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SAYiı 1598 
btaabul Nuruomwı11e No. 5' idare Miidürti: U. 

Telefon: Bapnuharrir: Z08Z'1 -
En Son T elıraflan Ve Haberleri Veren Akıam Gazetesi Sahip ve Baf11tuharriri: 

ETEM İZZET BENICB YILı 4 

Almanlar her 
cephed*4 birden 
taarruza ge-

ceceklerdir 
• 
Alman taarruzunu bütün 
Akdeniz kıyılarında ve 
aynı zamanda Britanya 
adalarında beklemek la· 
z.ınıdır •• Bu arada harbin 
umumilqmeıi dahi umu· 
labilir .. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Almanyanm daha üç dört yıl 
daha l.ıarbe dayanması ibuwaü 
)oktW'. Keneli ikLısadi, sosyal ve 
mali bünyesi buna mütehammil 
olmadığı ıibi ilalyanua ve işıali 
•hına aldıiı sahalardaki ha1Jwı da 
tahammülü yoktur. 

'J'elmık m.....-ıeriaııle bpk ftalyan aelerlerinl •1r tek Avmtralyah esir ecll,.or 

Almanya önümüzdeki bahardan 
başlıyarak nibayd ıonbabara ka. 
dar başladıiı harbi bitirmek ve 
bir netıceye batlamak 111eclıuriy~ 
tiude kalacaktır. Bunun için de bır 
cehepde harp usulünii terkctmesi 
'Ye bütün cephelerde son koz.unu 
oynaması ihtimali ıaliptir. Alınan. 
)'ayı bu hareket tanına teıvik e. 
decek sebepler ansında işaret et. 
tiiiıniz. kendisine ait imiller ka. 
dar lngiltere ve Amerikanı·ı n.r. 
zettiii vaıiyet de vardır. iaııl. 
tere tecavilzi ye taarruzl barp ha. 
zırlıklırmı henüz havada, karada, 
deniz.de bitirmit delildir. Belki 
yanlamııtır. ıtU :rıh dala~ .tagi. 
lider için ltaırbk Jlb olabilir. A. 
nıerika da hazır değildir, baur • 
lanmakta411':' Ba ]aaaaEhk'Ur i6te. 
nildiii gibi " lstenlld l5Mlar ta. 
ınamlanchlı takclir4e AJmaa)'8 
hqına ıeleceil "illyor. Bmaaa 
i~indir ki aetice1l almak b__... 
tla istical e4ecek. inıili• pyvet. 
lerini maJatelif cephelere tlaiıta • 
rak bubetmek teklini tercih ey. 

liyecek ıörilıımekteclir. . 

Şimali ltalyada 
polis halka şid
detle ateş açtı 

Sivil llJlll arasm· 
da pek çok ldştaın 
öldlll bUdtrWyor 

1talya harp ha
rıci nıi edilecek 

Lonclra 29 (AA.) - B. B. C. 
Zaçepten verilen bir habere ıö. 
re, pmali 1talyada\ti $OD karışık. 
hklar .. uında, polisle balk an. 
ıunda olaa mlislıftmelude polis 
kunederi atq açmak mecburiye. 
tiocle kalmıtlar, netice.de sivil ah1k. 
tan pek pk kiti ölmllttilr 

tTALYA HARP HABld 
EDİLMEK ÜZER~ 

LoDdra 29 (A.A.) - B. B. C. 
Sovyet ordusunun naıiri efkan o. 
lan •Kl%ıl Yıldız• gazetesi, bu(Ün. 
kil askeri vı?.i)eÜ jC))le huliaa et. 

nıckteclir: 
(Devcıf"ı 5 inci sahifede) 

Sahte polisin 
marifeti! 

Almanya birinci safhada lnıal. 
tereyi Brltanya adalarında ve 
Akdeniz.ele ınailup etmek ister. 
Bu emel ve plin tahakkuk ettiii 
takdirde İngiltere Okyanoslara 
ıürilJmilf olur. Harbin birinci ıaf. 
hasını kaybeden 1ngiHereyl Ok.. 
)'anoslarda kovalamak, Amerika 
müdahalesine kaıl• çıkmak için de 
Japonya rol almıtbr. Alman hava 
kuv\·ctlerl elde kalacak İtalyan Muharrem Doyan isminde biri 
\'C Alman 'deniz harp gemileri ba dün Beyoglull(la ıuccardaıı Meb.. 
aahada Japoayanın kuvvetlerine met BM>acana gıtmış: 
eklenecektir. Fakat, Almanya be. _ Beıı pohsım. sen asker ltJÇa. 
sabına harbin o safhaya intikal et. ğısın. Bnkk.nda tevkıf karan var. ' 
tirilebilmesi lrıgilterenin kendi Seni yakalıyacağım, demış ve pa. 
adalarında ve Akdenb:de :ınağllıp ra ıstemiştır. 
edilm~ine bağlıdır. Buna yapa • Mehmet Babacan bu müracaatı 
bilmek imkinsu olmakla bt'rabcr fiipheli goıdüğü ıçin Muharremi 
Almanyaaıa ~u tedbirlere başvu. bır polıse yakalatmıştır. Muharre. 

Hitlerin ilk İf i 
• 

lngiltereyi 
İstila etmek 

ADlırlllablar, Al· 
m•n1aaıa llllba
barda barelıete 

geçecelfnl z a •· 
nedlyor 

Vqincton 29 (A.A)- Ame. 

rika ordusu pnelkunna1 rei. 

ıi General George Manball, 

dUn matbuat konferansında, 

~memba, AmerikaQ •kin 

ve UW.ç- bDUDll aa7eaiacle 

göreceii 7ardımla A1man,.a71 
mailiıp edebilecetiai söyle • 

mit ve tunlan ilave etmiıtir: 

Alman btitiln haberler, Bit. 

lerin ilkbahal'da İngiltereyi is. 

tili maksaclile, bütün hazırlık. 

lan yapmakta bulwaduiunu 

göstermektedir. 

İki mühim ltal-
yan taarruzu 

püskürtüldü 

Araavaoata gelen 
1ea1 ltaıyaa llamu
d•aınıa aldıtı aetlca 

Bolbol İtalyan 
kanı akıtmak 

Londra 29 (A.A.) - Atıina rad • 
yosu, dun akşam matbuat nezare
tinin beyanatını neşretrnfitır. Bn 
beyaruı .. ta ıö, e .::lmektedir: 

cY\lnanhlar, merkez mıııta.ka-

11nda İtalyanların illi büyük taar
ruzunu ıeri pii&kürtmüşlerdir. Bt 
taarruzdan ilki Yunan mevzilerJnir 
iyi teksif edilmi§ bir ateşi ile tar
dedilmiştir. 

Bunu müteakıp İtalyanlar ikin<" 
bir teşebbüste bulunmuşlardır. BL 
taarruzlan daha şiddetli ol -
muş, hatta İtalyanlar bu tankla -

(Devamı 5 inci ıaJıifed.e) 

raeıtını tahmin eylemek miiıD • nün sırb.kalı olduğu anlqllmış, Ü6. 

]Liindün tünde de bir polis tokasile, Maliye 
J'unan Veliabdmın refikııı Afinadı Kllsara zaferi tes'jt 

edilirken, hı1kın uasıada 
a- y--lsta•• llup Ola ey. tamirrJeri çı.lcmı.ştır. 

mek ve blnnetice harbi Balkanlara - suıtanahınet birinci ceza mah. 1 ----=----===--====-==-==--------===-:::ı:.:1=-= 
yaymak kemesine verilen Muharrem sor. G a 1 ata r 1 ,, t 1 m 1 n d a n b- Vi•l ve Mıdrit h0k6met1e. 

" gusunda: 
rini itaat altını almak, mümkün _ Ben polisim d<'medim. Ondan b • b d • olmadıiı takdirde laer iki devlet ıblrlsini sordum, demiştir. 1 r ara a en 1 z e uçtu 
bölgesini tle lstillya tefeltbila CJ• uu1ıa1teme pihtlerin ~ 

JM ------------~ .. ~------------
lemek maırı için bırakılm~tıı'. bd M A 

,_ 1sp • .,.. 1.1a o. MeJtNta. 11BYG111 BOuULDU, ETBAl'TAK YE-
nı:_~::adaoıdutusibiceau'bi ( .. 1 s A c A ) TllENLIB A!IABACIYI KUBTABDILAB 
balyadaki üslerde de yerlqmek _ .... Tophane isbJesine kayıtlı HU. 1 oynarken, yanan maltız üzerine 

n bava kavvetleri tibiyo e7 • Slc"•adald AJmıa nüye ait 2872 numaralı araba dtln düşerek ağır surette yanmış ve 
)emek ~ Galata nhtımından geç-erken, hay- Ş lı Etfal hast.anesınc kaldırıl _ 

e- Manil1a, Tuloa 111..W it- 81Jllrllrl vant:ır bırdenbıre urkmiış, hayvan- rn ~tır. 
pi etmek Sicllyadaki Almu askerlerinin lar, araba ve arabacı oldu~ru gibi 
f- Yunan sahillerine lamek H o~-:- denıze ıırmu~tur. .. , w 10,000 i bulmUj. ,DM,f.&&A ma. _,... !i' 

üsler yücude ıetirmek Kaza ''l "'Ôrenler derhal yardıma 
.,_ Akdenla kıyıların•• ve ftaL but arkadaşa: .J ı:. 
• _Bu askerler Sici17adan ar.aba koşmuşlar, arabacı Hi.ı niıyü lcur-

yan adılannda vücude getireceği 
hava üslerinden az:ami istıfade e.. herhangi bir nokta)• DU tauruz tarmışlarsa da, beygir boğul • 

· _... eki··" muctur. Araba da dcnızde-n çıka -
dcrek şimnli ve şarki Afrikadakı oıı:uec ..... .. ~ 
bütün ln,iliz bava, kara, deniz üs. Dedim de, plerek f1l eevabı nLrnı tır. 
Jerini ve stok merke:dcrl.ııl ıiddetll werdi: Bir ÇOCllk yandı 
bombardıuıanlara tabi tutmak, - Bilakis, inriliderin Sidlnya 

t 't taarnıs etmesinden korktuklan 
İt:ılyan deniz ltılannı \e orpı 0 

ı ·ı· Akd · fil için onda bulunmak ibti.> acını filobllila ·nı ngı ız enız. 1 o. • • 
(Devcımı 5 inci ıa}ııjedc) Jaiasediyorlar. 

Hava Denemesi Cumaya 
Kadar Mutlaka Yapılacak 

-Lüks eşya satın j k · " k 
alınacak ı yuze ya ın yere 

zaman değildir alô:rm düdükleri kondu 
Gıda maddelerinin de 
fazla miktarda satın 
alınmasına sebep yok! 

Ankara, 29 (Hususi muhabirimiz
den} - Başvekil Re!Ut Saydamın son 
nutkunda ~rel ellili direktife uycun 
elarak hallt ve Mlllt Müdafaa ihuyaçla
n bak.kında hükumetin baı.ı ca.rt ita _ 
nrlar almaaı beklenmekıedır. Bu ka
rarlar halkın, her tilrlil maddelerin 
iatiblAk.inde kendi kendini murakabe 
edebilmesini temin edici mahiyette o
lacakUr. Bilhassa lilks sayılan yüksek 
fıyattakl maddelerin yerine lilkJı olnu
yan fakat daha ucuz maddelerlıı alın
ması hakkında halktan !er.ıjat ve feda
kfırlık beklenettklir. Hvayicl zanırıye 
maddelerinden de lilzumundan fazla 
mıktarda sat.ın alınarak buhrana .ebe -
bıyet verılmemesi hakkında da balk ir
şat olunacaktır. 

Horia Sima 
Roman yadan 
kaçtı mı? 

Basta olan C:eaeraı 
Antonesku odasın· 

da <• .. •ti 
Lcmdra, 21 (A.A.) - (B.B.C.) Yu -

ıoaJav matbuatuun latihbaratuıa l&'e 
demir muhafizlar tefi Horia Sima'n.m 
Romanyadan kaçtıtı muhakkaktır. 

Reuter mubablrirıln lı'aratna ıtre llo 
manyada Demir Muhafıı.lardan silAh
larm toplattm.masına devaın edılmelt
leclir. Kral Mıha.ı ile valide KralıÇt", 

ls)ran esnaıınd3 maktuı duşen Ruı en 
askcrlennın allel~me buyük Jarıc'er 

vcrmlşlerdır. 

Rwter rnuhab rine ı~re ıenrral An
tone*u ha :ı olup, bırkaı; ıun yatak 
odasından d.ıian çıkmam.ıya mecbur
dur. 

---o---
Karacabeyde ıeyllp 

Bursadan ıelen habeT'lere ıöre, Mus
tafa Kemal Paşa v~ Karacabeyde ye -
niden ~ular taşnı1' ve ııeylap lı şl:ımll 
tır. Vıl ıyrt knuılar ve H .. lkcvlerl ted
bırler almaktadır. 

Bilen 
idam 
Olunur 

Işık sızan yerlerden 
para cezası alınacak 
Büyük hava denemesinin her an 

yapılması muhLemeldir. Bütün ha· 
zırlıklar tamamlanmış, dün son 

defa olarak bütiln kazalardaki pa-

sif korunma ekipleri teftıı edil • 
mi.ştir. Taksim, Harbiye, EmınönB. 
Beyazıt, Fatıh meydanlarını 500 

( Devcımı 5 ınci Wııje4c) 

KarabDkte vapurları
mczın tamirine ıazım 
malzeme yapılacak 

----~--~~~-.. ----~~--~~-
Deniz yolları Umum Müdürll , 
bu maksatla Karabüke gidıyor 
Denizyolları umum müdürü İb

rahim Kemal Baybora Munakalat 
Vekalet.ile temaslar yapmak uzere 

bu ak~am Ankaraya gıdecekUr. 
Umum müdür Ankaradaki te-

maslanndan sonra Karabüke :ka • 
dar .eyabalini uzatacak ve demir 
ft çelik labr.iblanmızda, pmile
rin taın1ri için lüzumlu &aç levha 

ve di:W demir ve çelık aiısamın 
im.Ii Ü7.ennde tetkılder 7apacak-

İngiliz iaşe 
işlerinde bir 
yolsuzlul' mu? 
Londra, !!9 (A.A.) - iaşe Nazırı par

lAmento mfist.eşan Robert BooUıby nın 
:ısı.ırası üz.erine dUn ötleden soııra A
vam Kamarasında baZl müzakereler tt
re,yan etmıştır. Boolhby, çek alacaklan 
işındeki tan.ı har keli.ne rlaır husual bır 
komiııyonun bakkuıd .. tahki.ıuı~ bq-
1 nau ilzcrlnc .i ıfa ebn11Ur • 

BooUıby, uıun beyruıllttol bulunarak 
ıosterdı~ı f!loh~tu. tenk t deCU, talc
dır t':dilmesl lhım celdlğuıi öylemlı

Lr. En mUhlm mesele, 17 milyon inıl
lız lira&ının Nazılcrln e!•ne ıeçmes.ıne 

(Devan ı 5 inci ba.hıfede) 

ÇERÇEVE 
a 

Allah 
NECİP FAZIL ItlSAKÜREK 

(Çörçıl) ın ıesı: 

- Allahın himayt'Si, sadf!Ce 
hak ve hia.rriyc:t müdalaaella • 
EIJlllL.. 

(Buvelt) la nidan: 
- Allaht•a bapa .,_..,._ 

boyun etmek ... 
(Bitler) in ümidi: 
- Allahuı inayetilo onlala. 

nırnz. .. 
(Musolini) nla çıfhfı: 
- A11ahm inıdeaindea p7rl 

hiçbir kunet~. 
(Metaksas) ın emniyeti: 
- Allah, ancak onun kanun.. 

larına ria~ et ede llere. .. 
Hulasa mcdenb et ve UstUn. 

lil(:iine o kadar lnnndıklnrı Av. 
~upanın • %İra ben Avrupaya 
ın:ınanlardan değilim • her ki. 
ıe i den gelen ses.: 

- Allah, Ali h, A11~·:\ 

Birhirirıt 7.ıt birb nne eş, INT. 
1Nri.ne düşman, 'birbirüa• at 

tır. 

Bugün hariçten saç lc!vha ~ di
ler malzeme aelmemesı yÜZWld~a 
gemilerimiz, t?.mir ışl rınde muş
\külatla karşılaşmaktadır. Bır müd-

det daha eski saç levha ve nıalze.. 

melerlc ıdare olunabileceği umi\ 
edilmekıedir. Bu umana klldftr ela 
Katabiik fabriblannda bu lflzwa 

lu maddelerin bnalıne çalıplacak· 
tır. 

'ngiliz çiftçileri 
1 talyan esiri 

istiyorlar 
Londra, 29 (A.A.) - İni lız çittllll 

aahıplerı rlraat iilcruıde kullanılm:ık u. 
z re x:end erınf" ıt:ı.;ı. n esırlera vf'rll • 
mesiııl istemekte ıseler de Londnınua 

saliüııyetı.r mahfeler de bu esırleria 

i.naıterede .kullanılmasının faydalı ol
maktan r.lyııdc mahzurlu olacatı t..... 
tiudt-dırler. liınaenaleyb dolllj&ll DUi 

haberlenn hlW.ma olarak İİni;lliz ~ 
llk aabıpleriDe İtalyan eıurleri verilmi

,.eceli zannedilmekıedır. Bu münue. 
betle İq ite.rede bulUntlll Alman eıılrı. 
rinlD dan.iz aırı ı:nemlekeUere JWllUedü. 
dıcı Jtayd dı!. ıeJttedir. 

her temewlin1a ela;> anaiı: 
- Allah, Allah, Allah!. 
Pazar ıunleri A\ rııpa maki. 

ne mcdenı) ctiain, racıyo mer. 
kez.!eı i vasıta ile kilısclerdea 

Jlaklederck havaya ilfledıiı dua 
hamului mslyonlarca kilovaı. 
tu. All~bıa, içine inaan parmı.jı 
karışmanııt b ricik kitabuı" 
(Kur'an.1 Kerim) i 4e •eeleMI. 
rip haYaya if117ea, ylDıe .&vn. 
.. .radyo .111Ulloslerl!. 
Şu aalania, 'bilha .. ana ltaı. 

.Ualeriade, bütün .ruh, dilf a. 
ce ve tı kıymet' ı (Allah) mer. 
kesine baif an AvrapHm ba 
bliae ka 11 desem kl : 

- ilah IU müsHıman :ıatea • 
(Allah) kcl'nıc i ve (Allah) 
f'krini, Alla ın ku dutu ea 
<loğru '\' C en sağlam çerçeve~ 
ele, her sözüne ve her adım ... 
vvdnrmut İll88ndrr. Onun .. 
kim!!ed<"n binıe' · lh'cnm<'te, De 

de kimseyi t llıt etme ihtl. 
yan v•~ f kat hcrh n i bir 
maddenin kıvmet'ni, 'llc n. 
clt'kl Avntpa m rka ım ördı k. 

rı ..-nnrn k bul t>d nle b'r l h. 
u dil~ünmek zahmetine katla. 
JlU'lar JDI?. 
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ıÇok garip 
! birvaziyet 

HALK- Gllntln nınele.i: ~8S1 m pa• 
Ayakkabı ihtikarı şanın imarı Alrllra-ta in 8W"lll"IJI ••c•Jn GAZETECiLERE 

iZAHAT 

Son zamanlarda tramvay • 
!ar hakkında fazla neıriyat 
yapıldığı için, traruvay idare
oi, gazetecileri davet edip iza
bat vermeyi kararl&Jhrmıt! 

j Liman reisliğinin bir 
tek römorkörü bile 

yokmuş 1 

macerası 

Harp yıllanınıı, umırmf ha)'llt 
üzerindeki tesirle;ri, tahmin e.ıile. 
ceği ııihi, ~k gellİf ve mühiın. Ta.. 
uruz Ye mii.41afaa v-talaa öze. 
rinde ortaya konan yeni buluşlu, 
keşifler, icatlar hariç, bilhassa, 
miioıiıet ilimler alemi, harp yılı. • 
nnda .. kadar ywııl ve bikes lıa.. 
hJoor. &ısan .nkauun - Iwdr& 
nin bütiin humması, harp gayele. 
riıN mütevecciJatir. Bütiiıa Jıef"d 
faaliyetler, •.)'Uİ makut uir
-ierber edilmiştir. 

- 1 • elediye reisliğinin ve İtalya 
0 n e n 1 Y 0 f · laruna göre Kasımpa- • y...,_: Ahmet şükru 

İstanbul liman rei.sliğmin bir tıelı: 

romorkörü olmmıaaı yüzünden dı&

niz kazalıınnda alMaıdaır memur -
larm vak'a yerine hemen gideım9-

dikla'i w mıdat ~ -
nında yardmı ohmamaııbğı g6rlll

miİf ve bu garip vazi)'8t Mü 

şada neler yapılacak 

Ayakkabılar cinslere ayrılacak Kamnpaşıımn İmer plim bel.-

ve azami sahş fiatlan konulacak ::~=·=· !...-:=-

Mahimdur ki İtaly anı11 
Afrika imparatorluğu iki 

dır: Biri Solhmıdaıı Bine 
dar olaJl Serenaik, ikiucisi 

k:ısmmı t"Jlcil eden Trabl 
Bu iJı:i mem.lebt usun bir 

sazi &mit bir cııdde haline eoon.. Bizce, gazetecilere izalaat 
vermekle izdiham öalemnez 
ki- Gazelıecilere i:ıal:ıat dejil, 
ıolculara yer vermelidir. 

SULTAN AHMET 

Ayelcl<abl ~ J'llPllan j y h .ifçi1er birii.ği. Bc;I m fııb. 
tbttara mimi olmak mı....e tıat :mü- ribısı, ayııılsiı ..ı • kw; ı; t;, ded 

ralr:abe ~mühim "9diıiP- fabrikaları nıci• Cleıiudııs:ı mü-
ler almağa blllr 'Wftllliftb". relcloep bir komite tepokküI edeı ft: j 

lıııcaık - yoluı:ı iri ı..m bqıtan
bafa ,..şil ..tıa ..... 4j 4•rıılrt.r, 

Bu mııı;yi1li lommı.r ı-ft'. haane 
ltomıılacaktır. Bu )'Ol. ~ 
büWıı ev-ler y!ln1acW ,.. buraları 

lmvam -.e 'sıhhi lwlrmwt•e malı
ıımlu olduğıundmı ev infaalma 
müsaade olumruyaca!rbr. Kasam
papda bazı ııık .bpp e'Vli m&iıal
lelerdıe .istimllirler yapıhnalr .. 
1'etile geçitler -ı; ıWı aktır. 

ayrılma.ktadır ki İngilızlet 
,pziye kadar ilerlese.Jez · 

~n ceçıneğe lefebbüa 
Irri çok JÜjıhelHl.iz. çiinki 
hud...._ katlar vardıktaa BEYAZIT W Vekiletiae ~-

Vasıt.w.ızl>k l"i:ıfınden liırıaa -

resinin bu kabil vaziyetlerde kira 

He vesait tutmağa mecbur ikallIIMI 

doğru göriilınwııişt:ir. Dıı miina -

sebetle bu. -ıa bötçeye reislije 

ha- veııait temini için tahsisat ko

ııaıau. 

Geçenlerde, bir gazetede, cennp 
btb1111n ~ ağr ı ilim ı.... 
yetinin G ay sonra döneceğini oku. 
ılıığınn vakit, diişündiia. 

İllr. olarak ayalı;bbılar ~ tir. Bu kıumiayon a}"'lr!rW mali7'1'l 
:fuııtlarmı en inı:ıe ~ U
da!- hesap edeıe\: erloek ve bdm 
ayMdtabı.larınm oeYilıeriDi tıeııbö 

edetıeict:iı . 

nna göre .nevi ve kalitelol!l'e .,_ 

laeakta'. Bu ııuJ'ete her ıııni -~ 
l<abo.ya azami satış fia.t.ı !ırıwwılaca)' 

ve bu fiatla:rdan yukarı .-ıp m6-

ssade edilmi,..,....ır ayakkabı .iıına16-

tı için kullanılan iptidai madde -
lelin cinsleri de sık ...ır. koatrol .... 

dileceldir. 

Komi.ile fiatlan tespit ederlten 

harpten evvelki nortnl1 bt1arııa 1 
da esaıılı bir aıreüe tıeıtJı:ilt ede - İsme!<! meydanı ~ 

böyül~ yeni nlııtmıa kadar 
cadde ve meydan asfalt olacaktır. 

Mısınn caq>ıaa ~ ııtU' 

kuvvetler tarafından iııu·,.,., •• 
ramau tehlikl!lli tamamile 
TBf edilnriş olur. 

İtalyaum socı haftalar içiıı 
eilizler tarahndan ma!fl 

ya.lnu: şimali Afrikaya mD 
değildir .İtalyanın şarki Atr~01 

Sultanahmet ve Beye.zıt 
meydanlan da ufak 018".:ak
mıf.. Eminönü meydanında 
&.ecrübeaini yapCııiıı:. Artık, ioaıa
dan sonraki meydanlar, yaj'
,parlu günlerde birer kiçülı: 
&'Öl batini a!mua, bui,, Har
biye - Taksim asfalti gibi, ça
bucak çi>kmemeai için de, ya
iıf-ız havalarcla ağır aiır N 

bülıiin fenni ,.dara ria:ret l!" 
dilerek yapılaal 

Yani SatliJ.ce 
sahi/yolu Mart 
ta açılacak 

Artık, Balina avcılarının böe 
tahliye ettikleri uçsua eucaksuı 
Ok;ra-1.arın, ti, öte tarafında, te.. 
..U •• hilesiz ilim ainına lna 
dağları arasında, didinen, ırlırap 
~n, müşkülata karşı koyan ;._ 
sanlar var. Ayni inttn ııeklsnnıı, 
Mri tarafta l>Çafbğı harp pile.. 
....... ııka.!. 

Bunun için mmtaka ticaret mil

dilrlüğünde çal..,- ÜD!tt Sümer

baııılc, ayalı::kab.a!ar cemiyeti, • -

A5 1 b>btlar ~ ~ 
ıtaıı aonra Jrolayca kontrol yapcla
bileceğinden ibtiıkiruı öoiiııe ta-
- !l"çileı e\ tiır. 

paratorluğunu taşkil eden 
Bir erkeği döven kadın ü~ cepheden tı.ıPlizıenn ı 

Bizılea edece tw .; 1 

KADIN 

ÇORABI 

İstanbul ve Oaküclar ceza
~vlerinde, tık. modern kadın 
~oraplan yapıhnıya bqian. 
aılf·· Kadın çorapları bir u
'SUJl hikayedir. Bqında olan 
bilir. Evvelce 120 kurup olan 
ba çoraplar, timdi, 175 kar. 
J& .. Hir iki defa giyildi mi, 
ilanen akıverir. 

Yani, kadın çorabı yapmak, 
dünyanın en lı:irlı itidir. Ba.. 
11& öyle gelir ki, hapiahanele
riıı imalab ile, İatau™•l. po
kala muazzam bir 1eni ceza 
evi inta ettirilebilir. 

MEKTUP DA 

YASAK! 

Talebeye birçok te7ı- ya
Nk .. Bu yaukları, ~ 
de aıralamıttun. l'aJebeye 
mektup yollamak da yasak .. 
dilmiı .. 

Mesel&, latanbuldaki leyh 
mekteplerden biriıtde okuy
bir çocuğa, Anadolunun bir 
vilayetinde memuren bulUJIAJl 
babası föyle bir mektup ye,. 
::ır.amıyacak: 

«Oilwn, nasılsın, dersleri
ne ça1ıpyor mı•ın 1. Sdılaa • 
tin naaıl?. Biz burada iyiyiz. 
.İııpalialı yaa tatilinde cörii • 
türüz.» 

SOK.AKTA 

KAVGA 

Zabıta he.berleri ~ 
,,ir tanesi var ki, 8CJl'DUlym., 

Bir karı koca aokak ortuında 
kavga etmiıler .. 

t .. ı_ bir L!L!_ _ .. 
n••n• ~- •l&M" •~ 

J'lll': Bu İfİ, neden evde yap
_, r:lar?. Bir arbdq fÖyw 
dedi: 

«- Demek tefrika halinde 
olan beyec•Man hoflamy~ 
lar. E.de .... ı' da, -
kakta devam ediyOl'lar. 

AHMET RA.U, 

K ''llAfR ÜI 8jhtlfioe aramada 

"91 diipinftlm .aıi! P"""" 
bu yıl q.. ~. 1.
.ata martta lıepmlec~. 

V-al.i '"' belıedtye reisi. bu ıa-.. 
ta a.IJkadarlaria ~ Ye ı

~ ıtam.nahımalrın bildtr-

miftir. Bcı yol ywpılri+t.- --

Beşer zekası, muhakkak ki, m 
1mrlı:unç 1ru nelfiı. Ta"bi'!tin, 1nı.. 

.ıttne hdar yaratılmış hiçbir kuY. 
vati, meabaı iuaa olan bu kudret 
~ bir lıher Ye ...ntet göı. 
4ıeızm aittir. 

h..n otııDan böyle bir kudret 
muhavvile merkezine sahip olduk. 

1arı için - kadar pnor aysal• 
7Wiılk. Fakat,.,...; m... oCulla
nnuı, tll!n;yayı felô.k• sllrikli • 

Berberler Ceml,.Un
de yapdaa lmtt••••ar 

Mekteplerde lla
vacddl: raau,.ea 

Berberler cemiyeti merkez bina- Melrteplerde kız ve erbe tale-
smda dün beleıdi,.e iktısat mOOiİl'- beleriınizin .lava .lrurumuna aza 
liiğü mürakıplarmdan Ahmet Ar- yazılmaları ve havacılık faaliyeti 

lı:ıa rıeisliği ıJtındıo • 1 ı • iil ed"'1 ilerlemektedir . .Ş~ Tentkki liseai 
taıebel.eKnden miihlm bir laamı 

bir imtihan heyeti. ehliyet almak 
hava kurumuna faal aza yazıl,..,_ 

...._en 15 beıbeıiıı imtihanmı yap- .. ..,. 
~-, lardır. Meklep mi'diir w mualliJD.. 
--'ı•. '--~~-- '"'-'-'- 5 ika-
......- Jnr\,lll4IJli ,...~..., ierinin 'bu yolda faydalı Ç"lışına-

;yen hudutsuz ihtirasları da, b,..__ 
Şifa tarikile pli len Sütliicen.iD -- -·-,,...- r:iyet için ayıı.i derecede bir hicap 

dm biri erkek ol:ınalı: üzere t kifi lan görülmektedir. 
kadın işinden imtihan olmuşlıı.r - Çok Rakı İçmenin Sonu t 

hir ile olmı. wwwwww-allcm-DM kilıw t.. 
m kadar 1 •'w•ttrr. Bu vaziyet 

bilhasaa et Mlkliyı.tının lool.ayl~ 

maıımt -..mn ~-

BCÇ'CB BABEBLEB 

llOTEFERltlKı 

* 00ım&: ..,. İnlUMrior Vekil B.ml! 

Xaradciz - parti ""'" 8-1 -
roğ!UD!l ~ elaUftlr. * Nafıa V*lll 46n 8ilmt;,e ııiımı.
ltr. o.raıa.. ...,.,. büUl.ıı Trakya vi1'
,..,u.ciai. dcl•ı•nk t#ldlrler yapacaık
llr. * Oelalad& oım- Kemal dün tııp.. 
ril üzerinde aotuktıın <loaariraı, görfl • 
lenlor tarafmdım Be; .. lılıırtaDelim 
lmldlnlmıfhr. 

ViLAYET oe BELEDlYEı 

* 1!e1edi;fe ..,...., zam ,.apm.....,._ 
7& karar vermit .... narlu olduCu ııiM 
ipka etmittiı'. 

* Belodi7• ilı:ınat Mtidtirlüğü, et ft... 
yatlaruım - fula ihracat yapd

ınaaı yiizündaı peh•hl•ft..iını bildir • 
mdttedlr. 
* Vali muaYinl Alı.met Kınık dllD 

Sil.ivri7• ~- 1ıellciltlerde bul~ 

elnıuyor mu?. dır ""' bunla?daın, bir ı:mnilı:iircii. Dün sabah 'I'opk.apı haricinde 

bdınla bir eriıS 1<U1Dmlfbr. Yılanh Apazak meTktinde tarla 
Diğer taraftan erkek işinden de içinde baygın bir halde yatan bir 

adam buhmmuş, Gureba hastane
REŞAT FEYZi bir kişi muvatf!l!k olamam~ 8 kişi ııiııe kaldırılırken yolda ölmüştür. 

Diinya tarihi, bil e-la bu hl. 
cabın bitmea tllkeııam--. 
..ı.ıeaer. 

kazanmıştır. Bu imtihana Tekirdağ Üzerinde çıkan hüviyet varaka • 

U•• ç m U h t e k }• r belediyesinin ehliyetname almak sından bunun Hüseyin oğlu Ahmet 
üzere gönderdiği berberler de gir- i.sminde birisi olduğu ve fazla rakı 

Adliyeye verildi ı-ım=·şln:tir=· ·======içt=iği=·00=en=ö=ıdqgı.ı=·-=an1aş=ı.1mışt=ır==-. 
Beyoğluıırla Oliva pasajında 1/1 

mı.maralı mağarada manifııturaet

hk yapan Aleko Küryadia tüf.ekli 

makaralarda ihtikar yııptığı için j 
dün müddeiu.ınumiliğe verihniştir. 
Suçlu bugün asliye ilıinci ceza 
mahlremesinde muhakeme edile -
cektir. 

* KapalıçarŞJda SipaM soka -
ğında 22 numaralı mağazada ma

.,kara ve düğ.me satan Aleksa.ndr 

Zafiri Kaçımıis V'e Mahmutpaşada 

İrfaniye çarşısında 7 /9 numarada 
terzi levazımı satan Az.aşo oğlu 

Nalan ihtikar yaptıkları için müd
deiumumiliğe verihnişlerdir. Bu -
gün asliye ikinci ceza mahkeme -
sinde muhakeme edilt!CE!ltlerdir. 

_..._( POLJS Ve ADLİYE_.,)_ 
\ ) 

Bekçiyi yaraladıktan sonra kasa 
soymaya kalkan şerir 

6rll idare mallkemeslne vernm, ltlr 
kira lhtlkln llld.laesı mahkemede 

=·· ortame1ttep açıı- Mekteplerde Havacılık 
TiCARET .. SA.NA.Ylı hakkında konferanslar 

25/12/1940 geeeai Kumbpıda 

tıek.çi Dunıunu, vazife arasında bı
çakla yarahyaraiı: tabancaBllll alan 
ve 28/12/1940 günü de ayni t .. barr 

ca dle Taksimde Maviköşe, içkili 
gazinosuna gideme kasadaki pa -

raları almak için garson Cemale 
ateş eden V'e bu suretle şekaveti 
andrrır hale cür'et eden Mehmet 
oğlu Atıf Sert hakkındaki davaya 
örfi İdare Komutanlı.ğmca 1') kon
muş ve kendisi İJ;t~nbul örfi idare 

mahkemesine tevdi edilıniştir. 

Maznun, kml bedellerini arttır
mak .istediğim, ancak her katta e
saslı tamirat ve ilaveler yaptığım 
iddia etmiştir. Bunun üzerine 
mahkeme, belediyeden isimleri is

tenecek müteh.asıııs ze-Mttan bir fen 
heyeti teşkili '.11! ve bu heyetin Hi
iıi..1".l muavUnıi Muazzez Savaşlı:anın 

na.ipliği ve :riyaseti altında. mahal
len keşif yaparak binanın İ:ıekadar 
masrafla ne derece t.adilita uğra
dığını tesbit etmesine karar -.er -
miştir. 

- - verilecek · * Loi>JeMcıiW eumartesi ,SÜllÜ saat 
u le -'ile~ y-~ -· * Dllın - ....._ talip 8 crlııe4ı: -
• bdm beıbel:ia. imtllwılan .,.~ 
tııır. 

Büıti.in meJıjeplerdıe he.- .ayuı 

ilk pazarını takip eden gün, havw. 
cılrk günü olarak kabul edilmiştir . Kira ibtikirı 

Bir pake bnw mahkiim 
oldn 

Beya.atta oturan Olombiya iıı

minde genç ve giWel bir kad:ııı. Ab
dülkadir isminde biziııııiDe itira b&
deli )'Ü.ZÜndeıı habret eılmek ve 
dövmek wçile dün ri · · · .ceza 
mahkemesine veri~tir. Neticede 
~r1 00 dıe bir mahıltftmiyeti bu -
luruiuğu görülerek 3 gün hapsine 
brar ft!rilmiştir. 

Sene Ve Me_,_ l,mı. 
Uğr&f&lllar 

Şehrim iıxie seb"" w meyn it
ler ile uğraşan 10 binden fazla 
müstahsil, manav, zerzevatçı, mad
rabaz, kabzimal, sabc! olduğu hal
de ancak bunlann 130 unun bah
çivanlar cemiyetine kayıtlı oldıD<
ları ve ekserisinin de muayene cüz
danı bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bunun iize.rine muayene ciiaclan -

sız bu kabil esnafın çalıştırılmama

• <kaymakamlıklara lıild.irilmiF. 

Eyüp - Gümiipayu Y oh. 
Eyüple Gümüşsuyunu birbirtne 

bağlıyan yolun bir tarafmdald. me

.zıarlık duvarları yıkılmış ve teıı -
likeli bir va?Jyet meydana getir -

mqtir. Halkın çok geçtiği bir yo.. 
lun bu ~ bakımsız bırakıl -

mas ile ileridı! da.ha büyük bir 
tehlik~in baş göstermesinden w 
dll\-arların birdenbire yol üzerine 
çökmesinden kor kulına.lı:tadır. 

Belediyenin bu ifle al&i<aiar o
Jarak tedbir alınası behlenmekte
dir. 

Beyaz peynir fiatlan 
arttınlmıyor 

Ticaret odasının peyııZr mınta
.iı:alarında yaptırdığı tetltilcatı neti
celenmiş, peynir fiatlarının mali
yetlerinde bir yükselme olmadllı 
görülerek hazrrlana.n rapor n:ıüra
lı:a.be loomisyanuna vel'i~ir. Bu 
sııretle L.tarıbuJdaki fi.atlara zam 
-.Iebi yetıiiz görü im üştür. 

Komisyon önümüzdeki pel'fl!ınbe * İJıcili& - birlill ret.si L<ırd 
Gleııkoner cuma ıüaü Toros eksprsllııı 

ltohire79 gidlcll< .... -.ı LoDdra7a 
dotru )"Oluna .-.mı ı 1 1 tir. 1Ma;r»-
1a -... I"" . . plecekUr . 

O günler mekteplerde h.avaCJlık 
hakkında teşvik edici konfenn.s
lırr wrileeek:tir. İ1k •konfenttıı; E
minönü Haikevinde verilecektir.

1 
Bütün mekteplerde havaeılık der
ndi:leri lwrulm.alotadır. 

Beyoğlunda Al1ınb""*•Jda 21 
numaralı Babil apartnnanı sahibi 
İstepan, dairelerin ~larmı art -
tumıya teşebbWı ettiğ:ind1'n ihbar 
üzerine adli,.e~ verilmiş ve dün 
asliye yedinci ceza'Cl:a mu hakeme 

Sirltecide iki lolı:antadan birer ııünii yapacağı toplantıda bu.zha -
palto çalan BartızıJ.ı ismail dün bi- ~ bulunaın 17 bin t.eaSI! pey
rinci sulh ceza mal k ıosinde 3 ay Bir ic;ıin C>ıı rapordaki iz•hate gön! 
10 gün hapse mahlrı'.i:ın edilmiştir. · kat' bir karar wreca.tir. 

Son T ılgrafın Edebi Tefrikası : 13 cüm avlanmaktrr. Zekilerle dost
luıjwn da yürümesini sevdikleri 
içiııdir. Uzun yürüyüşler yaparız. 
Dağlara tınnarunz... Kendinize 
gü ven:irsen.iz &iz de buyurun. 

dt; bunu uymıyoruz, 5.ıık sı.lı: bek
leriz. 

o aöylesin. 
Pertev dayı omuz s.illı:bi: 

tan sonra bir müd&!t ~ -
dan yürüdüler. Cemal, Pertev da
yının suallerile öyle heyecanlan -
nru;tı ki, hala içindeki korl<u geç
memişti. Zekilerle görüşmek iste

memesinde haklı idi. İşte karşı -
sına kendisini tanıyan, babasını 

bilen biri çıkmıştı. Bir ~luk 

hatırasından ~ P ' '
sahi miydi?. Her halde eimdan 

BILLOR -KÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI 
- Affedersiniz dedi, vaktile Ye

f!lköyde bir Serza<le tan.ımıştım, 

1iz onlardan ırusı.nız? 
Cemal ürperdi, kıpkırmızı oldu. .. 

Biran tereddütten soru:a lı:aç.a • 
ma:klı cevap verdi; 

- ~luğumda Yeşilkö)"le <>
aınn~tW<, seneler vaJ: ki, oranuı 

tıne Uj;"'8maciını... 

Cemalin ses ah<'!!lgl, bu bama iiıo
tünde fazla k~ıtk· isteıned1ğini 
ihsas eıiiyord.u. .. Buna ra&men. bi
nz sustuktan sonra 1ıek.rar bı.ı bah-
lfe leli· 

- SUirı. -z:dıeleıdeın ahba:bıııu 
wr mı1 

iZZET 
!leırtev dayı nwmrie bilir, zeki 

bir insandı, sualin neıeye varaca
ğını ~beraber, k.ar

pmıdıWnin Mkıldığım ve Sena -
delerden bahııellDek isıterıeTğ:lm 

&e>ıdi.: 

- Ne ahbeıi.aı. ._., ne de ia -
nıdığım dedi; J8)m% çocukıloen a
dmız lwlağttndıa .bJrmş olacak. .. 
Seneler var ki, ben de Y~ 
ıcyak bıısınad.rm. 

Cena1 biriz geniş ..-. aldı ve 
sözü değiş&mı* için: 

- 8urarurı. ywl.iai olmuşsunm 
~lıe mi? dedi. 

- Afllitı. 1l*an öyle. •. ~ 

- Çok ~ ederim fakat 
ben hlç yürüyemem. 

- Alışırsınız; yürüyüş idman 
meıoelesidir. Şu çiroza bıııkınız.. Ha-
1ia; Adem bey de ilk günler yürü -

MWilirleri bahçe kapuıına kadar 
geçi.Miler; bu fırsattan istifade e
derek bah~-eyi, ağıllar; gösterdiler, 

:: ~:~u~~;:~~~.1;e7;:dönrnüş-l 
- Komşulırrnnızı nasıl buldu -

na%?.. Dediğım kadar varmış de-
ğil . ? ,., ~k kibar . l 1 d.i mı. .. "" ııısan ar... -

yemiyor, hemen yorulup oturu - yurdu. 

yoniu.. Şimdi dt' arada sırada sız- Hal;,; Adem: 
ı.nır amma, mükemmel yüriiyor Bayan Beaute monşer!.. deıd!L 
art&. cUne beaut.e prenan\e• ... 

Ademe döndü: Pertev dayı homurdandı: 

- Öyle değil mi? - Vatandaş türkçe konuş! .. 
- Öyle üstadım. İBtemeniı: A- . - Kadında mi!kı:ıatıı<lı bir gü -

lemdağına kadar bir yarl§'l girife- •ilik var. 
bilirim. - Şuna alımlı desene .. 

- Kabul, gel~ haflıa Aalftn- - Hem güzıel, hem alımlı .. 
dağına bir yürüyüş yaparız. Kız sordu: 

Bu sırada Cemal Lemına gözlla: - Kaç yaşında dersiniz? 
•Gidelim!• diye isard ~i. - Cok çok atuz. 

Leman kalktı. sabı"(': - nn rla ~ kov . .. K~tlm j 
- NP.den aoele edıvorsumı.z? de- iuıı gıbi kırklık! Pertev d~yıya sor 

- Güzel ik.adının yaşı yoktur. 
- Allah iÇ'in güzel kadın ... Fa-

lı:at ben kocasını daha çok beğen
dim. Çok zari!, çok kibar adanı. ... 

Adem yüzünü .kırıştırdı: 

- Benim hiç hoşuma gitmedi. .. 
Çürii.k tahtaya basmaktan çekinen 
bir hali var .. Öyie değil mi?. 

Pertev dayı yine omuz silkti, 
cevap vermedi. Fakat içinden: cGa
ri p adam d i y<! ironuştu; neden su
allerime cevap vermedi. Eğer Ser-
zadenin oğlu ise, bunu saldamııld:a 
ne karı var? .. Her ne >se k.eııdi. 

bilecej;'i şey!..• 

Bir raket aldı, sonra gençlere 
hayirırdı: 

- Dedilroduyu bırakınız da pm:
tiye deva.'ll edelim. Elıilemi ~ 
t.i.mıektcn va>: (eQiniz!. 

-5- 1 
Le:ınanla CeımaI köşk;ten çıkWt-

Lemana bahsetmiyec~ Leman 
kxıcasının kOıı.uşıııanıa&l 11zeriDe 
.....O.u: 

- Ne düşünüyorsun Canal? C.
nın mı sıkıldı? 

- Bilakis, ağır bir yükten ~ 

tulduğum için meınnumım. Kom
şuluk vazifesini yap~ arıt.ık rahat 
nefes alabiliriz. 

- Pek acele etme, yarm deği!R 
öbür gün onl.ar bize gelirler. 1 

- Yok dedirtiriz; nihayet biı:im 1 

ltimse ile görüşmek isteınOO.iğim.izi; 

anlarlar ı 
( D.,,....,.ı var) 

1-ı.a.a .bedel e 1•ek*ad••. Ş 
ri1ıa jmpar••odap Ka.W.11' 

1isi, İlıcilia ss.-ı.m 
-- ile ...... _., .. , ... -
hilltedamhııı tepil .... 
fiatan4a. tıenıWip ..tm.ılıll'I 

Bu blok denWen İnıtJis 
masile abluka altına 

Karadan da s.ılaa ff ı-~ 

nıfıııdan m.uhaanı .ıtı.a 

büyük bir ada lıalindedlr. 

B.-laa bqb Hal>qlıı._, 

ıuıpta 

t.pk.naa cemdı( A frib 

askerimi tarafıadaa tehdit 
aektMir. eBem-Jer,, Mile 

askerler eldaldan, lmk ..

a.r nft! İngiliıı mn.nwtı....ılTI 
1ıarp açblı:lan .mulıarHe ile 
plıııafbr. 

Haüoıa İtal7um fima1I 
miistaml.ekeled Gceral V 
•·md- _.,, +H t_,;ı;., 
....ual7ab, llWli .,. Yem 

yWlırba, ,.ıt:t Afrib 
lekeleri de İncllb cleDiıı Y9 

lı:uvvetlerinlıı lıcıııbcı istae 
mıştır. ttaJ.yaaJann prlıf 
daki ukerleri, fimall ... ;ııl" 
İtalyaa akerı.i mi1ı:tarmÜ 

.uı.in edilmekte - "" .....ı-r 
nıa.li AfriJu.ıla!ri ci!ti tlar Wt 
iiseri-4e tmaerkiia .. •°* 
beş bin kilemetnı 11111nlohal 
topraklar iiuriaıı. ai~,, 

Afrika kıt' ası iiııeriodeltl "' 
elliz • İtalyan nriietHleleei, 
örnekleri ı:örüle.o müstemlek' 
harebelerinin biltlln h 

..... ,., ar meı1aaret ... ""' . ...,.. 

Jıı....ıir ...... pyAm. eY".ı. 

rMe'ki _...... b----~ 
Jeri ~· pq..;.;,,,,,,, 
temlekenin vasiyetini -.. 
;yaşıyan \a11mı lım•'yetle 

yakı.ndan bilen bir takıın 
lan vardır. Buolar, böyle 

ler için hususi mekteplerde 
ürilir. Sulh .zamauında, tfı1. 
-...t. nebatat cibi ilmi "' 
!erle meşgul imiş gibi gö 

.... -••ıter.i.ıı. .,.. mal< 
)erine kadar nüfuz ederler"' 

le fırsat çıktCı :&alDIUl del" 
paraterluğwı laizwe'iae 

Ba beşistana gidea İ11gi lis 
rinin Habeş diline ve bu diJI' 

telif şi"ftlerine viılof ki8d 

dukları Jıakkındaki ha~ 
kat edilsin. Bunlar btt dil 
şiveleri elbette dün öğreoıısif 
kimseler değillerdir. 

İWya bu Afrika miicade1 

müthiş bir dii~ınanla kartJ 

tadır. Çünkü Afrikacla 

İngilizlerin en km \'etli ~. 
dır. Bu RZİyette AfriksılııJll 
yan imparaawlnğunıuı 

bir :cunaıı meselesidir. 



ponlara karşı 
: Ali Kemal SUNMAM 

rupa harbinin ıeçirmekte oL j 
safhaları takip ederken bir 

zak Şark mePlelerl ~· 
cak gibi delil. Bugünlerde Ja. 
aııtn Amerika 'e ln&iltere ile 
sebetleri pyam dikkat hlr 

arzed yor. lnsilb uked atL 
la1'11llD ba menu üzerin. 

yazılan Uzak Şark mesele • 
• n yeniden aldıiı ehemmiyeti 
tmaktadır. Meseli japonlan• 

ikaya taarruzlan faneclil • 
takdirde ıerek Kaliforniya. 
nl, gerek Panama kanalını 

ıeçir.mek ilti) eeeklerl tabH 
ktedir. Panama kanalına 

IÖylenenler çoktur. 
erikalWI müdafaası••• b• 
ın l'olü pek mühim. Bununla 

• Amerika Birleşik clevleL 
·n yeıine candaman ba ka. 
n ibaret deiildlr. japonlarm 

Jan hakikat sahasıaa çı. 
farzedilditi takdinle bile 
mı Amerika Birlefik dev. 

sahillerine taama içi.il 
yakın bir ils bulmak istiye • 
1 daha muhtemeldir. 

aaa japon harbinde ja • 
Porarton Jaücwn iÇin Dabai 

olarak kullanmışlardı. Mek. 
le lllerkezi Aınerib Cmnha. 
lerlnJn :mevkii bu noktadu 
larca çok tetkik edibnif. LL 

japonlar kenclilerl için pek 
kını edilmq bir liman veya 

"rfeze lüzum cörilyorlar. Dem 
. ya yakın olaun, hem de 

edilmeje tabü surette eL 
· bulunaun, bunu ancak Ha. 

•dalan bu coirafJ ye askeri 
haizdir. Ba itibarla Bava1 
ı ZÜIDl'esinde Oahu Bahri-

tike'binle AmerJbhlan.D • 
en elverifll hir merkezttir· 
uüoduı z,-. TN1ı1'•• 

lldldir. Demek ki Amerfka7a 
adan daha yakın. s-te1 • 

nvel Hav•J' aclaJanaı elde 
~tlkebinl• ja-

Wl,ak bir harekete ıeçe. 
... imUa ~ 
tlonan••u kanetll4.ir. l'a. 

yle büyük Wr U.tiJaau çak. 
· 6. Çlaldl Çis ile mu. 

japoa ......... hare. 
Pçmif, kaullsba•ea lltenea 

' Wr. Fakat Çia ahille. 
top atmak iti ur delildi. A. 

doaan•ı11u ,.ııace A. 
blıılarıın deniz kuvveti daha 

aalail mti•afaauna tahsia 
sa1ılı7ordu. Onu lfla Ball. 

tlbltlrla .-kl11nıula 4e • 
eri ........ fikri Amerib-
...... 7 ....... Y ...... ........... ,..... 

ma .. enunlyet ftrill • 
Balbuld samaa çok detifd. 
erin fikirleri .. iyle. 

ummal harp AJneribb. 
Sok .. ,. .... qretmlttir ..... 

aoa ....ıerın vebJÜ ailla. 
..,.,. .. pkaa laarhi• ... 
lhtiweHere 1el 11plllf olmall 

arla japenlana •iiaa. 
bir ... - laale pnbilece. 

ÜfihMhlriiJ•r. O.un ifia İn. 
• Ameriba t.aaildil arttık. 

ta, bal ve iatikı.lia lil 
slıtteNJii mlifCenk müda. 1 

icaplari ...--. cetiril. 
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japonllır Aft ırkı Amld
kalılara bqa tahrik ... 
mek iatmaitlrrdi. Bas6n 
iM ÇinW. arbk Japoala· 

,~.~, 
mektedir. Amerikalılar japoD ta. 
nlıadH plecek tehlikeled dl. 
ıuaürkea Bavay adalarında ..._ 
.b.i.aa bir mevcudiyet teşkil ed• 
japoıa ualinia vuiyetiai ....... 
tamı1.ı.,. japoalar __ .... 

llUl'ette ... uUlkça arfın•tl" 
aır. 

Soa 7irmi ...... beri ... .. 
keyfiyet Amerikablan Pd~ 
4iifüaiiirmeldem. ja,..ı.n. a. 
dalan plerek ,..1.....-.. brll 
Amerikalılar mbi obnata pbf. 
maktan imi kalınamlflarU' . ... 
•mala beraber japen müadrle • 
rinba ondaki vui1etinl son sene. 
)erde gtiçl.ren diğer bir keyfi. 
yet claba vardır. Çünkü Bany a. 
clalarıad• Wr çok da Çinli maJaa.. 
cir vardır. Bunların japonlara kar41 
c1avran1şlar1111a dostça o~mad ~ı 
söylemeie Hisum yok. Japonlar 
san ırkı Amerikalılara kal'fl ta1'. 
rik etmek Uıtemişlertlir. Fakat ltu. 

ıtln prilea pdar: 
japonlara brp Çınliler artık 

Amerikalılarla beraber. 

Geçen harpteki 
bava akınları 
Bu barbia eD dehfetli aaflaı .. : 

DD1 han ~ı tep.il 
ediyor. Ger~i, seçen harpteki. Jaa. 

uı.arebeleri bu kadar fld • 
•• .. . ·c1 ... 
4letli e)mamıttı; fakat ııtıı e fi 
deÜDİ arttarmıfb; llk Alman ~~-
aıeleri 3a aj&UiOS JJH de Pansıa 

y . plcliler, bir kiti ôldü, dört 
tizeriU . .. ı .... 
kişi yaralaadı. Ertesı gun yapı -
alwıda Jüç kimN ae öldü, ae ya. 
ralaatb. 1 eJliilcle iiç ölü, on altı 
aralı. 2 eyliilde bir ölü, üç yarala. 

~ '1eJ16lde bir ölil ve bir yarala. 
TefriDlevvel ayında ela Uç akm 
Japaldı. Bu akınlarda ela 8 kiti öL 
fit ti kiti yaralandı. 

1115 JaJmda Paril havadan ancak 
iç defa ltombardıman e4ildi. 

Fakat ıeçen umumi harbin soa 
....ı olu 1918 de ban muhare. 
..._. ..... tleadi. 30.31 Ununu. 
...ı pceü yapalua beaıbardımaa. 
.. Pariate 11 kiti öldti, 181 kiti >'L 
n1aJM1ı. ı martta 1apdan Jeaİ bir 

akada 18 kiti iWii ,to kiti )'aralaa. 
U. Ea fiMedisi 11 martta , .... 
hava hlc1U8R oltlu. Bu hilcunula 
ZG3 kiti iWil •• 101 kiti 1aralaatb. 
Nilan.. ÜJPla• sıklaftı. 

. . ... ltombanbmDI JLll 
Parıua ~-;di• y ed.l kiti iL .,w itli ·--· •a. etaa kiti 7aralaadı. 

UZUM JdNzlUJ TOPL&a 
YlM pçea ı.ar•m Mil 11atm. 

mmla usu menzilli ve IWld .._ 
FraaaDlarm •Beria• ...... :::.Wer1 toplartlır. Almanlar lJk 

defa olarak, ba toplarla 11 mart 
1118 4e Parile ,Ulleler saY1111DJ78 
Nfladılar. bk bomnNaaaa fası. 
lalarla Z4 ... a .. vam etti. Nlsaa .. 

.Berta• lar oa >'~ defa, ma,.ta 
altı, buiranda aekıı, temmm .. 
iki, ajustosla Nt defa Parise •tef 

• .._, __ Ea IO• atat 1 ajuste.ta oL 
AÇU&ll&• 

.. İ;ertaJarm taJıriutı ta11areleria 
tahribatıııdın daha fasla oldu. Ya. 

(Deuamı 6 ıncı BOyfatfa) 

- . ' en de Seveceks"'n · 
Y ETEM fZZET BENiCE azan: -

Hayır yemıyeceiim 
. ilave etti: 
Akpma hekle ltenebr yeri&.. 
. yine içinde birden bir ana 

oldu. Bu arzu onu k,oeasma 
te aevkedi7ordu. Klalal, har· 

cöntll bofluiu ıddl.asull, hep· 

erşeyl 1'ir in ~·· ayataa 
utı bir zevce baleti ruhi1eüal 

n LCitfiye: 
Nöbetten 70J'IUD plir. O... 
diii yemeklerden bir iki ta 
zırl11ayım • 
ı, mutfaja indi. Zelihadaa 
. 
Ne emekler var akşama?. 

_Çorba var 
Et var .. 
Makal'•• vaı 
Diye soyle4i 
-Tatlı?. 
_ Tatlımıs yok 

_ Meyva mı vereeektia. 

- EveL ltanflk mefft ~--• 
tim. Baysa, elma, mas .. nr4s. 

L6tfiJe bir saaiye dlfür• w 
Zeliha ya: 

_ Salih Arap köftesini Mftl'· 

Dediktea ......... u: 
-~-•:-ı.iJ.ir mi,t.T - Kifteyi y~-

Arap h1maetçi: 
_Bilmem. Vakit epey ,eç. Ye· 

mek umanma kadar yetiftirebWr 
naiyis?. ... 

Di1e. ...... pac Jm_• 

1 1 
racta••• ...... 
Epe7ft :saman wepi. ldtına 

6al eolralılanntlan birinde, 
6in 6a pılıarclan biri ip,Je, 
bir laav46taı 6onua patlanut
h. Patlak borudan çıkan 6ta-

lor, ar "'"""llfUI ölimiiıw .... 
hep olmıqtıı. Gautela, yas· 
Jılar, ~iln, 6a leôJİMJnin 
rna'ali ltimJir, aranmalı, ,,._ 
lımmalı, cletliln. 
ş. Jakiluula, mual aranıp 

6alanmaı mudur, bilmiyo. 
ram? Beliti de, hcniia arGfla
nlmaJaJrr. 

Gautela yasıyor: BeW~ 
ye, pbelere bu tamim 6Öndn
mİf. Ezcümle f11 likirla yayı. 
lıyor: Bundan böyle, havaga
.zı ~kurları kapansın, böyl• 
lacialara meydan verilmuin. 

Bu tamimin aaıl muhatabı 
irim?. Bu, çalı fayanı dikkat
tir. Beletliye, bana kime .Oy• 
lüyor.a, demelı Jıi, vukua •• 
len lacianın ıniiMhhi,x.i a,.. 
ni nuJıoınla7'tlır. 

Çünkü, daha evvel, bir ha
oagaı çaJmranu 1ıapamam..,. 
lar, ba lociaya nwydan ,,.,. • 
mi,ı.rdir. Hallı, euvelki lacia
nuı ma'allerini ne diye ar• 
yap, duruyorlar? •• 

Yok, bu tamfrni kimu ü.
tiiıN alınmıyoraa, o ayn! .. 

BURHAN C.EV AT 

Divanyolu Caddeai Aaf alta 
Çeniliyor 

Belediye Dıvanyoluoo asfalt <>
!arak inşaya kara rvermiştir. in
pata :ilkbaharda b~lanılacaktır. 

Öksürük, maliıındur ki, ci· 
ğerlennuzdeki havanın miha· 
ııikı bir tesırle, han~reden ve 
boğazdan ıeçerek, az çok ııd· 
detle dışanY• fırlamasıdııl'. 
$ıhhaünllZ bakımından hiÇ de 
iyi bir alamet dejildir · 

Bununla beraber, tütün dü· 
aıaııı. vapur dümanı, bazı ilaç. 
laruı toklanmaaı. su i~rken 
veya konuşurken 1Uyun veya 
ıüküriijün bir miktarının 
~ eaçm- ökaürütii mu· 
eip olabilir. Fakat ökaürüjün 
bu çefidi marazi bir alimet 
ayılmaz. 

Öksüriiğiln devamh olarak 
başladığı zaman, sıcak ıhla • 
mur içmek fena değildir. J:c. 
zanelerde satılan katran su
lan da öksürüğü gidermek için 
tecrybe edilmiş illçlardandır. 

Hulasa öksürük, vucudun 
herhangi bir rahatsızlığının 

ifadesidir. Derhal Rbebını a· 
raştırmak ve ona gore tcdbırlı 
davranmak llzımdır. Hatta 
hemen doktora mur caat et -
mek pek ye nde oluc 

)'Ü üne hakta. Zaten ~I ha son 
geccdenberi hep tered t nde 
vakt ni e r 'ordu Zcı 1 r 6'• du 

rau bir sanı bırd n nasıl durur ve 

susarsa e\ deki hayat da son yirmi 
dort saat içinde birden durınut ve 
biren susmuştu. Şimi, Lutf ıye -
nin mutfa1'• in iti le bu ha) at tek· 
rar canlanıyordu. 

Genç kadın: 
- Belki biru pyret e4enek 

yetiştirirıs. 

Dedi VL. aözlerme ekledi: 

- Ev .. kıyma JlU mı?. 

Zeliha: 
-Yok. 
Dedi. 
- İnce Dlbiirdl' .. 

- Var .. 
Ve.. devam etti: 
- Kı)'IDAduı bqkıl kofte1e , .. 

eyacak berteyimil vu. Kıyma· 

m.ıs kalmaDHftl. Bqüıa bea ü 
yaptırtmadım. 

Lutfiye: 
- 1UJma 1oUa, ıimtli MAia c~ 

MAHKEMELERDE: 
Bu Pişkin/ite Siz de 
Hayret Edeceksiniz 
Doğrusu, ben, arkasından, par
mağım ağzımda bakakaldım 

Y&flıca bir polis, ln8Dde • Gc - • 701"- KüçOk im, Mlrbnln brpıaada ._. 
cMlrt 7811annda kadar ı&;inea .bir .... IU7or: 
la koridorlarda doJ&ow. J:liDde blıa Y•rwndalı:l ..-tect ark,.,11 ..-. 
emak var. Ma""'t:IM!ıeriıı Up.ı.rma liıiP 11uı!leffrne7i diQlıemQre tıanftar. 
ba1u7or_ O'zerlerindekl 1-vbalan oku· Dm: 
70r. Her mahkemenin levhasını oku - ı - Gizli olacat, df7onım. Mola 11-
dukça, aradıtuu bulamamaktan müW- .ıtmT 
veım bir aabJ:reUe 7Gzünü b~· - Neda? 
yor ve ıeçqor. NihaJ'et bır mübe,t&ra - KJ& on bet 7a,mdaıı kilçQlıc. 0-
~~or: nun için, kanunen DU&bakemenin ıbU 

- Iklncl sulh ceza malıkenusi nere- elmftll 1'zmı. •• 
de kuzum? - Gl.relım bir deta canım. G~ o--

- Şöyle dolql ~or mObftlir .. ÖbOr lunıa ÇJkan&.. 

taraftaki korıdorcla .. Alır oezaDJ.D ~ Glri7oruz .. Hik.1.m kal'fwnda duraD 
nünden ıeç, aoı tarafa ciöD.. &ıjd•kl kıza ao~or: 
ilk mahkeme... -Adın? 

.Polıa: - Selime Artar. 
- Ha7di, yürü, c:li)oor önündeki kı· - Burada Atar )'&Zl70I' •• Kız, .,97. 

za... van yayvan 7ıhfı7or-
- Ö7le ,e,. olur mu? Yanıı, 7amutönune kat17or .. Tekrar 7üri17orl&r .• 

lılub dodıii ıibl, blrmci atır lar..:._ Kaç 
7

qmdaamT 

ceza hk mesin.in önünden~. - lşt.e orada yazıyor. On yediye mi 
lar .• Sol tarata sapıyo lar . Saidaki ilk ıeUYor, nedir? Tevellildilm 1331". (Ya-
kapı hali ... .Pols, evveli oraya saldın- ftı-
yor. Bellı iti, adlıyenuı pek acem1aL. I il on be&ten 7uk n olduju ı_ tabii, 

muhak..-me al yapılıyor) 
Herhalde ilk defa aelıyor buralara. 
Daha o kap17a dotru yürürken. amon- - Nerede o&urunun? Ne it ~ 
7akla kanf1k uitflnlk kokmundan GD? 

- E ırnekapıda oturuyorum. Kwn.q 
anlıyor ki, oraaı deilldir. Tekrar ::rüril- tabrıka ında çalql)'Orum. 

yor. ileride •i taraftaki kapuun 7&· - Bak .. Saadetin evine ilrlp bir mail• 
nanda: 

to ç sn •• Ne dITec:elWDT 
es ltanabmet ik.lnci IUlh cıeu mah- _ Ben lıcimsenbı evbıe ıtrmedJm-

kemesb Bır şey de çalmadım. Ben o man&o;yu 
Le\ ını oku7or. Artık memnun • Batpazarında b r lı:oltukcudan aldım, 

dur. Aradılıw bulınuıtur. Küçük Jwa: bır buçuk liraya .. EI bu Saadet 
- Sen dur ıurada! Dbor. Kau.etıni mantı sunu llÖ lrüp koltu'kçuya rehine 

çıkanp eUne alı.7or. Öbür elinde evrak koymu,. tam dört 97 ı d p abnaJnıt.. 
var. Mahlanenin kapalı kapısını bJar. Vakü geçince lı:oltultcu b ıta çıkar
dattıkt.an sonra aralft7ıp evveli bqını mll· Koltukçu da bır buçuk~ bana 
lçerı uzatıyor. Sonra, 7avaı yav81 ken· Alta. 

diai de rıri,.or. - KoltukÇ'llllun adı nedir? 
Dtmcl sulh ceza mahkemesile birinci - Adını vallahi bilmi7onun.. Da7t 

8ulh ceza mahkemc:ııf kapı ltom1Udur. mı diyorlar, nedir? 
Kız kapının onilnde 1>.ıuerken, birinci - Peki •• S. saadet nerede? Ne,e lel· 
sulh ceza mahkemealnden on d«t cm mem11? 
bet ;ya:ılannda ild akran çocuk çıkı· - Bilmem ... 
yor. Yanlamda bır polıa var. Pencere· - Saadeti buldurup çaiJrtacatız. S... 
nhı önünde duruyorlar. nl ı rbest bırakıyoruz. Dava71 1Ubabn 

Bcllı ki, tevkif edilmııler •• Haklann· onwıcu ennn saat OD dörde bırakıık. o 
da k ecek tevkif müzekkerellnhı )'&• IWl ıellrsin.. Olur mu? 
zılmasmı beklıyorlar. Bunlar, beW ki, - Pekı .• Gelrım .. 
kuçük kıza pek yabancı deliller. Mahkemeden çıkıyor . Mahkemeye ıe 

K.ız ııon.ıyor: 

- Ne olduT Biraz daba kabeoa llbl 
ı sGrllnenl cev p verl7or: \ 

- ff4 olacak- llevlulfhqus. . 
- İkinizde miT 
- Ikim.izde. •• 
- Peki.. Öbilril ne oldu? 
- Onu kurtanlun.. Bırektaıar . 
ltüçülı: kız, ne 7ırt&k le)' .. Bir keb

ikaba a~or: 
- Geçer .. I>Jıw, aldınna... Ve dl-

nQp. 7lne mahkeme kapısına dolru Jil-
nvor. 
Yanımda Wr p-*8ci arbd.e var. 

Tevkif edilen iki eocuttan kebaea _. 
rQnene m~or: 

- Ne ;yaptmıa sis? G&Uno k&rp1m-
daD, tereddiltsüz ceVaP verly0r: 

- Hırmabk.. 
- Ne çelduu.&T 
Adam aendel Der ılbi •liAl llftllqor. 
- Hıç .. 1>17or . Alduma! 
Ark.ad:ıa : 
- Senin ablkaa da varnuı, 671e 

mi? Db-or. 
- Var amma, benim sabıkam :rua

kesıı ı " R•wll> nl ler y pmam 
ben mra uydum 11ıe .. Bunlar, pıa 
llçi ... 

- Nedir bu ÇOAkiıtuuz? 

Kil• k kw ıet b rn evvel k ı>ıa 

kapalı olan mahkeme salonuna &iraa 
pol kapıyı aralıJ'or batını ve bır eli
ni d nya uzatıp k çUk kıza 

- Gel! Tert bin en 1 ll17or 
Milbatir mahkementn kapısına aça. • 

, ıla\e etti: 

- Et ne biçım?. 
- Kızartma 

- O fena degil. 

U7.UU surer 

- O halde sadece bir tatlı ya. 
parız. 

Ne tatlısı yapalım?. 

Lutfıye: 

- Tatlı.. 
Tatlı.. 

Tatlı. 

Diye kelimeyi aizında bir bs 
kere tekrarlaclıktaa sonra, 

- Hurma tathll.. Onu hem ._ 
iyi yaparım. Hem de Salih Mver. 

Dedi, hiun~tlaba• emretti: 
- Haydi sen tekeri kestir, ana 

çıkar. Bea de yapmıya bafb7• • 
rum!. 

OGBCB 

AqamdL 
Yemek saati re~iyorda. 
Salih heaüa ıelmenuıti. 

tiren polia de arkaalndaıı ~ar ~ 
ridorda: 

- Dur balcalun, diyor, belki bir le:r 
867lerler. Belki evrakı kaleme JOQar
lar • 

- Ne 867~ecekler camm ... lfte .... 
belt barakta.. Ben .ana sö,rlemedim -
diT. Ben fU)>abn onımd'a ıelirim.. B-
- ıeıme arblt o g(ln. 

ltlrden telleri birbirine 78PllDUI " 
....,ı delitmll uçl&rma eUertnbı ı.nl· 
le arkQa atarak w Qaisndaki bo7a
mbktall renai "eiipniı ialterpin1 lil· 
rQ1erek h&&lan.17or ... Kendlalııl ptiıwa 
poUae: 

- H97dl e)'ftllab. •• DbiP •nak1 .... 
7W· Polıs. taaceOp ifade .... bir halle, 
bapıu Jld tarafa 181Jqaralı: ~. 

.Polisle ac1li7e7e kadar ıeUp bAkba 
lauauruna çıkan on 7edl )'alında bir kı· 
aua utanıp 7Ü&Ü lusaracaiı 7erde bö7• 
le pllktnllk " ,.ırtılı:hk ~ 
18fJYOrwn ve arkuından, .PU"maiun 
ajwnda, b kakalıyorum ..• 

KULAK. MiSAFiRi ---
Profesör Doktor Fahrecldin 

Keı imin Konferamı 
B peqembe günü saat 18 de ._ 

mı n n 'kr lwnferam Alo • 
nunda Dı Jf. Fahrettın Kerim 
Gokay tarafından (harp ve auı.ır) 
mevzuunda enteresan bir Jron.f• 
rans verılecektır. Girlf serbelttir. 

Lfitfive tatlıyı bıtirdi. Sofra11 
k ırdurdu. Giyindi ,salonda koca. 
Hsmı bekliyordu. Salibin eve ea 

ıeç geldiği vakit de bıJe aJqam 
nanı okunmamıı olurdu. O muL 
laka akşam namazını evde kılardı. 

Ezan da okundu. 
Salih yine yoktu. 
Li'.Ufiye: 

- Nôbetindea ı~ mi çıkacak a. 
caba?. 

Diye dilfiindil. Fakat, lçiatle hlr 
korku hiaaiain belirdiiinl ve ini 
belirişin beyinle bip arMUlclaJd 

duyp damarlanacla bir terit siW 
uunıp aazIHıiuu farked.l1ma. 
Belki, bu bir korka da tleilJ, m&. 

raldı: 

- Acaba, bua kllAlı mı? 
Onun için mi pç pleeek? 
Bana inat mı 7apıyor? 
Diye mırddU1Jordu. 

Artık iyice akşam obnaı, b. 
ranhk bumıJtı. LCltfiyenin l:ııitn. 

tw ti de arttı. Fakat, o, marla tek 
te>• pveai)or. 

·-
EW.....m Utiyenl•, 
İf .,. İffİ anyonlar, 
~-. ,.,. ....... 

I# H mlflrilll• 
........ annalarla lterlaaılP 1tlr 
•lltldlll ,.... ~ 
mektuplan ba llll'1mda mu~ 
... Ye mecewJı IMlll'fJ4Ueeelltlr. 
~ ................... ................ ~. 
Clılıll lllılJnt ................... 
tmda PIU'W amır brı S' • 

lzdi•aç T ekliflm * 12 yllflDdayun, esm~lm, bo
J'Ulll ı 74, kilozn iM ea. 171 " tıema 
blr vazifem var 120 lira net mufU1l
dan bqka eellnm )"Oktur Intiumper
ver ve evcimendım Akfaın sanat mek• 
tehi mezunu Y'e78 n1Ud v i, yahutta 
bu mektebe devam edebılecek latidat ve 
heveste. kwnral Ye7a esmer Azami 21 
y :µnda bir bııyanla evlenmek latqo. 
rum P ra bzanmıw için m.arcta bir 
vaziteye devanuna mUaaade edeın17e
ceğimi ıözönünde ulundumıak tut· 
tır. Evim kiradır fakat her te)"i tamam
dır. Kendismden hi bir eva nsa.lre 
ta p et yo m Ta ıbln (Açık S&) na
muzu ile Son Telıra1 ıaz.eıesine mek· 
tupla müracaat arı. * 17 yaşındayım. Tahsilim liledlr. 
lsil bır aileye men ubum Saçlarım 

kumral ve d l& dı &öz erim mavi
dir. Jı:wıursuz d b t.ip m. Evlenmek 
istiyorum. lU,yat ad,adaşun olacak kim
ııerun ıu pnları h vı oln ıw lhım. 1 -
Taı b erk k Up olması, 2 - En q 
lise me unu olma ı, 3 - Temiz ve uU 
bir ııı eye mcns p b lunması. 4 - Şlm· 

dilik rn o ya olma.an a -
Hassas ve nezak tti o man. 

Arzu ed nlerın behemehal rmlmle-
rlle bırlikte Son T ıaz tes1 B. B. 
Y. e mektupla müracaatları * ıa Ylll da orta mektep mezuna 
aarı ın orta boylu bir kızım Bir tek 
annem vardır. Bütün ev 11 erme vakı· 
fınl. Şund ik 50 1 ra ücrtll bır mO-. 
aede memW"U.m. K ndıme lise veya mu· 
adili bır sevıyeye malik bayat arka
daşı aramakt1ı7ım. C ddl tekl!tiınl 

kabul edenle :ın Son Tel&raf pzeı.i 
Halle Sulunu (Utanı ç) rumuzuna mG
racaatları.. * 1,64 boyunda 22 yqında emı• 
ve pek ıüzeı olmıyan blr ıenclm. IJ. 
• mezunuyum, 7 bin lira kadar eQs'I 
bır para a Anadoluda ııeııede 400 lira 
ıcar ıeüren bır evlm, lk1 buyilk me;,· 
valığım 'ardır. lI lı haz.ırda ukerllk 
hizmetımı f c m teyim. Yapa )'&bu

zun. Allahtan b 5 .a blçblr 1dmaem 
JOk ur Evlenmek ~: bma .. 
olacak kim-, nlmua1u. ............. ~ 
mlar MYb ve ıuva e&e dütkQA olmqa 
deldi, ve dln1ne ık bir .im oimahdar. 
Taliplerimın don Telcraf Ballı SOtwm 
(B. liof) rwnuuwa müracutluuu n
ea edecim.-

Gelen mektuplar 
(A. H. E: dampaı okunmryan), (Bq 

H. Nacı: Unkap:mınd n), (Ba~ il. U7 
ıur: 80,yQk poctane, İzmit ve...__ 
dan), (Naci Ş. Unkapaıundan), (i. ltut. 
181: Heybellada ve Bqazıttua), ( 1001 
Hilkat: Matbaaya bıralulm11) (Ş. X. 
B: Bey ğlu, Panı IU, Be7azıt. kuru ,.._ 
mffçllerden), (Ba7 Sancak: -.ıt • 
tan), (Bay Sefer .. Fatihten ,,. maU.
Qa bıralulmıt), (Ba)' Ş. c. I': ........ 
8JIA bırakıilnq) mektupları.nıa vardar. 
&aat 15-19 araamda almanız mercudur. 

Samaun Tütün Piyuuı Ne 
Vakit Açılacak 

Samsun tl un pıyasasınm, İz -
mirdeki tütün aatıfları kifi mikta. 
rı bulduktan sonra açılmaaı kar~ 
lqmı tır. Samsun müatalwlli t:il • 
tilnunu ambarlara yerleftirmeklıe 
meşguldur. İnbısarlar iıd.arelı Sam
sunda mubayaata hazırlanmakta. 
dır. S rr1 undakı mal\sul B sene • 
denberı gonılınem11 dwecede ne
fiatır. 

- Bana ceaa veriyor .. 
Diyor ,.e .. kemli keadWae tefalr 

etli yordu: 

- Geldi, evde beal Hlaaıa4b. 
kızdı, fakat. hismetçi7e hi•detial 
belli etmedi gitti. Bir kOQIUJl sa. 
lip karwm evde bula•a-ı•ı•m 
cezaunı bana çektirmek isti70r. 

Ve.. bu tefsirini ineti aehhıhl 
terazisine Till'uyor, muhakem.ıal 
71lriHti70ftla ı 

- Belki haklı. Her bea brw 
batırarak, knp ederek..,.. UJ' • 
mak isae... llea•an .... ,...._. 
yaparlar. Amma-~ S.lllıle ...... 
lçla lleiil. 

Ve.. tekrar uablletl1ortla: 

Eter ülua._ böyle bll"fe7 p. 
çiriyona hata Mlyor. O beal ta. 
hakkOmU J•tlerile delil, sevJialle 
yıldırmalıdır. En çek 11laa bdm 
en çok aeven kadındır Sevea ka. 

dn hiç bir fedakirlıktan çeltinm'& 
'1Jı bıçbir fedakarlıl tan çekinmm 

We amı VGT) 

... ,. .. •• , .. dik
-- lsaldl mıkl ? 
Lüb majaza meaelni, ı .. 

tanbulda tünün hidııeaidir. 
malum.. Gazetelerde okum\lf" 
aunuzdur. Lülu olduıu karar 
verilen mağazalar yuzde el
liye kadar ki.r niıbeti ilave .. 
debilecekler •• 

Bu vaziyet karıumda, lı • 
taabulda liika olmıyan ma 
za mı kalır?. Herkes, 1- ıat 
Mürakabe Komiıyonuna mü
racaat ederek, dükkanmın, 
maiazuuwı lüka o1dup.ma 
iddia ebnİf. 

Meıer, ne de çok lüka •• 
raklııı imifiz.. Halk, ne de 
fazla l~ ahımıı ••• Lıüu mar 
iazadan alıı verit etmiyo 118 

d., çok laeveali unııiz?. 
Bir dükkanı lükı yapmak 

pyet baait bir meıele imi.ti 
Bir tarif ;yapılmıt- Bütün i1t 
bu tarife uyawı tekilde, dük
kin veya maıazen•D vitrini
ni ıüılemek imit l 

Vitrin nuıl aüalenir?. Bi
raz boya, birkaç ampul, bir
kaç aıra kristal raf!. 1ıte oka-
dar •• 

Kim, maiazuının, cltikkl • 
nmın vitrmini bu hale ko7...., 
ea o, aatbp malın fiyatma 
yüzde elli zam ;yapabilecek! 

Artık, Jatanbul eokaJdarm. 
da lüka n aıazadan ıeçilmi • 
yecek! Sirkecideki piyazcılar 
lükı olacak, ifkembeci liika o
lacak, Mahmutpapclaki bu
macı lüka olacak, Babkpa • 
nndaki kaaap lüke olacak, Do 
yemezdeki mahalle bakb'b 
lüka olacak.. 

Daha eayaJUD mı?. 
En çok korJduium, bma 

matbaaya kahve ıetiren v• 
tandqın lükı olmuıdır. lıter 
misiniz, o da yarım aaat içinde 
liib olup çıkauı 7 •• Bi rde bü
mıtauuz, kahve fİDc&Dı, dürt 
kunqtan on kunqa, ıuoz bet 
kuruıtan 25 kurup hrlıyor. 
Su iatiyonunm, terkoataa dol. 
durduiu bir iaardak isiD '-1 
la-. iltiJar. 

Bu lüka merak, iddia w 9 
w.inin inine seçmek hnkbo 
--.. Ve lika olan maiua w 
d«1Wnlen ...Wt eliMk le Ji
ne muhali Ea cloiru banbt, 
lüka olma71 kabul etmiy .. 89' 
e1ıeseleri ayınnak, teebit • 

_,__.... Çünk' •• bunlarm ... 
mcm.ı;ır. u, 
JIU çok mahdut olacakbr. S.. 
;rılmuuu, takibi, teebiti, mu.. 
meleei, 1m1flara a,nlmuı ko
la;ycbr • 

R. SABtr 

Şehrimide Şimdiye Kadar 
T oplaaan Hediyeler 

Vılayet, aakerlerınua! gonderi • 
len ve fi.mdiye kadar ı.taııbulda 
toplaınnuf olan hediyelerin mıkt. 
nnı hesaplamaktadır. Toplanma iti 
ltwlay tarafından ele alıruncıya 
kadar partıye 65617 parça hedıye 
verihnıştır. Kızılay tarafından ka
bul edilenlerle beraber bu mikta 
yijz bini geçmışt r. Hediyeleria 
hepa gönderilmiştir. 

BiRİMiZİN DERDi 
HEPIMIZll DERDİ 
Odunculann yeni 

bir hilesi 1 
C.lbalide otunn brilerimiz. 

den Faik Günert ~ 
bir mektupta clf:1or' 
·-SemtimiJde bü odun 

ve kömürcüler bir kur • 
muflaıdıı'. Bunlar e erindeki 
Yat odunlan ayırmakta ve 
bunlan gelen müşterili!re tiat 
mi.ıra.kebe komısyonunun ten
sıp ettiii narh üzerinden at 
maktadırlar. Fakat bu arada 
cBunler ,.,tır. Siae kuru Ô"' 

dunlanmızdan veririz. Pakat 
fark alınz• dl~ .. fll'd*Ian 

O'! arı gı gızll narh-
a t ıtktadırlar • 
ın n zarı diJrkati.. 

,ını>,~llM·z 
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Tlrll San•atllArlanmD la.fer Armatam 
TÜRKIYENİN EN B"OYCK FfLMI : 

aşka Çare Yok.. AHVECİ GÜZELi 
_..~_=_va_za_n:_rA_i_K_ı_ı_aç_•_ı_•;:f-1 .__I _M_İ_L_L_i_I ~LEMDAR 

evlenmesllıe mtisaade etin~. Sen 
bu mual.J.imeyi tanıyor muydun cloıktorT 

Doktor bafile evet lpreti yapt.ı, bebe. 
tafkm f&flan ıöylendi: 

Reji: MUHSİN EBTDÖBUL 
Müzik, SADETTİN KAYNAK 

=t=f K AD l N :::ı:J = 
ipliğe dair 

Biliriz ki, iplik iki kumap iğne 
ile l'eya makine ile lıirbiriııe bat
lıyan, pamuktan, ketenden ve ya. 
hut ipekten imal edilen bir mad. 
eledir, 

Fakat herhangin bir clikiş itin
cle ipilti iyi intihap etmek lizım. 

ıtır. Memleketi.mir. ipliii 'imdiye 
kadar hep dışarıdan getirdiği, pa. 
halılaıt.rğı ye her aranılan ÇetJİtİ 

ekseriya bulunamadığı için, dikit 

Munil Ktı.zım, çalışma odasuıdan ya
laJ.. oda.sına gjtntiye hazırlanırken, bir
tit:ı &ofada te}aşlı ayak lle&Jeri peyda ol
i·J. liır QDJye aonra hiı.metçi yanında 
uoele kıyafetli biri ile &irdl. Her lk.i&i 

de ~kill gibl idiler, adam aık ilk ne
f.-s alarak. kas.ketını çkardı ve: 

- cMuallimerun ojjlwna llyıolt oi
mdaığuu düşiınil)'ordum. Çol< fakir btr 
lı:ızdl, Ahi İhılyar deli! Bu lfe ame!e
lil<ie ba~lııdını . .Acı ~ ve mazi ça
buk wıutuluyor. ~ı.ı.erini bulup Oll
lardan a! dilemeliyım . .Acaba hıçkırık
larımı duyarlar mı? 

Bat Rollenle: MÜNiR NUREDDiN • HAZIM ve BEH
ZAT • TALAT - MEZİYET - NEViN - PERiHAN - SA.. 
BAHAT-HADl-AVNl-KADRl-KANl-YAŞAR· 1 

~!erinde pek o kadar ince yor • 

- Atfeder.siniz bayım, dedi, Ahllde
Li memur yoLiadı bir aeoc intihar et
auş ı.e. 

.14i.Jrıif KBz.1m bagır~rak aordu 
- Oı:;.un1 mu yok.sa? 

Adam Oaşını egdi 
- Evel Bayım. Bir saat evvel ken

lı&lni ıı.oyo. attı. 

Baba muztarıp "" hıclıır* dolu bir 
-.ıe tekrar sordu: 

- Öldü mü? 
- Evet Bayım; ne onun ne de mual-

llmenin cesetleri bulunmadı. 
- Ne? O da mı beraberdi. 
- Evet efendim, beraberdiler. 
Mtinif KAzım &üçlükle nefes aldı, 

alnını çatlata<:al< gibi •ıkıyordu. Liıkin 
.bemen kendini l<>Plı.Y•rak 

- Hemen doktora koşun! Dedi. 

Münif Kiı.ım yorgunluktan e.lbise
sile bir kanapenin üstünde ltıvnlınıa 

ita lmıalı. Bir kabus içindeydi. Bu kabu&-

:r:ı:'ç~ğ:':~~:~ eu~::,: c:= 1. 
rJ altındaydı, Mnk1 otlu ıehnij (\Uerek 
ona bakıyordu. M\ınil birdenbire kor
ku ile fırladı. E\·et u.:rumuyor ve rüya 
görmüyordu. Kar uuıda dipdiri bir hal

de oglu Osına.n .duru.yordu : ı 
- Osman 1 

Delıkanlı babasını JcucaklJyarak.; 
- E\.et baba, benin1 Dedi. 
lotünlf Kazım uzun dakiknlardan aon-

ra kendine gelebild .. Bu bir mucizeydi. 

<Aman hemen izahata ıirilti; cBu işi ı 

NECİP HAKKI - MÜMTAZ 
:lensin ve muhtqem sahneler - Büyük 

Yeni prkılar 
Saz Hey'eti -, 

SARAY Sineması-. 
Yarın akşımı: İngilterede 6 aydanberi alk.işlanmakLıı olan "" 

BOBEBT DONA T'a 
EMİL JANNINGS'in deha ve yüksekliğini kazarı<lıran 

ELVEDA GENÇLİK 
GENÇLİK ... GÜZEL GÜNLER ... ve İLK AŞKLAR .. 

Fransızca sözlü filmini t.a.k:dım e decelrtir. 

1 

Müni.t K&.z.ı.nı bir 9enedir, oğlunun 

bu muallimeyle evlenmeınne karşı koy
muştu. Zengindi, ve bütün varı yoğu 
o&:lunundu. Ogiundan b.ruJka kimsesi 
yoktu. Her yaz, bir iki ay için bu ıı;ak.in 
.ay1iyeye aeli,yorlard.J. Baba, oğlu itin 

mahsus onu yumuşatmak ve yola a:e
tirnıek için yapmışlardı. Sahilde ıu.i:n-

ı11ı1am .. ..: .. E1:1 ...... ıımız::m:;o;::ıı:c:ı:::::mııı::zı:m:=ıa:ııımııı:zıl 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 

!,--~--:, mek ıruretile, eY\. elf.ı noktanın nazarı 

dikkatini celbe uğr.lşmış!:ar ve karan -

muhte,eın bir isti.k.bal haz.ırladıgı~ldan lık basınca o, şapkasını, MY&iJ-U;i de 
onun bir muallime ile evlenmesıne ne- eoarpını bırakarak kendilerini suya at-
den&e razı olamamıştı. mışlardı. Delik<JnlJ iyi yiizdU.gü için sev-1 

Yeıllden yapılan ara~lırmalar bofa gilisiııi tutarak karşı tarafa ceçmifti. 
ilk.· tı v.e ~t~ yine bulunamadı. Sa- 1 ı. Orada onları içinde elbise bulunan Wr 
hildeki nobelçı memur bu acıklı hadi- otomobil bekliyordu. Gece;yi de bir ta-
ık'Yi ıö7le nakletti: İki genç akşam sa- nıdıklannda aeçirmişlrrdi. 
at oeklze doğru görünmüşler. Önce sahil 1 Osman bunları anlattıktan ooııra da-
l>oyunca ıezind.ii<len sonra, karanlık ba- ı ha :JUmUşak bir sesle: 
aar basmaz memur bir çığlık duymll§ I - Babacıiınt! Dedi, bana darılma, 
ve k:o,şmUjtu. Sahılde bir erkek şapka-

aenı merhamete aetinnek: için başka ç.a-
llile bir kadın -rpı duruyordu. Bu iza- re kalmamıf\ı. Şöyle düşünmüştüm: Ea
haı üzerine, doktorla A.!üni! Kil.ztm 
çarnaçar dönmek mecburıyetinde kal
diliır • 

Baba bir anda acreta çök:mU, libi idi, 
,,olda k.Jrık bir sesle hem aguyor ve hem 
de mırıldanıyordu: 

- <l'Ah ~imdı a.ı11ıyorlUl1, bu feli.ke
ıe gururum sebep oldu. Muhitin dedi
Jr.o<lu .. undan ve tenkidind$1 çejc;indim. 
Ne budalalık' Elli yaşında bir adımı el
bettekı yırmi yaşında bir d&likanlı ı:i

bj <i~unınez HPJcikatte çnun mes'ut 
olmamasına <,'&1ıf>yorum, demekti. Ah, 
.ev&ili :ravrum ne kadar neşeli ve ne 
&adar cana yakındı! 

Gözyaşları dinmeden sözlerine de
fllm ediyordu: 

- Ah dolct.or! bu çok muthiD bir ,ey! 
Çok ırıüth.ij. Hakikati görmeli idim, e
vet cururumla lıodgamlıaım onu öl
llurdü. 

Bu arada otomobilleri koşkun kap1-
11111da durmuştu, dokloı- dostunu bu hal
de bırakmak: isıemedi. 

Salona &irdlkleri vakit Mwıif KRz.ım. 
)':İlle inlemiye koyuldu: 

- cOndan başka kimseın yoktu, hH 
,ey.mı onun içindi. Kimle oluna olsun 

bam benim löduguı.le inanacak ve ba

na karıı ıösterdigi muhalefetten piş
man olacak; ve kalbinin, vicdanınuı 

se::s.ı, ona, yu.n·~ı hareket ettibni bay

kırac~k! Doktoru ıoı·düm, ve böyle dü-
ftinn1ekle aJdarur.aıu.1& olduğumu anla-
dım. Beni, bi%i affet babacıglm. 

Bunun üzerine 1-funif K3.zıın mtışfik 
bir sesle sordu; 

- O, nerede? 

- Kapının önünde:o tomolrilde. 
- Haydi l'it aeti.r, &elsın buraya .. 

Bir yarış 

Küçük bir fino, bir tazı ile bahse 
tutuştu. Yarışa çıkaca.klıır. Yalnız 

fino tuıdan 45 adım avaw. i•tcdi. 
Tazı da bunu kabul etti ve yarışa 
çıklllar. Finonun atlı 7 adurıa mu. 
kabil tazı 4 adım atıyor. Fa.kat ta.. 
zının 3 adımı finonun 1 ad.Jımına 

Şimdi fino~ a tu kaç adımda ye_ 
tişcbileceL?. 

~--•••aım:ıı::ı Müzik ve Caz Dünyasına 
HOLİVUD OTEL - KOLLEJLJLER REVÜ Ü-DONAN. 

~[M8[HliTAS 
llNEMASINDA 

Bugün matinelerden itibaren 
Tarılıin en kıymetli eseri 

1 - SALOME 

Kızıl Rakkase 
Türkçe 9Ö:zld ve şarkılı 

Miladın 60 ıacı eeDeSİ 

Şarki Roma imparatorluğu za. 
manında muazzam tarihi film. 

SALOME 
Göz kamaşt.rıcı saltanat deVTi 
saray lard.a güzel kadın nasıl 
seçilir. 

SAL OME 
Sonsuz 'bir 8§kııı terennümü. 

Tarihin bu muazzam sahife
si sinemacılığın zengin tekrıiği,
dünyanın en meşhur dansöz
lerinin iştiraki ve tamaıııile 
nefis Türk m us>k.isile süslen
miş emsalsiz bir şaheserdir. 
Sinema aleminde ma.crra fi.. 
!imlerinin kahramanı meşhur 
artist 

JACK HOLT'un en 
çevirdiği 

son 

Y alruz ve munhasu·an 
büyük fedakrl.ıklarla 

FE AB- AZAK 
Sinemalarında büyük 

programlarına 

Çok mühim ilave 
Tayyare ile en son gelen 

Şarkı Karip Jurnalda: 
Ankarada inti.baat - Lond

ra bombardmıanı - Düşürü. 

len Alman tayareyleri - Bay 
Çörçilin müdafaa tefti§leri. 

YUNAN· İTALYAN 
Harbi 

Arnavutluk harekatı - Ah. 
nan esirler ve hal'p levazıma. 
tı - Yunan ordusunun Göri-
ceye girişleri ve saire. 

Tiirkçe Sözlii 

Program buna derler!. 
Müşteriler böyle memnun 

edilir!. 
Şehzad~bal}l 

FERAH 
;:,!nemada. Tfl!efou: 21359 

t-SALOME 
JZIL RAKKAS.·; (Türkçe) 

Özen !ilmin en c!izel eseri 

2 - RADYO SARAYI 
•Lale. nin em.salliı7 şaheseri 

mağa gelmez, cliyenler bulunabi. 
lir. Öyle olmakla beraber, clikifİDe 

göre ipliği iyi intihap etmek kai. 
desi cleiişmez. 

İpliğin sağlamlığını tecrübe et. 
mek için, ucunu koparmak ve aös.. 
tereeei'i metaneti anlamak kifayet 

eder. İplik ne kadar sağlam olursa 

kopmak hususundaki mukavemeti 

de o kadar fazla olur. İplik yuvar. 

lak ve etrafı düz ve düz&iin oL 

malıdu. 

İplik makaraya sarıbdr, yahut 
çile, tra veya kuka ıeklinde sati.. 
br. 

Makaraya sarılı pamuk iplik • 

!erin uzunluğu ekseriya yüz elli 

metre kadardır. Her makara üze
rinde de kalınbğınınn derecesi ya
zılıdır. 

Bunlardan 50 numaralı>f. orta 
iplik olup, her dikişe gelir. 60, 70, 
80 numaraları ince, 40, 30, 24, 12 

numaraları tedricen kalındır. Ka. 

hn makara tirelerinin ek.serisi ıı

Jase, yani mücella olur. Yalnız ka. 
im olarak çile tarzında sarılmı§ 

olan yorgan iplikleri gılise ıM • 
ğildir. 

İpekli kumatların dikişinde kuL 
landan ibrişimler hususi surette 

ipekten yapılmıştır. Bunlar ek • 

seriya çile halinde, yahut maka • 
raya sarılı olarak satılır. 

İplik daiına dikilttek kııma~ın 
ııev'ine ve cinsine göre seçilmeli • 
dir, 

Mayonezli 
yer elması 

M.alzeme: Bir kilo yer e1ma~1 üç yu

murta, bir limon, yarım çay fincanı zey

tinyağı, birkaç z.eytin. 

Yapılışı Yerelmalannı temiz1edikten 

eonra, biraz sirke lJ.ave edilmi.ş suda 
başlamalı. Pişince hemen süzmeli ve 
soğuk suya atmalı. 

Bir kAse içine bir yumurtanın sarı

sını kırmalı. Bir tutam tu:tu kriynaı· su

da ezme1i. Az.ar azar limon suyu ve 

zeytinyağım damlatarak mütemadiyen 

karıştırma1ı. Sonra yumurt.aı ın akını 

eertleşinciye kadar dö\'erek hafift;.:e 

MA GELİYOR filimleri gib: eserler yar,.ı.n 2- ZAFERE UÇUŞ 

3 - PARAMUNT (Türkçe) 
Bugüne kadar görülen en 

heyecanlı nüshası 

4 -ÇOK MÜHİM İLAVE 
ı mayoneze ltarıstırıooh. YerelmaJarıru 

DİC& POVELL 
Yarın akıam L A l E de llÖyliyf'ceği 

6 YENİ ŞABKIL LA 
Bfüün zaferlerinı gölgede b;ıahac;,ktır. 

Bahriyeli le 

Programına ilaveten en son 
dünya ha,berleri veren ve harp 
\·aziyetini gösteren 

PARMUNT JURNAL 

Tayyare ile gelen şark; ka
rip Jurnalda: 

Ankara intııbaa tı - Londra 
bombardımanı - Düşünilen 

Alman tayYat·eıeri - Bay Çör-
t;elecek Pro •ram: gönüllü• çil müdafaa teftişinde. 

Kahraman. Pek yakında İLK • 

Vazifeden Al.eş, Dostluktan Aşktan ilham ... 

Müzikten neş'e alan hak.iki bir şaheı;erdir. 

AŞKI, Bl.'Y AZ ESİRE, ARA- Yunan - Itaiyan harbi 1 
1 

BACININ KIZI DÜNYAŞKA, Arnavutluk harekatı - A-
MADAM BOV ARİ lınan esir ve harp ganaımi. 

---ıi . ".-. ı .. , Türkçe I 

YAVUZ OLTA SEli 
Halife/,,. Diyarında 

No. 110 Yazan~ M. SAMI KARAVEL 

Fakat bizim akıncılar büsbütün başka .. 
Ak§a molmuştu. Hepimiz bitkin 

"" yorgun bir halde idik. Olduğu
muz yerde silahlarınuz hazır dur
dll.!(umuz zaman süvariler bize 
beş yüz adım kadar yakl~ıç -
lardı, 

Ilu anda iki taraftan bir bulut 
gibi bızinı akınçilar kırmızı kü
lMılarile dörtnala di.işnan üzerine 
doğru yiirüdüler. 

Önümüz toz duman karışmıştı. 
Bu kadar yoldan ve yorgunluktan 
80nra muharebe olur muydu?. 

Akıncılar, nız, dı.işman üzerine 
&-.k> bir siı.r'ıı.Ue geçıp atıldılar ki 

ibunlaruı nereden çıktıklarını bile 
görmek kabil değildi 

Toz bulutu kaybolurken bir an
da karşı tepeden 'bir alay süvarinin 
daha önümüzdeki ovaya dörtnala 
indiklerini gördüm. 

Bu süvarilerin zımlan güneşin 
ziyasile parıl parıl parlıyordu. 

O onda indikleri tepe bir bulut 
ıkesildi. On binlerce kişi ok yaydan 
çıkmışcasına tepeden aşağı ilerli
yorlarclı. 

İşte tam bu sırada yüzbaşımız 
bağırdı: 

- Heyy!. Çocuklarım. dikkat e-

diniz: J.ııte Memlukler .. 
Yü2lbaşımız ileride at üzerinde 

idi. Yüzü birdenbire deği§li. Kıp
kırmız.ı oldu. Sinirleri gerildi. Göz
leri irileşti. Memlukleri gözünden 
ayırmıyordu. 

Memlü.k.ler, dünyanın en çetin 
süvarileri imiş ... Memleket süvoıri- 1 
!eri Ü.Zerine süvari yokm~ diyor- 1 

!ardı. Hepsi zırhlı idi. 

Fakat bizim akıncılar büsbütün 
başka .. Süııten iıri, urh tan uzak ol
makla beraber vahşi ve ıkorkunç 
idiler. 

MemlUkler bizden dört ağnboz 
menzili uzakta idiler. Bir uçları te
pecikten &§ağı ve bize doğru ilerli
yorlardı. Hemen kuvv2tlerinin üç

te ikisi tepeden aşağı inmişti. 
Memlfıkler arazi çok taşlıklı ol 

duğu cihetle atlarının yularını iki
debirde kasıyorlardı. Bu sebeple 
sür'atle ilerliyemiyorlardı. Yüz -
başımı.z Mem!Uklerin bu halini 
görüyordu. 

Bir parça sonra, yüzbaşınııı kı. 

lıcını ktn.üc.lnn çıkardı. Ö; bir 
kılıç çekti ki, ben şimdiye kodar 
onu bu kadar hiddetli ve k ızı1• 1 

görmemiştim. Sanki lalıcı hava; a 

uçacaktı. Kılıcının ucile düşmana 
işaret ederek atını dörtnala mah. 
muzlıyarak en önde düşmana sal
dı. 

Biz de onu takip ederek arka • 
sıııdan sür'atle gitıncğe başladık. 

(.'a\'uşuınuz emirler verıyordu: 

- Haydi baıbayiğitlerim! Hay. 
di yoldaşlar! Çabuk .. Tüfek men
ziline düşman dağdan inmeden ye 
tişelim ileri!. İleri. 

Şimdi anlıyordum ve hepimiz 
de anlıyorduk. Yüzbaşımız ve ça.. 
v~umuz tam manasile pişmiş as. 
kerlerdi. 

Memlfıkler, taşlı ve çakıllı ara
zide toplu gelemiyorlar. Dağııı _ 

yorlardı. Sonı-a bunlar tepeden o- ı 
vaya inip toplanmadan evvel biz 
yetışip onları tüfek ateşine alma. 
mız !Azınıdı. Mükemmel bir pl8ndı. ı 
Hl'pımiz koşu~·oruz, hücum' A. 

dilert"k bir tabağo, diı.ınelı. t)stüne ma

yonez dökn)eli. İki hazır lop yumurtayı 

n erek üstü.ne d64;:emC'li. 

1
. ~ Şehir tiyatrosu 
4 tr. ! TEPEJJ' "ŞI DR.A. 1 i 'i' · KISMINDA 

· Jıiınılll Bu akşam saat 20,30 da I 
EMİLİAGALOTTİ 

Her &im kı~de Cocuk Tmwllleri için 
biJet verilir 

------ -- - ........,,. 
na oaba güntı ... Bııdenbire yüz. 
obaşı su·aJ a girerek: 

- Dur!. 

Emrini verdi. Önüme baktım. 
Memluklerle karşı kaı ~·Ya idık. 

Gün1'§in ziyası bile bize vurduğu 

için onları kolaylıkla göremiyor. 
duk. önümüzde ileri hatta hemen 
beş yüz kişilik atlı ve zırhlı Meın.. 

lfık süvarisi vardı. Kargılı siliıhları 
parlıyordu. Öyle bir vaziyette idi
ler ki, bizim ateş etmemiz onlan 
birer \>irer yere serebilirdi. 

Görülüyor ki yüzbaşının: ve ça
vuşumuz tam bir planla ve vak • 
tinde bizi ilerleterek tutacakları 
yerleri Memluklerden evvel tut • 
muşlardı. 

Memlukler o kadar yakl~ılar 
ki artık hepsini görebiliyorduk. 
Altlarında gayet cins hayvanlar 
vardı, 

Atları sırma ve kadife içinde idi. 
İri boylu. kara gözlü, karayaAız, 
iri ve yalıı§ıklı ad< mlardı. 

{Arkası vaı l 

luaa: 

Deniz Fedai 
OSMANLI - iT ALYA HARBiNDE TRABL. 

GARB ~ ADALAR MUHAREBE~ 

Muhrip çekilerek Prevezeye 
Şu hareket gösteriyor ki eylô -

liiıı son ırüııü Şinkine gelerek Sa
bah ve Neva vapurlarını zapt ve 
müsadere eden düşman harp ge-

• mileri Sabah vapurundaki Trab
lusa sevkolunacak askerlerin ba
pndaki yüzbaşı İsmail Hakkı efen
dinin tasarladı&ı veçbile ı;ahilden 
bir topçu mukabelesi kartısmda 
derhal limandan uzaklaşacaklar, 
vapur bu sırada esir ettiği İtalyan 
bab.riyelilerile kendi askerlerini 
karaya çıkaracak, ne vapur, ne de 
11apur dolusu askerimiz esir düş
miyecek, diişman tara{ınd n alı -
narak götüriilmiyecelderdi. 

Adriyatikleki abluka kaldırıl -
clıktan, buradaki İtalyan baskın

ları gevşedikten sonl'a O>manh li 
man ve sahil şehirkrindeki heye
ean yatışmış, baskınların \'erdiği 

zıırarlann tamirine başlanılmıştı. 

Teşrinievvelin on yedbinde An
talya botu ,Preveze basknı sırasın
da Minika koyunda ka~ alara bin

clirerek boşaltılan Tokat dostro -
yerini bulunduğu \'aziyetten kur
tanlı. Çekerek Pre\eze~·e getirdi. 
Muhribin orada tamirine imkan 

yoktu. Fakat lüztmıunda herhan
gi bir vesile ile istifade edilmek 
ve ilk fırsatta İstanbula gönderil

mek üzere yaralı ve harap Tokat 
Preveze komodorluğu önünde ••
hile palamarla baglanarak harp 
nihayetine kadar bu vaziyette 
kaldı. 

Tokadın kurtarıldığını haber a
lan Alpagot ve Hamidiye siivari
leri de Preveze komodorluğuna 
telgrafla başvurd'ular. Antalya bo. 
tunun Reşadiyeye gönderilmesini, 
kendilerini de kurtarn1asını ve 
Pre.-ezeye a\'det ~derck şu teh -
likeli vaziyetten sıynlmalarının te
minini istediler. 

Komodorluktan verilen cevapta 
düşman donann1a:,ının gerçi ab 
Jukayı kaldırdığı, ancak kendile
rini kurtarmak üzere An tal~ anın 
Prevez.eden ayrılnıasına fırsat ve 
in1k8n vermiyeceğini, kurtarma i
§İnin daha müsait bir zamana ve 1 

imkanın müsaadesine talik olun

masını, kendileri tarafından kur
tarma işine başlanıldıgı takdirde 
düşmanın nazarı dikkatini bu i~e 
celbederek Re~adi~ enin ve kara
ya oturmuş genıılt ın ate~ altına 

alınarak zarara soKulınalb.rı ihti

mali bıılıındugundan bundan ka
çınılması da ce,·ap şifresinde bil
dirili~ ordu. 

Alpagot ve Hamidi~e ~ulunduk
ları vazi~·ette talilıın liıtfıma. mu
kad<lera!ın se\ kine lerkedilmiş, 

harpten sonra bunlardan istifade 
kahil olmamıştır. 

i.ıe, harbin ba)layıjile beraber 
Jaµ.Ian Prcvezc ba-.kını, onu ınü
teakip Resadi~-e \'r ~inkin liınan

lanna knr!\ı icra ed1len taarruzlar 
hr.rbin ilk saflıas111daki dt»ıiL harp 
)eri ruahi)·cti ifü,ar;le çok kiiçiik, 
fakat tetkik itibarile biiyiik ehem
miyeti haiz olan biıdselrrdir. 

Biitün bu tetkiklerin netiresinde 
varılan nol..ta: Eğer Osn1anlı do -
ııanması harbe takadt:üın r-den 

müddet zarfında çabuk bir hazır- l 
)anışla tensik olunarak zırhlı, kru-

\.'&ZÖr \·e ınuhripler Je bir 

filo halinde Akdcıııze ıı~J 
!ar ara•ında bir üs teştıl 
İtalyan Adri~·atik filo•ıın 
katına mukaLele eıscyı!i 
seyri daha ba~ka ili· 
ta Trablu'l:arbın t' d~n çı 

neticelenen harbin başk• 
)arla daha başka netice!•" 
mak ihtimali çek kmvetl• 
alırdı. 

İşte, i..tanbulda Prn eı<1' 
ruzu ile a)e,·lenen heı "'" 
nakkale boğazını e>kİ 1 
leşleri, tahtadan ı·nptln< 
ve daha bu gibi garip ıet 

kapatılması gibi bir ,.,ı. 
yir müddeti geçirifk~ıı d 
zerinde !\arada bekletil< 

nann1adan hiçbir suretle. 
keJfiycti gözönüne getir 
Türk vatıını ~·alııız İ. tnL 
'7e saraydan .ibarctmis gı 
zihniyetle sara)' ,.e pa> t•. 
hrunn1as1 içın araıp trdb 
sacI1nuak ,çeoı;'lJi garip tfll 

dar etmek ile ,·al<it geçlr~ 
Bunun afcısı, 'Iral.Juc.t• 

kit hafilli) erek ltalyan 
ması kt-nd:!>.ini taıuan1en 

verdiği 2an1an J&ni 1912 
mart a~·larında eereyaD 
cliselerle çıkanlmıştı. 

- . -
BEYRl'T BASf<Jıil 

AVNULLAH VE J\1' 
HANP GE\ıiLERİ 11 

BATIRILDI? 

1911 Osmanlı _ İlalyoıı 
dünya askeri \'e d~ııiz 
tarafından takbih ,ı(iJeP 

rmdan birisini de Be~·rı>C 
teşkil .,der. 

Bir t.nraftan Akdeniıı'' 
hareket ~:apınaınak iizere 
te buJunmu olan iteı,·•11 

sözleri. diğer taraftan 

hükUmetinin tedbir~iı 't 
sız danaııışlarile sebebİl 
len Be)·rut baskını, bir Jı 
nesinden ziyade bir )ıo 
arruzu gibi mütalea ol 

O zaman biiliiıt dürıl a 

dan protesto edilen ,·~-
rnuahazaya maruz bıra 

baskını teferriiatile 
Türk denizcilerinin lıu b• 

ııl kahranıanra mt?kab•1' 
}erini gô terınek içın b 

önceki günlerde Br) .. ~ti' 
bazı hiıdi>eleri görmek b 
tedbir almak hmu-uııda 
ranan Osnıne lı hiiki'ınıe~ 
dan \·erdiği rnk'nl:ırı 

çirmek ihtiyacı 'a~ıtır. 

Daha 1911 e~ liıhiııd• 'ı 
ten az evvel gerek Beyf'll 
Antalya ve Cezairi Barlı 
la~ eti denilen on iki a 
pyiaları alını~ ~·ürünıiiŞ~ 
vukubulursa Italyaııla 
senedir devamlı bir ~~l 
meydana getirdikleri 
nanmanın bu adaları JJt 
talya limanlarını ve J\~ 
Osmanlı sahillerini dnll' 
deki taarru1Jarla tahriP 
nımni hir kanaat hnlifl!ı.-

( V•t' 

mubtetem 

HiND RUYA 
Halkımızdan gördüğü büyük rağbet tızerme 

Daha bir kaç gün temdit edılmiştir. ııt' 

DİKKAT: Avnı filmin İPEK sinemıısında gö<;terilroe 

kaç gün uzatılmıştır. 

TAKSİM Sineması 
Mevsimin en gıizel Türkçe }'ilmini o:> r 1yor. 

BiR TO KE GONOL VE P 
Görülmemiş muvaffnkiyetlerle devam edıycr· 

Ayrıca Yakında Şark Jurnal ve Milcİ 



Ankara R dyo aıazetesi dun ak. 
111111!!&.rn'.ıiLUM' ......... 

ev nnm ile 1IÇ tııapbede W.. 
ık .) apmakta oldugww soy liye. 

d-•-..1 
k, ŞK m·Mıırw&ı wıw--ır. 

Japonya •116•4• Amsm Ü. 
nn , Almanya tarafından Vlfi 

ükumeti uzeruıe. İtalya t..,._ 
da cenubu prki memielrıeUeri 

erme ... Fakat İtalya ımıdi ken. 
dertleri ile me.§Sul olduğu ıçın, 
vuifeyi de ı\lm.&IU'& U%er.1De 

• balyada fiip. 
ve .ııp1 ~l • 

devam edıldiiJal 

Ameriba .......... ... 
.. ddan alcWdan ...... 
.. .... ..... bal,..ıa 
çakan IOD bnfdr .. W _. 
numda üç ltalyan Ge....,. 
IDin Gldürilcliipml billlir
miılerdir. Fakat Utalyan 
kaynaidlın .. hah ıri tekzi· 
he IÜDIDI a&miitler'dir. 
Sicilyaya Brenner yolundan 
Alınan askeri aeTkiyab do
_. ellD.kt.edİr· Hiı- Si
cil,.daki Alrne• -.ellmi
nin on bini bulduğu anlq1-
h1or. Dii• taraftan üç Jtal
,_ ..... ...._lik çm ...... 

Amerika ikmadij Y unanistanda \ Hür Fransızla-
bir harbe bankalardaki rın ltalyanlara 

hazırlanıyor mevduat geri bir baskını 

olduklan baJMneaile Ama
......... ; .. 1Ölllleril
mitlenlir. B-el• H•ia:iJIB, 
Adliye ... Maarif Nazvlan-
dD'. 

kifat yapılmaktadır. Bu tevki • 
l.at bilhassa aeçen hafa salı ile çar. 
p.mba günleri aruıaııla yapılmlfe 

m. 
tJç tTALYAN GENERALİ 

öLDURtl'LDU M'Ü'? 

cWevycô Taymilıt ıuetesl, Al
manıann MU&no'da çıkan ısyanı 
lwr' ıp .. ~ bazı İtal· 
yan generallerinill naziler taarfın-

- ~~ır. 
cSandey Star• ..-S ıse, üç 

.neaın ~ tasrih 
*""ktM'' Diler bul Amerikan 
pzıetelerı de bu 11aberi teyıt eder 
yc11u netnyatta bulumnuşlardır. 

tı.J,yaa kayDaklan ille bu haber
Jeır b+'nnda fW1lan 80ylemekte -

dir: 
~hak katle bot 
~ Didııtı iDe karıştırdıkları 

Afikirdır.• 
Ba ..-ı,.t. ~ demokrasi -

Jeıde fimdi ahllkm mwneyyız va& 

fı olan mütemadi ve ölçusu yalan 
....ıemm başka bir faslını le~ 

atı: -*tedir· 
MUJL\Ri'.BB VAZİYETİ 

JtalyanJar, Trablusprptaki Bom
ba denD w hava ÜllÜJıu tahliye 
~· tnc;ıaıer buraya gır-

mifler' ff bütün -~ın &aJI. 
dp edılmif oldujunu göanuşlerdir. 
Bu tayyareler arasında dort denız 
iaYJ8N'i de vardlr. 

Demeye arp haretlt devam 
etmekf«iil". t gtllzler İtalyanlarm 
ppt*Jan ufalt JOldaa .. , .. 
ettiktla ~ bu ,... ibııeıtıllie 1-
aı,..-... iltiam eUı"kleri .... 

ı... M tı b1edirler. JOI-• 
To~n 80 kilometre garbin-

dllr:i Guı.ale ıa are meydmı da 
tayyare keletlern d ludur. 

Bir tJJlllb tebli n g re, dolaı 
Afribınüdaki haTek t da meırn -
wai)llli macap eir pkikP devam 
... , .. clr. 

Cenubi Afrika hmva er ne 
.iJWaa1r etm al b r aç 
mnpüotun~ w.. v. 
.... ı' ...... 

Vafinctoa 29 (A . .&.)- Amerika, 
iktm: ....... be ................. 

ı.-,w. v-.mıtoaaa •Wd:ret• 
..ııfillerinde 7apalaa &abminlere 

sııre Am9rika ~almıu ·Wıllia ec:. 
aehJ mnıdutuna tludunıl--, 
ve bütün ihraeatı brpbyaa bir iL 
um plinlllb .. llativa edecek o. 
lu bir usule •I 1 aidea btittiıı A. 
merikan ve emebl ticaretini kont. 
rol edeeeldlr. 

Bil u.lilll metlyete ıinnesi L 
çln hükikmetçe verilmesi lbım 
pi• emrin baırlandıiı anne • 
dilmektedir. 

Kalıa VelElll 
8111wrlllaa dlatl 
Nafıa VeYI Geaenl Ali Faat 

Cebesoy .. ..... Silimtlea 
phrimize •a 'ctUr. Vekilin ba. 
sUa tetkikler 1apmak tbere Tnk.. 
,.aya pım..l .... teaeklir. 

Asker gözile 
(1111111 ubıled .. ılnam) 

mandansız klliı. Barp tarihi her zaman •ize ıös erıwillb' ki. muh rebe halınde 
bir ordunun bqkwnandanınm delifti
rilmesi. o _. ÇM1 Ulı hayır olmam11-

tır. 

Çünkü ........ lal Uııd ne ;,lr 
olmanut bir blılkı.mandan hiç filpbesiz 
barek!t ~ıncı7a kadar, mu ellef 
alımunda lııl!lldi ~ ile meşpl ...... 
... 41wmlll deiildır. Bi&Wı ıJaöryDe
ri hesaba k • ıedb r\erbd 
almııftır. Allcak ltu almaa tedb rllrde 
a:erek laendlıı -. ı ı:ek edt mb r~e
aılliıa, ~ eliade .e,; ve klft'ft
bıı " b11 lt11vvet.ia muh rebe kab~ 
tlnm b~ ..... an11r. 
ş er De Ji kla· 

41ı"IM'. Ö1'e ıörünıD.rw i 7anlanD 
mce ll7md beri burada •ilcude , .. 
ünnl1c: çalı t klan 1 d aa h tlan, 
pek z.anncd 1 gibı kuv cth değı dir. 
lılarefal Ora 2 'hıılııa blelerde d~ 
Dl ,. prata Aftla ~ dolru çeb
ıek. ..... kUlll k le 1aldırmü 

karanDI ın p •*'"°' o1duiu ... 
a•m ns. 1'*11 .. ~ , •· 
beetm:e!' -..-......-..... ..-
11 Wr ...... !eda .......... .. 
ıı ,......---.w .. a. · 
Dl, pllnlann4a delD. pdkoloJtk blılam-

harp ma' ı ı.· watalanna 
U... ..... ....,_mm- ....,.hme 

tm''= re c . 
Şimdi Deme m ra ed 

redir. Yeni ıe ecek kumandlm 

- ~'*'*' Onm -- ...,.,., 

EritTe eepbalne pHnoe. tnguq. 
1er x.saıa•dan 100 m meulede 
bulunan ~at kapılarına var -
mışlardır. Bu'taSI ııertanttan hta 
edılmek il redir .... m 

ttalyan kuvvetlerine kaqı har- 0 iMi r' 11 ııa ...,~ 
beden Habef vataııpenerlen Çam 1IDI da ~· YUAata 
.aJun.ım 121 kilometre caıuhundıa lopçulanıwı mil bir mama ateşi 
_.. ...._ i* ;urpıs1• _..ınc:1a açmaları ur.erme İt&l anlar maki
ttaı anlara 'iT 111, W ,...ıı zayiat ne1 cuzütamlarmı kullanmı ol -

~· ma.lanDa rajmela bu lefebbüsle -

------_._.-ııı·.-.·.=-==--t rinde ısrar etmenin fa dası ldu-
...,_ tunu anlamıf)anhr Yunan r • 

.... oer müeri1aiD ,........ aıtmda ı aı
..,anı.r ıeri ~lerek ~ -
dtr Ba umız en .... t İtalym ı.ııatn. • <AA> - Harbe eda

- ....... oı.n ,_ khn"lere fena 
...... ettlkllrJ iddia eluun bir ... 

M& Qe ' ~ ..Wt, a.tıO-e "°1n 
.. •• 'I''• .... cü-ı.,rbe .... 

bdflm Jercllr. 
Aftlll Kan&MIDl1a 1ıııa 1ıuuttakl b.. 

--..... ... 'llmm'8 ..... 
smm. adaHı& bu Jı De .-ut iken l9a 

~ ........... 111111161!\at Wlll

m n takdir edeceklerini l>.
.tmlf*. 

tankı tahrip edflmiftir 
Nezar t beyanatı fÖ1le deıftJD 

etm tedır: 

cArnawtl kta lrumandanhtı 
deruhte et ji ndenberl .,eni 
ba kumandan General Cavanero
nun elde ttiil yeg e netice bol 
bol !tal an kam dökmekten tbvt& 
kalma,ıır 

alınabilecek 
Atma D (A.A.)-Atiıla .... 

teblij' ediyer: At.at ve Maliye 
lıılualarlle Y_n ... aa, Ziraat n 
Milli.,. AU.., Pe ..... ire, lcaifa, 
Komnıerçiale .. akalan umum 
müdürleri aali1• ıınaretinde kon.. 
ferw haliM!e toıalen•ıtlanlır• Ba 
totılaatı .. met4aat •• ılvf ...._ 
tefenaatile Wklk ............ C.. 
reyan eden mtiukse •tic..mde 
Yunaa • Balya aullarebelİllla 
infllikaı illllitealdp tuarıuf ..... 
dıklarile .,_ıa_ \ankalar •• .... 
teşekkMler nezdinde mevcut her 
türlü me.dutm aıeri Clllrfh rl •a.. 
amuaclald tabtli .. tıa tatbWai j. 
eap et._ sebeplerin attık .ta. 
d n kalba ............ mur···· 
edilmifllr. 

Ba t•ır., mtinhaıraa mevduat 
..ıılpledal .... ,.. anma. 1na 
mevduatm tamamea )lllkeh8tl-. 
bepler ... tada klüe Ulblıde p. 
ri C:«'ki1-slae mlnl olmak pye • 
ıile ittlllıu ecff._..a ... Ulllarla 
hilkQmel ı. tahdldah kat'iyyea 
refedecek Wr mu uclaruıa ka. 
rar venüfClr. 

•': ~ ,,. - •' . . " 

Almanlar her 
ceplıed~ birden 
taarruza ge-

çeceklerdir 
(llA~ DEYA711) 

suna ıülll'tmak, kaUW.. ....._ 
etmek, PJi JU,JA tarlaları dik. 
mek ve Jaava kuvvet.Jul ile pJÜI 

ölçütle ı..om ..... i"lwiyetiai 

l&l'SWtk,. 
Abua " lta17Ular Aktleals 

una1Wda •ilt&erek a bu im • 
Hn.., ... birtla denem e lıaL 
'••kıı' atl.W ..... 1 ......... 

78 ··•- da Jll9lle 711s a....a 
-...n.J.l)'et iJttlmpDpJ aöse ala. 
- .. hbt ............ .. .................. ..,... 
- pdd tli ............ .. .. .. 
Wlblw ....... •1111 .. ...... 
• .ıı.ra•ı.. ....... 
.................... bft ..... 
eeJ'i almıra maı.t Aı.m .... w 
.. IMsl .... lllb lacnten.la ....... ........... ... 
mukav_. w mi adele fm1rhı. 
aa sahip o1aealı nndtüta6tır. 

Bu Wiyle oWula War iilltlmib. 
.deki ....... nkwa • temlll 
mtlft • ..._.., Nea .. ı&ıu.a 
mtiabet netice vermediği ve İsa.,._ 
ya Al C ..... DtdmMitil tak. 
... ..... I' Wr Alwıa taa)'lld 
- ...... 1 ... , a. Pnnıa ... 
ı., .,_ ...... ~ b ttlll 

t..!.' ' rla ı..tıt-. ile ltM te .. ,..... ....... ,..... .... 
'd•ı+•. ...................... 

............ • laimL 
d.r. lı ıMllt ,.... 7'1s oW.. 
pna l'ire lti1le teptaa Wr Alma 
twı Ur ..... .&1ı4ı ....... 
BalkaularP lqiltere 4e ,_.._ 
bir hayli bw..,..,, .... oluM -., 
sl)'et alacak demektir. Ayni ... 
..... aıtaat• d 'ıırn' z ' 
ak taat1aıu AWellia•ılri ...... 
..... 1 U76tw•• • 
..... ı•lımı .. n.. • ltfıı. 

................ - dl Pı
w hpaa,.t. = ., .... 
Ukl ile teHı8 edileltileceit slW .. 
............ • b •• ~ ... 

.u-. ....... ~ Brt ... , ..... 
ı.n ..._ ellemm119ff ._. _ 

Ywa AW•iu " &1ı•mtatrM ......................... ..,...... 
Berlaa1ü, 1 ............ 

~a lçha bllb, .. e••alıl Wr 
-- .. ,.. Wl'llır. .. ~ ........ ..__......., .... 
lial ..... At llPt • tf f 1 

taarra Mlhmnl ~ ._-., 
hede amma .... .--. .. a .... ,._, ..... ..... 

Landra, 21 (AA) - (B.BC.) Bfır 

h...u ku~ ceaab! LMr,raıla ı
...... U. w•,,.,,..W lılr ..._ 
lan hareketi ~pauelardır. ~Al
rikada Cilt 161ÜDdlll banılrM eda ld
cıimllnr ve maldM l'rama ku~ 
dilden mürekkep bir M1freae, d•s • 
tay;,areleri tarafmdan ı~ 
8ç l\bı zarfında ç6lıde 480 kllometaıe-. 
afe katetmlt ve Trablmprbin • ~ 
ı ı'M ' « ,, n.a wt t 
IEitn ...... haı,. .......... 7111>-

..... ....... , - klllUk t-
tlb'an pıab•Dll _....,... ıa...r • 
mlyerek _.,.,. .. bJ.- _.,.. 
lerdlr. 

Serbeat blul bar l'raamz kuvwlle
zl. -..rtm. dil ... t. ....... 
~· birtok tanareleri tahrip ~ 
lıı!r ft • ~ 9*t .. alarak ...... 
ma dolna çelrllmltJerdir. 

00 

Selanık ve El
basan şehirleri 
bombalandı 

Atiaa ZI (AA.)- B.B.C. Ta. 
unbtlmt1aki t.,ilis lana ku...a. .......................... 
litine ıöre lnıtlb tayllTJ'eleri ... 
Ert n flhrillWi Mked •illlılar 
ile hedefleri mavafaA etle ._, 

waau, ... ft ........ )'angmlu 
flbl'Dllflaru. İnrilia yyaNleri 
aalimen islerine donn &r. in. 
.. tmnarelari ilim ..ıUıWe 
faaliyet ıo"ermiıler, tlç abaa 
tayyaresi dlflnıdi~ . 

l ıafıa zt (AA.) - ca.a.c.) 
Ywaaıı emniyet aeaare~"" i. 
llMcöıw•••ı ~·ta~ 
Sellnik tehrlai ı.ombanlaıaa et • 
lllİflenllr Hedef aakert ltutam lıA 

Bava ineme 
cı .... ··•·•• > 

ve 1000 lr.lloluk ve diler me~ 
lara ..... ~ .tanaN ...... 
llalan ilaa\Jh Jvr. Halkın .... 
_._.nde walı korunma ~ 
Jedal p.ıerm .levhalar da ,... 
meMllı.,ı.. 

felDia mıhtellf ,. ..... -
,.,... ı' 11 .... ILIÜt.....,.,.. b(l -

yak olmak here lld ym yaıkm 
alann Adülil Jerilft 6ılflır. Ar 
1aım işmeti verildlltea ........ 
ıo.ikle ........ -.vs 6lük-
1eri ~ eokaklım cJDlepcak • ...... 
o- llfWldıi .-,daıılaMa 

\.'WlJl:Ml1.:ak ımıuml ekiplerden maacll 
fahriblarda. ~ w b(t. 

Jiik cWre rde 1uımd Plflılf ltonm
ma ekiplerınin de faaltyetleıt tm.. 
tı-ol edilecektir. 

Dün butün alamı düWeri tıe. 

riibe edilmif " mınUr• jairJld. 
mıı idaeslııırıe wdlml ..... 

Hava fena oluna f8hlr 6zeriM 
iay,_e .....,._ •• r.lrat cuma 
lfinüne bdar ılı ı ime '* liladüs 
"ft bir ıeee ...... -- -JWrlr• 
mrette yap&lı cıırııldı:r. Gece aokat • 
ı.rctaM bCitQn ...... 8ialllOrü 
w ev w ~ 1f1k1Jıır 
maskıeleMeektir. Hatif '* "* 
11zan yerlerden para eeuaı aım.. 
alf gib6 bmJar mahmney. dt .............. 

Denemenin ;ya1mz paif olarak ,....= ... Unrlapnp. Şehria 
.... ..__..-. tHf oı.. ......... , ............ 
... ,.. ... i*'t• .. ,.., 
pdaoaıktır. Bunda t.yyareler • 
mahaMrak em dts flhN --. • 
1lır 711P"'llrl '*· Her - ,.... -
maa W'ı•m 6tırn •h ~ 
~ 7111'"- •rlrf 'ılr ... 
..... Uıldpe&lm ........... ...... , •. 
.................. 1-IM .. .... 
~ ........... , ..... . 
eJktlı.Bau nln ........ .. 
.......... 'mm.na..,.. .......... , ..... E._ 
··-·~··.,··· ... ...... . 

um ız ı 

uçuruma daıoror? 
Böpena) Yaı- ı 
IW..CJ( CEMAL 

BtatNd VE iKİNCi KISIMLAllDf 
BUl.AsASI 

Kıs ......... ,~ -
bahe11nın ölilmlle bir fabri07a &iım 
u.u. .... , 1 it,...... 2 .... 
... bir km labırJlrat6rün .-ç ortall 

-- bir - c-llala '*' ,.... icld 
.............. - da im edQa 
•&arak berte;>:bd cUmııtu. 8oara ı.a-. u.-. ld .......... ....,..... 
ÖDırGocle ~ Hmem11 ela .... 
la& iN ilk erkttln cııJpıca 8"'lllekte -
dlr. l'abt bir üpıa Zi7llDm ooeakl'* 
aıimd.qı Dıektor 'Retat ~ .,.. 
bir ta& nnp aeıwmıeu,ow .mm ..._ 
da edip ... ıa ...... dm edl.Yor. 
•--. Zi.Jıa ~· .-ıü7or, cınlan ,... 
~. Bept uww. zı,.. da LAmia-
71 ,_ vakti evcim koVU7or. Za allı 
1m.'"ail& bavulunu alıp aı,,.a atbp 
,.. .. ~ Lllldl! bundla -...... 

........ -· tr-MWhr. 

t)Çt)ıılot)' 1C1SDI 

J1rae (t) yallm o IDef'am a-:ecll 
beni bkhrmııl-da OlnJmyd. 
iQiR ... ıbw b tiN bs .. kya • 
cajımJ ••• 

Ncn4en, -ı ...... büml -
yonmnl .. 'O§Uten, donduran kllllda 
riizglnl -.tan yalmman altmıla 
..Ukt.a -~ ... ,. -
clecejiım1 ciüfünürken biıdlıla om 
yanync)a bu1mufllmı: 

- Vah wll Ltımia 8-. . Y• 
mk ......, me.. Olmmnah idi ..., 
ma!, ••• en,. miiffik bır ..ıe t.e
.ni ediJor, ~ bir teemiir, ... 
b .-.mıordu. Bö lece blrkat 
adım beraber 70rildülc 10nra · 

- Merak .tine aen kmms • Bil 
Ziya Bey aitti .. bin ZlJa Bq 
GıııJunur, &ıbırlı ol. Ben varkea 
hiç Jnılnne ı • di,erek iendiıiııl 
tkinai bir anne bilmemi, akmta 
l8GINQe bdmr ~ .. 
vıne alacatmı aö lecli. 

c- Hani bril:inni11nız baD w Öjet ... - lli&Jda dılidbmda 
dlllj bafla.rmda. tenha kırlarda ta- _.eedill tN ....... , a1&1ta7a ..-. 
oecik akaı' ..ıaı- vardır. Neredela netle, ağhyarak teşekkir .wm. 
~ iropJrlan_ ,Utiıkled ıbelll llaMD oracs.kta, ,.,ı ~ eU. 
.&mu. Yolluda kıvrıla kıvrıla a- rim an.llp ..At p ,.,a.nmıa 

unu~...-. b;,bolur1 .. İfte bmD öpecektilL 
4e o büyik fıeJ.Mrıet geoem.,w, aoa- ıt.m•• birlrlıç mla* ...._ 
l'aki gıüalerim, bayat.mı bu Jsimlb Bir ~ bapııcla .., n: \e bir 
.ıaı. iten~. Onlar cüli b- eve ıeldik Öjeni bir anaH .. b
ral'llZ w wtm bil' at.ıa ,unı.a pı,ı .- ıc-a wı• ...,.,..ıa-. 
laaftew, MttMrı ayJar kovaladı.. Oracıkta 4la' odqa 1be. ıra • 
Za..Uı Limia; ~ cmüne .._. Nsı•eld ,..,_ ... , w a,. 
...... •• , bru bir daJ, arı .... ,.~ ........ Dwwı ,, .,. w: 
nık .. awaJdu, kırpılch. .orit-
lmdi... Yıler o ilk anla'da -•-·- - ~ ederim madma. •• ,_ Allah süıden raza olsun... a.-a..... 
blayan belki bu seneri c.11'1 ~ 
beyhude rmı,ecek bslıtla& ... lfbi biçare km ıece nktt -**· 
f1ml dnmian vura YUra parça- lank blrakmatmız B1l 11' linbl 
ıı,.:.ktım. Fakat bundan; öllm- Oınrüm ~ anan~! 
den bGai kurtarıp ı........ı- ecellere 41,.,e h!Çkıı1)0ld&11 O '*9c* 

-.- tatta .&zlerle &&dimi aldı w ... 
atan bir bdıa · l(adam Öjml Glft. n: 

Şimdi ilmini nefretre ....... " 

- A1Wa daha ~r .m• dl

~ f6klere yalvmd - ...... -
l6ku tıifır .... )'ml>t • ...,. ... 

••hkla4alaJı ........... , ..... ı..,... 
( 1 itici Mhitecln .__ ) -.......... .... ..... .. , ,, 

r--w.,.._ ....... ............ __ ._.._ .. 
Al fan ........ ı. 

..__ ...... kltma ........ .... 
!ilkler pbrmüla ....... , kafi 
Wr ..... MtkU ....... . 

1 ir.U.YAK DYY'Allı
DOşOJIOLDO 

&dıla • (AA.)- ........ 

ut:~•·t~ -·· ptp 1 ............ ..... 
~._.........,,,. ·u 5 
............... ıhı'tu _,..... ............. .,.. ...... ~ ...... " . 
Mtlcıı'r .. ..._.t t .,. ... _.. ,= , 1111-w11 , Lı -. , .. _. 
kiti .. ,. .............. 

llAIJ & BOOOll 

s.w. • <&.&.> - a c. 
Db ...... tan ....... ....,. 
........ tl .... Dlrt .... .. 
• .... u J'~. lld .... 
•• .. i•ımea •Jiat ,......_ 

B11zdan 

•- Haydi 1en biraz tlıtirahllt et.. 
Akpendanherl neler çekt1n yav. 
nıcMı ••.• .,.. ~ ... ,. 
,. -~ 

a..... ........ . 
l l IMl ---- ..... ) .......... -............ _. .... 

•• va. , rau 1rı1: _.....,.,,, .......... . -le ......... <• ..... 
w•cr ... '"' Oı+' .... 
....... 2 I" Mıll'ST ......_ .. 

ao ................. u 

-.-- L --- 11ıve..-
1Bu11 ok. 1la il 1ı.tMı t1 lılr ..... '*.....,., ....... ... 
......... h ....... ..... 

..ur.,. w ..... • '1t•ırkr-
d1tıalmta, .. • .... kz r r o ........ ........ ...... ... .......... ..._... ...... .. _...._g, ı•W 
a.eı•-hlll ........... _ • ............. ,. 
._Jllml&tclmll'r Ph._ 
......... _1-
,.....0*ı? u •• , ........ , 

,...,, • ._.,csı 

.... .............. b 'rtı ...... _...... .. 
Mllıılr ....... 1 tualsa--
9*: ..... wwwAwas.--• ...... ....... , , ....... 
---- s Tliıllıllll wcwıı.&< ., ....... asa,. 
..... --aJmeb'w ... ............. , ·-

- 81 "15 M' f -
........... W; ... 
... *21eMc ~ ...... v kayanlar 

'B :a-ı.w odm Wrellll "- ... ...... ................. ..... ..... t.nftanaılar. Oma ..... .,.... 
nndan Mehmet Şen, dOn ..U.- - ile,._ ">t•"' -
--tız«-.,. ........ ~ ............... ll" ''tr .. 

..., . H ...,_ J'alrlı& *llds_,.1ı,·:J 

aından .,.. .., ... ·rı.. .. Dl adar amidi ............ '-""~ ... 
bapndpn ,...ı.arak BeNla.... MnıkellDd& lı ld •• ..... t •ıalııia:.,.Z'1 

tane• ı •Mw' p. ..? o 

* ı.taçıll ......... o 
Fa1ma Senılla ......._..._. laJl:8dlarda 
yeriat••· u:;a...,• ...._ 
ayalı lrıayanıt ............. . 
dm ,........ • .... Utma .. .. _,, 

Ka•.m.r TU,. Beyan Aranwyor 
l!Celll,. 'srt...-r: N'fl bi bir ft8l1ıl ~t.oğ e tahlil 
a.11ı'•1i4 WUJerJUı W llıln .m.lerin İ tanbul 1'19 
Pcıeta Kutumna (A. M. P:,r.twına la bildirmeleri. 
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lstanbulda gençlik: "Turan, söyle sana yol 
nerede?,, Diye haykırırken, ordunun en kü
çük cüz'ütamının başına Türk olmıyan bir 
kumandanın getirilmemesi iktiza ederdi 
Gerçi İngiliı.ler, Hisdistanda 

Hindli zabıt; Fransızlar Fasta, Ce
z.'lyırde yerli zabıt istihdam edi -
yorlarsa da, böyle harbin en civ -
civli zamanında Suri~ gibi için
den ve dışından kaynıyan bir Arap 
ülkesine Türk olmıyan tabur ve a
lay kumandanları göndermek, el -
bette muvaffakiyetsizliği ve hatta 
~nalıklan dogruran bir düşün -
cesız.likten, görgüsüzlükten başka 
bir şey değildi. 

lstanbulda ctütkçülük. turan -
.:ılılo liyueti alıp yürürken ve 
gençlik: 

cTuran! Söyle tana yol nerede?• 
Teranelerlle coşup dururken, or

dunun içinde en küçük bir cüzü-
tamm başına bile Türk olnuyan bir 
lıwnandaıwı ~tirilmemesi iktıza 

ederdi. 
Beyruttaki hldiseyi duyan Şey

trulislam Hayri Efendi: 
c- Hele bir kere de bu ifi AJ

aı:ınJara sorunuz.. Ve or\}arın mern
lek t.Jerinde neler yaptığını görü
nüz! Acaba bir küçük manganın 
başına Türk ~ğil, hııistiyan değil, 
müttefiki Avusturyalılardan bile 
bir zabit ıeçirmiş midir?• 

Diyerek, bilvasıta harbiye na
zırı ve oaşkwnandan vekili Enver
paşaya tarlı etmekten uıvljni a
iamamııtL 

* Enver papya gelince, o hlll: 1 
c- Harbin başlangıcında boşuna J 

(cihadı mukaddes) ilan etmedik. 
Elbette, bir tehlike wlruunda bü
tün mü.slümanlar bir nokta etra
fında toplanac.Ula.rdır. Buıün o 
&P.Jılikedeıı tamamlle uzakta bulu
nuyoruz.. 

Fikrile hem lrendinl, han muhi
tini avutuyordu. Halbuki, bir müd
det 80Ma bizzat Talat paşanın da 
itiraf ettitf gibi, o (cihadı mukad
des) ilim keyfiyeti bize ~k paha
lıya mal olmuştu. 
Cihaı ilinma mukabil kimden 

ve nereden, hangi islim llerninden, 
hangi muhitten ne gibi yardımlar 
gormilftük? Hiç_ 

BıJlkis uzun m.man bunun za
rarını gördük. Kaldırdığımız (san
caln ,eri!) altına İslam dünyasın
dan bir fert gelmedi. 

Balkan harbınde - Citı.t illn et
meden - Hindistandan bir (imdadı 
sıhhi heyetı) gelm~ ve olduk-"8 ya
rarlık göstermiş, hiç olmv.sa ya -
ralılan.mwn imdadına koşmuştu. 

Fakat umumt harpte, bundan 
istifade ederek, glıya İslam muhi
tini lehimlııe tenvir ediyorm~ gi

bi şuraya buraya koşan, koşturu
lan •Şeyh Abdülaziz Çaviş. gibi 
adamlann - 1918 Mondros müta
rPkcsınden sonra • dört yıllık harp 
devresi içınde memleketimizde 

man Paşa hiç kimseye bu çekeme. 
mezlikten bahsct.mcmiştL 

Leyman paşa bir gün Erkam 
Harbıye Reısındcn şoyle bir tel. 
graf alıyor: 

•Çanakkaledeki vakayi hak.. 
kında maruzatta bulunduğwn 
esnada Haşmetmcap İmparator 
Haı.reUeri orada ibraz ettiğiniz 
iıimrnetlerden d.:>lnyı zatıalini.. 

z.e en samimi takdiratmın teb. 
liğini irade buyurdular. 
Haşmetmcap Hazretleri, zat:!
lilerine tevdi olunan vazüenin 

bu harbin cereyan bakımından 
azametini takdir ettiğinize va.. 
kıt ve sevk ve idaredeki tefev
vukunuz sayesinde pmcliye 
kadar oldutu gX>i bundan IOD. 

ra da düşmana göğüs germiye 
rnuvaf1ak olacağınıza katiyeıı 

emindir. Alman K.arargllu 
Umumisi 8 Temmuz. 191~ 

lmza: Foa Falkenhayıa 
Leyman Pap bundan bir gün 

aoınra gelen ikinci bir telgrafla, 
Çanak-kaledeki harp vaziyeti hak. 
kında Alman Karargahı Umumisi
ne iı.ahat vermek üz.ere Berline 
davet ediliyordu. 

Leyman Pqa ha!ıralarmda bu 
meseleden bahsederken diyor ki: 

•- Df'J"'Anın yeniden Saros 
körfezinden hücınn edeceği habe.. 
rine karp, bu kôdeze ~inci ve 
on ikinci fırkalar yerleştirilmiştL 
Bizi tehdit eden böyle bir ihracat 

teşebüsüne karşı al.nması lhım 

gelen tedabir ve ih.zaratın tam or
tasında Ahnan Başkumandanlık 

Erkiru Harbiye Reisinden bır tel
graf aldım. Bu telgrafname beni 

harp vaziyeti ba.JWnda bazı izahat 
vermem için Alman Kararglhı U. 

mumisine davet ediyordu. Bu da. 
vet cidden hayretuni mucip oldu. 
Çünkü, beni bu kadar mühim bir 
harp cepheı!>i.nden, arada bunca va. 
si memlekeUerle ayrılan Alınan 

Karargahı Umwnisıne davet et.. 
menin ne demek olduğunu derhal 
anladım. Bütun bu dalavereli iş. 
ler, glıya Enverin ha.beri yok.mUf 
gibi, İstanbulda hazırlanmış, pli.n. 
ları istanbulda kurulmuştu.. 

Bir taraftan İmparatorun tak
dir telgrafını okurken, diğer tara!. 
tan Almaa Er.kanı Harbiye Reisi.. 
nin Berline davet telgrafını alan 
Leyman Paşa bü.yük l:ir nezaketle, 
En verin çevirdiğı şahsi entrikalan 
tavzihten -kendi tabirince- sar. 
fmazar ediyor. 

Halbuki, o günlerde vaziyetin 
çok gergin olduğunu söyliyen Ley
man Paşaya, Alınan heyeti aske. 
riyesi yaveri 1stanbuldan yeni gcL 
diğini söyliyerek şu malümab ve. 
riyordu: 

(Devamı MT) 

mükemmel casusluk yaptıkları an- ZAYİ - 1928 seMSinde almış oldu-
~hnıştı. tum askeri terhis ter.keremi z.ıı,.t ettim. 

Talat ~' •Şeyh AbdüJiziz Ça- Ynlsini alacatundar. eBkisin.ln bWmıQ 

viş• in elini hürmetle öperken, o- yoktur. 
Ali eli• .......,. 1111 Wlımhl 

ıun sık sık JUraya buraya gidip ı----------
gelişinclen fÜphelenmi~ bdar 
ta.ftlil bir adam mıydı? 

Safdil değilse, böyle f(iplıeli tttr 
adamın memleketimizde casusluk 
•tıResine neden fırsat vemşıi? 

Bu muammayı -o gündenberi 
Mısır gazeteleri bile çözemediler
fakD t, tarih ve zaman, fiiphe yok 
ki, halledecektir. 

.... 
U:l"MAN FON SANDRES PAŞA 
DAKKl1 iDAKİ DEDİKODULAR 

1stanbulda1 yüksek :makamlar 
ve ~hsıyellerle temas eden baz.ı 
kımselerin ağ"lındn1 Envcrle -
Leyman Fon Sandrcs'in arası açıL 
dıgı ve yahut Envcrin Leyman 
P wı çekl'medi • i hakkında bir 
La.kını rivayetler donuyordu. 

Lcyman Paşanın İstnnıbuldaki 

adamları bu rıva~ etlerı kendisine 
bildirmekte ıecwnlyordu. Ley. 

TAKVlll 
2 acı KANUN 1941 
ÇARŞAMBA 

29 
Ay 1 - Kasım 82 

Vaeati Vakit Ezani 
... d. sa. d. 

7 14 Gunq 1 53 
12 27 Öğle 7 03 

15 05 ikindi 9 44 
17 22 Aqam 2 00 

18 ss Yaw 1 34 
5 31 fmuk 12 10 

1 Şubat Cumarte 
Sabahı 8 Sayf 

100 PARA 
T ürkiyenin en ucuz, en kolay okunan ve cep gazetes 
halinde en 

olan 
güzel sabah gazetesi 
İKDAM'ı mutlaka 

olarak cıkaca • 
okuyunuz 

, jy EN i İKDAMI 
e Günün bütün harici ve dahili 

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

decektir. 

e Yepyeni bir teknikle 4 ve 8 
sayfa çıkarak mündericabnı 

her zamankinden fazla zen
ginleştirecektir. 

e Günün bütün haberlerini en 
güzel yazılannı yeni bmAll 
100 paraya verecektir. 

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

Beyhude lztırab Çekmeyiniz ! 
Bir T~k Kaşe 

NEVROZiN 
Bu muannld BAŞ 'ff ntş atnıarmı 
sür'atle izaleye lı:Afidlr. Romafüma 

evcaı. sinir, mafsal ye adale lztuablan 
mno:z.i.N•ıe tıedavi edilir. 

lı!Qaair 11'ç NE V JL O Z i N 'dil'. 

N EV R Q Z İ N Tercih ediniz 
tcABNDIA ot)NDE 1 KAŞE 

e. 
YENi 

• 
1 
K 
D 

M 

Başmuharriri : ABİDİN DA 
Siyasi Muharriri:ŞDKBC na• 

-------
Havacllık ve 

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

Şakir Hazım Ergökmen 

Makal!J Fıkra 

ve Müsahabe 

TAM SİYASI HALK 

Mahmut Yesari, Nizamettin 
zif, Osman Cemal, M. K, A. 
kip, Ziya Şakir, Hamit Nuri, 
mi Karayel, Hikmet Nisan, 
eddin Karanakçı, Hüseyin 
suvar, Faik Berçmen, Ad 
Akın, Adil Akba, Muam 
Balcıoğlu, Faruk Erer, M. Hic 

GAZETESiDiR 
1 Şubat Günü 8 

Sayfa Çıkıyor 

e 
Geçen harpteki 

ha va akın lan 
· ı 

(S IDd alllfedea ...,_) 

bnk.i rakamlarla mukayeH edile. 
bilir .Çilnk.ü bu uzun menzilli AL 

man toplarııun atqi yiizündea ut 
kişi öldü, 1000 kişi yaralandı. 

Almanlar Fra.nsız aahillerini lt
pl ettiktea sonra, buraya yerlet
tirdikleri uzun menzilli toplarla 
arasın İngiliz sahillerini döliJ • 

J'Grlar. İnıilizler de wua mem.illi 

toplarile ve tayyare bombardıman.. 

larile mukabele ediyorlar. 

Fakat bu toplana her iki tarafta 

J'aptığı ve yapmakta oldufu talı.. 

ribatm umumi neicesini, pek ta.. 

bii1 harp sonunda öfre.neceiiz. 

QEVREDILECEK iHTiRA 
BERATI 

cDem!r ft ~mamul 411Yarun 
ıtromaJı usulü> baklundakl DıUra için 

İktıaad Veklletinden alınm11 olan 21 
Şubat ım tarih w 27 ı ı No. ıu ihtira 

Levlet Demiryollan ve LiJDADları 
U. idaresi llinlan 

Muhammen bedel. muvakkat teminat Ye mlktarlarn. dnalerl .,. 
w saaUeri qaiıda alt oldutu ı.ı.ıaı biz.asında 7az.W ahşap tnversı-t 
muhteviyatı ayn a7n ihale edilme& üzere ve kapalı zarf usullle An 
binasında satın alınacaktır. 

Bu ile ıirme.k il1qenlerin :n.iell hbaanc:ta ,.azılı D'IUVakbt temt.aS 
nun tayin ettliı waika ve trkll1lerlnJ aynı l(ln ebiltme ... Unden 
veline kadar kom~on rel.•lll•D4 vermeleri lhımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ha7darpapda tHellOm ve ..vk ..... ft1ıMlll'! 
nda malzeme dalı'9lnde, Faklf'lh,ir ,,. iamirde idare maiuaJannda 

ı.adu. 

Liste Jımian ama ........... 
No. ... ••h•mmea bedeli 

Lira Jü. 

1 "°°° Cari bat UJ"UI bavaıd 1,15 
ı l<MOO Cari bat kQ'ın travenl 1,40 

<.>s (15000 Kayın köprü travenl 1.00) 
<.><Bu ıraven:ıer meee ıekJ.11 edil- ) 

(cüti takdude 7,00) 8500,-) 
t NOO Cari bat k.a)'Ul traftftll ı.oo 1935 ) 

il 2270 Meşe Jtöpril tnvenl ,,00 ll95 '15) 

• 4060 Cari bat ka;yın ınvenl 2,90 883,05) ., l4N Cari bat ka7m trav.- 2,90 Hl288) 
• • 1561 Cari bat ka)'lo traversi 2,90 339,52) 

• HOOO Cari bat U,.ın traveni 8,15 10070-) 
10 40537 Cari bat ka7ın travent 3,3Ş 8039,95) 
11 111741 Cari bat kayın traversi 1,50 111394,72) 
1J •ısı Can hat çam traTWlll 4.25 1589,59) 

u (30000 Cart bat çam travenl 4,.0) ) 
beratının ihtiva eUili bUkuk bu lı:erre 

başkasına devir ft7&but lcacb 'nlrkl-----------------------1 J8llde mrCi1 fille kOJ'IDÜ JPn ~ 

ı;n 1 tRl!l;HJl!iNll ::..-:=-'"":. -:=.:: 
• iMi c-..u.nswl .... ) ea2,5') 

OSMAN ŞAKARvıŞ~ 
TIL.. 41~i'& 

GALATA Bna\arcad 4U9 
6EYAZIT İaivtrsitt. ~ 
KADllÖY İsktlt • !J)/2. 

ınek ~ Gtiatada, Aalaıı Han 
5 tnd bt 1-3 numaralara m4raıcıut .,. 
lemeleri Din olunur. 

DEVREDiLECEK lHT!JlA 1 
BERATI 

ce&nlek :ranhklannm bnallnde q

lahab b.aldundakf ihUra için İktısat Ve
kAleUnden alınmış olan 15 sonteşrlıı 

1938 tıir:lh ve 2708 numaralı IhUra be
ratının ihtiva ettiti hukuk bu kerre baş
kasına devir veyahut kadı TQrkiyede 
mevkii fiile koymak !(in salihiyet ve. 
rlleceğl tekli! edllmclct.e olmakla bu 
hususa fazla malOmat edinmek We
yenlerln Galatada Aslan Han 5 inci tat 
W numaralara müracaat qlemeleri 

ilin ohmuc. 

Kızılay Cemiyet 
Umumi Merkezinden: 

Acı.it elulltme ile DOınune ve l&MnameDııe 16re 

12.000 ADET YÜN K 
Sipariş verllecefinden lmAle talip olanlann nümuneyi g6nneJc 
tanbulda Mimar Vedat caddeslnde«Kızılny> hanında Kwlay 

rektörlQğüne mOracaaUan ve ihale g{lnU olan 3/2/941 pauırte i 
onda bu dlrektarlUk dairesinde b.ıwr bulunmaları llluı otuıı\#• 

Sahip ve Bqmuharriri: ETEM iZZET BENIC 
~qri7at Direktörü: CEVDET KARABI 

cSON TELGRAF• Matbaau 


