerde, aleni olarak hekimlik et
m k için kanunen lazımdır. Onun 
içın hek.i:mler reçetelerine, rap;)l'
ıarına yahut hekimlik ışi sayı'an 
herhangi reo.ıııi bir kiıgıt tizerine 
imza ederken doktor unvanını ila
ve ederler" 

Bu ünvan, inııan yıllarca ders 
gördiıklen ve tez kitabını müdafaa 
ederken h<>Calarla saatlerce çekiş
tikten sonra, çiçegi bw·ııund.:ı i'Jk
tor olduğu vakit hoşa gider. Fakat 

bir gün A!manyada bir üniversite 
şehrine yolunuz düşer de, bir bira
haneye girerseniz orada patronun 
her yeni gelen müşteriyi •Her dok
tor> diye selıiınladıgını işitince, bir 

daha kanunen lüzum olmadan ken
dinize doktor dememeğe siı de ka

rar verirsiniz ... 
Bir zaman, tl'nrversitelerin ıneş. 

hUt' adamlara büyük törenle ver -
dikleri fahri doktor ün vanı hoşa 

gidecek bir şey sayılırdı. Fakat !Jtı
kuk mektebinden doktor olamıyan, 
aonradan da hiç bir ~y okumamak
la şöhret alan eski Fransız Ba.şve
kili rahmetli Briyan bır İngiliz Ü
niversitesinde fahri doktor olduk
tan sonra onun da bir otomobil ka

dar değeri kalmadı. 

Belediye Memurlarının Terfi 
Ve Tecziyeleri 

öyle bir hakikat manzar ... ı,._ 
dadır ki, tıpilı güneıin ıııiı gi
bi, iıbata lüzum göstermiyor. 
Geçen yda, daha evvelki yıla 
nazaran müthif fark var. Ay
ni para ile ayni İfi göremiyo-
TU% •• 

Eğlence yerleri de, bele
diyeye müracaat ederek zum 

talebinde bulunmuılar.. Ei· 
lence yeri dedıgmıız müu
ıeler nelerdir?. Bir iki lülu 
otel ve 11azino, bef on :Okanta 
ve irilı ıdGRiı bırçolı mey• 
hane .. 
Gıda maddeleri pahalan· 

mı.ıtu, do11rugur. Fa11:at, bu 
egtence yerlerinde meze, 
halta, yemek diye verılen 
ma deler z:alen kimyg 11ibi 
tadun ıR. feyierdir. '""':ıeme
nin pahalanması, bır lokm~ 
cık gıda parçası W.erine ne 
kadar mÜcş.ır olabılır? 

Zaten, beıediyenın gazino
ları, lokantaları, meyhaneleri 
ıınıtlara ayıı·mauna, tarıre er 
teııbit etmuıne ragmen, bu 
gibi müe,.e~eler mahul had. 
de ucuzlatılmıı deııılair. 

Bir de fİmdı, #;yatları yük
ıeltecek olurlar"'• uzerİne full 
biber ekerler. 

BURHAN C VAT 

Yeni Ekmek Narhı Tetkikleri 

Toprak mahsull~rı ofisi, iti gün
lük buğday ·atışları hakkındaki 

fiat lıstesini dün belediyeye gön -
dermiştir. Beledi) e ıktı>al ınJdür

lügü bu liste iız.rınde tetkiklere 
başlamıştır. Lisl('dekı ıiallara gö
re ekmek narhında bır degı~iklik 
olup olmayacağı tesbit edil~t>k ve 
bu husustaki karar ·aı .ıı daimi 
encümene bildiril~ktir, 

BİBA 
Bira, maliımdur ki, arpadan çı-

1 

karılır. ~:Temlcltehmizde revacı 

dl er içkilere nazaran artmakta-
, dır. Arpayı fbrik:ada t'ilızlerıdırir-

! ler, bu filiılenrnede dıya~lez de- 1 

ni1eu bu- madde hAsı) olur. Bu · 
madde ısu ve hararet vasıta.Jile ta
harıımur ettirilir. İçine de ömUr 
otu illve edilerek lez.LeU temin 

edilir. 
Sıyah biraların • rkibıne yan

ı nuş ~eker i18ve odılir~e de, pıyo:ı
aada :siyıh bira hemen yok gibı

dir 
Bazı biı-ala.J·uı, ıçildiğl zamun 

b~ agnsı verınesi, ömür otunun 
terkihinde mevcut ve uyut.ucu 
hassaya malik ınüe sır maddeden 
ilerı gelir. Belediye memurlannın tayin, 

wrfi ve tecziyeleri hakkında Dahi
liye Vekalct-ı taraf>ndan hazırlan
roakta olan nizaınnaıı proıe;ı son 
eklınl aimak ıızeredır. Nizıunna

!nenin huzırlaıııııru ında veni barem! 

kanununun esasları gozoııunde bu-ı 
luııdurulıııaktadır. 

l\tıde haslaJıkl·-trı olanlara di
ğer .i&pirtolu tertıpler zararlıdır. 

Şarap ta midede eksilik hbı1 e
der Fakat biranın teı·k1bJ11df'ki 

ısp rto yw.de üç, dorl nı.sbetınde 
olduğu il"ın hl'--kea dı1:e lc:kilere 
tercih ediyor. 

ranı dörtte Lire kadar İnmisti. l•'a
kat, ne yapars:ı ~·:.ı> ıı zihni hep 
iki no .to;.;ı tJkılmı~tı. 

- Ha!il Set·ip ni~ın bana böyle 
birdenbire saldll<lı? Kendisine ce
saret verebilc\'ek herhangi bir lıa
rekrtim yoktu?. llu g•nç adam 

yoksa deli mi•. 

Kafasına rakı şişesini yiyince 
gözleri fal taşı gibi açılmış ... 

Davacı kırk yaşlarında kadar 
bİl' kadın: Bayan Anna .. Suçlu da 
yaş sebze ve meyva ticareti yapan 
Raluni ... 

Davacı Anna davasını anlatıyor: 

- Arkadaşım F.rnıliça Beyog - ( 
!unda oturw. };vl,dır. Kocası da ko. 

camın arkadaşıdır. Kocam bir iş 
için dışarıya gitti. B~n Fenerde o
tururum. Dün bir ~ ,çin Beyoğlu
na geçmek icabetti. i ·imi gördük. 
ten sonra Thniliçaya da uğradım. 
Bu Rahmiyi evvelce Emeliçan;n e.. 

vinde görmüştüm. Kocasının iyi 
arkadaşı. Dün ben gittiğim zaman 
ak§am olmuştu. Hava kararıyordu. 
Emiliçanın kocası Lutfi ile Rahmi 

masanın ba§ına oturmuşlar, rakı I 
içiyorlar:iı. Kocaman, yarım kiloluk 
bir şişe vardı önlerinde... Ben 
otı!rdum .. Emiliça ile konuşuyor· 
dUiIIl. Bir kadt•h de bana getirdi • 
ler. 

Ben içmem .. Amma zorladılar .. 
Hatır için bir tane içtim. Bir tane 
daha doldurdular. Ben içmem. Am
ma zorladılar. eh hatır için, bir ta
ne daha içtim. Bir daha doldurdu. 

lar. İçmem amma, zorladılar .. Ha-
t . . d 1 
ır ıcın onu a içtim. Bir daha dol-

durdular. Zorladılar, ictim. Derken 
kapı çalındı. Yine Lutfinin tanı -
dıklarından Hasan geldi. Hasanı 

ben de tanırım. O da geldi, ma. 
nı ben de tanır>m. O da geldi, ma

saya oturdu. Ona da bir 'kadeh ge
tirdiler. Yine bana da doldurdu -
lar. Zorladılar .. İçtım. Hasan iç
mek istemiyordu. 

- Ben de içmem amma, zıorladı. 
dılar, içtim .. dooirn. Zaten onlar 
çok içti.. Sen ıç. 

Biraz sonra, kadehleri yine dol

durdular. Ben ;çmem .. Zorladılar .. 
Yine içtim. Hasan ıçınek istemi -
yor .. Onlara: 

- Siz için' divor. Ben de: 
- Onlar çok içti .. Sen İ<;! dedim. 

Bu Rahnıi .ıv,ıga kalktı .. Boşalan 
yarım kiloluk rakı §işesini kaldırıp 
kafama vurdu. Şişe kafamda par
çalandı. Bereket saçlarım çok .. Ka
famı kesmOOi amma, ceviz kadar 
~ yaptı .. Ondan sonra da tekrar 
üzerime yürüdü .. Küfür yaptı .. İki 
tokat vurdu. Lutfi, Hasan, Emiliça 
araya girdıler. Yoksa, sarhoşlukla 
beni parçalı)'acaktı. 

- Peki.. Bunun !l<'bebı neymiş? 
DUI'up dururken neye ııifeyi ka
fana vuruyor? 

- Ne olacak efendim, sarhoşluk .. 
- Peki otur .. Sen söyle baka -

lım Rahmi.. Nasıl oldu bu ~· 
- Anlatayım cf Pndını .. Dün. ıki 

şişe rakı, biraz mezelik salata fri'.in 
aldım .. Lutlinın evine misafir gıt· 
tim. Liltfiniıı evde olduğunu bili
yordum. Hasanla da söıleş'lik. O da 
i.şıni bıtırdıkten sonra oraya gele
cektı Tam ben geldım.. Masayı 

ıkurduk .. Birer kadeh içtik .. Kapı 
çalındı Anna geldi. Eh ... Hoş geL 

di, safa geldi. Bium soframız her
kese açıktır. Bız fakİ'riz amma, gon
lümüz ganidir ... Emiliçaya bir ka· 

deh daha getirttik. Bir kadeh rakı 
doldurduk. Anna: 

- Ben içmem! dedi. Dedi amma, 
kadehi de kaldırdı .. lüpedek, ::usuz, 
mezesiz yuvarladı. 

Bir daha doldurduk. Yine: 
- Ben içmem! dedi. Yine yuvar

ladı. Ondan sonra, kenrli doldurup, 
- Ben içmem amma, hatırınız 

için, şerefe! .. Diyip arka arkaya 
yuvarlamağa başl>dı. Kadehler bo
şaldıkça dolduruyordu. Dolduru -
yordu amma, nasıl dolduruyorou ... 
Kendisine, ayaklı, büyük bır ka
deh tesadüf etmişti .. Liltfi ile bız
deki kadehler, küçiık, meyhane • 
!erin tek kadelılerindendi. Kendi 
büyük kadehini silme dolduruy"r, 
bizim kadehlere yarım koyuyordu 

Her seferinde de •ben içmem am. 
ma, hatırınız için .• nakarat.ııı tek
rarlıyordu. Benim suıirleriın bo 
zulmıya başla<il. •İçerim• de de, iç .. 
8.fiyet olsun. Amma, •İçmem. de. 
yip de niye içersi:ı? Hem de ne ıç
mek biliyor musunuz? Her sefe. 
rinde, bizı.m Lütfi ıle içtigimizin 
iki mislini lup diye, su uz, gövde
ye indırıvor. Zaten •ben içmem• 
diyenlerden korkmalı ..• 

Derken, bizim Hasan geldı, Bir 
kadalı de ona get:rJıler. Bu s fer, 
Anna Hasan ;n bülbü 1 çanagı '· a. 
dar kadehine yarısına kadar rakı 
koydu. Yine kendi İbrail kılesi ka
dar kadehini >ılıne doldurdu .. Bi. 
ze rakı koymadı. Üstelik de Ha-

' sana: 
- Onlar çok içli. Sen iç deyip 

koskoca silme kadehi yine >'USUZ 

çekmez mi?. 

Artık dayanamadım. Zaten ken. 
dimi o zamana kadar güç zapte · 
miştim. Şişeyi kap.ııca kafasıııa 

yerlcşlirdım. Benim kadar &11ur. 
!erin hakim, sakin adam az bu
lunur de.em caizdir. Amma, be. 
nim bile sulirlerimi boşaltıp sabrı
mı taş·rdı. Benım yerıınde baş.kası 

,-- olsa, muhakkak katil olurdu. 
Rica ederim ,buna tahammül e. 
dilir mi?. Rakı bi:zim ... Doldurup 
dol.durup kendi içiyor. Bıze rakı 
vermiyor... Üstelik d~ cıben iç -
mera. diyor. Olur şey midir bu?. 
Hay gözüne dizine dursun .. 

Şahitler dinleniyor. Lutfi, ar • 
kadaşı Rahminin söy l~iklerıni te
yit ettiktf'n sonra: 

-- Hatta ben bile süıırlendım ... 
Neredeyse, Rahmı yapmasa, bu 
işi ben yapacaktım, diyor. 

Lutfinin karısı Emiliça cyukarı 
ttikürsem bıyığım, aşagı tükürsem 
sakalım. tertibinden, ~i idare e 
dip oluruna bağlamak istiyor: 

- Hepı;i içtiler ... Sarhoş oldu • 
lar. Belki aralarında hır anlaşa -
mamazlık olmuştur. Zaten bu i.ş 

olduğu zaman ben mutfA kta ciğer 
tavası yapıvordum, diyor. 

Şahitlerden Hasan gelmem.iştir. 

Dedi, yüreğinde bir damarın Mı- ı 
ladığını ~·. güziind.en bir damla 
yaş abtı,;1111 hu,.5eth, Dii\üni.iyor
du.: 

Acaba çocuğum ne oldu? Öl
dü nıiı, sağ nıı'!. Sagsa kiınhilir ne 
kadar hii) iinıiiş. serpilmistir. Am
ma ne kadar bedbaht çucuknnış. _ Hiç bir h~btr de gondemıedi 

mi? 
- lb,ı. .. 

Birisi buydu. ikinci dü iincesi • 

de Salihli. 
· annesini bilir, ne babasnı. Bel· 

ki, bütiiıı ha) ntıncıı da bunu bil
miyecek. Bil e bilse küny inde· 
ki ana ve baba ismini bilir o ka 
dar. O da neye yarar?, 

_ Gelen giden hiç kim. .. oldn 

mu?. 
- Hayır, 
Zeliha tek kelime ile ve hep: 

- Hayır. 
Diyerek cev~p verdikçe Liıtfiye 

sinirleniyor ve .. yalnızlıgmdan en· 
dişe ediyordu. Bir saniye düşün-

dü: 

- Bu adamın ı;oğukkanlılığının 
öl ti"-iı ve b ua kar l olan bagı ha 
g.ce eve doııunce belli olacak.. 

Diyordu. Bir aralık kendi ken 

di. ini de diişündü: 

,- --HALK~ 
SÜTUNU 
Evlenmek iıtiyenler, 
if ve iıçi arıyanlar, 

fİkayetln, temenni-
ler ve müıkıiller 

ft Te 1.ııol an.yanlarla ltıerbaaet- bir 
mti\."'külil /olan 01t111ueularımızuı 

mcktopluı bu .. ütunda munta:ıa
.man Te ttMIC'.c&n n n~l1ttf'ktlr. 

Gazetemhıin doktur v• aYUkalı da 
.orula.ulua cevap \.'treıceklerdlr. 

CLddı tru. "a-S'l ı..-urnert de bu ;u

Uında paraoq nf'Jroluna<akl.or. 

izdivaç Teklifleri 

* 30 şndayım: Ticaretle •at et-
mekk,, ü.D. Kazancım orta halli bır aile
yi eoçindirebllır. Peder ve valHtem yok
tur. 

Evlenmek lstcdiğlm kızın pederi ve
ya validesi ve bh· evi olın:ı ı, k.end.,si ... 
nin e\• ia;i bfllr. ahltikı ghzcl, orta mek
tebi bit.irmiş bulunnl<tsı 1, zımdır. Y&11-
nın 22·27, boyuoun d• 1,62-1,65 ar&Lnda 
olmillj.ı da prttır, Arzu eden baywıların 
Son Telgraf Holk Sulunu G. R. rumu
zuna fotoğrafla müracaatlarını rica e
derim. * Ya ım 30 ve boyıun 1,80 dir. F. -
mer siyah saç ve gôzlU)!utn. Tahsılım 
htu;usldjr. Bır müddettir ınhat&ıı.ım. Ve 
evde otunnak mecburiyctindeyını. Fa
kat s:ıri bır hal yoktur Yapyıım en. 
zengin bir nileııln ilik yaş yış tarzın

dadır y ı 40 tan r ıla otmyoın ve der
dbtıe gore hareket etm ı bilen bir 
bayanla evu.~ m .st ) oru TaUplerın 

Son relgrnf IIı k '"utununrta (H T(ıy • 
can) murnc:ı tlarnı dlleri * Uz.un boyJu, bahk etınde kara ki.I
lı, kestane &öı!U. otuz d ı t yafında bir 
dulwn. Ev i.jlerini c.bilirun> kelimesi· 
nin ievk nele bilırlın. Sıhhatım tanıdır. 
40, 45 nJıayet 50 yaşında bir ıuba,-la 
evlecıp mt! ru yuva kurmak istiyorum. 
Taşraya da gider ın. Çocuiu oluna da 
kabu'Lhndur, Ta ıp.enn Son Telgraf 
Halk S ınu BBchır .. ismine mliracaat
larını rıC'a ederim. * 30 yaşınrlayım. t.70 ııantim bo1da 
olup orta ı~nınnlıkta esmer, siyah saç
lı, kara gozlil, bir genem.. Ayni zaman .. 
da alkol ve ıigarn da kullanıııam hati 
hazırda bir d vlet memuruyum, olduk· 
ca da kıskancun. 
~ln1ln bılha53a ıarışu1 olması ve 

yirmi ylrm 1 beş yaşlarında balık etinde 
veyahut ayni Lip ve endamdo ıelirl ye .. 
rinde aarı.şıu acııç dul bır bayan.la. yu .. 
va kutıı1ak cr."ıelın<leyim . 

Ciddi teklıflerı (K. T.) rumuzuna blL 
dirilm in. rıca ederim. 

Gelen Mektuplar 
(0;;. Kutsal· ll•) 1 da ilin, &yuıt.

tanJ, Be.yan S. G: Beyojlwıdan, }t,alih
ten, daroa.ı..-.ı Oıkunmıyan matbaaya bı .. 
rakılmıı), (1001 Hilkat: Dün mek .. 
t"upların1%l aldıktan aonra bara.kı.lm.ıt), 

(Bo:ıyan H. B BeyH:ut ve F ıtihtcn), 
(&y Sef r: FııtlhU..~1 postııya verılınis 

ve dh:,t-rı ıPatbaaya bırdkılmI.J ikl ınek
tubunuz vanhr.), (Bay Y. E. K: Slz
den ders almnk 1~\ıyen bir btı.yan bir 
mektup bırakınıtllr. LO.tten aldırınız.), 

(Bay Ş, C. F: M<l<baaya bır;kılmıj, (A. 
H. E: Damgası okunnuyıın), (Bayan M. 
Uygur: Bliyük pQstahaned~n), (Toksöz; 
Hask:Oyden) mektuplaruuz v•rd.IJ'". Sut 
15~19 arttsındv hl.tr.?D. aldırını~. 

Açık Konu,ma 
C. Öz Turkkan - Mevzubahlıı ro

portaj Klnunuevvolln ı9 unda batla
mljt..ır, Ek.slk nushaları tdarehanemiz
den tedarik edt.--bılıralnız. 

Bay Bes:m - Teklifiniz yazılacak
tır. "\1.Mekt.up e:elirse ilAn ederiz. Adre
•inizc gönderilmek için poota pulu 701-
lı\rsınız . 

Bay B. Gül - Teltlllinizde ciddi ı..e
l)!z hakiki adresinizi de yaznıı.. 

Onun da dmlenilmesi l&zı.m. Ha 
sanın çağırtılıp dinlenilm için 
muhakeme bafka gune kalıyor, 

Gelecek celsede, bakalım Has&n 
ne diyecek!. 

KULAK MiSAFiRi 

rabını dindirmek, ümitletı ümide 
düşmek fırsatını bulur. 

Liltfiye Rıfkı için düşüncelerini 

bitirdikten onra, yine daldı ve .. 

Salibe döndii: 

- Bugünüm dünlerlmin hep -

sinden dalıa iyi .. 

Hükmünü verdi, fakat t k şart
la: 
-: Ah şu Salih ümit ve haya -

liındKi koca olabilse di, yahut u 
oba. 

Ve .• LiıW>Hİ• bütün 1"ı çapra

flk butün hayat safhalarını dola

ıaa düfilnceleri ara ınu onu ul
dlğı iılomdea ayll'an yine Zet;Aa 
okha: 

- Ya sitU yem k yemiyecek 
misiniz?. 

it 1 
Eski Ata ıözıerimiz ara • 

ıında en kuv Uı ve gı.izeı o
lanlarından bıri de: «Can bo
ğazdan gelir.» aat'btmeıeli· 
dir. Geçen gün, biı· il zetede, 
bir doktor yazdığı lıbbi ı.ıa
kaleye bu e$kı Aiırnsr öı.tinü 
ae, levha ol .. r .. k almış.. az
dığı uzun yazıda da, bu ıö. 
zün mana ve nı.: hunıuııuaki 
hakikati iıbat eun y ça ııı
yor. 

Bilıniyorwn, can boııazdao 
ııelir, taoiriııe in ıım mış kim 
ıe var mıdır?. Artlı , Lu dar
bımesel, tıbbi r al<alelerdıı 
aerlevha deııil, fo1<antacıla • 
rın re li.ın afı~ı.,rinde oaılık
tır. Boğazını duıwuuıyen bo-
... . .. ' 
11azın1 ıevmıyen ınıan var nu• 

lr?. 
Boğazımız en naziı , en mü 

hinı uzvumuz, yemedt:n ıçmo
den durulur mu!. 

Oı.,acııoeri, bır ea i tabİJI 
sinirııue cıokuııur, duıunur• 
dururum: 

ıCöı· boğaz, deriz. 
Acaba, neden ooyle deria. 
ogazımu: muhr.ı.·kaı< kı, 

naru..oı auı·. Uo>g wııuuıu..: gWıı 

deuberı yeriz, ıı;enz, takat, 
bir lurıı.i doyma.. bıimeyiz. 
Ne gözıi doy .. n in1ADlar var
dır ki, bogı&..:lan doymamtf
tır. 

Bazılarına: 

- ~özunıi Allah doyur -
ıun, der er. ogıuunızın 1>u 
nıuııı:örluııuııaen dolayı, ooa 
atfectuen «körıükıt, bir bakı
ma da ,han:ah: tir. Hayabmı
zı, yaıamamızı emin eden l>O 

gazımıza, ııaıı oluyor da, bu 
ıekilde bır hakaret aavurabiH 
yoruz?. 

Fakat, bot~iaz tabirinin 
kör boifa.da ali.kası yoktur. 
Bot boğaz geveze insanlara 
verilen iıimdir. ~u ıibilerın 
boiazı hakikaten bot mudur, 
yani, hiçbir ıey yemezler, iç. 
mezler mi?. Filvaki, onlar, bit 
bir sözü, yemeden, içmodea 
bir batkaaına yetiftirirler. 

Demek ki, bazı sözlerin de, 
tUJkı yemekler ıibi, yenilme • 
tini, yutulmasını istiyonq, 
Ketum ol, manasına: 

- Bu tözleri yut 1 
Deri:ı. 
Ne ıarip boia:ıdır. Y emelr 

yer, ıöz yutar, yine de do1· 
maz. 

R. SABiT 
--~ 

Talebeye mektup 
gönderilmiyecek 

Kız v. eriuıit orta okullatile liaelerdl 
nlharl taıebeıoriJı mektep adttslerlncı 

mektup 11önderi!-1ıı n-edıldiil 
Muri! VokUetinden !l(aaıi.! MudUr
llltüno bildirilınlf ve oradan da leJt.. 
mil mekteplere tebut olunm11,1tur. 

Ecnebi Okullarda lzinsill 
Şube Açılamıyaca.lı: 

Şehrimizdeki ecnebı okullardan 

yeniden şube a92cakların Maarif 
Vekiletınden iwı almaları ve izıı 

alırunadan §Ube açılaınıyacağı 

mekteplen! bildid1mLjlir. 

BİRİMİZİN DERDi 

HEPİMİZİN DERDİ 
Bir seyyar esnafın 

mühim şikayeti 
Seyyar e ııattan B. C mll öa

turk yazıyor· 

Delediy•nln ""'" af 
h.akkmda ıı m • taUmat-
namel rl mLı ce cdu.rarak 

tıı yapmak ınnudun Fakat 

- Saat öğJcJen .~onra .. 
Diye öğlenin ol. ınduğwıu, ns

ıtuızın kılındığıru, yeııı•k vaktinin 

l>ir 1 ayli geciktiğinı i<arJl>I etıne.k 'i 
1 dı. 

_ Eoitteın nöbette yirmi dört 

saat kalırdı. Geee nöbet başlar, er· 
tesi gece biterdi. Belki, Salih de o-

- Ben !'• idim, ne oldum?. 
Düşünce ve hi !erinde çok mil· 

tevaı:ıdı. Hayatınla biitüıı seyir 

ve &afhalarını ıı:ö•lerinin önünden 
geçiriyordu. Çocukluğundan, Sa
libin karıı.ı oluncıya kadar. Bir 
aralık iki meıar taşının aras!JUl 
bıraktığı Rıfk ı da göıünUn ö - ' 
niine geldi. Rıfkıyl hatırlayın a, 

lztirap insanlar için irsidir. Di
ye bir hüküm vermek belki de ye· 
rinde ve haklı olur. Bu muhakkak 
ki, iç sızılaruuı 11namdan tevarüs 

ettim ve .. daha katmerli i11i Rıfkı· 
ya aşıladım. Bahtsızlık, onun ka
raalın yıuısı olarak mezara kadar 
sürecek ve o bu talisi•liğin 1>1Lısuu 0 

vaktecek çekecek. Bunda çocuğun 
ne suçu var? Bilseydi diin} aya 
gelir, böyle mihnet dolu hir ha· 
yat ortaklığına katlanır veya ka
tılır mıydı?. Biç üphesiı; ki: na-

yır. Doğumla ölüm arasına sıkı an 1 
hayat me"8fesinin ön ve ardındaki 
ıneçhulüktiir ki ana ve babayı a
şırtıyor, bl'~r ıztırabınuı insan 
çokluğu ve doğum kabarıklığı a
rn,ında yayılınMını kolaylaştırı

yor. Bunun tersi nıüuıkün l'labil
seydi muhakkak ki, insanlık kısır• 
laşır ve be er tarihini yazacak tek 

insan bile kaloıak ızın çoktan gö
çer giderdi. Bilmemek cesaret ve
riyor, meçhulden ıı:eliş n meç • 
hule gidiş ümit. denilen . eye değer 

verdiriyor. Yarın ve .. ünıit insan
lığın hı.r.. ve i tiha ıuı çeken iki 
ne ·ne oluyor ki, eier bunlar ara

mızda IC!§ehhlls edebilııtlt olsalar
dı muhakkak ki tavcı, adını alır vo 
her ıriin adliye takibatı altında tu
tulurlardı İnsan üıııriinii iyiye ve 
klitiiye götüren bu iki büyük kuv
vettir ki yine insanlığı ayakta tu
tabiliyor ve .• her yarııı iibiir&{in 
için yeni bir llınidin ka) naklı(:nu 
yapıyor. IJ<,lki, Rıfkı rlıı ömriinüu 
ufkuna serilen yazılar içinde utı-

Llltflye kaşlarını çat rak -.ı.u: 
- Saat bç var? 

bazı memurla bu kaydı btiJk& 
türlü !dair edıyorlaı: ve bı.ı muı

teri ile pa.ıarlık y•perken celip 
ceı.a kesiyorlar. Ceza vermen1ak. 

için 701J&rda mılfteı:l ile beraber 
yUruye yU.Mıye konupra.k mı pA• 

zarlık edeceiiz? Bu lıu5USla "11-
kadarlann 1Ul7.an dik.katın! ceJ -
~lm<ınW rı<a ederim.> 

SON TE:Ul{\ \ \. - Geçeıılerde 
bu•~ bu biıhse ımıu ctıruştik 

~...unil 8"7Yar esnnlı al!kadar e-

- Beıy geldi n1i?. 
- llıt\I• 

nun için çıkamamı~tır. 
Hiiluııiinü verdi, Yatağı~an 

indi. Bugün kendisini daha ferah 
ve >akiıı !ııssed.iyonlu. Dünkü lnıb-

- Ah evliıdım. Ona doyıun ılım

dı bile. 

kşıım oluyor .. 
- tldndl eıaıu okundu m•·• • - Okwıdu .. 

(Devamı tıll1') 

) 
1 

d liln bu nn evvel hallini 
eh yeUe ıcmennı ediyoruz. 
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BAŞBELASI 
'KADIN, EV E!~~~YA~A~B~D~!!A 

Ütülemek mü- ' 
bim bir kadın 

Sahanda ciğer 
külbastısı 

lezzetli olur 

GARB ~ ADALAR MUHAREBE 

----i- Yazan: Ltn1 &!lBTGBB =ı ... -
Salonun bir kötesincle ohU'lllUf ı 

unuşuyorlardı. Genij bir koltu· 
ia rahaıç.a römiilmüş olan Leıaaa: 

- Benim başıma daha bot bir 
vak'a geldi, dedi. Mektepler tatil 
elur olmaı, yirmi ıün kalmak ü. 
sere Heybeliadada oturan ihtiyar 
teyzemin yanana ritmiftim. 

Hepimiz onu sevkle dinliyor • 
tluk. Leman .harikulide bacakla. 
nnı iistüste ahnlftı. Biz onun ba
caklarına baJmuyorduk. Çünkü 
enları çok iyi tanırdık. Şimdi ıös. 
]erimis bu rarip, ten, güzel yilzün
lle iA 

O mütebessim, her birimize ay. 
n ayn bakarak anı.tıyordu: 

- Bu ihtiyar teyze beni çok se
ver .Ona gittijim zaman canım ne 
isterse onu yapanm. Hep se,,·diğim 
f('Yler pişer, Sevdilim meyvalaı; 
ahnır. En iyi istinhat gtinlerim 
üima oRun yananda ges.ırıiştir. 

Bu sefer de teyzem yine beni 
lriiyiik bir neş'e ile karşıladı. Her 
.. bah ylZMete sidiyor, öğleden 
Mnra serin Wr aiaç altında kitap 
okoyorduın. Galiba tiçtincti günti 
idi. Plajda bir adam bana musal. 
bıt oldu. ()&)erini benden hiç a· 
yınnıyer, ~e yiyecekmiş gibi bana 
ukıyordu. Neriye ritsem beni ta. 
kip ediyor, mansa• karşıma ge
fİp otanıyor, tleaiz.e rirdiğim u.. 
man sahilde dikilip elinde hir dür· 
t.iin menkb ltir hayvan ribi iteni 
lf!yrediyordu. 

Gençti, yakıflkh idi. Fakat ken. 

4inden öyle emin bir hali vardı ki, 
fena halde sinirime dokunuyordu. 

Bir sa bab plijdaa çok ileride 
ka~ ahklarla çe~·rili bir kenarda 
90yoadum .Çamaşırlarımı bir tap 
izerine koydum ve hemen denize 
atlaclım. Açılabildiğim kadar açıl
tlım. Artık n1utttım. Nilaayet bu 
•iiz'i~ atlamdaa kurtulmuştum. 

Büttha ömrtlmu sokle 4enlz ara. 
11ada duracak değildiıııa ya .. Sahile 
tlojru yüMiim. Sahile çıktığım za; 
JIUID jJiff yorulduğumu hissettim. 
Elbieelerimi lHrakttğtm yere cit • 
tim. Allah Allah ı-apkam, robum, 
~raplaram, ayakkaplarım, berşe-

7im orada idi, yalnız 1ön1leğim 

7oktu. iyice her tarafa haktmı. 
'lok, yok. Bununla berae>rh buraya 
bir pmWtle pWiiime kafiyyen 
emindim. 

Nihayet etrafa bMıw,.._J I* 
kayan111 öıııeri•de, iyice lfÖllÖlliİIM! 
iliftirilmif bir kartvisit aözöme 
çarptı. Oaeriade kabartına harf • 
lerle •Ahmet İhsan Topuslu• illlÜ 

vardı. ismin altında brput kalem· 
le f11Dlar yasılı idi: ·Alllığıın söm. 
leği, ait oldulu emel sahibine, aa· 

cak oturmakta olduğum otele 1te 1 
nimle beraber yemek yemek üzere 
geldiği takdirde .ereceğim• ve da.. I 
ha küçük bir yazı ile otelin adreıR I 
nrdı. 

Bu saçmaları yumarthyaa dür· 
büalti delikanlıdan batk.a kimle 
olamaz. Eter o esnada yanımda oL 
aaydı onu tokatlamakta tenıddüt 
etmiyecektim. Her ne olursa ol· 
sun giyinmek lbım geliyordu. Ni. 
hayet bir gömlek hiç de o kadar 
lüzumlu birşey değildir. 

Havluma sarıldım kızgın kızg-ıa 
teyzemin evine döndüm. Evveli 

bu meseleyi teyzeme açmayı ve 

Olldan fikir danışmayı düşündüm. 

Fakat aevrili ihtiyar bundan bir 
ıey anlamıyacak, ne diyecetini bil-

miyecekti. Susmayı ve ifi kendim 
halletmeğe karar verdim. E\lde, 

akşama kadar bu meseleyi ÖfÜJl. 
düm. 

Nihayet saat altıda aklama bir 

fikir ıeldi. Saçlarımı kıvırtim. 

Pudralandım, boyandııu. Mümküa 

olduğu kadar güzel\eştim ve doi· 
ruca adresi yazılı otele •ittim. O. 
rada kartvizitteki ismin sahibini 

aradım. Beni 'bollie otarttular. Ni 

hayet başbelisı merdiveade iti • 
riindü. MilteMlsiRMli. Otele ıeL 

diğimden hiç de hayrete dtipniifl 

benzemiyordu. Beni hikmetle ae· 
lamladı ve: 

Yanıma otunla. Cevap vea4iıa: 

- Bqb tiirlü aUll yapalailir. 
dim?. 

- Ve tabH prtlarımı da blMi1 

Hi1onuauz. Yemeli ı.er.ber yl· 

yttejis, ıeceyi lteı-alMr ıeçireee. 

tiz .. 
- Tabii, tabii .• 

Hemen yılışık yıltt1k iliııH afka 
ve lfiltinç u~malara yumurtlatnı· 
ya baıladı. Açıldıkça açıl ... Şid • 
dedi ~ir kabkalta atmamak içia 

(Devamı 6 ıncı ıttyfodu) 

hüneridir 
Utü, ytbnmış çam~m bu

n.tulduklarıın ıidennek ve dnlirmelı: 
için eYlerimizde her kadının kullandıtı 
'baılt ıtir Alet. .. Ya içlıMt aıet konur, ya
hut i*arada aıtwr, y.nut elektrik iitü
.adür. 

Fakat ne de olsa. çamaşırı ütülemeei
ni bilmek bir aan'at nyılır. Çam~ın l 
itülemek bas.it zannedilirse de, çok kim 
eeler basit zannettikleri bu iei becere
mezler. 

lttiılenec:E'k şeyler birbiri fuıerine 
latif edilir, bir tarafa konulur. Bir 
masa Wıerine kalınca bede:r yayılır, tl
•rine beyaz bir öı1iı örtülür. Çamapr
lıar birer blreı· bu beyaz yaylı üzerine 
eerilerek ütülenir . 

Ütü kız.dıkt.an 1Qr1ra, ütülenecek ça
maıırlar biraz nemli olarak toplanrna
hdr. Ziyadtte kurumuşsa ilttl tezdir -
meden evvel, üzerine az miktarda su 
Mf1)melidir. 

Kalınca kumaşlann üzerine de yine 
Mı 8f)rJlllir, aynca bir ıs-lak bez ortüJüp 
iltü bWlun uzerinden bastıra bastıra 

ıez.dirilir. :Otünün doinıdan doğnıya 
kumaş iberinden değil de, böyle ısla« 

bea üzerinden geçirilmesinin faydalan 
'YU'dır. Bir defa kalın kumaşı parlat
maz. Camatırlann üUılenmedea evvel 
cins cins, renk renk ayrılması lizamchr. 

Ütül« rittubevt ,.erlerde paslanına 

(O) numara zunpanı kitıdı w ,.ahut kül 

ile ujuşturarak, tıemizletneli, çamaşır 1 
üurinde gezdimteden evvel, başka bir 
bez üzerinde pasuı ıeçip teÇmeditini 
tecrübe etmelidir. 

Omlet 
Evde yaptlan pratik yumurta ye • 

melderinden biri de onıl~r. Yiyecek 

oWrılann miktarına ıöre nlsbetı &öyle

dir 
Ahı yumurta Junhr, içine 'biraz ~. 

biber, bir kaşık tereyatı ve bir fincan 

süt konulup bir kap içinde çalkanır. 

Sonnt aynca bir tava içinde -.e kızım 

a~ fberinde kafi miktarda yaf yakı
lır. Y"11lurta yatın :içine dökfüerek bir 

katıkla ka~ılır, pişinclye kadar bı

rakılır. Pi~en tavanın k.enanna top

laDH', aonra tavadan bir tabalm içine 
ceırnilir. 

Elma eaaell 
'Eblıa ~eııi yapmak için, elmalar 

dtirde bitlünup .oyt1Jur. İeleri ~ çıeklr

deklerl ayıklanır, bır l~ atılır. 

Bkıu. su üe p1fiad1e kadar karıfQnbr. 

Tekrar bir tıeDNreye atılıp bir kilo el
ma için bir kılo tez eelre&'i iltıve ederek 
ak>şe konur ~ bir kepçe ile Pilinci.l'e 
kadar karıetınlır. 

Bu akşam SÜMER Sinemasında 
Meş'nm k.dua. •. Yıldızlar Yılllızı .. 

En bü~·iik ve şa~ anı hayret aşk fiJnılerinin kahramaaı .• 

MABLBNB DİITBICB 
JAMES STEWARD - MICHA AUER 

ı>arlak bir figiiraaı kütlesi ile beraber müstesna bir 
tarzda yaratılan 

SARIŞIN ŞEYTAN 

S~llUS• naı.ı ıı.,,uanm.? au 
inine eimek liamı n bir elde f~ 1 
oldtıtu bahle, 4Jiier eHe de .ıan • j 
tun U...... Qannalı ye iD4lea yllkan~a 
dofnı farı*'me!Mhr. 

Malume: Bir koyun djeri, bir baf 
aojan, bir havuç, bir kaılk yağ, bir QOI'• 

ba Jraşıiı un, tuz, biber, defne yaprağı. 
Yapılışı: Ciierı ince hıce dilmeli, yı

kamalı, tu:ılamalı ve il&ersıe unu aer
perek, altüst etmeli . 

İnce kıyıhnıı soganla niha,.et ince 
dillnmiş havucu yağda biraz pifinnell, 
~ine ciğer dilimlerini dizmeli. Beş daki
ka pifirdikten sonra dilimleri çevirme-
1"" Defne yapratını da atarak bet daki
ka pişirmeli. Yanm bardak et IUYU ka
tarak kapağını kapamalı ft atef,i de kı
sarak on dakika daha pişlmM!li. 
hariç tutulan kasapların fala sar-

Yanın saat süren 
iki destroyerin .topları Şinkin il· I 

serinde beyaz duman bulutları pey
da ederek 9iir'atle ate§e koyuldu

lar. 
Sahildeki ltataryılarla liman -

daki düpnan destro, erlerinin dü
ellosu çok kısa oldn. Türk topları 
mennilerini Jtedefleri etrafında te
kiaüf ettiriyorlar, buna mukabil 
italyan bahriyelilerinin mermileri 

febrin üzerinden uçuyordu. l 
Şinkin k.ıJlasmdaki nizamiye ta

burlan da silahbaşı etmiş, kışlanın 
talimbanesindeki toplar da bu he
deflere tevcih olunarak atete ka
~ışmıştı. 

Birkaç Yumurta Yemeği Türk toplarının ilk mermileri li
manda arama yapmağa memur fi
likayı bir isabetle albora etmişti. 

Baladan yumurta 
Taze yumurta, soğuk ha\ a içinde yı

Juındıktan sonra lraynar suyun içme a
tılıp üç dakıka bırakılır, sonra çıkan
lıp silinir, kurtarılır, ayaklı fıncanın 

jçinde ve yahut ~nildiği şekilde sof
raya &etirilir. 

Yumurta taze oldugu zaman, kabuğu 
ıayet bey:ız olur. Eğer kirli ise beyaz
latmak için tuz ve liman ile uvrnalıdır. 

Ekmekli yumurta 
Altı yumurta bir tavanın içine kırılır, 

tuz, biber, bir miktar ~reyağı, süt -.e 
iki lüle kaymak ateş üstünde yumurta 
...ı.ı ile S(ız.eke karıştırılır ve p~n 
IOIU'8 W>aia çlkarthr. Tabağın etrafı
na 6( köte olarak ince kesllmiı ek
mekten kordon konur. Bu eitmek fran

oelA ve ,.ahut •dı ekmekle de yapıla
bilir. 

Tek mi,= 
=:Çift mi? 
Bir arkadqnı.la etek mi, çift mı?• 

bahsine lr:imbilir kaç defa tutuetunu. 

Bu oyunda muUaka kazanınl)'a, 7ani 

arkadapnıı.m •i veya sol avucunda 

tuııu;u, - meeeli c:tiJoelim ki - fasulya
lann tM mi, çift mi oJd~u bilira.1-
nia. 

Yalnız bunWl için, arkadeeınızın bir l 
prta muvafakat etmesi lAzımdır. Arka-

dalınız bir eline tek miktarda, bir eli

ne de çift miktarda fasulya alacak
tır. Sh tabii ne kader fasulya aldıtJ

Dl billlliyorsunuz. İki yumrujı.ınu si• 
pllerdiji zaman, diyecekslniz ki 

- Sai eliniadeki fasulyaları cçiıt.> 

bir nkaml.a zarbedmiz. ıYne sol eliniz· 
deki fasulyaları da et.ek> bir rakamla 
urbediniz. İJtiııinin yekinuau alınız. 

Eter ~an yekiın c tıelu :i8e <çift> fa-
1Nlyalar sal avuçtadır. 

Eter yekun cçitb ise cçift> fasu~alar 

ıol avuçtadır. 

Birmci misal: 
Sağ elde beş fasulya, sol elde dört 

fasulya ... Ne eder? 5X2 10 ve sonra 
4X3=12 

Yekfulu 22 yapar ki, ı;ıftttr. Demek 
ki, çıtı fasulyalar sol avuçtadır. 

Clveç 111marta11 
Mu\bakta bulunan yumurta buyuklü

ğilndeki :fıncanlann içıne yumurta kı
rılır. Uzenne bıraz tereyağı bir mik
tar krema dokü u \ e bu fincanlar ya
murtalar piş ncıye kadar bu suretle bı
rakılır. 

Salçab b6'breldl 
yam arta 

Altı böbrek ortalanndan ikiye bölü- 1 

nür Tereyağile tavada pışirilip bir ta
bağa konulur. Ayrıca bir sahanda da 
yumurta pışirilir ve tavadan birer birer 
çıkarılan böbrekler üzerine konulur. 
ti.r.erine de böbreklerin aateaıı dökülür. 

Çılbır 
Bır tava içme su, bir fincan &Irk• ve 

biııiz tuz atılıp kaynatılır. Bundan son-{ 
ra y11111urta yavaıça kaynıyan suyun içi
ne kınlır. Tava a~ üzerinden aluur. 
Beş dakika 80llra suyun içinden delik- 1 
li kepçe ile çıkarılır. Soğuk ıuyWl içine 
konulur. Güzeltt kenarları kesilip yal
da ve yahut hrında kızartılmış ve yu
murta biçiıntinde kesilmiş francelA ü
zerine ı.urtarılır. üzerine de bir miktar 
domates salçası, ~but ekşili bir salça 
dökUlür. 
Buılan bunu yogurtht olarak yapar· 

ıar. İçine ekmek 1wıtına811n oalkan -
mış yoiurdu yumur1anuı O:ııerine dö -
lrerler ve 7ojunlwı üaerine de tavada 
~anm11 derecede iyi yat ... 

lnaa pot1111ga11 
100 gram irmik, bir kilo aıüt, 180 O'lllll 

vaaiI,.alı teker, 17\llftvMa ile lamıtın
lıp bir tencere içine konur, yirmi daki
ka kadar ate~te kaynatılır, kaynadık
tan SODTa bir tabağa Qekilir. tizerlne hı
tenilerı diğer meyva salçalan illıve edi
lir. 

Harp remilerinden birisi dev
rilen sandaldaki bahri~ elileri kur
tarmağa koştu. Fakat bu sarada 
kışladan ate§lenen bir fop bu muh
ribi iskele baş omuzluğundan ya
ralıyarak geriye attı. 

Diişman gemileri pabucun pahaL 
olduğunu göriince sular içinde bo· 
juşan arkadaşlarını bırakarak o
radan açıldılar, istihkimlann top 
Jnenzili dışına çaktılar. Buradan 
kendi uzun menzilli toplarile ate
te devam ettiler. 

Yanm saat süren lnı düello ni
hayet iki düşman gemisinin Şin
.kindea uzaklaşmasile sona erdi. 

İtalyan ıemileri orailan uzakla
t1rken limanda albora olan filika
yı ve bu filikadaki arkadaşlarını 
düşiimnemişler, sularla 'boiupn 
hu adamlar, gemiler savuşunca 

sandallarla toplanmlJ, harp Hİri 
olarak liman dairHiae ıetiıUmitti. 

Liman dairesi harap bir hal -
deydi. ilk İtalyan mermileri 'ba

raya iaabet etnıif, binayı ta'hrip 
eylemiş, diier mermiler tle ko1110-
4orluğ1 n kJŞlayı b•ee luıaan 

uiratmııtı. 

Maamafih baıUca haear ve si· 
yan bulan.maması, Şinkinia kentli 
vuıta1arile düpnana ateş açarak 
limaaı miidafu luıhiliyetmde 1>11-
1-datunua an189t1ınMt o ıü• •· 
mami bir şe-nlik havHI meydana 

ptirmifti. 
Şinkin mukabelesi ve ondan so• 

ra İtalyan harp gemilerinin taar-

ı~--- Yarın matinelerden itibaren ---,• 

AZAK -TURAN 
Siaemalarında birden Mi~ ük Gala naü,;anaere5i: 

UUŞES PETROVNA TOVARIÇ 
Asrımnın en biiyük Sinema Yıldızları 

CBAliLES &OVEB ve 
CLAUDETTE COLBBBT 

hive olarak 

1 

Ş•beserinde şarkı tiÖyliyeceık.. Dı.ns.edecek ve .seyircileri :bnncı bir nılsal: T U R A N'da A Z A K'da 
ıatyedecektir. Sa ğelde 4 farulya, sol cldt- i fasulya 

4X4 ıti dıgcr taroftan 1xs ss. Sı' la" h o·· r Kovboy CEHENNEıt ... 
Bu film ıaefhur yıldızlann harpten sonra çevirdikleri 1 ~ . - .ın 
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&ı oynnn.ıbılır. 

, YAVUZ SULTAN SELiM 
' 

' Halifel,r 1Diyarındiı 
f ı 09 V au• ~ M. SAMI KARA YEL -

Türk ordulan Suriyeye doğru akıyordu 
- Kadına, on birinci ölbüğün on 

Oaş!li.yım, beni Karllbt.üut gön • 
derdi. dersin?. 

• 
Bılan boğazı geçitinin yolla 

rını toplar, katırlar doldurmuştu. 
Tıırk askeri Suriyeye dogru akı
yordu. İntfaam fe\•kalade idi. U:f 

•ğıl, Başbugumu.z Yavuz Sultan 
8ebmdi. Bilanda MernlUkleri bo.z.

IDUftu. Bu ilk hamle idı. 

Gün betrn~. Ortablrta sevinçle 
brışlk bir hm-ün vardı. Bölüğü -
auıı .bayrajı onümdekı derenın ke. 

narında ve alacakaranhkta dal-
galanı.yordu. YÜ2i>aşıım atını de
jiftirmiş doru bir ata binmişti. 

Etrafınqa yirmi kadar ağrıbmcu 
ve <Jlkcular vardı. Sağ ve sol tara
fında da kargılı ve mızraklı as -
kerlerin geldiği göriilüyordu. ÜÇ 
mızraklı babayiğit sancağın etra
fını alm.ı.şlardı. Bunlardan birisi 
de Ça~ Karaali idi. Dört barbe
dar da bizim bölukte obnı.yan ye
ni gördüğüm dört gıürıel hayvan 
ellerinde tutuyorlardı. 
Ahçıbaşı ve tüfekçilerden biri 

de büy\.ilı:. bir dengi bir kat.u-a bai· 

lamak i~in yardım ediyordu. 
Arkadaşım Kurt Mehmedın ar

:kasmda sc-def işlemeli bır kit.ıra, 
ayaklarında yeni kunduralar var
dı. 

Bütün arkadaslanmın E'llerinde 
paketler bulunuyordu. Demek 
hepsi gamimet U>plaırnışlardı. 
Ça~mun yanına gittim: 

- Almı.ı, ağam ~ istediğiniız 

öğle yemeği dedim. Bu altın işle
meli havluya da sizin için getir -
dim. 

Sonra Strada yerim ~an Kurt 
M<ehmedın yanına gittim. Mehmet 
ganimet paketini omuzuna bağ -
lamıştı. 

Çavuşwn Karaali ile yalnıtı yağ
ması olmıyan biz· vardık. Hoş 

benim altın çıkırıım belirsiz ılroy
numda i<li 
Yüzbaşı bayrağı kaldırd1. Bır 

bölük okçu sağımızdaki tepeye 
doğru gittiler, yüniyuş tamburu 
vuruyordu. Hepimiz ilerlemiye 

befladJık.. 

Yti o. ~ı emir veı ıyoıdu: 
- İlen!. 
Azaplar sol cenahı muhafaza e

dh o. J, r ve önümüzd oulunuyor
laı ,ı.. Akıncıların kırmızı külah -
ların orman kenarında bir göıiip 
bir kaybediyorduk. 

Akıncılar, bunlar ne müthiş a
damlardı. Bunlar ne korkunç in -
sanlardı! Adeta bir ,eytana ben -
ziyorlardı. 

Hele bunlarm aşmana akın • 
ları. .. Aman Allah bir taun gibi 
idi .. Alancılar geçtiği köyleri ya
kıp yı.ltı)orlardı. önüne geleni kı-
lıçtan geçiriyorlardJ. Adeta bir 

çekirge kümesi ve salgmı gibiy -
diler. 

Biz geçerken gece karanlıkta bu 
köylerin ışığından ı.stüade ediyor
duk ... Akıncılar.ırnızııı yaktığı köy
ler ortalı.ğa ış.ıık saçıyordu. 

Anlaşılıyordu ki, ileride yürü • 
YED ve ordumuza yol açan akın
cılar karşılanna çıkan düşmanları 
vurup, bı~ip geçjyorla.<lı 

Bütun gece yurüdük Nihayet 
gece yarı.s ncıan sonra bir yerde 
konakladık. Türk akıncıları ... Bu 
kuvvet mfrt"14ıtir. Bunlar, korltunç 
adamlardır. Turk .ordusunun feda
ileridir. 

• 
Sabah namazı zamanında nö -

betçi olmuştwn. Sabahın alaca&a
ranhtmda etrafa bakıyordum. A
loncılann yaktıkları köylerin a
levleri gözüküyordu. 
Güneş doğıduktan sonra tekrar 

ilerlemi~ başladık. BiT saat sonra 
alayımız önümü7Jde bulunan da
tın Obür tarafına inmiye başladı. 
Yollar çok sarp olduğundan top
çular ancak öğ~ye doğru yetife
bildiler. 

Topçuluk ne güç fey .. Ağır ve 
tunçtan yapılmış toplan manda
larla çekiyorlardı. Topçu yeniçe
rilerin her biri bizim dördümüz 
kadar irı yarı adamlardı. Göğüs
leri açık. 'kolları sıvalı, tı.pık.ı bır 

~.livan g~biydiler 

-··' 
Bütün gün akfama kadar daj· 

dan indik. Sonra çakıltaflı bir sah
rada mü.fkülatla yürüdük. 

~iğimiz köy ve kasalbaJarda 
kapılar ardına kadar açlıktı. Ne 

içeride ve ne de dı§cmda tek canlı 

bir insana ras.gelinmiyordu. 
Yabıız koskoca köpekler bizi 

&örerek &aldtrıyorlardı. Bütün 
herkes kaıçmıttı. Aluncılanımrz or-

talığı dümdüz etmişlerdi. Düşman 
süıvarilerine ait birçok maktuller 
&i>rüyorduk. 

Bir parça daha O.ledYtten son
ra büyük bir .köyün alevler içinde 
yandığını ,&rd8k. 

Akıncılara silahla mukabele e
dilmez ve yahut onlara silah kul
lanılmaz .ise köylere ve kasabalara 

ikat'iyyen ilişmez geçerler .. 
Fakat silah kullanıldığı takdir -

de akıncılarımız yakar ve yıkar· 
lar . Önüne geleni kılıçtan geçi
rirlerdi. 

(DevQmı var) 

düellodan 
ruz ettikleri limanlarda 
tılanmaları bu kabil 
muvakkaten set çek 
him çarelerden birisi o 

İtalya, Adriyatik fi 
tamlarını müfreulere 
bunları Adri) atikte m 
liman1an önünde beki• 
Jukanın de\amma gay 
istiyordu. Bir zarhh ile 
ripten mürekkep bir 
diye önlerinde bekli~ or 
vazör Morto limanı ön· 
yor, de!tro~ erler karak 
riye hizmetleriJe Otrant 
da, Adriyatikte -ı·e Ak 
Osmanh adaları arasın 

doku) orlardı. 
O gilnlerde itah an b 

fillerinde Çanakkalcdeki 
donanmasının her tiirlii 
)arını bitirdiği. Adr1' ati 
yan filosile kar ıla mak 
ğazdan çıkmağa miisait 
radığı kunetli bir şayia 
dolaşıyordu. 

Hakikatte Osmanlı d 
tarafından \erilmiş bö~ 

nr olmadığı gibi karar 'I 
hi Osmanh donannıasuı 
bir harekete baş\ uracak 
bulunmaması bu şayia) 
men asılsız olduğuna d 
yordı:. Fakat İtalyanlar 
manlı donanmasının Y 
iine ihtimal verdikleri 
li muazzamanın verdiği 
ve Akdenizeki harekatı 
mesi etrafınaki notalara 
qıecburiyetinde bulunaa 
]ar, Osmanh donanması 
hunu daha siir'atle kab..ı 

Abulka dört teşrinie\I 
fedildi . Adalara ''e Be) 
lan baskınlar. Osmanlı 
korkusile Trabln taki 
nihayetine ve ftah aın d 
'lll1I tekmil 1mv' etleri e 
dıktan sonraki ıafhnl a k 
edilmiş oldular. 
Şinkin vak'asınan rap 

taltta gelinee buradaki aJI 

aişan ve riitbeler gönderi 
dir Mlildi. (Ar 

9~ sinemacılık ile 
büyük zaferi. 

İstaıı bulu ~erinde• 
cak heyecanla bir nı 

Tayyaftleri duıür 
leri deviren, her tar• 
-ı•e dehşetler saçan. 
yok etmeğe ı;a\ a§atl ti 
lii ölünı ordu u, " 
ÇI.;T~LERİNE• me> 
yan: 

ÔRÜMC 
ADA 

•Mandrake:ııı film.inin 

ren esrattncia 111 

ile '1 yaşından 78 y 
büttin kalplui h• 
titretecek, korkudall 
cek Kolumbia Film 
Basra tarikile Türki 
gönderdiği 

Beynelmilel e• 

SGPBB 

Şeref programı 

Bu müstesna film ı 
hi b·r %&m :\oktur 



BU 
si 

Son 24 ...mı hadiseleri fÖJ· 
le hüliaa edilebilir: İtalyan
lar Eritrede de çekilmekte
dir. Bir muharebede bin bet 
yüze yakın esir vermitlerdir. 
Almanlar, Tunuı hududun
daki dört İtalyan fırkasının 

ıHu yazının metınıerı.Ana. • İngilizlere karıı cepheye ... Eg" er Almanya 
dolu Ajansı bültenlerınden lınmasını temin için, §İmali 
alııunıstır.) ALATUB Afrikadaki Framtz ord~ Afrika toprak-

Arnavutluk ta 
• 'l'elh;, eden: MUAMMER h" · · · t ı"•lerae de, nun ter ısını ıa em ~ 

italyadan gelen haberler'. :ın . Maretal Petain bu teklifi Jm. larına ı·nerse 
hassa şimali İtalyada ve Mılanoda bul etmemiıtir. ••• 

karışıklıklar olduğunu teyit et • Mare§al Graziani azledil· Kap 28 (A.A.)- Belçika müs • 

ltalyan 
atı cok 

zayı· 

ağır • 
mektedir. miı, yerine vaktile Habqis- temleke nazırı Devleeschauver, 

Arrkara radyo gazetesi. dün bu tanda bulunmU§ olan Gene- Belçika Kongosunda kô.in Eliza. 

Atina 28 (A.A.)- (B.B.C.) Dün 
gece Atina radyosunda beyanatta 

haberlerden bahsedeııken şu ma- ral Baldi tayin edilmittir. bethvillcden dün buraya gelmiştiı:. 
lfunatı vermiştir. Milanoda istas- Orta Sark lngiliz bqkwnan- Önümüzdeki perşembe günü ye. 

- bulunan Yunan sözcüsü, &on gün. 
!erde İtalyanlann Arnavutlukta 
uğradıkları zayiatın harbin ipti. 
dasındanberi verdikleri zayiatın 
en ağırı olduğunu, zaptedilen İta!. 
yan mevzilerinin İblyan ölülerile 
dolu olduğunu söylem.iştir 

yon ve demiryolu Almanlar tara- danı General Vavel Yuna· aiden şimale hareket edecek olan 
tından işgal edilmiştir. İtalyaya nistana yapılacak hava yar· t nazır, buradaki kısa ikameti es. 
Alman kıt' alan glınekte devam duru itlerini görütmek üze- nasında, cenubi Afrika ~irli~ ~aş. 
ediyor. Atinada bulunmaktadır. vekili General Snıuth ıle goruş • 
Diğer taraftan Libyada bozulan Romanyada, General Anto- melerde bulwıacaktu. ~u gö.rüş. 

İtalyan kuvvetlerinin kuvvei ma· nesku Generallerden mü • meler esnasında, cenubı Afrika 
Ajans haberlerine göre cephe. 

nin en şimalinde muharebe dün 
birdenbire şiddetlenmiş. Yunanlı. 
lar taarruza geçerek mühim tepe. 
!eri işgal etmişlerdir. Büyül< İtaL 
yan kuvvetleri Devoll mıntakasın. 
da devamlı taarruzda bulunmuş • 
!ardır. Bu taarruzlar tardedilmiş. 
Yunanlılar mevzilerini muhafaza 
etmişlerdir. İtalyanlar Ostraliçe 
dağlarında mukabil taarruzda bu. 
lunmuşlardır. Fakat burada da 
muvalfakiyet elde edememişler. 

dir. 

neviyesini yükseltmek için, bu rekke~ askeri bir kabine Birliği ile Belçika
1 
~o~g~~:udn 

kuvvetlerin başına Alman subay." kurmuftur. Bir rivayete gö- karşılıklı meufaat ~rını a a :.ı~r 
Iarı ge>tirilmesine karar verHın.iştır. re Horia Sima kurtuna di- eden meseleler bahıs mevzuu ı e. 

M eşal ·ı · t" cektir. Bu meseleler arasında ez. Diğer bir habere göre, ar zı mıı ır. .. b 
11 

• 
k · vak .. ::::::========== ciiınle, ticaret munase e erı ve Graziyani azledilere , yerme ı kıla idi 

· lan Kongo yolu ile ~ima e at na tile Ha'-"•istanda bulunmuş o 
'~ ten mütareke şartlarından ayrıl - baklanda kolaylıklar da vardır. İtalyan Generallerinden Baldi ge-

. malı: niyetinde değildir. tirilrn.iştir. Arnavutlukta daha az 
he1imete uğramış olan Mareşal ROMANY ADAKİ VAZİYETE 
Badoğliyo azledildikten ~ j GELİNCE ... 
Mareşal Graziyani için ~~le. bır ·\ Yeni Rumen kabinesi teşkil e. 
akıbet çoktan bek!enilebifudi. İ· dilıni§tir. Başvekil General Anto.. 
talyanın şimdi bütün ümidi ~~ nesku hemen Wtün nezaretlere 
:ınüdahalesindedix. Fakat bu mu- generaller getirıni§, lejiyonerler • 
d asıl den hiç kimseyi kabiney. e alın .. a • abale nereden, ne zaman ve n 
gelecek? t.te burası belli değil - dığı gibi, kaıbinede eski reıııne 
dir. "'1 mensup hiçbir şahsiyet de yoktur. 

Eski bir Yunan meb'usu asker! Yeni kabinede Antonesku harı. 
"ktı cı·yeyi üzerine alınış, buna muka.. hezimete uğrayan İtalyayı 1 • tır 

sadi bir hezimetin de beklediğini bil harbiye nezaretini bırakmış . 
. Dig" er taraftan tevkifat devam 

Yazmaktadır. İıtalyanl.arda, vene • 
t k etmektedir. Eski dahiliye nazırı 

rine yenilen· konmadığı ;çin s 0 . • d 
Vicesku, eski matbuat propagan a lar •hazirana kadar tüken~ektır. ıhh' 

kt müsteşarı Konstant, eski s ıye 
Esasen İtalyanın şimdi çelane e na= Yacinşi, eski emniyet direk. 
oldug·u petrol ve kömür sıkın. tıs. ı Ü edilin. 1 rd · törü Gika tevk · ış e ır. bu yoksu2l.uğun ilk aıameilerıdir. 

HORİA SİMA KURŞUNA MI 
İTALYANLAR ERİTREDE DE DİZİLDI? 

ÇEKİLİYORLAR Horia Simanın da tevküi hak. 
İngiliz. kuV· . tl Eritre cephesinde de • kındaki şayiaları resmi şahsıye er 

· \'etleri tazyiklerini arttırmaga yalanlamakta iseler de, Ankara 
· 1 Hagar d k' bll§lamışlardır. İtalyan ar . Radyo gazetesi, Romanya a ı va.. 
şehrini tahliye ~!erdir. Ric .at- ziyet hakkında dün a.k§am ŞU ma
lerinde takip olunmuşlar. ve b~ l{imatı venn.iştir: 
l;>e§ yüze yakın esir vennışlerdiı:. .Romanyada vaziyet gittikçe 
İngilizler Agordat'ın iki mil ya " dunılmaktadır. General Antoneslru 
kinine kadar gelıniş!erdir. Buma- vaziyete tamamen hakimdir. Bir 
hal, Kızıldeniz sahilinde .Afltnar~- habere göre de Horia Sima kurşu. 
Ya kadar uznan mühim bir deınır na dizilmiştir. 
Yolunun iltisak noktasıdır. !tal • Anlonesku lejiyonerlerle hükiı-
Yan ric'ati devam etmektedir. ıınet arasınd,.k ı ayrılığı kaldırmak 
Diğer taraftan İngiliz yardımı arzusundadır. İsyan esnacında bir 

ile muharebeye katılan Hoı:beş kuv· çıok Yahudiler öldürülmü.ş, ~am • 
Vetleri bir çarpışmada iki yüz İtal- yonlarca eşya ile ktyınetlı mucev. 
Yanı öldürmüşlerdıir. herler yağma edilmiştir. 

Şimali A.fri.kaya gelince, neme j..;;,,,.===~~~======j 
rııınta1<asında harrut inkişaf et • Yeni Macar 
'11ekted.ir. Tobrukta alınan esirle- Hariciye Nazırı 
rin miıktarı 25 bini geçmiştir. Bu· 
Tada 22 orta, 28 hafif tank iğtiııarn Budapeşte 28 (A.A.)- Stefani 
edilmiştir. Israrla dolaşan bir şayiaya göre 

Libyada Baroe tayYare meydanı, Macaristanm şimdiki Bükreş se
l:>ernooeki tayyare yere inme sa- tiri Bardossy, müteveffa Kont Ça. 
hası boımbalaıunıştır. Dünkü mu~ kinin yerine hariciye nazırlığına 
harebelerde altı İtalyan tayYaresı tayin edilecektir. 
düşilıiil.müştür. 

İtalyan tebliği Demenin şarkın
da ve cenubunda ~etli muhare
beler olduğunu ve İngiliz zırhlı ve
Saitinin mühim zayiata uğratıl 
dığuu bildirmektedir. 

Hariciye Nazın Kont Ciyano bir 
bonıbardmıan tayyare fil<J6U ku - 1 

matı<hınlığmı deruhte etmşitir. 

İNGİLİZ BAŞKUMANDANI 
ATİNAYA GİTTİ 

OrtaşarJrtaki İngiliz Başkuman
danı General Vayvı.l'ın İngiltere • 
nin halen Yunanistana yapınak:ta 
olduğu ve ilel'ide yapacağı hava 
Yardımları haıkkında son günlerde 

Atinada görüşmelerde bulunduğu 
Londrada teyit edilmektedir. 

ALMANYA NE YAPACAK? 
.. e 

VJşiden gelen haberlere gor ' 
Almanya Akdenizle daha ziyade 

alakadar olma1.-tadır. 
te · ·n ver -Ankara radyo gaze sını 

di• t .. Alınan elçisi gi mal\.ırna a gore, 
A.betz şimali Afrikadaki Fr~ 

h . . . istemıştir. 
kıt'alannın ter ısını teklifi 
Fakat Mareşal Peten bu 
__,d t . 1. Alman tescbbüsünün "" e mış ır. . · . 
sebebi italyanın her ıhtıınale kar-

şı Tu~us J;ududunda bulundur • 
rnakta oldugu dört İtalyan tüıne

nJni çekerC'k. İngilizlerin karşısına 
.ı.ması için serbest kalmasıdır. Pe-

f yi çalışan ve çalış· 
ınıyan memurlar 

(I llDd ııi.ıılleden denm) 

ve liyakat gösterenlere ati hal<: -
ümit ve emniyet vermek ve 

landa fül nazariyatta bırakmayıp en 
!bunu 

1 
.. 

uk ttinnek memur arın ıYJ 
tahakk e ' . 

kuvvetleıunesınde ve 
wsıflarının • . . 
. . .• ,,,.,ı. lüzumlu bir amıldir. 
inkiF~ . . . . yan 

Bilakis vazifesını ıyı yapmı 

onu yapacak ıkıy~ ve ve esasen 
. . t• olrrııyan me.ıntırları devkabılıye ı 

Jetin uzun müddet taşonıya hakkı 
,_. Memurların inha, intihap y0 ,.,ur. 

ve tayinlerinde marevklerin de mü

him roes uliyetleri vardır·• 
--0---

Dünyayı bir daha har

be siirükletmemek 
( ı lno:I ııahifeden devam ) 

barbettiklerine kani olmasalardı 

şimdiki gibi sarsılmaz azimle har. 

betmezlerdi. 
İngiltereye nasıl yardım ed. • 

kl . e dair Aınerikalılann keıı.. ce erın 

dil . . karar vermeleri Jizım • 
erının 

dır. Fakat şunu söyliyebilirim ki, 

k ihtiyac:ımız tayyare harp en ço .. dir 
malzemesi ve ticaret ~emısı .• 

İki genç kız ortadan 
kayboldu 

( 1 inci sahif~den devam J 
minde bir kadının 14 yaşındaki 
kızı Emiııe de mahallelerillde o. 
turan Ali Kuşlu isminde bir genç 
tarafmdan kaçırılmıştır. 

Emine ile beraber evdeki 1411 
lira para da kaybolmuştur. Polis 
iki genci de aramaktadır. 

Bundan başka Galalada oturan 
Ayse isminde bir kadınm kızı Sa.. 
bahat de bundan bir hafla evvel 
mektebe gitmek üzere evinden 
çıkmış, fakat bir daha evine dön. 
meınistir. Ehemmiyetle tahkikat 
yapılmaktadır. 

--er--

Asker gözile 
cepheler 

( ı bıcl ııahlledeıı devam l 

cephelerde olduğu gibi, burada da 
İtalyan mukavemeti, daha ilk İn
giliz taarruzu. ile kırılmış ve Jtaı
yan kuvvetleri çekilmeğe başla -

Atina 28 (A.A.)- (B.B.C.) Dün 
gece neşredilen Yunan tebliğidir: 
Dün cephelerde mahalli faaliyet 
oldu. Bazı İtalyan mevzileri zap. 
tedilerek 90 esir ve otomatik silfih 
alındı. Düşmanın zırhlı otomobil. 
!erle yaptıkları taarruz püskür • 
tüldü ve 4 zırhlı otomobil imha 
edildi. 

* Beyoğlunda da, Büyü.khendek 
caddesinde Vitali Menahim'e ait 
apartmıanın bacası tutuşmuş, itfa
iye tarafından göndürülınüştür. 

"""!' 
İngiliz Prensesleri 

( 1 inci sahifeden devam J 
bir merkezini ziyaret etmişlerdir. 
14 yaşında olan prenses Elisabeth, 
volana otur.muş, on yaşındaki kü
çük .kardeşi ise yüzü koyun yala· 

rak vizörii muhayyel bir düşmana 
karşı hareket ettirmiştir. 

Prenseslerin tayyareye binişle-
mıştır. rinde Kral ve Kraliçe de hazır bu-

A nlaşıldığına göre, burada ln- ıuıunuştur. 
gilizlerin ilk lıedefi Asmara §ehri.-
nin zaptıdır. A.smara, ltalyan or
dusunu az çok Kızıldeniz mınta - Ayakkabı fiatları 

b ı < 1 inci sal•ifeden deoom J kasındaki ambarlardan es eyen Cemiyet reisi Abdullah da 14 li. 
bir demryiolunu.n iltisak nokta - ralık ayakkabıların 25 • 30 liraya 
sıdıı·. A.mıaranın işgali stratejik satılmasınm ihtikar olduğunu ve 
bakımdan çok ehemmiyetli ola - ihlikarda köselceilerin, dcrieile • 
caktır. Çünkü ingilizler bu mınta- rin ve sermaye sahiplerinin ayrı 
kadan sahıle t:ardıklan zaman, E- ayrı rolleri olduğunu beyan et • 
ritrenin kendiliğinden düşmesi gi- miştir. 

bi bir vaziyet ha.nı olaraktır. Cemiyetin bu hususta icap eden 
Şimdi lngilizler, Eritre toprak - teşebbüslere ge~mesi ,.c iş~ilerin 

Zarında yüz kilometreden fazla de hakkını koruması ehemmiyetle 
mesafede içeriye girmiş bulu.n - istenmektedir ve liirnndır. 

1 

maktadırlar. 

Eritre taarruzu Habeşista.nda gi- Alman m'iidaha-
rişiıen lngiliz taarruzunu ve mün-

ferit Habeş kuvvetlerinin savlet- leainden Önce • • 
!erini kolaylaştıracaktır. Bundan ŞMAKALEDEN DEVAM) 

başka,. Habeşistandaki ltalyan kuv- İtalyan (~usunu Arnavutluktan 
vetlerı, cenupta Kenyadan da sı- denize dökmek gelir. Bunun için 
kı§tınlmak.tadır. Yani Doğu Afri de Yunan piyade, süvari tümenleri 
kasındaki Italyanlar, üç taraflı bir ile bava kuvvetlerıni ve topçu, 

kıskaç içindedir. tank kıt'alnrını nıebzul surette tak. 
Artık adetçe faikiyetin bir by- viye etmek Jiizıındır. İngiliz orta 

meti olmadığını Arnavutluk ve prk ordularına mensup hava ve 
Trablus muharebelerinde öğren - kara kuvvetleri yarı yarıya ser. 
diğimiz için, daha ilk muharebede best kalmış vaziyettedirler. Bu 
bin beş yü.ıe yakın esir veren Doğu kuvvetleri Akdenizdeki Alman 
Afrikası !talyan ordusunun da sı- hava kuvvetlerinin ve İtalyan de. 
Jcıştmla sıkıştınla dağılması bek- nizaltılarının yapacağı •fedai akın. 
lenebilir. lar• ihtimaline rağmen dinamik 
Şimali Afrika cephesine gelince, bir azimle Yıınanislana geçirmek 

Jngilizkuvı>etlerinin hal.m Derneyi·ı· müınkündiir ve ıniimkün olduğu 
sarmakla meşgul oldukları ve mu- kadar da lilıum.ludur. 
ha..<ara kuvvetlerini takviyeye de- Bahardao ve Alman kıt'alan 

Arnavullui:'a gelmeden önce Arna. vam ettikleri anlaşılıyor. Burada-
vutluğu İtalvan istilii ve işgalin. ki !talyan garnizonunun çekildiği 

teeyyüt etmemi§tir. 

Arnaı-ııtluk cephc.sim:le ise, Te
pedelene hdkim t·aziyette olan 
Trebeşinıı dağ silsilesi tepeleri11ı!e 
kara ve soğuğa rağmen, şiddetli 

muharebeler olmaktadır. 

Yunan kuvvetleri11in bu tepe • 
lere kar§' yapmakta old11Jdan ta
arruz lehlerine netice verirse, 11 in
ci ltalyan ordusunun vaziyeti mii§
kiil!e§Cceği gibi Tepedc1em tahliye 

den temizlemek Balkanlarda is.. 
tikrarı vr ~ulhun mabfuziyctini 
temin edeceği gibi, Balkanlıların 
ar1edecrği vaı.i:ı. et kıırşısında Al. 
manlara bu istikrarı ve bu sulhu 
bozınak cesareti:aı de vcrn1iyecek 
ve lıiliıkis Tuna arkasında sinip 
kalmalarını temin edecek vr lınr. 
hin Avrnı•a kıt'ası Ü7crindeki miis.. 
takbel tulihi yine ltalynn yarını. 
adasının cenahlarında ve gnrp cep. 
Jıcsinde alınacak neticeye bağla. 

etmek mecbuı~yeti de hasıl ola_ -
1 

nacaktır. 

caktır. ETEM İZZET BENİCE 

Milanoda y Üz 
tahrikci 

tevkif edildi 
Bern, 28 (A.A.) - B.B.C.: Kolumbla 

radyosunun haber 1'et'dittne göre, İtal
yada kargasalık::Iar devaın etmektedir. 
Mil!noda IOQ klŞi tevkif edllmlştir. Hal 
ka dağıtılan beyannamelerde, İİtalJ'an
lar, Flllist rejimine ka,..ı ayaklanmı11l 
davet edilmekte, cKral ve Badoğliyo si
zi iturtaracaı.atır> cümleleri e-örülmekte
dlr. 

Romanyada öle~le.rin 
cenaze merasımı 

Londra, 28 (A.A.) - (B.B.C.) Roman 
yada general Antoneskunun reisliği al
tında bir askerl kabine teşkil cdilm.if
tiı-. General ADtonesku bu münase -
betle: cRomanyanın mihver devleUeri
l.f! sarsılmaz &elcilde birlikte yürüdü.ğ(i -
nü tekrar etmek lüzumsuzdur> demiştir. 
Bükreş tabil halini a~tır. Fakat 

Demir Muhafızlar erkAnından henil7. 
yakalanınıyanlar vardır. Son çarpış -
malarda ölen 2 zab itle 15 askcd.n ce -
naze merasimi yapılmıştır. 

----0-
Kap, 28 (AA.) -Cenubi Afrika bir

liği Maliye Nnztr B. llotmeyer, dün par
liınentonun açUı::;;ınd:ı, milli müdafaa 
için 14 milyon İngiliz liralık munzam 
kredi acılmasıru talep tıtmiitir. 

İtalya hangi halda 
(1 inci sabıJeden devam) 

ğurda İtalyanın herkesten evvel 
müstefit olduğu birçok fedakar -
lıklara katlandığını kaydettikten 
sonra 25 eylıil 1923 de bir dostluk 
paktı aktedıldiğini ve Duçenin 12 

Adadaki Yunan halkının mki ka
rekterini hiçbiT zaman ihlale te
şebbüs etmiyeceğine dair resmen 
vaidlerde bulunduğunu hatırlat -
maktadır. Rum mekteplerinin or
tadan kaldırılması, Yunan emlaki
ne vaz'ıyed edilmesi ve 12 ada 
halkının köleleştiril~si ile 1tal -
yan vaidlcri yerine getirilmeıneğe 
başlanmıştır. Bunlar, daha sinsi 

oldukları için daha vahim olan di
ğ~r bir takım tecavlizkr takip et
miştir. Filvaki Arnavutlukta inz.i
batı temin için askeri kıt'alar talı
şit etmek bnham.-silc İtalya Yu -
nanbtanı isliliı i<,>in tahşidat yap -
makta idi. 

İstila, fas;z:m yıldönümünde İtal

yan millc1 ine kolay zannedilen bir 
muzafferiyet hediye etmek üzere 
yapılacaktır. Bu faaliyeti 28 ilkteş
rin 1940 da verilen ültimatom ta
kip etti. Bu verilmiş söze hıyanet 
vesıkası İtalya tarihinin en ka -
ranlık sahifesıni teşkil etmektedir. 
Bu vesika ayni zamanda İtalya ta
rafından verilen sözün mevcut ol
mıyan kıymetıni '.meydana koy -
maktadır. t'Jtimatom Yunanistanın 
tamamiyeti hakkında hiçbir keli
me ihtiva etmiyordu. Bu darbeden 
sonra İtalya Yunanistanda yaşıyan 
15.000 Arnavudu kurtarmak iste -
d.iğini iddia etmiş, fakat en eski 
zaınanlardanberi 12 adaya yer • 
leşmiş bulunan 300,000 Rumun İ· 
talyan hakimiyeti altında bulun
duğunu unutmll§tur. 

- --0-

Ba sabahki feci 
deniz kazası 

( 1 inci sahifeden dena) 

Muharrem kurtulmuş, fakat tay -
falardan Ali ism :nde bir Rizeli bo

ğulmuştur. Motörle beraber için· 
deki su fıçıları da batmıştır. Kaza 

hakkında liman nöbetçi kaptan • 
lığı tahkikat yapmaktadır. 

İSTİMDAT İSTİYEN 
MAVNACILAR! 

Bu sabah Kınalı ile Kalamış a
rasında üç liman mavnasından is
timdat sesleri geldiği Büyfrkada

d:ın köprüye gelen vaplH" yolcuları 
ve kaptan tarafından görülerek 

limana haber verilmiş ve imdat 
gönderilmiııtir. 

YANLIŞ BİR HABER 

Bugünkü Son Post,. gazetesinin 
Çırağan ı;arayı önünde Şei kum -
panyasına ait bir motiırün kendi 
kendine loat:ırak tın '' niu boğul
'1 u ğu hak kıı:ıdaki ah"ri doğru de-] 
ğildir. 

Ze"k alemlerinin hazin neticeleri 

Masum kızlar nasıl 
uçuruma duşOyor? 

- Röportajı Yapan: -ıf 
1 HALOK CEMAL . 

--:Cız San'al mektebi talebesi iken ı 
babasının ölü.mile bir fabrikaya gire 
L[ımia isminde 17 yasında m3sum, iÜ
zel bir kızı fabrikatöı1ln genç ortaitı 

Ziya bir gece çalııılı bir yerde içiki ile 
sar.bof etmiş ve sonra da bir odaya 
atarak herşcyini çalPnıştır. Sonra Ll
mia ile Ziya iki ay metres oturuyorlar. 
Ömründe sevgiyi latmmnıı olan -
kız bu ilk erkeıı;n çı]&ınca sevmekte -
dır. Fakat bir akpm Ziyanın çocuklulı: 
arkadaşı Doktor Refat LA.mlaya beyaz 
bir toz verip sersemletiyor sonra teca
vüz edip zorla arzusuna rlm ediyor. 
Ansız.ın Ziya odaya ııeliyor, onları ya
kalıyor. Rf!ş~1 t kaçıyor. Zlya ~imdi ll
;iayı tahkir edip kovmaktadır. Za
vallı genç k12 sonrasını bize &;öyle an
latıyor; 

Uzun, helecanlarla, hınçkırtk -
!arla dolu uzun bir sükut oldu. 
Artık sözlerimin onu tatmin etti -
ğini, hakkı.ındaki katil i ttihamla • 
rında yumuşayıp affedeceğini sa -
niyordum. Bu ümitle köğsümdek:i 
fırtınalar hafiflemiş, göz yaşlarım 

azalmıştı. Ziya Bey yavaşça kol· 
!arımdan sıyrıldı. VüC'Udünü bir 
koltuğa düşer gibi bıraktı. Bana 

bakmaksızın, adeta kendi kendine 
konuşuyor, kesik kesik söyleni • 
yordu: 

•- Böyle şey olmaz... Ellerin 
yok muydu? Sesin yok muydu?. 
Neye bnğırmadın . Haykırma<lın? .. 
Burası dag başı mı? .. Hem sonra; 
ya ben geımcseydlm .. Bunu, sizi 
gorm<seydi m, ne olacaktı? .. • 
Acı hı r g ü ı ılşle, sualinin ce • 

vabını yine kendı verdi: •- O -
lacağı şu. . Sen bir kere o herifin 

kucağına düşt ü klon sonra artık her 
zaman beni unutup zevkle, şehvet.. 
le birbirinize teslim olacaktınız ... 
Ben de bütün bunlardnn haber -

siz: •- Beni.m Lii-mia.m vaı· .. . La-
miacığım beni seviyor ... Kimse -
ye bakmaz!..• diye aldanıp, oya -
lanıp gidecektim değil mi? .. Öyle 
değil mi? ... Bak susuyorsun. Bir 

şey söyliyemiyorsun!...> 

c- Hayır .. Hayır .... diye itiraz 

sem, neka&ır yaşarsam yaşayım, 
bana yaptığınız iyilikleri asla u • 
nutrnıyacağım ... Teşekkür ederim 
beni tam i:k:i ay mes'ut ettinix. 
Göğsünüzde sakladınız .. Kolları • 
nızcla uyuttunuz. Bu altmış günde 
ömrümün en e.şsiz rüyasını gör -
dilin. Bu rüya ile ebediyyen size 
bağlı ve minnettar kalacağım!...• 
Yavaşça başını kaldırdı. Gözle

rinde yaşlı bir bulutla odanın bir 
köşesine bakarak bitkin, harap bir 

sesle mırıldandı: •- Güle güle ... 
Zaten ben de yarın Erzuruma gi
deceğim. İstanbula hiç dönmiye
ceği.m!. .• 

Son bir veda busesile öprne-k içiıı 

elini istiyecekti.m .. Titrc~'<'n par
maklarınu ancak kımıldatabildim. 
Fakat uzatmağa muvaffak olama
dıın. Mümkün değil bu dakikanın 
acısına, ihtisasına, tclıattürüne ta· 
hammül edemezdim! ... Hızla geri 
döndüm. Sür'atle odadan çıktım. 

Karanlık sofada, oracıga yuvar • 
lanacağunı anlıyarak bir müddet 
duvara dayanıp durdum. İçimden 
en acı bir istekle: •- Ah çağırsa.. 
Bellti çağınr! .. • diyordum. Lfıkin 
içeride ölü bir sükıitten başka bir 
şey yoktu. Bir dakika sonra azıcık 
kendime geldiğimi hisederck sen 

deleye sendeleye merdiveni buldum 
Kalbim bil.la •- Çağıracak ... Şim· 
di muhakkak s<.'Slcnccek!..• diye ii 
mitle çarpıyordu. Bitap bir halde 
sokak kapısını açtan. Sert bir yat 
mur, keskin bir rüzgar yüzüme 
çarptı. Duraladım. İçimde hir ümil 
ihtizan daha oldu: •- İşte çağırı· 
yor .. Arkamdan sesleniyor! ...• 

Eyvah,. .. Son, en son dakika ... 
Fakat ne çağıran var, ne sesle. 

nen!. 
Kapıyı yavaşça çekip kapadım. 

Şimdi sendeleyen ne yaptığını, 
neriye gittiğini bilmiyen şuurs112 
adımlarla karanlıklarda Herliyor, 
henüz son nefesini veren en sev. 
gili bir hastanın odasından çıkmış 
gihi yetim bir melalle titriye titri. 
ye kaldırımlarda sürükleniyor • 
dum!. 

etmek istedım. Fakat hem soruyor, =============== 
hem de beni dinlemiyordu. Durma- 88 SaballkJ yangın 

İKİNCİ KISl\flN SONU 

dan devam etti: c- B<'n üzüntü ile, 
endişe ile yaşı yamam... Bir kere 
aldatan kadın, on defa da aldatır. 
Arlık nasıl emin olurum ki yarın, 
öbür gün daha başka çapkınların 
k ollarına dü şmiyeccksin? En iyisi 
bunu burada kesmek ebediyyen 
a.wılmak!. .. • 

Gözlerim yine dolu. dolu oldu. 
Beynim, şakaklarım uğulduyordu. 
Kararının kat'iliğini bütün acılı -
ğile, fecaatile anlamıştım. Boynu
mu mahzun mahzun büktüm. Her 
felakete razı olmuş bahtsız insan· 
!arın yetim tevekkülü ile: 
•- Peki ... dedim. Mademki be

ni istemiyorsunuz peki... Gide • 
ceğim. Kabahatimin cezasını çeke
ceğim .. Zaten biliyorum ki benden 
bıktınız artık ... Size layık bulunma
dığımı, istedikl~inizi vererniyecek 
kadar zavallı, basit bir kıı: oldu
ğumu unuttum Ziya Bey ... Fakat 
giookende bunu bilin ki sizi se
viyorum .. Yana yana, öle öle se
viyorum ... Sizin için katlanamı • 

( 1 inci sahifeden devam J 
tanhul itfaiyesine haber vermiş ve 
İstanbul itfaiyes.i de yangın yerine 
ııitıniştir. 

Yangın bu sokaktaki 71 
numaralı evin sobasmdan çıkmış. 
tır. Ateş birdenbire ahşap evin sa.. 
çaklımnı sarınış, Bakırköy itfaL 
yesi yetişinciye kadar ev tamamen 
alevler içinde kaln1ı~lır. 

Nihayet iki saatten fazla bir ça. 
lışmadan ve dört ev tamnnıen yan.. 
dıktan sonra ateş bastırılmıştır. 

Yenimahalle \•e Bakırköy bu su. 
retle büyük bir tehlike atlatmış, 
halk telaşa diişınüşlür. Bakırköy 
kaymakamı Bahir Öztrak yangın 
yerin.de bizzat çalışmaları idare 
etmiştir. Tahkikata devam olun • 
maktadır. * Kadbköyde Hacı İhsan soka • 
ğın<la Madam Berkana ait iki katlı 
evde, alt kattaki sobanın tutuş -
ması yüzünden yangın çıkmışsa da 
itfaiye taarfından söndüTillmÜf • 
tür. 

yacağım hiçbir acı, hiçbir çile yok- Binbirdirekte 
tur ... Ben buna da göğüs gerece- ( ı met sahffed.,, dona ) 

ğim ve yıllarca boş geçen ömrü - !<alanmıştır. Haklarında takibata 
mün iki ay parlayıp şimdi, bu bay· b>19lanmıştır. 
ram sabahında sönen saadet güneşi YENİKÖYDEKİ 
altında, onun hatırasile ben de CÜRMÜ MEŞHUT 
ıztırap nedir, felaket nedir öğrene- Evvelki akşam Yeniköypalu o-
ceğim ... Ben de sokak kapımızın telinde meroiven dayay•p içeriye 
arkasında kaynaşan kalabalık ara- girmek suretile zabıtaca yapılan 
sına kendimi, zavallı mevcudiye- bir cürmümeşhutta muhtelif o • 
timi bırakacağını Ziya Bey... dalarda 15 kadın ve erkek bu • 

Sizi, seni me6'ut görm<'k biricik 
dileğimdir. Sen üzüntüsüz, endi • 
şesiz bu topraklaNla dolaş... Bu 
bana kafidir w yeteır Ziya Bey ... 
Bu bana yeter! ... 

Son kelimeleri bir hıçkırık fır
tınasile bitirer"" bir hamlede ye
rimden fırl&dun. Valizimi aldım. 
O hiç birşey söylemiyor gömüldü
ğü kıoltukta elini başına dayanuş 
düsünüyord\ı. Ümit bu .. Belki ac!r 

diye önün<> kadar gel<L-n. •- G -
diyorum Ziya Bey . Ebedi~ 
diyorllm. ded.tm. Yalnrz r;cf..,.. <iöy- 1j 
kmek vazifemdir iti eğer ö1ıı~ • 

!unmuş ve takih ta geçilmiştir. 

Hiddetli sarhoş 
Mahmuhaşada, Macun<:u soka

ğında oturan hamallar katibi Arif 
oğlu Ali, dün gece, geç vakte ka· 
dar içerek eve sarhoş gelmiş, me<t. 
l'e9i Hilmiye ile aralarında kavga 
ç>kmı ştır. Ali b.i<ldetleııerek. evin 
camlarıru }'Ulllruklarile 'kırmağa 

b~lamış, sağ 1'•1unun damarlan 
eh<:"II>mive!\\ ~ .. rette kesilmiş ve 
<'t {;;l>k kan icin<le kalmısl!r. Et.. 

raf •etışenler kavga-. teski" Pt. 
r. :d r ve Ali de t.edavi altına 
alumı:ı~tır. 
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Büyük Harpte Dönen Dolaplar 
Yar.an: lakcındcır F. SERTELLi No. 13 

Almanyada bir Türk zabitine bir mangayı 
teslim etmezlerken, biz memleketimizde bü
tün yabancılan iktidar mevkiine geçirmiştik 

Harpten BOnra Suriyede - Şam 
ve Halep muhltin<le - bir Arap hÜ

t<fımeti lrurulmllŞ, bunun kurul -
masına İngiliz ve Fransızlar mü
saade etm.i§lerdi. Lübnan ile bera
ber, Suriye sahilleri Fransızların 
mürakabe ve idaresine terk edil
mişti. İngilizler de Filistinıde yer
leşmişti. 

Fakat., bu l\l'.l'etle kurulan Su
riye hültUnıeti kendini idare ede
bilecek istidatta mıdır? 

Bunu zaman gösterdi ki, Suri
)'"!liler, bir devlet halinde kendile
rini idare edemiyorlardı. Daha te
meli lrurulmıyan bir idarenin yine 
Jı:endileriDden aynl&n bir takım 
hiziplcır tarafından yıkılması dü
§Ünülüyor; hergün bir taraftan bir 
isyan, bir arbede çıkıyordu • 

Dört asırdan fazla Suriyede ka
lan Osmanlılar bile orada .müessis• 
olmaktan ziyade bir c!atih• sıfa
tıle yaşamışlardı. 

Bunun neden böyle olduğunu bi 
rinci kıımıımızda uzun uzadıya yaz
dığımız için. burada bu sebepleri 
yeniden sayıp dôkecek de~liz. 

Yalnız, f\Jl"ası muhakkaktır ld, 
Osmanlı devletinden şikayet eden 
ve aynlmağa muvaffak olan Su -
riyeliler - bizden ayrıldıktan son

ra da - tekrar bir içtimai esarete 
düşmüşlerdir. j 

Zaten bu neticeyi daha evvelden/ 

görmeğe muvaffak olan ba!t kim
seler, o memleketin uzun zaman

lar İngiltere, Fransa veya Amerika 
hükiiınetlerinden bırinın himaye 
ve idaresine taraftar olmuşlardı. 

den Aliyeye çıkmak ve oradan da 
fırka lı:ararg~ heyetini takiben Re
yak'a ve kuvvei kulliycn:n bulun

duğu nokaya mücveccıhen yiirü
mclt ıicli. Halbuki, taburun kuman

danı olan zat Aliye yolundan tekrar 

Beyruta dönmüştü. O zam:ın sebe

bıni sorduk. Bize fU cevabı verdi: 
cOr&da bir Arap hükiınıeli il.in e
dildiğini duydum. Bız de İslfım ol

mak müna.!Cbetile Şerife itaate 

m~buruz• Halbuki, böyle bir hü
kômetin ilanından henüz haberdar 

olmıyan İngiliz tayareleri Suriye
nin her köşesine o günlerde bom

ba yağmuru yağdırmaktan geri 
durmuyordu. Bir tabur kumandanı

nın şu hareketi etrafa çok çabuk 
ve ~ !ena bir şekilde aksetmiş, 

askerin maneviyatını bozn!U§ -

tu .• (1) 

Bil.ihaı·e yapılan tahkikatta bu 

tabur kumandanmın Türk olmadığı 
anlaşılıyor. Ve fırka. alay, tabur 

kumandanları arasında Türk olmı

yanlar derhal başka mıntakalara 

gönderilmek suretile değiştiriliyor. 

( Deııamı ııar) 

(1) cıo -...uuz lnlalAbı> oah. 197. 

BAŞBEIAsl 
(Dördüntil sayfadan devam) 

keniimi ıor zaptediyordum. 

En tatlı ve en masum sesimle 
ona dedim ki: 

- Size itimadım olabilmesi için 

evvela bana &ömleğımi iade etme 

li6lniz. 
- Çok doğru, itte. 

Kağıda sarılmış bir kadın göm

leği büyük bir §CY değildir. Hırsız, 

onu cebinde taşıyordu. Çıkardı ve 

dizlerimin üzerine koydu. Büyük 
bir sük6nctle onu aldını. Çantama 

koydum. Sonra ona: 

- Teşekkür edrrim, dedim. Onu 

1.ı;~rı-1 
Dalga USllJlJup: -ı 

1148 m. 18% Kc/ı. 120 Kw. 
T.A.P. 3L7 m. 9465 Kc/ı. 120 Kw. 
T.A.Q.19.7Sm. 15195 Kc/ı. 20...!!: 

ECNEBİ DİLLERDE BAB~ 
LER NEŞRİYAT PROGRAMI! 

Birinci aervis İkinci servis 
hanca Saat 12.Ca S:ıat 11.30 
Arapça • 12.rn • 11.45 
Ellenre • 13.45 • 18.45 
İn1<ilizce • lt.15 • 21.15 
Fransızca • 14.00 • 21.00 

Saat 18.00 Program ve memleket 
saat ayarı. 

18.03 .Müzik: Caz müzıi;<i (Pi.) 

18.30 Konuşma : (Çiftçinin saati) 
18.45 Müz.1k: (Çıftçınin saati). 
19.00 MüzJt: Koro - cses ve tel 

birliği•: Ahmet Adnan idaresinde. 
19.30 Memleket saat ayarı ve a-

jans hab~rleri. 

19.45 Müzik: Fasıl heyeti. 
20.15 Radyo gaZ('tesi. 
20.45 Müzik: Radyo küme heyeti 

klıisik program. 
21.30 Konuşma (Hukuk ilmini 

yayma kurı.aııu adına avuka~ İb
rahim Kemal: cÔlümiın aile hu
kuk ve hayr~ında hwıule getirdiği 
netice. ) . 

21.45 Müzik: Radyo salon orkes
trası (Violonist Necip Aşkın ida
resinde). 

22.30 Memleket saat ayan, ajans 
haberlf'ri; ziraat, esham - tahvilat, 
kam·biyo - nukut borsası )fiat). 

HANGi RENK sızı MES'UT EDER ? 

PABASIZ 
"Bu sihriıimiz 

yeni Pudra 
renkleri ., tec
rübe edilebilir. 

10 KADINDA 
9U FENA 
RENKTE BiR 

22.45 Müzi:t: Radyo salon orkes-! ı---------• 
trası progr:ımının edvamı. 

PUDRA 
KULLANIR. 

23.00 Müzik: Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki program 'ft 

kapanış. 

DEVREDİLECEK iHTiRA 
BERATI 

<E;el..nn ttrtl"ftlrilmelerlne dair u.. 
sut> lıallmdal<.I ihtira için lıı:tısat Ve
kAletınden alınmış olan 8/l/9J9 tarih 
ve 2721 No. lı ihtira beratının Jhtıva 

ettıtı hukuk bu kerre başkauna devir 
ft'J'abut icadı Tilrldyede mevkii fille 
knym&k için sallhiyct dahi verilebil~ 
celi telclif edilmekte olmakla bu husus
ta fazla malümat ed'n~lt i.teyenle.. 
rin Galatada Aslan Han 5 inci k.aı 1-3 
numaralara müra...aat q-le.meleri nan 
olunur. 

Istanbul Umum Araba
cılar Cemiyetinden 

Fena renkte b:r pudra, yüzünüze 
korkun( bir makyaj manzarasını verir 
ve ıılz.i olduiun.ız.dan daha !ula 1•şlı 
göslerir. Tenınlze uvı;un renkle bir 
pudra intihap ebnenin yegAne çansl, 

yüz!lnüz!ln bir tarafında bir rerık "" 
diğer tarafında baJlca renk pudra tec
rübe ebnekUr. Bu tecrtıbeyi he:nen bu
~ siz.e para:;.ız olarak veril~k yeni 
ve cazjp :renkludcki Tok.alon pudnı.s;
le yapınız. Bu yeni cClit renltl•ru 
(Kromoskop) tlbir edilen eı oon "" 
modem bir makine vasıtasile kanştınl
ıru.,tır. Sihrimiz bir ıöz, tam ve kusur
suz bir inceli.ide renlderl lntihMp eder. 

Tene gayet tıntın bu yeni pudra aa
yeısinde arlilt maluyajb bir ;r\'2 &llrfın
miyecektir. Tokalon pudrası, lıntiyazlı 
bir uau1 dairesinde cKrema kopiJğib 

ile karışlırılmıetır. Bu •1ede pudranın 
&&atlette aabit kalm.ııını temin ettiti 
ıı;ibi pudnıun cildin yallı labil ifraza
tını massetmesine ve bu suretle cildin 
kuruma,,ına ve .erUeşmeaine ve binn~ 
tice buruıuklultlann zuhuruna da mi
ni olur. Her vakit ltttma kftpOt{lyle 
kal'llUrılm.ıf methur Tokalon pudrası
nı trullan.ıruz ve birkaç &ün z.arfında 

teninizde ıoapacatı ca:ılp teltemm!llil 
gllrilnüz, dalma kutuların üzerindeki 
Tukalon laınlııe diltltat ediniz. Teninize 
cygun renk intihabında tereddüt etti-

. tlnizde lCıtfe.1 İsıanbulda 822 No. posla 
kutulu adresine (Tukalon pudrası ter

visi S. T.) rlk.1 olacak talebde ai'e 
memnuniyetle muhtelif re.nkJerde nil
munclilt altı uf.alt jlllitet pudra ıande
rttepz. 

ÖKSÜRENLERE lATRlN HAKKI EKREM 
DEVREDİLECEK 

BERATI 
İHTİRA j i.tanbul Aıılıye Birinci 1'i

<"aret mahkemesinden : 

cAJı:an mayilttden buhar veıo-a ıu- Alman;J'11da Verıtet ve Şpnml Llm-

lan aymn17a mahııuıı cihan hakl<ın<la- -..S Şirketine teahhilt edildlt! halde 
iti ihtira için bctı.sat Ve.ltaletinden alın. teslim edılmi,..,., malın fiyat faıkı o-

mış olan 24/1/939 tarih ve 2124 No. b lan 553,0,8 •tcrlinln ';'wlt parulk. tuıa
nnm tatuJluı.e kar•r verilme.i taJebUe 

· llıtlra beratının JhUva ettiil hukuk bu 
davacı şirkot tal"afından Calut:Jda Hav ... 

kerre başk...ma devir ve yahut icadı yaı hanında Sc.tır1:1dı.s bımdt"Jer aley-

J.Ienfaatlerıni başka başka yer
lerde ve birbirine zıt yollarda ara
yan Suriyeliler nihayet tahayyül 
ve tasavvur ettikler! istiklfıle ka
vuşamadılar. Kendisini her şeye 
kabiliyetli gören ve bu itibarla 
Suriyenin btiklllini temine ça -
lışan Müslüman Arap gençliği; kar
şısında daima yıne Suriyeli hıris
tiyanların sonsuz itimatsızlığı ::ı ı 

buluyor ve gittikçe ümitsizliğe dü-. 
şiiyordu. 

Cemiyetlmirin 20/11941 ıannıncıekl 

MDeli.k al•l4de !çrmauıda ekseriyet ol
rnadıtından me-,k•lr toplantının 5/2/941 
tarihine milsadi1 çarpmba ııünilııe ta
likin• k.uıu: verlbnifUr. AWtadar esna
fın ehli.> et cüzdarılannı bAmilen o 
ırcın .... ı ıo da catalotlunda ~ 
mi.ışL.:rek etı:naf een.ıyelltti merJr:ez.inı 

gelmeleri ve i,..bu içtimada yapuacad. 
seç.m için reylerin saat 10 dan 18 ya 
k.adnr kalıul ~leccıti ilan olunur. 

tarafınızdan teyı.:ıııe iade edece - ;--------------·! Türk.>yede mt!vkil fiile koymak iı;in ı.tme açıı'\11 ve !aj,j/:ıC2 nurı.Moya u .. 
aa1Mı.i7et verılecetı tek.Ut edilmekte ot.. ,.-ıUı buh.ı.nan davauın ma!J:lkemesi sın-

Da!ıa uzağı görenler arasında; 
Suriyi! ve Filistinde yaşıyan her 
kavim ve cemaate istiklal vermek 
ve bu sayede bunlardan bir nevi 
cCemahiri müttehide. vücude ge
tirmek fikrini ileri sürenler bile 
va rdı. 

Suriye ne oldu? Ve ne olacak? 
Sonunu kınıse .kestiremez. Şimdi 
haki.Jı:ate gelelim: İttihat ve Terak
kinin idaresizli.kleri yüzünden bu 
memleket (bir milyon yetmiş do
kuz bin dört yüz) murabba kilo

metre arazi kaybe~r. Hicaz ve 
Yemende (4-42 000), Bağdat, Basra 
ve Musukla (340,000J, Filistinde 
(17,100) , Zor'da (78.000) ve Suri

ycde (201,000) kilometreden iba
ret olan bu kaybettiğimiz arazi için
de on beş milyondan fazla da nü

fus vardı. Toprakla beraber, bu 
oüfusu da elden çıkarml§ bulunu-

yorduk. ! 
Bu ınem1":<"tlt!rln bf~den gitme

sinde siyasi olduğu kadar içtimai 
ve ahi.iki ~bepler de ~!ırmak 
lazımdır.• 

Scl.'lnik valisi Hüseyin Kazım 

Bey bu sebepleri ara tırırken, şu 
vaka:yı misal olarak ztkrediyor: 

•- Sayda ile Beyrut arasındaki 
s:ıh li muhafazaY'8 memur olan bir 
tabura fırka merkezi olan Alıyeye ı 
don r •si i\in emir verılmişti. Bu 
taburd aylarca kifa)'i!t edecek 
müh&ımıat, makinelitüfek ve bom
ba atan toplar .• ve daha birçok 

müdafaa ve taarruz Alet w esle -
hası mevcut olduktan başka, uzun 
müddet as ri bealiyebilecek ka- ] 
dar erzak ve hayvan da buhmuyor
du. Blı Wıunın yııpaca&l iA aJıil.. 

ğim. 

- Nasıl?. diye havretle bağa<IL 

- Evet! Bu gömlek bana ait de-

ğildir. Bu sabah için onu teyzem.. 

den ödünç aldım. Yanında kaldı 
ğım bu ihtiyar bıyıklı kızı tanır. 

51Jlız delil mi? Zaten şartlan bi;ı. 

zat si~ te bit ettiniz. Şimdi gi~ip 

ona, kendisini yeıııe~e beklediı:i. 

nizi ve geceyi buaber geçırece -

tinizi haber ' 'erece :m. Bıınd.ın 

bira< ha)·rete d•iı;mi ·ecek dı•ğil • 

dir. Fakat böyle ~C)!er bilinmez 

ki, kinıbilir, 

Bunun üzerine kalktım, yavaş 

yavaş uzakl&ştım . Dürbünlü baŞ

belasırun ne olduğunu bilmiyo -

nım, fakat ondan sonra ona bir 
daha raslamadım. 

TAKVİl\t 

Z DCI MNUf.J 1941 
SALI 

28 
Ay 1 - Kasım 82 

\'a ati Vakit Ezani 
... d. ııa. d. 

7 16 Güne§ 1 58 
12 27 Öğle 7 07 
15 03 lk.indi 9 44 
17 19 Aqaın 12 00 
18 53 Yataı 1 35 
5 33 lm1Ak 12 14 

Falib ıulh 3üııcü IIubuk duğun :fan lıu hll.'!Wlll fazla malilmat e.. ın."lda vcl<ill »tila edon ?e ıımdilcl ll<a-

bak.imliğ1 nden : dlnır.eıc tat<yenlenn Galatada A.•lnn mct~illıı <!a h<>lli olmı;yan ır.iıdMialcyh 

Han 5 inci kat 1·3 numanılan m!lra- bak.<•nda ikı a1 m\idd•lle Uinm teb-
KocamuaWncaşa ~illı Müd:ıfaa cad- ca:ıt •vlemceJeri lilZl ınu i!An ol unur. l.ııat lt.Tasına karar veıilc1ek mubake-

desi 16 ıttll'llarnda ol'n Be; t.rik Le Şch- .----------------ı menın 2/4,/ 941 çarş&mba s11at 14 de 
rernini UzunY\IS\!f rn.üıclles.l l{~r.r;öz bırak:d ısb, ve bu hususta ,a1.ıJan dave-

çeşm .ı 50kak 17/1 munara.da öl"'1 Şehir tiyatrosu tfyeuııı de mahkeme dıva~hanesine •-
muallim isnıail Arıfm iliın tarihinden 1- TEFE"• \ŞI DR.~M • < d b. d 1 u :">. sılm11 bulundu6 u ~'tıı:va is ıra ere-t.fberen alacı.k ve Oor lulaı ının bır ay ve 
idd ın yı Vf=raset edt•:'\lt-rin in üç RY iı;lnd~ KIS~tlNDA re tebliğ yerine gcc.,m~k Uz'ffl ilin o. 
rru:.hkemem•zc mu .. ..-<- aata rı aksı ·~kdir· Lu a!tşam saat .:?0,30 da luntır. 1'35 •· 02 
de tereke:lt rinin haııneyc d \.-redücce-
ti ~ıı olunur. 940/ 104 - 941/2 

Gülhane .oıüsamere!eri 
Gillhane tıbbi mitsamere,J 2311/941 

perşembe gUnh s.ut 17,30 da Profesör 
Dr. Nuzhet ŞU!rln reJfliğında wplau
mışhr. 

1 - Pro!"'6r Nüzh•t Şakir tarafın
dan nisa ıye profesoriı Dr. General mer
buın Refik Münir ve hayatL 

2 - Bir ıaı,rcnt t.cl<:ayyuhu vak'ası.. 

Kulak A<;~ıtanı Doktor llasan Avş:ır. 

3 - Bir Alvcoler arkoın vak'a.sı. Cil
dıye ba0 asislanı dokıor Hakkı Salman 
tanıtınd..n ııo.1erıJmıştır. 

El\fİLİAGALOTTİ 

Her ıı;im ldt<de Çocuk r......ıııe..ı için 
bilet vertlir 

::;,•hip ve Baş'Tluharriri: Etem iuet Benloe 
Nqn:ı il l D ·rel .. tön.1: Ccevdet ltanbill'bı 

•SOS Tu.GRAF> Matbaası 

• Güzel 
Olmak 

için 
_. Çocuk Hekimi ~' 

IDr. Ahme::I Akkoyunlu 
Taksim • T.ıimhane Palu No. 4 

1 
Pazardan maada her gün aaıt 1 

Her..,.._ • .....ı 
mı.atı; ,,. parlat. ı.ır 

..... leketıl• ,,. 41bı
ct• Wr ellde ..ıı.k 
oı .. ı. ıu..cbr. 

' 

..._15 den sonra. Tel: 40127 

__ , 

'' Dr. Hatız Cemal 
LOKMAN HEKİM i 

! DAHİLiYE MÜTEHASSISI 1 
ı ı Divanyolu 104 
1\faann• aaııert: ı.s - il. Tel: U39S . ~ -- -

Gö:a Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoğlu - PannakJ.apı, İmam 
aokak No. Z Tel. 41553 
Muayene •• her türlü l(Ö'l 

. •ıiaiiimlieii]iri; vlı"iıihiııiıf ıiiikiiaıiırııiiyiiaiiı• na•l'll5illlız•dliiır•.•ıli 

KREM 
PERTEV 

Slııi• • .ıı•ıııı 
fbelleıtirir. pU•· 
leri•i buliy..U -· 
ı...ı.nr. 

40 eenelilr. bir tec:l'ilbr mahsulll olan KREM PK&TEV ~ 1 
~ yıpı.ı,. tanı.ndakl incelik Mlayıslyle, tenin ful• :rııllan
muına mani olur. Yatsa olarak hıuud tilp Ye ...uolarda -

alır. 

Devlet limanlan işletme umum 
ğünden: ~ 

K~i1 ı..deli dUl> lira c711> lturuş1aıı lhaıet KG1ceğir !Ek~lesl ~ 
tıbiltmeye Jtooulmuıtur. 1haıesi 8/21941 tarihine nstlıyan pcrıeıııııe ,11 
lG le Galala nlıtımındald umum m!ldilrlQk binumda toplnnacak oı.ı> fi 
~ ıoapılaclıldır. Muvakkat tıeminatı c83> Ura <Gh 
iııltl ...-- ha' au.ı 8ÖZll 19ÇC ~ llrQlelııilir. (3Ş7) 


