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111 SON TEL RAFLAR! VE BABBBLERl VEREN AKŞAM GAZETESi 

-..o. 
Al<ronııı 

SiRENAİK 
8"ri Httfeyttı o «l· :abl 

l)enı.eden Jlingaziye kadar elan aalıQJ rösterl r Jaıırlta 

ı 
ERİTRE'DE 

Hitler'in nutku A G O R DA 1 
kasabası da 

düşmek üzere! 

AMA VDTLUK' TA 

İTAYANLAR 
Tepedelenden 
de geri çekiliyor 

Alman devlet ıefi ıulh 
yapmıya hazırdır, fakat 
bu fırsat kendiıine v~ 
rilmiyeceği için de en 
kısa yoldan Avrupada 
harbi bitirmek ve Akde
nizde İngiliz donanma· 
ıım faaliyetten menet• 
mek kararındadır. An-

Habeı İmparato İtalyanların 
runun beyanatı vaziyeti nazik 

cak bu karan baıarmak • t .... eoum•ş 
sözdeki kadar kolay bir 1y1 ecuu. 
ıe1 değildir.. Habeş ordusu harp 

- - - - 1 

İkisi zabit olmak 
zere iki ytz esir 

daha almdı 
Yazan: ETEM lZZET BENİCE etmekkudretllldecllr 

.. - Hartum 31 (A.A.) - İngiliz Atina 31 (A.A.) - Kl.isıaa mın-
~an devlet i<!Ü Hit~er, dun j )ruvveUerinin, Agordat ile Barantu takasında bulunan Yunan kuvvPt

~rliııde yeni ve uzun bır nutuk 1 önünde bulunan bütün .mevzileri ]erinin harekatı, İtalyanları .nazik 

f 

Derne diJıtü 
10.000 kişi 
eair edildi 

lngiliz kuvvetle
ri Bingaziye 

doğru ilerliyor 

Şehir pek ko
laylıkla 

zaptedildi 
Kahire, 31 ( A.A.) -

Dernede esir edilenlerin 
miktarı h~niU malıim de
ğilse de, bu ıehirdeki 1-
talyan garni:ııonrınan 1 O 
bin kifi olduğu :um.-lil
melıtedir. Bunların büyük 
bir kumı Dernenin gar
binden kaçmıya muval -
lak olmuılardır. 

(De .. - 5 - oıqladr.) 

100.000 Çinliyi 
imha etmek için 

muharebe 
IOYleDUi bulunuyor. . ı<"al ettikleri öğnmılıni4tir. mevkie diişümı~ benziyor. 

Nutkun heyeti wnumı)• ... eten "' <DeYamı s ıneı IQfıldal TEPEDELENDEN DE Japon kuvvetleri bü-
çıkardığımız mana şudDJ': Alman- ÇEKİLİYORLAR 
1a sulha hazırdır. Fakat, kendi. yük bir taarruza geçti 
liııe iatedi&;i prtlarla sulh yapmak Seferlerine izin Atina 31 (A.A.) - Propaganda 
fın.atını verecek bir vaziyet mev. nazırı, Yunanlıların yeni bır mu- Vaşington 31 (A.A.) - Japon • 
euı olmadığı içtıı nevınittir ve verilen motör Ve valfaklyetle bır İtalyan üssüne~ lar, Çinin şimal doğusunda, H .nan 
lıaıladıiı harbi en kısıı sa.man 118. lıa yaJUaştıklarını bildimıiştil", vilayeti dahilinde bilyük bir taar· 

4.eaj içinde kat'i bir nPIİCeye INıi. j otomo i er Ar . O as 'dan en a r • r117a giriŞl!ll Jerdir :Sedefin, bı,ı 
lanıa.ı. karanndadır. Bunun için l !ere göre, İtalyanlar Tepedelenden mıntakada bulanan 100,000 Çlnliyı 
•e 1941 ilkbalıar ve yazını neti. 1 İstanbul limanına baglı Servi ve Avlonyaya doğru ric'at etmekte • sararak. bunları imha l"trnek :>l 

ceyi almak bW>usunda azami had 1 Melek mot.örlerile Ankarada 2, dir. duğu zanne<tiliY"'r. Muharebe fİi· 
olarak tayin etıniş giirünmektedir. Mersinde 1 hususi otomobile jsti: "'""""""""'""""(De,_.-..,....,.5 .. bıel="'-_.,,'ada=-> .... -d.et.le-de•v"'a.,m .... elme,.... .. k_tedir...,.·=.:=..=--• 

'· -

Beyaz 
eynir 

Mes lesi 
Buzhanedek p e y -

nirlere el konması 
için hükumete mü-

racaat ediliyor 

Aylardanberi bir ttlrlıi hali~ • 
dileıniyen beyaz peynır ışı ıçın 

nihayet hü.kim:ıete miıracaale kal' ar 
verilmiştir. 

(Devamı5 

B. Yunus Nadi 
kömür işini 

izah ediyor 

Biza Artoııluıl yardım ekiplerinin 

Dt)NKO VE GECEKi ALARM 

Bugün VilAyette 40 ki· 
şilik hakem heyeti ne· 
ticeyi tetkik edecek -~fak tefek aksaklıklar müstesna olmak 

uzere geceki tecrübe muvaffakiyetle geçti 

Ş.,hrımiz.de diln ""balı ;yapılan bü. beye muntazır o1"n yollardaki ballr 
.YÜk hava tecrübealndcn IQDra ıece de hemen ıı;ınaldarn girmiş, v ,u nııı.
blr tecrübe icra edı.lmı.,lır ~ a!Amı Jlye olduğu yerde kalmııtır. 
aaaı 20 de verllmiJtlr. en daha ak· Gtte te 1 ke İJareti devam ederken, 
pmdan umumi ııııklnr IÖndUJ'ıılüp. b .. - Slrkttı garına bir :ıruıı:ın boı:tba • sı... 

au•I xiyıılar ma.ıtelendıi!;t l(lıı ~ ı \Devunı ı inci ıı:ıylıoila) 

Yeni 
ciası 

bir havagazi fa. 
daha oluyordu O halde, nihayet ınart »Onlarına mallerinde zaruret bulunduğu mu

tl.oğru kat'i neticeyi istihdaf eden taleasile Koordinasyon heyeCnce 
Alınan hareketleri başlıyacak de. izin verilmiştir. Taksilerin hepsi -
ID•klir. Bu hareketler nerede ba'I- nin birden çalışlırıiınası hakkın
hyacak?. lliller nutkunda hedeL daki tcşebbi.u;lerin kal'iyetle kabul 
leri tayin etmiyor. Fakat, nıolı. 0ıumnadığı da ani ılmıştır. 

Metaksas iç·n bu 
gün Ati nada milli 
Me asim yapılıyor 

Dün gece ~ehrimluie yeni bıt 1 numaralı evin altındaki rn numa-
Mulla Mebu'8 ve Ctbm~<4 ,,.... havagazı faciası olmasına ramak r 1 diikk" leol oahip ve llafmuhurlrt Yunua Nı- a ı :ın<ia yatıp kalkan bahçi-

telif .az fasılbınnı bir araya geti. --<>---
lince şu anlafllıyor: Küçükçekmecede 

İngilirlerin bulunduğu ft Al • bir ev yandı 
lllanlann erişebildiği her nokta .. 

İngiltere, Almanya karşısında 
iki vaziyet arzetmektedir: 

- Dünyaya pnıil İngiltere 
b- Avrupa ve Akdeıı.izde İli • 

Ciltcre .• 

Dün Kiiı;ükr;eltm<'<-e köyünde 
Hasan oğlu Nazifirı ıkl odalı evin
den yangın çık~ ve ev tamamen 
yaıumştır. Evin üstü saman -

larla örtülü olduğundan ateşi sön
dürmek kabil olıımaffliJtır. Yangın, 
fa;ıla miktarda yalulıın ate§t.en çık

nuştır. 

&erlin Büyük 
Elçimiz Gitti 

Halk Katedral' de teşhir t!dil
mekte olan cenazenin önünden 

ihtiramla geçmektedir 
Atina 31 (A.A.)- Kral hozorun. 

da ve Atiua nıetrepoliıü da hazır 
bulundul:u halde yemin eden ye. 
ni kabine azası vazifoısine başla • 
mış bulunmaktadır. Yeui hükô • 
metin General Mctaksasııı siyase. 

tine devam edec:eii nıohakkalı. aa.. 
yılınak_!ada, 

Metaksasıu nişi Aıina katedra. 
!inde buluomnktndır. Yunan as • 
keri kuvvetlerin il) btitün sınıf!•. 

(Devamı 5 lad -fııd&) 

dl r.ıe1hlne; Bomacır.ı.ı lln11& madeni kalmıştır: 1 van Triko oğlu 16 yaşında Ar,dun 
1-l•lllı .. lnd•n h""11 oluı kirm ıaıu.ı.nı Beşiktaşta Yıld1z caddeıind.7 16 (Devamı 5 1ııe1 •7fada) 

bııJılulJda Et.lbank -1ını1'M '4!11 MMlll 1 ::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;= 
Semer tan.tından 100 bin llrahk bir :a• 1 • -

- ......... ll<'lldıt- dilıl 7MIJW!lılı. 
9eluimla ikinci tl.-arel -·~in

de pr;ilmokle olan ba da'"' milnaae· 
lıeUle 11"7 y.,,_ Nadi db p-1-
H lsıılıal nren b!l' mrklop aöndermlt· 
Ur. Jloklobune QDn aetredl.Joru: 

SON TELGRAF GAZETESİ 
ırtmltRLtlG ÜNE 

•Gaulenlzln dünkü nüshasında So
ma Linyit madeııJnclen dolayı bir mOd· 
del mez&Qr ""'denin mildürlilJilnde 
lııtibdam edllmlJ ve bllAhara lı;endisln
ee mal<lm ııebeplerden dolayı bu ida
~ a!Akıw ke•ilmlş olaJJ Il"J' Macit 
Somer'ln mnhlı.<'ltle,.., ar••ltiti bau ld· 
dlalar, ınahk<'meye ar.ıolunand&n ıayrl 
ııelı. Denle ve bir takım mllbalftplı nık· 

<Dtvamı 5 inci aytada) 

ÇERÇEVE 

Harp naıd 'biter 'I 
NECİP l<'AZIL KISAKÜREK 

yıllık pc§in lcşhi>lerimiz zavi.. 
yesindcn Ankara Radyo gazete
ıiniu görüşünü aynile pa) laJı. 
yorsak da. i i k~ndi güıi.inniıle 
biraz daha ı;arahal ve kat'iyyot 
çerçevesinde Jı.,lirtmek i tiyo. 
rur. 

1- Biz.e Almanlar loı:ilta. 
reyi istilaya teşrhbil• rtmrıl•r; 
rderlerse ,Ankara Radyo ı:aıe
tesioin işart:t ettiği ıibi harp, 
Alınanların bilha. a balıklan 

&eviudirecek olan tek tnnnu:& 
lıuı.lesile bitmi olu•. 

~Afrika, Mı ;r, Süvry di. 
1e bir dava kalmnınıJhr. 

Alnıanyanm hedefi ve kararı 
biri.ııei derecede A vropa ve Ak. 
denizde lııgiltereyi yenmektir. A. 
ID•rika harbe müdahale etmediii 
takdirde Almanya harbi Avrupa 
'9e Akdenizde bitirmek ve İngilte. : 
rey; Okyanosllll'da mukadderatına 
terketnıek kararında görüııilyor. 
Ancak, hunun kabiliyeti tatbiki. 
1tsl var mı, yok mu?. Amerika 
luırbe ı:irmeden harp biter mi, 

Bir müddettenı-.t>ri §ehrfmııde 
bulunan Berlin bUyül< elçimız B. 
Husrev Gerede dün gtteki eks f'"' K 1 s A c A ) ASKER OÖZİlE 11 !' • ~ ~.I 1 y ARI 1 . 
presle vazıfcsi başına dönmüştıir. 1 \.., _____ __. ............ ......,_,...,.="- ' 1 

Eden bulur 1 il CEP ELER . ~: BAŞLIYORUZ >-~ 

J:vvelki alı§am Radyo gaze • 
lesi, harbin na ıl bitcceii balı. 
kında (sayın dinleyiciler) ine 
bir görüş takdim etti. Görütiln 
hulasası, harbi Almanların kay. 
bedeceği, İngilizlerin (muhte
mel olarak) kazanacaiiıdır. BiL 
bassa İngiliz deniz hllkimiyeti. 
ne dayanan bu dört köşeli bil., 
lriim, Almanların lngiltere eda
sını istila (1), yahul Afrikaya 
atlamak (2), yahut da Balkan. 
!ara saldırnıak (3) killerindekl 
taarruz imkan ve talihlerini in.. 
celedikteıı sonra, çepçevre kıs. 
tırılnuş o!Rn Alınan ve İtalyan 

rejimlerinin i~erdeu yıkılma • 
ları (4) 'uretihı harbin bilebile.. 
ceği kanaatine ulaşıyor. Radyo 
gazetesine cöıe iaıriıtereyi ia. 
tili teıebblisü, Almanl•nn bir 
•amada ifl tepyekh b7'1ıet,, 
melerini mtlmklln lulatak b
cfar ümitsizdir; 1talyaın ba • 
cünkü haline ıöre Hı.sır ,,. 
Süvcyt hulyuı da wya dllt • 
müştür; (Balkanlarda açılmaa 
muhtemel cephede) de Alman. 
lar harbi luızanaını)uaklardır. 
Böylece istikametlerden her • 
hangi birisi veya birkaçı ilıe • 
rinde mczbub blr te ~bbils, do. 
ğuracajh meufi neticeyfo, mlls. 
bet taarruz ve harr ket '1rasını 
fngiltcre~·e tenih eclereği ve 
harbi bitirebilenği ı:lbi, hn • 
hangi bir atalet vr u ... :• ~ IJı: 

neticesinde de nuiı.rt.. ve fa. 

3- Balkanlarua ve ilk ham. 
lede kırılarak bir t.ln:ılıı tnar. 
rozu, dünya istikbal '.n klet 
merkezini hrmen do u <enııbu 

Anupasına yerle~tirir ve he· 
men buralara li il erek olan bli. 
tiln ittifak kuvv~tlt·ri, kem:ıvı 
mihverin en ha ""s bud <l'DDP 

nahiyesine yerkştirmeğe hat
lar. Bunu da ırarple, İ•giliı ana 
,,.... ....ı_.... 11anıa takiı .... 

• 

(Drvamı 5 inci ııaYfada) 

YARIN SABAll YENİ ŞEKİLDE 
ıoo PARAYA SATILACAKT n 

T 
•• k. . En Ucuz Ve En Güzel 
ur lyenın 

Gazetesi Olarak Çıkacak Olan. • 

i KD A M Tam Bir Halk Gazctes1dır 
! 

~: Günün b""t"" haberlerini, en güzel :: 
ı u un .. h .. 
'• yazlları lkdam'ın 8 sayfa ık nus a- t.

1 

:ı sında 100 Paraya okuyacaksınız 'ı 
1 

j 

arın MuUaka İK AM OkuytUIUZ 
ıır; Y. ~ .... or. •:.-~...: ...: ...: 

Y. ... ~ Y. • 

ltalyanlar Arnavutluia ,,. 
kau .. .:n şallfakçıları: 

- .Savulun geliyor ... 
diye ava.z ava.ı haykırıyorlar
d ı. Trablusa giderlerken de 
öy4eydiur, Habe,e.tana oa. 
rırlarken de böy eydi. 

.Şimdi de; Tirye.tede, Na- ı· 
polide, Milanoda, Torinoda 
haykıranlar var: 

- .Savu un geliyor!. 
Fakat, bu defa gelen zale

rin tan makusudur. Mağlü
bıyet, açlık, istıla, i.ıiklalsrz
liğ111 haykırı§• ve feryadıdır. J 

Bizim Mahut arkadafla bu 
bahsi konu§uyorduk da: 

- Kendi düşen ağlamaz .. 
Diyerek ilave ettı: 
- Vaktinde ıeytana uy

mamak vardı. ltalya artık 
mukadder olanı cörecck, ce
zı:ısını ı;ckcce tir. Eden, bu-

lur 1 ** 

Derneden sonra ': B yQk har veca- :~ 
:Nihayet Dtrue de düştu. ı;;dı. :ı sosluk tefrikası ~~ 

ria bu) le ou beş gün içinde ciddi 
j 

,~ 
~ 

bir nıukaveıııet gö.ıer~mcden diiş. 
-i, artılı lı.ıımeyi hayrete düşb
mü.y•.ı. Bardiy• va Tobnılı misal. 
!erinden »0nra Derne, ondan soa.. ~ 
ra da Dingazi... ~ 

Gelen haberlere bakılırsa, 1n • ~ 
giliz ileri mohirlli kuvvetleri im- ~ 
di Bingazi ôniine varıuış bulun • 

nıakladırlar. 1 obrnk'a Deme ara. 
sıııdaki 150 kilomcırelik mesafe.. 
nin mo!örlü lmvvetler tarafından 
ue kadar siir'a!le kah•dilerek, gar
bc dogru akıldı"mı bili)oruz. Der. 

Bilen 
idam 
Olunur 

Bu mühim tefri- fj 

kayı mutlaka ı 

ne ile Bingaıl :ıta'1ııdaki nıesnfc 
takip ediniz~: 

! ! 
l l ise 300 kilom •trcd.r. D•nıek ki in. 

giliz ordU$u hınnı ke$ınedon, Lib. 
ya devasını hnllctnıek ~oluna gir
m!Jtir .Bu sur'atin lıir ebebi, Ar. 
rikada hrrhanı:i bir müdahaleyi 
(inlemek de olabilir. 

f!Hvaını 6 1ı ı ,..7ra<1 ı 

•, Bu tefrika, bugünkü ~~ 
~ 

•
1 dünya harbini ve iç 'ı 

•: yüzünü aydınlatan :• 
• • 1 
: en kuvvetli eserdir ~ı I 

.. ~ ... ?"' ... .......... ~ ... 

izmonın ba a ğı gelmesi pl'J'. 
dc)i kapatabilir. 

Diz as balıımıtıdan ve hla 

"-- Almanla , biri tamamll 
tmkinsıa (i !.la), öbürü meni. 
imkinh (Balkanlar) istikaıne. 

tinden hiçbirine el almadan 
boklemlye kalkarsa, 194.1 • 4Z 
1ılı :oarfında, All:ıhm gökten in. 

dire~eği hakim (Eb&bil kil§ • 
ıarı) vasıt .. ile nokta nokta dl. 
diklenir ,lif lif {<iziılür, keınık 
kemik par~alenır. Peşinden yi. 
ne ihraç, ,~: mukabi] taarru 
l'e airt •.. 

Arlık nazizma 11e faşlznıa bil. 
11 bıı hengfımede ne >.aman 

rsılır, ne vakit sallanır, ne gün 
yı ılır; ve mazlum mllletler 
hanıi snnt me>.'!rlarından ı.. 
lan rlar; h aba bil dcimu. 



T il: L G a A P - Si Zlael Yud llCI' 

Yeni IAstik 
tevziatı 

EDEBiYAT 

MÜNAKAŞASI 

Bir zamandır, gazeteler, 
bir edebiyat münakaıası tut. 
turdular, sürüp gidiyor. Eaki 
edebiyat mı, ytpi edebiyat 
mı?. Eskiler mi daha kıymet
li idi, yeniler mi?. 

Bizim Osman Cemalle ko
nufuyorduk da, sordum: 

- En kıymetli edip kim
dir, dedim •• 
Şu cevabı Terdi: 
- Eskilerin de, yenilerin de 

içinde en büyük edip Konai
litçi Asaftır. 

RAKI 

VE HAYAT 

Sarhoıun biri mahkeme19 
düımÜf .. Reis soruyor: 

- Neden bu kadar fazla 
içtin?. 

Cevap TCll'İjOI': 
- Bay reis, rab benim 

hayahmdır. Omuz yaııya • 
mam. 

Y etilay Cemiyetinin kulak
ları çınlasın! S.kaanıza, ra
kının hayat memat olduiu 
na inanan insan kafaları var. 

Acaba, bu vatandq da, r~ 
kıya, alaturka meyhane ,ar
lularının teairile mi bqlamıt. 
dersiniz?. 

iSiMLERE 

DAiR 

Br gazete Tar. İsim merak
baıdır. İntitara bqladığından
beri kaç defa adını değiıtir • 
miıtir, Allahbilir.. Yıldırım 
Postası, İstanbul Postası, Po
litika, Demalaat Politika.. 
Şimd, bu aonuncu iami ilan e
diyor. 

Bize öyle relir ki, bu talilı
siz ceridenin tutmamasının 
sebebi, mütemadiyen isim do
iittirmesindendr. Okuyucula
rın hatırında razetenin ismi 
kalıyor mu ki. alıı.nlar?. 

SAHiCi 

KiTAP 

Oatat İbnilemin Mahmut 
Kemal tcSon Türk Sadrazam
ları» iıimli bir eaer nC§l'etti. 
Şair Mithat Cemal bir maka
le yazmıı .. Bu e.er h•kkındaı 
cSahici Kitap» diyor. 

Akla §Öyle bir aual ııeliyor: 
- Bütün diğer eserler ya

lancı kitap mı?. 

6() LiRAYA 

AYAKKABI 

Bir fıkra muharriri arka
daş, hayretle fU havadisi ve
riyor: 

- Bir mağaza vitrininde, 
50 liraya bir ayakkabı ııör
düm.» 

Fakat, bunda, f&lılacak ne 
Tar 7. Ya, 80, 90 lira fiyat koy
aalardı ?. Çünkü, maliim ya, 
1.tanbuJ. bq•enbata lükı et
ya aatan maiua ile doldu.. 
Lüks maiuaya. kim ne ka
'1ftr ?. 

AHMET RAUF 

Otomobil lastiklerini 
tevzi için 6 ncı şubede 
bir komisyon kuruldu 
Har~ten gelecelı: yeni otomobil 

lA8tikler inin devlet ihtiyacı ayrıl
dıktan sonra kalan kımnının oto -
mobil sahiplen ve fO!örler arasında 
CevziJ için emniyet altıncı şubede 
bir .lııomisyon Jrunanuştur. Ko • 
misyonda ticaret odasından, mm -
talta ticaret müdürlü~nden aza

lar vardır. Komisyon !&stile isti -
yenler hakkında tah«ikat yapace!ı: 
vt! ihtiyaçlarını tesbit e~ll<en BOllra 

acenteler bu phıslara IRırbk vere
bileceklerdir. 

Eski umumi binalar
dan istifade edilecek 
Şehirdek bütün harap ve boş du

ran eek:i wnuınt biııalar w bilhassa 

medreee, hamam gibi yerlerden 
istifade edilmesi hakkında tetkik
ler yapıhnaktadır. Anıkar&dan ge

len bir emird<!, bugün için bu gibi 
yerlerden azami surette istifade e

dilmesi ve buralarının tamir etti- l 
rilerelı: depo halınde lrullanılmaeı 1 
bildlrihniştir. Buraları iskana el
verişli bir hale eokulacalrtır. 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

* ltahranıan aakerlerinuze hrirnb.
den hediye olun.an eşyLarın y("kO.nu 
284 bin 98 parçaya balıg olınuş ve hep
si Kw.la,yca yerlerine l'Önderilmıştir. 

* Florya plaj ve gazinolarının bu 
711 edten kiraya verilmesi ve yerıı ya

pılacak imar işleri hakkınd:ı görüşmek: 
üZere diın belediyede turiznl nüd.UrU 

Eşref Şefik, Jmar mildüni Hıisnu ve 
len işleri müdürü Nurıden mürekkep 
bir komisyon kurulmuşlar. 

MAARiF, ONIVERSITE: -- - ----* Üniversite relı:.torü Cemıl Biloel 
tanıtından her )'"il taletM-ıf(!'tt verilen çay 

zqafeUorin• yann başlanacaktır. B. Ce

mil Bilael Maıırit Vekili B. Hasan Ali 
YticeJi de bu çaylılra davet etmi.şlir. 

Maarif Vekilinin her ıubatta vorlle
celt olan ça;yda bulwınıası çok muhte
mel ıörülıneltledir. 

TiCARET ue SANAYi: 

* SUmerbank Yerli M•llar Pazar
ları müdürluğü Nazilli, Kay1eri ve Ka
rad.W.. Eretlisınde ;yeıtiden 3 ıube 8'
l'lllflu'. * Geçen hatta yükı;elon altın fiyat
ları tekrar duşmiye başlamış v cdi:.n 22 
lira 40 kur~tan muamele ıörmü.ştUr. * ~vvelre .Alruanyaya umarlanan 
lokomotıflerdeıı 2 tane daha şehrimize 
ııeıını.ür. * Flat MUralcabe Koınisyonu dün 
vali muavini Ahmet Kınık'ın ""isli&in
de toplanmlf ve ayakkabı ihtHclrından 

maznun olan Bak.er mığaı:asile di&er 
bir magaza hakkında tutulan zabıtların 
DıOkaa.n.hiından dolayı bir karar vere

memlı;tu-. Peynir tiaUarı ~ ~ ıeıeceıı: 
tbplant.ıya Juılm11tır!. * Ticaret Birliklerine verilecek yent 
ııelrü hakkında temaalarda bulunmalı: 

llze,. Ankara;ya ıiden birlJJcltt wnwnl 1 
kltiblnln bueün hlanbula dönmeai 
hM·•mekıedir. 

* İ.ıısilıencı., 91lV<"n tarilcile gele 
eayalar aruında ıaUhım mı.klarda yün

lü. ve pamuklu mensucat bulundutu an
laJılmışlu'. 
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BILLOR KÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI 
Mektep ünifarroaı;ını çı.karm~. 

güzel bır tay yür giyiyordu. İnce u

z.un boynu sanki bir çiçek sapıydı, 
yıu..ı bir gül kadar güzeldi, açı.it 

kestane saçlarını yüzüne yakıştı
rarak l<ıvırt.m~tı; uzun kirpiklerle 

çerçevelediği gözler Lemarun göz.. 

!eri gibi maviydi. Kalın dudaklan 
m1i · tchzi a~zında nemli dişleri 

el :o:un ve beyazdı; küçük sivri 
b runu usta bir heykeltraŞın mi -

. 'n en Çıkır.: benziyordu. Sesinin 
eh '1ginde, hal ve tavrında, bak:ıf

ıaı"'nda k'~ ayni zamanda da 
masum bir eda vardı. Kendine ıtü-

iZZET 
vendiği için fıkirlerini açıkça söy
leyen bir genç kız olm~tu. 

Koca kız olırnıışsun Aii!e; haydi 
haztrlan da gidehm. 

- B~ dakika &onra hazırmı an
ne. 

O gün otelde kaldılar, erteııi gü
nü ml14azalan dolaştılar, akşam 
v.apurile Üsküdara geçtiler. Köye 
geldikleri zamaıı ortalık kararmış
tı. Leman kızmm güzel manzarayı 
birdenbire görüp hayran kalması. 
için köye böyle geç gelmişti. 

Fakat AfifB, otomobilde boyuna 
pencereden bakcyordu ve boyuna 
so:ra,vordu: 

HALK-

lletaksasa alt 
hatıralar 

n...t ve mftüefik Yu,... htlkft.. 
meti reisi müteveffa General Me. 
telaıasıa ölüm haberini aldığım 

vakit, derhal ona ait betıralanm 
canlaııdı. 

Dört b.,. yıl kadar ohıyor. Jile. 
tabu, Türk hilkdıaet mm'kmiıli 
ıı;Qwete ıeliyordu. Ketttlisiıai, Tep
Jıaae n1ıtnmnda ~ mat. 
'but h~eti ırrasıncla bea de var. 
thm. Mllteveffa Yunan Başvekili, 
•q•m, Aııkarııya hareket etmek 
here, Haydupaşaya pçeriı:en, bir 
Akay vapurunda, bu yirmi dalı:i.. 

kalık seyahati, ıazetecilerl~ benı.. 
her yapmak nezaketini ıöslennişti 
Beş on arkadaş, orta kat kamarada, 
Metaksasın etrafını almış, koncı • 
ıuyordok. Ona muhtelif aualler ııo. 
ruyor, çok nazik cevaplar alıyor. 
duk. Türk dostlufuna fevkalade 
ehemmiyet ve kıymet ftren Elen 
Başvekili, Türlı: gazetec0lerile de
rin bir tevaru ile konuyuyordu. 
Çok sempatik idi. Zeki balı:ışlan, 
mütemadiyen cevvaliyetiui mu • 
hafaza ecliyor, sıcak bir tebessüm, 
..,vimli çehresinden hiç ebi.k oL 

muyordu. 
Onu, Haydarpaşada !rftle biıı • 

dirirken, hepimizden, eski lıir dost 
gibi ayrılmış, hararetli hararetli 
elimizi sıkmışb. 

TTen kalktığı vakit, içimiade h~ 
rikuUide bir tesir ve heyecan var. 
dı. 

Şimdi, bu eski ve ılık hatırayı 

düşünüyorum 

Büyük ve dost Elen milleti, Ge.. 
neral M~taksaoı kaybetmekle, mu. 
hakkak ki, en derin acıyı duymak
tadır. Do't ve kahraman Elenlıere 
en samimi taziyetlerlmizi suıımak 
asil Türk milleti için bir ~ ve 
vazifedir. 

REŞAT FEYZi 

Balıkçılar Kongrelerini 
HalkeTinde Yapacaklar 

Şehrimiz balıkçılar cemİyetinin 

ayın 21 ınci günkü kongresinde 
ekseriyet temin edilememiftir. 

Bu münasebetle ~ubll'lın 6 ıncı 
perşembe günü saat 14 de Eminönü 
Halkevinde ikinci oo toplantı ya
pılacaktır. 

Gümü, 100 KU!'IJfluklar 
Yarın Geçmiyor 

Gümii4 100 kuruşluklar yarın 

eabahan itibaren artık geçıniye -
cektir. Yalnız Merkez bankası şu
beleri veyahut mal müdürlükleri 
hunları kabul edeceklerdir. 

Darphanede yeniden bir miktar 
bir liralık para basılmaktadır. 

MOTEFERRIK.ı 

Belı.'diye la.rafından IIKO yılmdım bu
lf(ine kadar on üç bin 380 serseri kö
pek ve üç bin 405 kedi öldürülmüştür. * Mecidiyekö,-ünde oturan Nihat i.o
minde bir genç Eyilpte oturan 17 yq
larında ıevişt ıgi ~Ielek isminde bir kı
zı kHçınp KAgıthane kdyUrıdeki tey»
sinin evine götibnek ve 3 elin yanın
da alık.o.rmak su<;lle dUn tevkif olun
muttur. 1.:-ava tahit sılatUe Melelht 
celbine kalmıştır. * Be~kle Yoğurtçu ııokatmda 5 nu
marada oturan 8 y"fında Bürhaneıtin 
dün aııne..ı evde yokken sıcalı: ıu dolu 
çam~ır teknesi.ne düşmClş ve muhtelit 
yerlerinden yanarak Şişli haılane.ioe 

kaldın1mıştır, 

- Köyünüzden memnun musu
nuz anne? 

-Çok. 
- Cemal Bey ne alemde? 
- İyidir. 

- Onu da göreceğim geldi. 

- O da seni bekliyor. Köyde ü. 
çümüz haşhaşa verip sakin bir ha
yat süreceğiz. 

- Şile köyden çok uzak mı? 

- Otomobil ile bir saatte gidi-
liyor zannederim. 

- Oraya gidip denize gireriz. 
Köyde kinllerle görüşüyorsunuz? 

- Hiç kimse ile. 

- Nasıl olur anne? .. Görüşüle-
ceık kiıw;e yok mu? 

Kızının rahibeler gibi yaşamak 
istemiyeceğini düşünemeyen Le
m.an şaşaladı: 

- Bir aile var dedi. 

- İyi bir aile mi bari?.. 

Gilnlln me•ele•i: 

Üniversite 
lar na iş 

f Sigara 
mezun- ambalajı! 

temini Bazı sigaraların kağıt 
paketlerle içinde sa

bşı d~ünülüyor 

General lletakıaı 
eseri 

RektörliJk her mezuna kolayca 
İf bulunmasına çalııacak 

UııMrsitenin >ımı•, tilnt, fen, 
kimya, edebiyat w sair fakülte -
leriDden mevııı olacak talebelere 
lıoolay iş temini için badema Rek
törlüğün esaslı bir şelrilde ~ 
olması kararleştırıknıştır. 

Rektörlük bu buawıta müesse -
seler ve devair ne:ı:dlııde icabeden 
teşebbüslerde bulunacaktır. 

Yüksek mektep mt!2lllnu memur 
arayan daireler ihtiyaçlarını mun
tazaman Rektö.-lüğe bildirecek -
lerdir. 

Diğer taarftan tluivenı>tenin ye

ni açılan iktısaot fakültesine olan 
rağbet gittikçe artmak&dır. tUı: 

mezıınlarmı bu yıl memlebe ve -
ren fakülte dekanlı)ı ~lüğün 
tavaasutile memnlannı, 1lctısat, 
Ticaret, Gümrük ve İnhisarlar Ve
lı:Aletlerine yer)qtirmi.ştir. Ve bun
dan sonraki mezım!ar haldmıda da 
bu yokla hareket edilecft:ür. 

lktıaat Fak61tesi İçin 
Müstakil Bina 

lktısat fakü lteoıi için müataldl bir 
bina aranmal<'tadır. Talebelerin 
fabrikalarda yaptııkları ilmi tet.kilı:

ler genişletilecelı: vt! bu tetkikler 
şehrimizden başka yurttaki fab -
rikalara da te~il olunacaktır. 

-------~ .. ~------~ 
Şirketlerin yıllık 1 KAftıthanede yaptı
IEongrelerl ba$byor · rııacak yeni kiprl 
Şubat ayından itibaren şehri

rni:odeki bü-tün şirketler senelilı: 

kongrelerine başlıyacaklardrr. Bu 

toplantılarda bulunacak hü.kf.met 

komiserleri bugünlerde Ankaradaıı 

f8hr.imize geleceklerdir. 

Kağıthane dPresinde belediyece 

yaptırılacak olan yeni köprünün 

infası için açılan münakasaya ta

lip çı.lanamıştır. Belediye reisliği 

12 bin 725 liralık bu inşaalı pazar-

JıkJa bir müteahhide yaptırmağa 
karar vermiştir. 

İnh1S81'1ar idaresi, pahalı siga -
.ralara paket y•?Dal< özere iyi dnıı 

mukavva rolamaınalctad:ı:r. Bu ~ 
den t!9lciden lillcı w parla mu -
krnalerdm kutular içine lroooıleu 

ııipralanıı Adi mukavva lı:ııtulara 

knnulmuı zarureti huıl olrnıı9tnr. 
fnbiıalrlar idareai bu takdiıda hel

lı:m pahalı sigaraya rağbet etmi -
yeceğinılerı korkınalrtadn'. 

Diğer taraftan bazı ucm: siga -
raların da kAğıt paketler içinde 
atıluuıı;ı düşünülmektedir. 

Gümrüklerde 
150 bin liralık 
köylü kumaft 

Alakadarlar, bülrfunetin son ka
rarile gümrüklerden çıkanlan es -

kiden kalmış 150 bin liralık köylü 
kumaşının doğrudan doğruya Ana

doluya sevkini temin etmeğe ve 
fiatm artamaması için de muta • 

vııssıtlara satış yapılmamasına ka
rar vermişlerdir. 

Bu işle manifaturacılar reisı meş

gul olacak ve yalnız Anadolu esna
fına mal satilacaktır. Şoförlerin bu aktamki 

Umumi İçtimaı İnhiaarlara Memur Alınacak , • • • 
• • _ . . f Talebeye pıs su ıçır-

Motörlü kara vasıtaları, fOförler 

oenıiyetinin yıllık heyeti umımıiye 

toplantısı bu a'kşam saat 12 de ce
miye<tin Taksimde Kurabiye soka
ğındaki merkezinde yapılacaktır. 

ınnıaarlıır idare.;ı orta mektep ve k . d . 
lise mezunu gençlerden memur - ten me tep 1 aresı 
!ar almak üzere yakında belli başlı Şehrimizdeki bazı ekalliyet mek-

vi.Jayetlerde birer imtihan açacak- 'eplerinde talebelere pis .kaplarda 

tır. bulundurulan suların içırildiği ve 
temizlik ihtiyaçlarını temine ya-
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rayacak miktarda da su bulundu
rulmadığı hayretle görülmüştür. 

Maarif müdürlüğü bu hususta 
dün mekteplere ka<'i tebligat yaır 

ınış ve talebelere pis su içirten -

!erin şiddetle tecziye olunacak -
!arını bildirm~itir. 

Ga ri p bir ihanet ve 
yaralama davası 
Birinci sullı ceza mahkemesin -

de dün bir ihanet hAdiaesinin do -
iurduğu bir davaya bakılmı~. 

Hadisenin suç!UBU Ahmet Hacı 
isminde biridir ve Şehremininde 
bir sinemanm kapıcısıdır. 

·Öldürmek kasdile yaralamak -
tan• maznun olan Ahmet Hacı 

dünkü muhakemesinde bu garip 
h&diseyi şu şekilde anlatmıştır: 

- Bir müddet evvel sınemaya 
gelip gitmekte olan bir kızla ta -
~tun. Adı Saray ve kendi de ol
dukça güzeldi. Nihayet sevişti.le. 

Onu almak istiyordum. Bu fikrimi\ 
'kendisine açtım. Razı oldu ve ba

na: 
- İkimiz de fakiriz. Nasıl ev -

leneceğiz? .. Para llzım. 

Dedi ben de az kazanomla bir
denbire düğün yapa.mıyacağmıı 

söyledim. O zaman: 
- Gündeliklerind<>n birer lira 

ayır ve bana ver, birıktirehın. 
Dedi. Ona elime para geçtikçe 

götürüp vermeğe başladım. Ni:be
yet 160 liraya kadar para biriktir-

kbniz evimizde keı.<li kendimize 
yaşamak. 

- Ben sizi bu yalnız yaşamak 

eevdasından vaz geçiririm. Görür
sünüz ben daha ne ah haplar bulu
rum. Bahsettiğin aile köylü mü? 

- Hayır, §ehirli, hem de lüzu -
mundan fazla şehirli. 

- Buna memnun oldwn. 

Leman hazin hazin gülümsüyor, 
fazla bir şey söylemek istemiyor
du. Kızı havatlarına yeni ihtilat -
Jar yaptıracaktı. Bu ihtilatların ne
tieesi çok tehlikeli olabilirdi 

Köye karanlıkta girdiler. Ertesi 
sabah Afife uyanmca annesini ça
ğırdı: 

- Anneciğim, burası çok güzel 
yer! dedi. 

-6-
Afife köye geldiğinin ertesi gü

nü Cemale: 

dik. Artık evlenmek için bu para 
bize kafi gelebilirdi. Fakat Saray 
hiç oralarda değildi. 

Bir ııün yine ısrar ettiğim sıreda 
bana şunları söyledi: 

- Ahmet dedi. Ben seni sevmi
yorum. Seninle evlenemiyeceğim. 
Ben Kasımı sevjyorum ve bütün 
biriktirdiğimiz paraları da düğün 
yapsın, beni alsın diye ona ver -
dim .• 

TEVKİF KARARI 

O zaman ne olduğumu bilmi -
yorum. Sarayı bir mükemmel döv
düm ve ondan koşup Kasımı bu
lup ona sorup soruşturdum. O da 
aynı şekilde cevap verince benim 
paramla benim sevdiğim kızı al -
mağa kalkan bu adam karşısında 
deli gibi oldum. Bıçağımı çektim. 
Üst tarafını bihniyorum. Onu ya
ralaınıı;ım. Cerrahpaşa hastanesi
ne götürmüşler .. Beni de yakala -
yıp karakola aldılar. İşte bütün va· 
ziyet bundan ibarettir.> 

Bu itirafından sonra hAkim Ah
medin tevkifine karar verm~. 

ğında kısa çoraplar vardı, başına 
ipekli büyük bir mendil ııann~tı. 
Koruluktan çıkıp yamacı tırman
mağa başladıkları zam.an, ta yu
karıda görünen sivri bir ~peyi ;..
ret etti: 

- Oraya kadar gidecek miy~? 
Cemal gülümsedi: 

- Yoo ... Oraya kadar yüriiye -
mem. Hem yürüsem bile bilirsin 
otepeye kaç saatte vanru:: En az 

dört beş saatte ... Sen ~ yorgun
hıktan ölürsün. Bugün sana şöyle 
bir gezinti yaptıracağım. 

- Ben burasını sevdim. Hele 
keçileşme isteğhni yerine getire
bilirsem daha da çok aeveı hıı. Ben 

ne zaman bir dağ görsem hemen 
tmmanmak arzusunu duyarım. .. O 

tepenin yanında görünen üç ağaoıı 
altında otumıak isterdim. 

Şehrimizde rakı sarfi• 
yatı gittikçe azalıyor! 

İnhisarlar itlaresi istatistiklerine 
ııöre, geçen bir yıl içinde şehri -

mizde ve memlekeotimi:ııde rakı sar
fiyatı bir miktar azalmşıtır. Şarap 

ve bira sarfiyatı bilakis çoktur. 

Rakı sarfiyatının azalmasında, şişe 

ba§ına yapılan 6 - 10 ku~lırlc 

zammın da tesiri ohnu~. Şarap 

ihracatı da eski senelere niBbetle 
azdır. 

Beyoğlu Barlarında Küçük 
Kızlar Çab,tırılmıyacak 

Zabttai ahlakiye memurlan ge

celeri Beyoğlunda yalnız başına 

dolaşanküçük yaşta kızları şiddetli 

bir fekilde takip etmektedir. Bar

larda küçük kızların ç~ası ya

sak olduğu halde gizlice çalışanlar 

bulunduğu görülmüştür. Ani bas

kınlar yepılaralt hu gibi yerlerde 

bulunacak kızlar lıalckıooa taltibet 

icra edilecektir. 

dağlara tırmanmaz. 

- Neden? 
- Yakışık almaz da ondan. 
- Siz çok eski kafalısınız. Ar-

tık anası ve babasile gezen genç 
hı: kalmadı. MüzeliJc oldu onlar! 

- Ne dedin? 

On dolı:uz y•ş:ındalri bir genç b
zı.n böyle bir sözü qıılri<anlılıkl• 
ve kat'iyetle 6Öylemeaine ,aştı dof
n.ısu. Bir müddet endifeli endifeli 
Afilenin yüzüne baktı. Afifenin 
gözleri saf, bakışları nıMUindu: 

- Sana bu ileri fikirleri öğr~ 
menlerin mi verdi? 

- Hayır, ben ldmaenin fikrini 
lrullanmam. 

- Öyleyse şunu biliııh ki, ben 
ve anneniz milzellk insanlarız, siz 
de bizim gibi mill'lelik bir genç lı:rz 

olacaksınız ... 

Don Yunanista.nm miit 
ıefi büyük Meta.k&a.s, da.ha bu rinde 
,.,.],. ~ k4dar umını rı di 
~- a ~ Icıtacııktır. Bir defa Yunan de 

.... : . _, b evtot 
-.ı ye • .,-"'"f .,.ması 
elim Yunan orduau Ama n te• 

cephem.de' 1undiıW göıterınJI b edi 
M14 göstennelcte olen c~ i~al 

:uy 
bir milleti" onlouu olduğullll 
bat etmiftir. Yunan milleti d6 #)an ise 

e er 
duu lcador vcıtarueuerl.&ğinı ek 

etmifCW. vlet 
HIJl'JI boflM baflam4z, gerd "'dar i 

naa topraJelamwia olsun, 9 _.#pon 
Y.........utat. haricinde bultıftP".ığa · 

bütün YımanlılaT taarruza u~ lilar 
yan ootan müdııfaanna i§tirak ";/:,, gire 
can ııtmışlardır. Yuııaniıta.n 4' rikal 
hilindeki sınıflar sılıih a.Ltı1ıtı ~•kler 
nırken, vatan dışında yaşıyaıı :.J Daha 
nanlılar da milyonlarca dJ1111"'tne ev 
toplayıp göndennek suretıle, ti, lım 
tcmlarına olan bağlılıklannı 
etm41erdir. 

V a.ta.n tehlilceri karpsında Yf 
acın birliğini gösteren şu 1114 

diyebiliriz ki, Metak3as'ın esef' 
dir. Çünkü müteveffa B~e1< 
bunda.n dört buçuk sene evve~ v 
tidaT mevkiine gelmedeıı eı-• ..ı. 

1 Y~ıdaJci partı 17fÜCadt"' _:; 
lerinin ne içinden çıkılmaz bir Yed 

aldığım hatırlarız. General Iıfl ilk 
tıı.ksıu .. sanki bııgiin YunaniS le 
ba.şıııa gelecek vaziyeti bu 
dört buçuk sene evvel keşfe 
gibi, memleketi bocala.tan 
parti badirclerine nihayet v 
ve milleti bir disiplin altında 
lamağa. mut·affak ohıılL§tur. G 
Zer derlıal kendilerini me ·> 'e 
hizmetine amade tullınuşlardıl'· 

Btt ~artlar içirıde kendini "'~ 
faa. eden bir milleti yenmek 
biraz güç olur. 

Buna mukabil ltalyamn 
yetine de bir göz ata4m; 

Arnavutluk ceplıesfrıde biİ cııAı -
ga.yretlerfrıe ra~. Yunan . 1 

yiki kafl\S'nda mütemadiyen 9' bır 
rilemektedirler. Hatta. Anıavıı' 
tu.ktaki yenı Italyım B~kuın01' 
danı Kavallero ordunun artık 
fesi tükendiğini hesap ederek. f' 
ni takviye kıt'a.lan gelinciye ki 

da.r, fimd.iye kadar lıiç muvaf!~ 
olnuyan muka.bil taarrıızla!'O"' 

1'<lZ geçmlft ir. 

lbyada fngilizler şimdı Df'1'1"'.4f 
sa.Mm§ vaziyettedirler. Doğu 
rika.suıda da mi4kill ı"1Ziyeıte lı" 
lunduklan son gelm haberi 
enla§ılmaktadır. 

ltalya, neden bıı hale daj'il1 ,.,.,"11 •. ıl 
Bir lngiliz gazetesı bu saale 

vap venrken, İtalyanın pcr<' 
mesel.eri uğruna harbe sıiı-Uk•.,ı 
diğmi yazmaktadır. Moskoı: ,,J 
yosu da ltalyamn büyiik bir ~ıf 
ff!tle harbe atıldıgını söylemışll~ 

Fakati.şın hakiki sebebi, şııfİJ 
ltalyadaki aya.klanma Mdi6' 
de gözönüne alınırsa, İtalyan# 
l.etinin kat'iyyen bu harbe giril 
tnek Uteınediğıdlr. 

Hatta Musolininin bile, lıaZ'~ 
da harbe girerken, hakikaten 1 l 
yanın harbe gireceğine kani ol~ f!e 
dığı a~lıyor. Çünkü Ffd"" 
mağlup edilm~ti. l\fuso!ini lrı9!, 
terenin de Almanya karııs' 
daha bir ay dayanmıyaı·ağırıD ' 
IR4n etmiıti. 

Bu lcanaaıledır ki. A ısol r. · t 
çen eylül sonunda müteveffa ti 
neral Metaksas'a bir gece ya 1' 
Atinadaki sefiri Grazzi vasıta 
meşhur ültimatomunu sunrrı" 
Bu ültimııtomu verirken. V'ıııtll 
rıi8tanın harbi göze alacagırı 

unnetmiyordu. ., 

il 
nı 

n.,. 

Muır topnıklannda ela b•' 
adım ilerlemekle Marefal G~ 
yani ordusunun ne kaJıir bır 
vet olduğunu ltaıyaıı prop~ 
da.sı bütün cihana ilan etmişti . ..# ..... 
lıisa evdeki pcı.zcn' çarşıya ıı,,,,....J' 

Bütün bu manzara kar~' 

hepimizin şahit olduğumu.ı ~ ~ 
kat şudur ki, Musolin i plıinlO 
da a.Ldanm'§tır. Bu pl<inları" 6' 
cephesini yıkan Gmera • Jlf ı 
BaS dört buçuk •ene lıoş ' rı 

Yor 

m~tı1'. 

- Fena değil... Bugüne kadar ı 
»ek ııık görümıedi:k.., Bizim zev -

- Haydi bakahm, gezelim! dedi. 
Koruhı ..ı 'CÇ'İp dağ yolunu tut

tular. Afife spor ,ıı:iyinınişti, aya -

- Benden paso Afife ... Sen de 
tek başına oralara gldemezsin. 

- Neden?. Yanuna >birini 
- Senin ızlbi b.ir genç .kız b•ir' illa.al 

Birdenbire mukabele etmek 
için durd'l, şöyle bir döndü, Ce -
malin sahiden <'snı sıkıhnış oldu
itınu f.arketti ve sözü değiştirdi: 

~ ..... ) 
Şimdi bütün Yunant.':taıı 1 

!rilyiüc bir odamın öLümii ıe 

l/01' 



iman · e Japon .• 
azan: Ali Kemal SUNMAN 
Anup harbinin )'eni nı 1 • 

erıudcn bugünlerde en ziya na. 
arı dık ati cel den keyfiyet beL 
J de mihver devletleri arasında 

' Her ikisi de giriıtikleri 
fütuhat harplerinden um- ! 

dukları neticeyi lamadı • 
. Her ikisi de geçen barp
tenbcıi ald blmı olduk· 
larını aöyliyerek düny yı 
kendilerine rıöre p ylq-

mak istiyorlar. 

ıu;ınyanın ına lflbiyctinin mcs'u. 
llyetin.i dolayısile, fııkııt ~.ır bir 
surette reis Vilson yit letcn AL 

~'il vcut olduı,'U gosterilmek iste. 
n tcs niıttcn biraz daha i zla 
h cdılmi olm ıdır. Alınan)'~ 

itıılyn) ı kurtaınıak clavasm • 

ani nn clerdcnberi na ıl bir 
haleti ruhiyede oldu 1 rı Ameri· 
kalılarca buradan tutturularak u. 

an Ü)ad ve japonların · vere 1 
1 n d kati rini ·· tennek is • 

ıclerioe •> nca eh iyet ve. 
kted1r. Şimdiye ar resaal 

'1 t damlarından biç biri bu 
dar ileri gitmemişti deniyor. 

zun uzadı a tahlil ilmi tir. 
•Alm ny ma U'tp o1m ı, alda. 

tddıı> dav ında er Alma ı mü. 
t elli eden, ondaki mn •1ubiyet •· 
cısını bafiflete mUhim ir o ta 
vardır. iman 'lahının y nil • 
ınemi olm 1. 

ıponl rın vükcl • ı artık açıktan 
a ığn öyliiyorlar ki eğer Anıeri-

tl rt lılnr Almanya a1eyhine bir har. 
a girecek olurs j:ıponlar da A. 
n dl ı rik lılara karşı kın·gaya giritc-

Bunun ne erece c k dar doğru 
olup olmadığını mUnak:ı a' a lü -
zum yok. Almanl rın t krar bir 
harbi göze la k kudar ilen gö. 
türe haleti ruhiyey akmak 

kifi. 
japon baMinde de Amertk h na lerdir .• ve ire.. 

an ) aba bun bem: r eözl r r kaç 
dm rnc evvel japonyada da iliye na· 

ırlıl\.ın etirilnıi olan bir amira.. 
bir ecmu ) yazdığı makale. 

tetki erba 1nın ileri rdUklcrl 
vardır: j ponlar i inden 

ılolacağ1 m olmı" fi bir 
i le uğra orlar. Kaç senrdrr A ... a 
kıt' ında fütuhnta giriıdiler. Bu 
onlar için he m leketlerin' 
mevcut ervetini ! P.mİttC'dt, hem 
japon end'ğtni yıpmtaca bİT a

Je ge1mi tir. Buna mulrnbif j pMl 
dn Alm n ibi ltendi inin llldntıL 
dığı t~l inl ile bar ket e<!i 01'. Ge. 
çen umumi h rpte jal'onlu • 
!iplerin sıra m a i i. F k t alact\.. 
ğını lıını dığın1 iddin ile btivük 
bir ho ıd?~ tamir etmek ve U. 
%8 r t diğrlerlnin tlftmınu 
kmp tnıak emelind lr. tfin 

e i kulnndıw Ji anı bahrlatyor. 
a "I 1 ıanınn d hn ortad ittafk ek • 
uı l al Berlin - Roma • Tokyo 
eser' 'lı Ve.ri yoktıL Fak t • Y 
ı;ek " tt erkfuunın Almanya il• 
eı · bir surette biri enlıı en 

• Vllfık re et olacağı kanaati 
le ~hştıld n görülüyordu. in iL 
1 Y v Ame.rikay karp ücum 
ltıında yazılar y ıması T kyo.. 
1 Hk defa olmuyordu. Fakat fim

, tehditler d ha dyade aki le:r 
)' ndırae '\C tefsirlere Y 1 ~ 
• k mahiyettedir. Mihver dev. 

ri olarn bugUn ar 1 rındaki 
nüde ok d r bü> ük bir e em

liYet erilme iste en bilha sa 
J anya il japonya v r. F kat 
e k jnponların ve g rek Alma -

hnkikat bu knd r mütesa-
lt d v.r nnrnk birbirlerini koru. 

k ister ·runıneleri ka ısınd 

hamleleri i ,htt tnrafta , ter u.. 

yandıran ö%S '.i yaptım~ . . 

1 ten he 0 hnl tı nıhl ~dır. Dün· 
e - d·ı · · yanın ta · :nde tn ennı na. 

id çılan bahis lnız Aınerİ-
vat' • v i po n deniz ve bawı ku'\9-

Hl • ~ inde 

sipstt gören Almanva ile japon • 
ynnın i bh-liCi yıı• nr görünme -
!erinde bir fe-. Juılftdcllk ~ktor. 
FakAt :iaponl r hakfkefett Ameri
kll ile bnrlti r:<ne alm dnn vvel 
etti .. neceklerdir. 

1 gi ·z a 
ı 

1 mm b rbi ba 
• itfn elbirliği ile çııbşmak.ta&I 
rr eri kalınıyacağın. 

' ibaret gerek. Anıeri • 
kumanda 

kimdir? nıo •lılarc bu mevzuıın diğer bir 
-ık fi • tad n d ha tet i i Jnzı gel· 

tedir. O zaman h r ın e)e ay.. İngiliz orta şark oPduları ~ku-
e ı.cı lanacnk, AlmnnJ ilfı j pon a. mandanı General Sır Arşıbald 

1tı ald ki d ı.. -•raflı Vayvil · i :ı.. .. nün}erde sık sık rof ı un vaziyet ana ~ ·~ 
ıard" •lrışılabi1ccf kttr: Bu da geçen zikrediJınelrledir· 

lrptenberl ma"lüp Almanlarla Onun için Generalin hal .tercü-
lllh. • • h. . -- -- ~:-A k de y rinde ... J ponlnrıD haldi ru ıyesı P9' ~en 

lttkezdc olduğunu ara tırmakla oıacaktır. 
•bildir. G çen harptenberi diin.. General Vayvıl 57 Y ndadır ve 
~ l lerini e Avrupadn dev mb 1883 :rnayısında dolmluştur. Men-

SUlhun temini müm'kün olup sup olduğu ail ıç.inde b ~ 
•dığrn1 çcık tetktk etm ola er vardır. Babası generaldı. 
etik 1ı nıuh rrirlerin zeriad Vayvil ilk hsilıni Vmçester'de 

~ ukl n b .. .,ı.ca ·"iy tler • t _.J.- sonra Sandhurst ~ ... l ~ 3 ~ yap ı, oı;ıuıu• 
o nıuştur: • ademY ınd3 okudu. 
~ p km eAf ' ~ 

1 
nyayı tatmin etmek mum. İlk defa olarak cenubı n: 

8 

0lnı13 c ktır. Çföıkü Alınao. har.be iştiTak tti 
teçen rpte m ğlup olduk • Geçen 1914 _ 1918 harbinde Fran-

ltını la kabul etmiyorlar ve da-
68 

cephesinde bukınmustu. 1916 da 

'
1 

harbe dcvnm cdcbilecelderi KofkaSyaya gitti ye 1917 ye ~~dar 
11 

de 918 de Amerika Cumburreisi _.J nezdin<TI? ateşcmıliter-
011 Rus oı-uUSU 

t un 14 Dl dd ine kapılar k lik vazifesi gördü. 
it ;;: c istediklerini söylü:ror • Yarnlnndı, askeri madalya aldı. 

· d . lb~ki neticede Almanya al:- HH 7 de :Mısırda.kı orduya gonde • 
u! ~ 13:ar. OnU.11 için ilk ~ rildi ve 1920 nesıne kadar orada 

I •. aınuu o1nı 01 ca kaldı 
1 

1 te (Det1amı 6 ıncı sayfoda) 
1 fll' c çc.ıı nınumt h rpte J\I • 
f1'D ~ 

! 
lr g E_!lEBI ltOl\fAN: 39 
şısı -
ı a ı 

• 

Yazan . ETEM iZZET BENIC__!: 
Dedı. LCıtfi>e bu tekli! karŞtSlD--

Bana ne O) ledi is hepsini 
nnkı ttinı 

edi . 

Seninle Tilrkr • aroprA 
konuştu?. :a mı, :r-

'l'iirkçe. 

Z O halde nnlnmamıs ındu. 
lihıı b .. ki'k :ıı • • u • • boynu ile temııı 

Yordu. 

~ Ani dun. Hepsini uladım· 
a ılnuyaaık 

'ti. 

~Öyle ' e nerede bt adam!. 
libn b' i b 1 tr hurtulu çar • arar 

dın Uzuıe bUzille genç e asabt 
Ilı ka d lı. ınd knT n ı: 

Utn. l niz laya k d r gi • 

d 
kfodı. Diişündu: 

dn urıı .. nder 
- Hizmetçiyi kı~ln) a .ı:o • 

tıııak Bu nihayet o-
ek onu ara ı. nı , • dın ihtarın nı tlup 0 

oun rna a, 
roak demektir •. 
ıtarannı verdi: 

- Bayır!. 
oınıaı... 

Onu ramuının 

Tekrar dUşündtl: 
. F t kaba. 

O ınnt edı~ or. ' 
- . de de ben varım. Ev 

batli mevkı _....ı ha er ver. 
L-J gı"ttiğinı yeu 

gef IUI an, . ö l em suçu 
miyen benim. J{jtne 

bana yilkletccektlr. d h geldi: 
Akln• bir 'ba ka ey a n 

A 
ba herhangi bir'seY )SP-

- ca , • dildi-. 
tı da kı§la a bapıs :ıuı 

latan bul büyük oe tarihi 
hir olduğu için, sin aind bir
çok gazel erler •aklar. Bun
lmdan biri d çepnel rdir. 
Verilen malumata göre, §ehir-
de, 1992 ÇCff11e vardır. Bun
lardan mülıim bir kı mı ba
kımsız ve aısuzdar. Fa at, iç-
lerinde fOk güz.elleri, hakika
ten birer •an' at eseri olanlar 
vardır. Bu çqmcler vakıflar 
idaresine aittir. V akıllar ida
r i, herhalde bütçe darlığın-
dan olacak, bu fCfmdeTe ba
kanuyor, su v remiyor. Bir 
müddet daha ihmal edilirse, 
bu güzel abideler hiçbir ife 
yaramaz., birer lıa.rabe haline 
gel~cektir. 

Evkal iclarui, bu çeşm le-
ri, belediye lar idareai.n 
devred cekmij' .. Hatta, cecik
mi§ bir karar. Sular idarecinin, 
bu çqmdcri derh ... l ihya de- 1 
ccğine inanamaya. Fakat, hiç 
olmaua, yavtl§ ycwaı b nlan 
tamir rJ ıslah eder; cu verir. 
Bir,ol: tlerde msuzluk ve 
çqm buhranı vardır. Ayni 
:uzmanda suyu akan repne, 
ftdıiT için bir ~iynet değil 
midir?. 

BURHAN CEVAT 

., ... 
Yctmfş ya ına gelen bir d -

damda cılt yu.üuşar, taret\ etJ 
kalın z. Elastu yet; zail nlur. 

Yuz uruşur. H ~-o c r ı\ı tı -
arın ildm n b.ır nok m -

tutulup \'C'afse, cıldı cüıs

tıki,> eh kalın&dtğı ıçm, tahıi 

haıinı ahn ga)' • gE>ç olur. 

.Bu buru~u tlul.!ar bilha~ 

alında ' şakak cıMtlerinde, 
boyun taraflarında ve gözü:ı 
alt atapaklannda görwıtir. 
S .. çlnr dokülür. Dökulmlyen -
ler ağarır, bununla beraber, 
ihtiyarlrk ynşına girenlerden 
saçları ağarmıyanlar da var -
dır. Saçın ağnımrım ı, tabii 
halde mevcut bulunan kükürt 
miktarının bun) eye gorc de -
ğişmesindcn ileri gelir. 
İhtıyarm boyu bosu kalmaz, 

bclkemigı öne doğru eğillr. 
Cıltte ol<iugu gibi, ihtıyann 

hazım cıhazı da tegay) üre uğ
rar. Buna dı.şl rın dökulmesi 
de inzimnm edince, alınan gt· 

da da ıyi öl:rütuhncdıği için 
Ckseriyya mUannıt bir kabız-
lık hasıl olur. Bu ebcptcn dö
külen dişlerın } erme takm 
diş yapmak her halde fayda

lıdır. 
yarın dıı devanı e-

J{oc ~ııım hiywı ti, bir b ku y • 
tt. gidebileceği bir lıo' ıırd hk 
gecesine hpılabileceği bir ha kn 
1 adınla olabilccegi hi nklma gel. 
miy-0rdu. Gels bile: 

- Unınının •. 
O > apıda bir dıun değil ki •. 

Diyordu. Dnh çok h pislik me. 

el i üzerinde durdu. 
- Bu ol bilir. A kerlık h ~atı. 

Der ban i bir kusur onu hap UL 

rebilir. 

Diyor ''e: 
- Bu adnm ·mdiye kadar be. 

im bir kabalı ti.mi de görmilı 
değil .Birdenbir bu dar ıddet. 
1 beni Uzecc bir tedbire b nı
cağını anmıyorum. Nihayet çok. 
kızdıysa azarlar, içini d "kcr, bir 

daha apma .. der cçerdi!. 

Diye endi kendi ini bu yo 
yatırnııy çalı ıyordn. Nitekim de 
en on o yol ) tiı ' Z lih y : 

- Ha) di it b kışl d nu7. 

Dedi 

... ,, 
Kız p bar ağı 
hıra m ş, e çerçe 

ca, e cam 
e, aşağı almış 

LokanUıcı Yanı cwvacı, kuyumcu Dilc· 
rnn maznundur .. Dava pek tuhaf blr 
dava ... 
Yanı anlabyor: 
- Dikran, ru::r uımankl mü terımlz • 

Her gUn Öğl y n ıni b :tde yer •• 
Diln yın ~eldi . İçerıde oturl.U'or Btr
denbir b ırmıy başladı . Ne oluyor 
diye ıocrJd 1 na k lum •• Dlknın • 
ya ta, b myor. K dıııin a ıuıdıı kil· 
çil kblr !ıırc . Ş ınnış. Oradan oraya 
ko l yor. Ganıon Aristıdı de var ora
da Bul ıkçı Ha ı d . ikisi de, gU
lu~o l r Ycı lcre y tıyorlnr ıulmck· 

ten •• Sordum: 

Ne 

cKa J:ıt.> dcyı tep ek vuruyorum. Yi
ne sal rıyor. D.zimde bır kımıl kı
mıl etuyse, anladım ki, bunda bir ıŞ var. 
İş var runma, nedir? Ay &: dikildim. 
Ayıığımı salladıyııarn, paç mel.an kU
çUk blr fındık faresi d ez?.. Fare 
çıkışın, kedı ntlı dı.. Yakdl dı Öyle 
k f ttım kendi kendim kı, kcdı :fareyi 
yakalamış.. B rıız oyr yap eınlct-
ınlş.. Fnrc cllnJ n kurtulup pa~rwı gır
m~. Ora ı neyımıze gen:kl 

Tükkunda müşteri yok. Garsonlar da 
her bırı bır tnralta .. S it Arlstidı var. 
Arlstidı bu hulı gurdtıyı;e gUlm ye b::J.1· 
ladı. Kedi, nl:zınd fareyle do~yor. 
Arlst dıyc: 

- GUleceğine ıu kediyi d rı aU 
Dcdım. Ytne gulOyor .• Derken, mutb k
t u.ı ık ı H n çıktı. Iç ndcn g8r-
mOs .. O da ,uıuyor. Ka bc:n m rn-
yın? 

Bnşladım ba ırmı,ya: 
- S ne ut nmnz heriflersıniz? MUş. 

terlyc buy! l!lbalılık ol r. Cıknnn iU 

kedı~i d n' 
\ ı.rn guluyorlur .. Derken usta Y n1 

geldı.. O d. ı:tıldüyse, altık ö!ke te
pe nl tı .. S r nı Aıı tıdıyc, kaç / 
b. Sftldırdım Yaniye, kaçlı Arkn n-

1 ~an lırlnttı:ıı bardağı .. Hırs! , luıturn
mndı r,ıttl ob ı rafta r.ı.n k nlan 
lrndı 

- Siz hep bir soydnllSlnız. . Şu kedi
yi atın dı)orurn d~arıy. .. Ne lnçim 
dfik:kdncısınız? Dlye ba ırrnıy bll !a
dı. K:x:nrn n dnm, şu kad rcık fare
den kork r mı? B nlrndc sinlrlenm tut- t:ı' i (.\. 
tu, hüsbuU 11 gUldUın. nu d a ağwu p:ızel k olur hit> Bunl r ne l 1çlm es· 
bou!u. Küfür yaptı.. Ammıı, tatlı a- f ıuıftır? Ht:p ız csı ::fız. Mut t.r ye böy
d:ımdır; kufur de yap baı.maz... Kedi le mu:ımclc ucııldıtı nercd • &uU ınU,-

yme aL"mtd fareyl dsltinc geldi •• Dik.. tilr.? 
rnn yın ıçrodı" - YruıL Bak .. Zararını 6dfye<' kmlş. 

- Alın şu c bet ked yl şuradan Ne diyorsun? D vandaıı vaz. geçi;ror 
diyorum ,ıze.ı Dedi. Kcndıml tut.ama- musun? 
dun .. Arıstıdi Jle H an da gilluyorlar. - B n söyledim zaten .. Dlkran tnUı 
Ben de b biltün gülmye bailadıı:n. ndaındır. Her z:ıman küfreder. Onun 16· 
Diknın bilsb tn kız.dı., önce Aristidi- ı:ı batmıız. D kmn özlln lamdır. 
nln üstüne yürCdil Arl.stfdi arka ka· cVcrlrım• dedı mi v rfr. Kc.tıiln z.anın 
pıdan mu\ba kaçtı.. Bu defa bcnım 7ok, davamdan vazgcçı) orwn. 1 
üstume yilriidil, Ben de dükkinm için· . 
den okıığn bçtun .. Arknmdıııı, şangır - Iki yilz ylrmJ kuruş mahkeme maa 
şungur, vltrlnanuı camlan kırıldı .. Nl- rafını do ikiniz )an yarı,yn v rcceksl-
koylo Pandcll var, öbUr gnrsonlar bl- niz ... Haydı b:ı.knlnn ••• 
zim.. Onlar tutmu !ar Dik , Dilk· Mnhkert)eden cktıktan sonra, ikisi bc-
kanıı döndüm. raber y\lrllyorl r. Yani 

Dlkran ban kızmış, arkamdan r-
d dak ri fi) ~ lmiş. 
Vitrlnanın hem iı;, hem dış c mıru kır
mışM Vitrlna dıı v rdı bir bUyill klı 
ayva kompcmc> •.. O da kırmış . Kom-
posto dökülmüş. Hep bep 1 var )'innl 1 
bi rbuçuk .llnı zarar • Bardak ta caba. 
On beş hra vitrtıuınııı dışnrıdakJ cam .. 
İkJ buçuk llnı lçerld ·ki c:tlJJl, IkJ lira 
kompostu, ilci lira da klı ... Bana yap· 
tı ldllür, onun :uran J'Ok- V nıhı yir 
ml bır buçuk lıra .. Dava yıı 

- Ne dlye in, Diltran? 
- Ne diyeceğim, erendim.. Salt o 

anlattı .. Biraz da ben anlatayım. 
- Anlat bakalım. 
- Fareden korkm m .. Nesinden kor· 

kacağım? Su kad:ırcı.k h yvan •. Ne ca
nı var kL. Amm:ı, pıs hay\•nndır •• Sev
mem ... Yani ile dört scned r ko ıyuz. 
Her gün ö lende yeme 1 onda( ye· 
rlm. Kim gidecek Kumkapıy Judar? 
Öğlenleri, ben. saat cm b rde yem 
derim~ On lkJden ııon jl herk eelml

ye b il r. Knlabalık b r . insan ne 
agu: uadılc yemek ylycl> lır, ne de pr
sonlnr m~terlye bakmıya vakit kalır
Yuıe on birde .cıttım. 1.likkanın arka 
tanı!ınd:ı btr bodrum var .. Üç b ıru:ık 
merdivenle lnllır •• Yan! içcıikt lon 
dıyirsa, o bodrumdur. Ben h r z.amnn 
o bodnımda, ed i da otunı -
rum. Bofaıumı b raz verim.. Taz.e 
pışmiş gll%cl rosto " r. Bır rostoyl41 bir 
yeşil salatlı $Ö) ırn • Yıyonım. 

M ın alt n n paçamı b r ler 

cekiyor. E ld m b kt sam, Yaninin ke·ı 
d l P mcbın çc.n aldırıyor-

Gırm ye u ıyor ln n ıruı ke-
glrcr hiç" l\ ınl mınl mırıldanıyor. 

DÖN'Ü VE GECE 

S lıhe ne kadnr ku.un olursn oL 
n onu penc re oniınd bekli or: 

- Zchlın d h ıla g im di!. 
Dive ırsızlanıyordu. Bir, bir 

buçuk :ıt geçmi§li. Gen k dm 
i ·rd n fırtm ) tutulmu bir 
nğnç ~apnu gibi titri)or. 

- Korola ı rap, kiınbillr n 
kad r salana allan gidıp g li • 
yor!. 

Di) e öylcmiyordu. Artı pcn
cercd n de oknf,~ or<'mi ordu. 
Karanlık cp~) cc b tırmı h Kcn. 
di kendisine ir niye dUşündü, 
hakikaten içten gelen bir acı ile: 

- 'e bedb ht kndınnu ım. Ha. 
yatımda bir gUıı bile oh.. dem 
dim!. 

Dedi . ilCıve etti: 

- Evlen d benim içln bir 
çile oldu!. • 

Bu ırad pı lını ordu. 
Jlızla kapı~ e ko hı: 

- Geldin mi Z Hh ?. 

- Dlkrnn. diyor, mahkem p;ınısınuı 

hepsini sen vereccksın. 
Dikran hovardıı 
- Sıma dOşrn y\lz on kunıe değil 

mi~ Diyor. Vcrlrlm. Onu da veririm. 
cYnnmış hıırmımın rO olmaz.ı> Onu 
da veririm. Zaten her zaman öyledir: 
cÖ!keyle kalkan zararla oturur.> • Kt'S• 
kin sirke kOpfine zarnr.> S:ılt şunu so
rarım. Bu y ptığınız do nıdur? Komşu
luğa yakışır hiç? •• 

f(ULAK MiSAFiRi 

Beynzıt Kızılnyın Kongre i 
Ve Bir Konferans 

Beyazıt nalıı) esi Kıl y kuru -
munun 1941 - 1942 yılı kongr i a
yın bırınct cwnart i guniı gece 
sant 19 da Veznccılcrdekı ccmıyet 
merkez bıml ı salonlnrmda yapı -
lacaklır. Kongrede muharrırle -
rimızden Hamdi Bulent Enm csos
yal sıvnsı!ltc Kızılay) mevzulu bır 
konferans verecektir. 

Muallimlerinin Maa l rım 
Geciktiren Mektepler 

Hususi, yab ncı v ckallıyct 

m kteplerinden muallim ve müs
tahdemlerin a) lık il<:retlcrinl va'k
tınde vermi) enlerin ı tlc tec
zi) c olun cakları m arıf müdür -
lü uncc dün telanil mektep idnre
lerıne tebliğ olunmuştur. 

- Geldim yn itti.. 
Di~ l'rek kapıd n girdi. F t, se. 

i titriyor ve göderi enç k duıuı 
bel ecanln parlıyan güı.leziııe ta. 
kılmaktan kaçınıyordu! • 

Lutfiyc, tellışla sordu: 

- Nerede Snlib7 

Ve .. ce\ ap beki den soruları· 
nı tckrnrladı: 

- Onu görmedin mi?. 
Gelmi)or mu? 
Hapi mi?. 
Arnp kız: 
- Gördüm •• 
Dedi ve • titriye s ile ilfıv 

etti: 
- Gelmlyeceit. 
- 'için?. 

-········· 
Hizmetçi sustu. 

LOtfiycnin mera he. canı 

rtıyordu. bl asabt sordu: 
- 'eden? 
Zeliha yine uyordw 
- ....... . 
Genç dın &inlrllli1:in 

Eulcnmek i tiyenlCT, 
İ§ ve i_çi mıyanlar, 

ihiiyetler, temenni· 
ler ve mü kıill r 

i~ ve Lşol a.n1ıı.nb.rl:ı. h~rh:uıri b r 
m vkillil /olıın oku1uculıınmn.ın 

m iktnpb.rı b ülundıı munlua.-
ve mccan n n~I ccli.Ur. 

Guc~ml in doktor ve avukatı da 
onılanlara cevap vereceklerdir. 

Ciddi bd.'va.c teklifleri de bu 
tunda ı> rasu n l unıı.caJr;t.ar. 

İzdivnç Teklifleri * 20 yaş..nd yım geçen cencı 1J.sC7i 
b ti lm. Bu c d :C n ! kultumm 
bir.ncl srufınd yun Sarı çlı mavi göz
lu 1,60 boyund ve balı Undeylm. Zen 
gtn \ e iyi blr nJl ) mcnsubwn. 2' ile 

O y .ın nr.ısınd.ı bir gençle evlenmek 
l ll.> urum. Bu ı.: ıcın iyı bir karakter 

h b olm SJ, ~ ek rnc.ktep mezunu 
\C bir yuvayı mesut cdcbllmek şart. 
l:lnnı h ı. bulunın ı, ona s!ımo.ıılık
Uı lıoyu 1,70 il 1,75 a rsuıdıı esmer 
olm ı ~rttır. 

Teki fi rlm 

* On d ı y ındayım. saııatun tor 
nncı. I tıınbu d kl.m m yoktur, on ye
dı - yınni yaş ora ında terbiyeli bir ai
le kızı ile yuva kurmak st yorum. H -
yat nrkad n d aradı 1 v ıtlıır, ev 
ışlcrlııden anln n sı bır p rça guzcl ol
ması, iyi bır a 1 kızı olmıııı, maz.lıd 

temiz o\masıdı . lç gü\cy 1 de rirebili
rlm. Evi olanları tercih cderun. Bu v -
sıfları haız ol nla ın Son T lgraf H lk 
sütunu M. D. T muraca tları. 

Gelen ektuplar 
(Bay R t B i ), (B;ı;r A· 

çık oz. Mnt.bruıyn bınıkılmıa), (Ba:r Hot: 
Mallın y. bırnkılnuş), (BaJ; LlJı M. Uy
gur Dun il uı ctU .mlz ı cktuplarınu:-

dan b lku 1 nbuld n>. (Utangaç: 
hUınbu n), (B y n Nurun: Gıılata-
dan), (R. T zc n: F t!htcn, Bebekten, 
(B y n Ş. K B: DUn siz mckluplanııı· 
:r.ı nldıktnn sonı izmltlcn gelen), (Bay 
R: Üd<Odnrdan), (B y R. Toycan: Be· 
.,lkt ştan, Samatyndnn), (N ci $• Dün
kü ıncktuplnnnıuı llCı.veten Topkapıdan, 
Istnnlıuld n), (Sonsöz: I tnnbuldan), 
(Bay I. A. t.t. K dıköyünden), (Baynn 
H. B Bakırköy ve K dıköytınd ı ), (B. 
D. Y· Kuruyeml.çller, G lat;ı ik i Şeh
r.adeb ı bey'ly be lnd , ll lsı I • 
tanbul bilybk P<>! ı ~<'n, po t.ı dam· 
ca ı o ururuy n), (B y K. T. Y n köy
den, Aksırnyd n, Kadıkoyilndcn), (Ba· 
7an S T. S Matb a bırakılm~). (Ba· 
yıın Toksö:t: Matbı y bırakılm11) Mdt
tuplıırınız vardır. i n olunan mcklup
lnn:ı d:r. ml uç l1:ınd sn t 15-19 

md Halk Sulunu muharririnden • 
lınm ını ehemmly~Uc rlcn ederi%. 

Bir B y n Aranıyor 
Fologrnf sıp:ırl,Jlcn k bul etmek için 

bir bnynn arıyonıı. K bilıyeUnc göre 
ücret \ rilcccktir. r kslm ılnf!.111 !11 lçlıı 
de !ot.o Snldc rnilrocıı t olunmalıdır. 

Açık Konuım 
Baynn ~sclı1 - Mektubunu?: nlın~ 

nuştır Ynnn ncel cevnp 5nd 1 
tir. 

Ba)an Behire - NO.mınlZ:l lata 
bir mektup g lmt,Ur. Bugün adresini· 
ze gunderllecektlr. 

hızı içinde idi. iri i~ ah gözleri bir 
şernrc gibi parıldJJ or, mcr yiizU 

hiddetten le\ alev ~ ntl ordu. Bir 
hava tnzyikinin patlnyı ınd ki hid. 
det ve ç tinlikl birdenbir hiz -
metçinin Uzerin yiirüdil, onu iki 
omuz b lnrmdan tuttu, nr a Hr. 
a: 

- Ne bud 1 y in en? 
Dı) ere devam etti: 

- İn na d:unl getirirsin b 
kııdın sen, Gôrü3 orswı merak v 
he) ecıuı lçfod ) iın. ' ··)il 
e n çabuk çabuk söyle. Mıy • 
mınh mt)rnıntı r ımda e du
ruyorsun. 

Blittin bunlan .. ylerkcn blr hid. 
d t ırgasın hıtulmu gibi titri. 
yordu. Su lini tekrar etti: 

- Çnbu söyle,. lih an 
d i?. 

Ar p kız 
idi. 

- Bir 
f:ini Öl'l 

y demedi. G lmiy c • ., .. 
) 

2inci kanun t 941 

Belediyemiz, Çamlı d bir 
otel ve gazino in ettirm 
üzere, maliyeden 16 bin met• 
re murabbalık bir arazi &atın 
lıyor. ln§a luh, ot l ve zi

no ikm l edılir de, ınaa ıle, 
ço uk çoc ·, şöyle bı:- gun 
v almıy Çrun ıc y çı nz. 

Bu müe &eilin uyült 
C hcay y purı c ğım b). 
liyorum, Amma, ne tar fın 
inta olun cagını heniız b imi· 
yorum. Büyü Çnml cnnm ab 
ve hav ı enfo .. lir. E ~• ve 
me hur birçok etibb .ıın ifa
deleri ile abntiı ı, umlıcn· 

lar, 9aheser bir h vn ve auya 
m liktir. O civ rd oturanlar 
vey v ktilc olurınu o n nr 
bilırler ki, ınlıcad n İ t n· 
bulun, Bo w azın or u u t ev-

.AG~''"'"'edir. zın, çamuc d 

bir grup vcy hır mehtap 5CY· 
retmenın tndııı oyum ol
m z. 

Küçük ÇaJUbca, Büyük 
Ç mlıca ve 'J omı uk ul rı d 
fcv • l de ze dir. 

V aktile, ~nmlı ve civarı, 
Sultan, Şehzade, Nazır, V °" 
zir ve vükela yota1:ı idi. Hô.. 
la, o eaki gunle, m hatıralo.rı 

olan muazı. m korular ve a· 
r ylnr ve köş l..r durur. Bir 
ısmı, bu un h be h linde

dir. 
B lediyemiz, Ç lıcıı.yl\ o

tel ve g zino y p ırm d n ev .. 
vel, bence, Çamhcanm yol • 
rını yaptırın ıdır. eae , 

yazın, ı ıklıdan üyü Çam
lıcad i au b ııtın çumrken, 
müthi bjr toz b nyosu y • 
par ınız. Vaktile, Büyük ve 

üçü Çamlıc nm civ rında, 
ço muııtnzanı ve güzel §O&e

lcr vardı. u yollnr .z m nla 
bozuldu. Esl~i Çrunlıcayı bi-
lenler, h brl rl ki, Çamlı 
ve civ ı, s n u un en iızel 

ve en bol yoll rın malik bir 
aayfiye yeri idi. 

Eğer, yoll r y pılmad n 
otel ve gazino inıaaın kai ı· 

ıılıraa, pek garip olur. Çünkü, 
o lüka otele gidecek mÜ§lerİ· 
ler, herhalde, toz bu\anmak 
iatemiyeceklerdir. 

R. SABiT 

ı Sinemalarda verem 
mücadele cemiyeti

nin pulları 
Beyoglunda otıur ıı k rileri

rnızden Muharrem }<' yzı ya -
zıyor: 

c- Geçen gec Bcyo lunun 
büyük ınemalarından bırın 

' gittim. GI eletden sıncmıı bı

leti He iberaber iki kuruşluk ! 

veı em mucadele comıyetınin , 
pulları verıliyordu. H yretle 
gordum k , gışe memuru sıne -
maya girmek için hucum eden 
yüzlerce kişiden ik~r uruş 

alıyor. Fakot mukabılindc pul 
verrrnyordu. Sıra b na d g 1-
miştı. Ayni şek ld h re.ket 

ttL Artık day n mad Bı: 

ne biçim . H rk t para ı 

alıyor, fokııt pu rmıyor -
sun dedim. G memuru 00.. 
zuldu. Fakat pıskınlikle cbayım 
ıkızmnymız, alın size on ku -
ruşluk birden vereyim ı> diye
rek ilci pul uz ttı. Vaziyeti ika· 
pıdaki mallye memuruna söy
ledim. Guldu ve aldınnııdı.ı> 
KarHmizın hakkı vardır. B 

ook sinemalar bu ~\..at mues
esıne :> apılan yardımı ken

d! ceplerine indirmektedirler, 
Alakad ın hiç olmazsa bi
lcUer u ıne bir damga ıle 

bu · düzeltm ı 1 ımdrı. 
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Bann kapısı hızla Jt.ildi ve içe
n bıri girdi. Kapının açılmasile 
..ıona bir Iahz.a soğı.rk bir rüzgar 
hücum etti .. Bu gelen iri yarı Flan
der'dı. Sırtındaki fok balığı avcı
lsrına mah.su.s tüylü paltosile aca-

1ı> bır hayvan1 andırıyordu. Ya -
rumda·ki ı.ıındalyaya ilişerek ke -
derli bir bakı~la bana bakmağa ko
J'lkkı . O zaman omzuna vurdum: 

- Nen var Flander? 
Önümdeki \'ioki berdağını bir 

,..tırmda dikto. Bu hareketi ~uha
bma aitti de güldüm, bunun üze
rine: 

Bu g<e<:e nt·rclesin? 
- Gel! diye ben . >'Üri:Pkledi, i~te 

sövlediğim bar . 
Çarnaçar gırdik. Bunun ıçerisi 

düman doluy<iu. Tezgiı.ha ookula -
rıtk birer tab\ıre}e çöktük. Oturur 
oturmaz Flander uyudu. Huyunu 
bildiğim için uyandırmadım, bar 
ııahibinl çağırarak: •Ne yapaeağız?• 
dedim. Adam: 

- Arkadaşınızı mı? diye llOl'du. 
- EYet. 
- Yukarıda dıöşeli bir odamız 

r Ya zan.: -, 
NiSAN J 

Geçenlerde bir İng.liz mC'cmu
asında. tarlııe e"l t'Sk' ıt ·ıakın 

İngıliz - Portekız ıttüakı olduğu 
ve bu itibaıla, g<c~-en umumi harp
te Portek zl<·rin bilfiil harbe işti

rak etmt'<li lerı halde İngilizlerin 
müttefiki sıfatıle 1914 cıen 19Hl ta
rihine kadar pasif bir surette har
be kar~tıklarını okudum. 

Türkler Avrupa~·a yerleştikten 

ve orada kuvv~tli bir imparator
luk tesis ettikten sonra, mütead
dit defalar gerek Avrupalılarla. ge

rekse bila tefrik cins ve mezhep 
hıristivanla dan müteşekkil •C'hli 
Salip. ordulanle muhar€'belere gi-

- Y oo, gülme! dedı, 
- Ne yapalım. 
- Canı sıkkın bir adama gü -

hinrnez, bugün biliyor :musun çok 
ımuztaribim. 

var, yeni boşaldı. Arkada. mızı o
raya çıkaralım. İstediği kadar u
yusun! Biliyor musunuz, bu arka
daşınız çok içiyor Dün de buraya 
gehnişti. Bütün gün içti. 

- Bütün gün mü? 
- Evet. 

1 rişmişler, bazan galip, bazan da 
mağlup olmuşlar, fakat daima si

yasi ve milli varlıklarını kurta -
rarak istiklallerini muhafaza et -

- Hayır ola anlat bakalım .. Arkadaşımı 116l'smadan odaya çı- mişlerdi,-. 
- Biliyor Jml.9Un Suzan öldü. kard1k. Odada nefis bir kadın ko- Osmanlı devletinin satvet ve 

- Suzan mı? Kim bu Suzan? 
- Ah, ondan hiç iumseye bah-

eetmemir;.ın. O parlak ve mes'ut 
fiinü bekliyordum. Arkadaşlara 

eürpriz yapacaktım. Fakat iie bak 
&; öldü. Dün öğleden sonra limana 
aırinre, doğru oraya koştum. y<l'k
ı.ı. Meseleyi anlattı:kır, bir otom<>
bllin altı.n<la kalmış. Allahmı neka
dar üzüklüm, şimdıi nekader bed
bahtmı. 

Mütlıı§ içerdi. He.- kaTaya çıkı -
tmıv.da durup dinlenmeden lı:a -
fayı çekiyordu. Başı dıümanlanınca 
obnadlk şeyler, vak'alar anlatırdı; 
fakat bu ııeier 9e6inde samimi bir 
eda vardı. 

- İyi amma fil Suı.andan biraz 
daha bahı;et. 

- O benim nişanhmdı, eııkiden 
ııuşalanmı.ştıık. 

Uzun ylllardanberi bir şirket 'he
abına fok a h)'Ordui<. Bu müddet 
sarfında bana bu SÜZ'8ndan hah -
eet.ınıeıımş olmasına ,aştım. Acaba 
neden çekinmifıti? Neyse sabahm 
üçünde ordan çıktılı. Kohırruı giı-
dı ve anlatmağa ~vam etti: 

•Suzan pek güzeldi, mr gelincrk 
(f!bi idi. Onu ta çoou'k.ken tanımıştı. 
Annesi, kızını küçük bmıiuırak öl
müştü. Annesi ölünoe Flander kıza 
bir pansiyon tutmwıtu. Sonu o
nunla evlenece«ti. tı;te bunun için 
düğün haberini ansızın verecekti. 
Bir &ürpl'i-Z ~·apmal< istiyordu. İsti
y<>rdu amrna, felek yar olmmaışiı 

Sözünü bittTince sordum: 
- Neye gemiye gi.tnııiyonıun? 

kusu vardı. ·Oh!. diyerek geniş bir 
nefes aldım. Bunu gören bar sah\bi 
izahat verdi: 

- Burada gü.zel bir kız oturu -
yordu, zavallıcık bir otomobil al
tında kaldı. öldü. Çok gençti 

- DenıE4< bu kok.u onun. 
- Evet efendlln 
- Siz bu ar.kad~ı dernek tanı -

yorsunuz, buraya gelivordu. 
- Hayır efendim, ilk defa valnız 

dün geldi. 
- Bu güzel kızın adı neydi? 
- Suzan. 
Flander'in kendine gelmesi için 

fld gün geçti, arltk denil!deydilt. 
Sabahleyin güv..-tede g6zinfrken 

ımdıını: 

- Yahu fil Suzan mesele&i neydi. 
ani.atsana bir da ha? 

Kı:zard1 ve kızdı: 
- Bırak Allah l>'flnna o P;iin 11"

li.tıa çok lçınlstim, bu hikayeyi de 
ldmin anJa•tığını bilmiyorum. 

BeyoS}lu -
HALK SiNEMASI 

BUOCN 
Matine 11 de SUUfl 8 ele 

Taş Parçası 
Reşat Nlll'inin ölmM eseri 

Türqe sözlü prkıh 
Tiirlı: artlst!Pri~ yapılan 

Büyük film 
İlive olATalı: 

KIZIL DERİLlLER 

l - Büyük SaırtiMtt filmi , B1lilat ıpebiJo UlkmYa. ke= ;t ta ... ----... -
ŞARK Sinemasın1r.. 

Arabac·nın Kızı Dunyaşka 
HElNRICH GEORGE. - HIWE KRAHL 

Söpw filınuwı luızandqıı -.ıt.d• ~ .,.. her laTetlGı 'l'Ukıı 
bulall talep ıı-IM bu film ÜÇÜM •(j HAJi'TA DA pierllecüiil'. 

YAVUZ SULTAN SELi~ 
Halifel,r ;Diyarında 

.No. 112 Vaua ı M. SAMI KARAVEL 
' -~A~r~h;.;k;..;Ç•o·· Iiiün-ıiltaiiiımıııii!!o~rliitaıİııısıİııııiiln~dıilla~i~d~ik._~o. 
Bız ııola doğru yürurl<en sağ ta. 

ral.amıııda bıraktığımız akıncılar>
mı.z Mem!Ukleri daha hata kılıç

~ larıle dogruyorlardı. Çünkü ldem. 
J(ıkler akınc:lanmı"" karşı yuz çe. 

v i ti. 
\ ola <logru topun ı;edasıruıı 

g. 1 .gı yere doğru )'1İt'tiy-0rduk. 
Yedme' h•rb<<iarlara ye~ebil 
dik 

TPZ d n1an, otuz. adım ilerimizi 
g<tırmemize nuinı oluyordu. Çavuş 
brzi sağa döndürdu. Harbedarları 

oııe geçırtt . 
BitdeM>ıre ıafııı bafmda bulu. 

nanlar k<:>şmağa ba§ladılar. Düş. 
man ateş ediyo.rdu. Oiı: yalmUru al. 
tında idik. 

Bi2 lıem kO§uyor, hem de önö
mü:ıde g:idenlerin ölü ve yarahlar 
ü:zerinden atlıyaralı: a.rclından ~ 
mağa barladı.k. 
Yürüyüşümüz blıdenbire dm'du. 

Artık cephemiz değişmişti. Hepi. 
mlı birdenbire durunca biriıirle • 

rimize çarpıştı.le. 
Artılt sahranın tam ortMmda bu

lW\\Jyorduk .Düşman süvarileri at. 
larını alabildiklerine ı.oştıaank 
irlerımb.e saMlırllYQl'dıı. 

kuvvetinden ürken ve onunla iyi 
geçinmek lüzumunu t.akdir 6den 
Avrupada, bu yakınlık politikasını 

ilk ö~e Fransa tatbik etmek iste
miş ve o zaman vukua gelen mü
hj~ bir ha<füe bu teşebbüsü kuv
veden fiile çıkarm~tır. Bu müna

sebetle iki devlet arasında akte -
dilen ıtilaf dört asır sürmüş, yal -
nız g<'çen harbiumumide kısa bir 
müddet için inıkıtaa uğramıştır. 

Bu dört yüz yıl içinde hiç bir 
Fransız Kralı itilafın bo7ulmaoına 

taraftar olmamış ve - gariptir ki -
bu uzun dostluk münasebetlerinde 

Türkiyeden zaman zaman bir ta
kım mütalebatta bulunmuşlar ve 
çok defalar memnun edilmişlerdir. 
Bunlardan birkaçını kaydetmekle 
bu itilf ı !arın wr tarihç~ini ~izmek 
faid<'den hali değildir: 

A Fransızlarla. Pavi~ h ~ 

tinden <;0nra vapılan ilk anlaşma, 
Kanuni Sultan Süleyman ile bi
rinci Fra~oıs arasında imzalan -

mış, padıı;ah. Kralın sefiri olarak 
İııtanbula gelen Frangipan'a efen

disine takdim edilmek üzere, tarih
de iz bırakan meşhur nameyi ver
miştir: 

cSen ki Fransız ülkesinin Kralı 
cFrançoisaın ve tarafıma sadık 91!

•finni gôn<lermişsin, memleketi -
enin düşman tarafından ~gal e -
.dildiğinı ve senin de şimdi hapi&

..ıe bulunduğunu bildirip kurlul

.:man için benden imdat ve yardım 
cistiyorsun .... ilfilı ... 

Bunun üzerine Kanuni S~ltan 

Stıleyman, Barbarosu büyük bir 
filo ile Fransaya göndermekle kal

mamış, Fransızlara mıakama.tı 

mukaddese• nin muhafazasını e
manet ettiği gibi 100/5 rüsuma ta
bi olmak prtlle Türkiyenin her 
tarabnda FranS12lerın serbestçe ti
eattt1.e bulunmalarına da muvafa
kat etıni'jtir ki, ~ur •Kapitü
lkyon• denilen cUhudu atilra. bu 
t.arihde memleketin başına bela ol
mağa başlamışlardır ... 

O vakit.tenberi Fransız siyaseti 

Memlllkler, hücum ederken 
mantoları ~ardan UÇU§"1yor, el. 
lıe!'inde kılıçl.an parliyordu. Bizim 
aık.ıncılar da kımuzı k:iilfilılarile 

~ peşinden,' dörtnala ta. 
ldp edi)"orlar, yeti§ti.klerini kılıç -
tul geçiriyor !ardı. 

ÇaVU§ bağırdı: 

- Heyi Dumıayuuz çek, çek a. 
t.!f! Çeksene! ! . 

önde bir lı:alabalık yığına ateş 
..ımiştim. Bir daha ağrıi:>ozu bo • 
f81ttı.m. Bütün agrıh<nlar patlı • 
yordu. 

Sonra tambur çalındı. Hepimiz 
tüfekleri omuzwnuza astıılı;, kılıç -
lara asıldık. 

- Ya Allah .• 

Hepimiz birden yalınla!~ düş
ıınaıı üzerine aWdı.k. Bu düşman. 
lar, geri püskürtülmüş Meml(lk. 
lerin muavin Jwvvetler:i idi Hay
vanlarını dolu di7.gj,ı:ı salıvermiş.. 
!erdi. Önümüzden o kadar çabuk 
geçtiler ki. biz ancak lnlıçlarım.ızla 
Q&l bef yinnl. 1.anesUM ~ 

ril'l-~i.- 1ne.l bır .r.2ttı hareket takip 
.,,;, or. Türkı ·e ik da.mi ;ı.litf .. 

B - İkınci Henrı, yın< ICmıni 

Süleyn1ana, de lö. \1ıg.ıe naınında-

k sefirini göndererek Padı~ahlan 
:\1.,carıslana kars: ,efere giri~me -
s.nı. Akdtnizde kı,!amak üzere biri 
fil~ ~ ... ı 1:arıln1asını ve iki milyon al
tın ödüıı; veı mesinl rica ediyor. (1) 

Para cihetine ptk yanaşnııyan 
Babıali, diplomatik bir lisanla ııu 

mukabelede bulunu~·or: 
- Hıristiyanlara ve dinlerinin 

sair dü~manlarına i.kı·azatta bu -
lunmak islıimlarea şer'an yasak
tır ... Osmanlılar, dost ve müttefik-
!erine vücutlerile, kuvvetlerile 
yardımı, nakdi muavenetten fazla 
kendilerine bir iıdct ittihaz etmiş
lerdir .. 

C - Dördtincü Henri ise, ma
hut .capitulatıons. !arı tecdit içın. 
en muktedır i>f'f iri olan j<'an de 
Gonteau - Bıron'u İstanbula ızam 
edivoı'.. 

D - Meşhur Colbert, on dördün
cü Louis'ye rağmen, ~Iarouis de 
Noitenel'i Padişah ile .veni bir ti- 1 

caret muahedesi imzalamak ıçin ı 
Babııiliye gönder!~·°'" Muahede im
zalonıvor, fakat Sult&n Siile\'man 
hayreİini gizli:vemi!'erek: 1 

- Nasıl oluyor da, o kadar bü
yük bir Kral bu gibi ehemmiyetsiz 
tüccar işlerile me~gul oluYor? .. Di
ye serzeni~te bulunuyor .. 

E - On altıncı Louıs'nin İstan
buldakı fefiri Mösyo de Samı Pri
yest, Krala bir mektup göndHerek' 
Türk ordusu için ikı muall imin 
izamını bildiriyor. Fakat rakamda 
hata eden Versailles sarayı, iki ye
rine on iki topçu, bir bahriye in
şaat mühendis; bır dülger ve bir 
dökmeci ustası, iki diikn·,eci ame
lesı yolluyor .. Hir. de bekleııilmi
yen bu •heyeti a'keriye, İstanbula 
:ı-erlcştiriliyor n beş sene müddet
le kalıyor.. 1 

F - Bütün A \7upaya ililnı harp I 
edip meyu"' vku ·an ·Conve-ntion 
hukürl'e ı. r ıye ı e dostluk baı;-1 
larını kuvvetlendoriyor .. 

G - Consulat hükümetinin ise. 
25 haziran 1902 arihinde Türkiye 
ile akdetiği bir ahitnamede, eıcüm
le şu satırlar görülüyor: 

•Cumhuriyet hükumeti ile Babı
ali, karşılıklı olarak topraklarının 
tamamiyetini tekeffül ederler ... 

H - la04 de Napolyon Bonapart, 
üçüncü Selim tarafından :kendisine 

1 
gönderilen fevkalade sefaret he
yetini kabul ettii esnada, ba.'.'ffiu -
rahhasın : 

- Zatı haşmetlerinin şahsında. 
imparatorluğumuzun en ~ki, en 
sadılt ve en lüzu:mlu müttefikini 
selamlamakla müftehiriz ... Sözle-
rine, Bonapart aynile şu cevabı 
veriyor: 

- Osmanlıların saadet ve fela
ketini mucip olacak her hal, Fran-
112ların da saadet ve iel~ketini mu
cip olacaktır ... 

İşte zannıma göre, tarihin kay -
dettiği. en eski ittifak İngiliz - Por
tekiz itt.ifakı değil. dört asırdan 
fazla bir zaınandanberi devanı e
den, nıuhelif safahatını arzettiğimiz 
bu Türk - Fransız ittifakıdır. 

(1) de la Vi.luıe'in hatuatmdan. 

tik. Üstünden sahipleri düşüp ö. 
len hayvanlar şaşkın şaşkın bir 
Yandan hır yana koşuyorlardı. Fev
kalade güzel hayvanlardı. Hay • 
Yanlardan birisi arkadaşlardan bi
risıne bir tekme atarak di§lerini 
ve çenesini çıkardı. 

Ayaklarımda kunduralarım yine 

eskimişti. Hiç ayakkabı dayan -
mıyordu. Ölülere doğru 90 -

ilruldum. Birisin.in ayağından gü
rı:el bir kı.mıızı çizme Çlkararalı: a. 
yaklarıma giydim .Muharebe mey. 
danında galip gelen taraf için her 
veY vardır. Bölüğün 4epoyuna 
müracaate lü.rom yoktur. Diğer 

to?)adığınuz ganimetleri ordu ile 
beraber gelen tüccarlara satıyor. 
dul<. Bu tüccarların hepsi Rumlar
dı. Tüccarlar alayların peşiııden 
geliyorlardı, Bu fena bir§ey de • 
ğildi. Elimize ne geçerse bunlara 
satıyorduk. T~ :ııriişlıillAt.ı. °"
tadan kalk:ınış oluyordu. 

Artık bir iki mu<wırebeye gir • 
mi§Urn. Blrkf>9 düşman kelleei ı.-

Şima i Afrikada l 
Fransız ordusu i 

:}iın;.h Atriko.ıntn \a,d~t.>-ti git • 
tikçe ehemmiyl'tini arttırı~ or. i'tla .. 
reı;..,J Petenin n1ütareke ~artlnrı 

haricindeki Alman taleıılerin• bo
l un eğmeınek için, hükiunetini Cl' .. 
zeire ve )•ahut T..,,,usa nakletmek 
kararında oldui;u da sö~lendi. Hat_ 
ti on Frahı,Lz baı·p geınisinin Tu .. 
lond•n a;yrılarnk, meçhul bir is
ti~.amete ,aiılebi ibtimRI şimali Af.. 
•İkaya gittiği de iliıve edildi. 

Blı lddiaya göre de, Mareşal 

Graziauiyi şimali Afrikada geri • 
den vurulmak tehlıkesi korkut -
muş ve bu sebepten Ttınus bo -
yımdaki tÜml'nlerini iııgilizlerin 

kuşı,ına çekememiştir. 

Bu vnziyet kar~ısında, bir sual 
hatıra gcJiyor: Fransızların şimali 
A{riknd.a n~ kadar ku\ivetleri \lar? 

Suri~·ede olduğu gibi, şimali 

Afrikada da Fran';lZ ku\•vet1erinin 
lıakiki miktarı bir sırdır. Bununla 
bf'raber , }~rans12ların şin\alİ Afri. 
kada yarını nlilyon askerleri bu ... 
Junrfu~u ~\lenme-ktcdir. 

Fakat km vetli tahminlere göre, 
Fransızların Fasta , Cezairde ye 
Tını U'-f a nıt>,·rut k U\'\•etleri 306.ııOO 
ki~idir. B" kunetin 150.00U i Tu_ 
nusta, 70,01~1 i Cezairde, 50,000 i 
Fastadır. Bilhassa ağll' topçu ..e 
tnnkl:ırla rnii<:ehht'zdirler. 

Bundan iki '"ne ene!, İtal~'an-
1nr Tunusu Fransızlardan ap&.;'ık 

istedikleri zamHD, burasının nıü ... 
d•faası trı'hirleri bir kere doha 
gö2den grcirilmişti. Bn sebeple de 
ku\'\ etlrrin aüktarı arttınlını•tı. 

De!'iuilik bakımından halen 
Kazahlnnka, Oran, Bizt-rta 'Ve 
GuLesdc bulunan Fran ız deniz 
v3hitlerinin ehenınliyetleri nta .. 
liım değildir. Anrnk bunların 

511.0011 loırn ı:eı;mcôiği zanııedıl -
mekte.dir. Bu limanların i~indc 

bilha•sa Bizerta hütiiıı İngiliz fi
losunu koynuna alarak kadar mü
kemmeldir. 

Ha,·ncılrk bakımından mütare
ke zamanında ~imalı Airikada 108 
kadarı son mod<'I bombardıman 
tayyaresi olnıak ilı.ere 700 tay)·a ... 
releri vardı. 

Hnacılrk bakımmdan bilhassa 
Tıınııs Trablustan, Sardenyad•n ve 
Sicilyadan gele<'t'k kesit akınlara 
maruz kalabilırdi. Hatta bir aralık, 
bir tan·are tamir labrikıw;ı inşası 
da düşiinilldil i" de yapılmadı. 

Fakat buna mukabil TıınıJBta kuv
vetli tayyare ii•leri vüeude geti_ 
rildi. 

Şinıali Afrikadaki Fransız kuv
vetlerinin terhis edildiğine ihti • 
mal verilemM. Ancak bazı me -
mıırlara, çftçilere ve muallimlere 
izin verilmiş olabilir. Hatta işgal 
edilmemiş olan Fransadalı:i vazi. 
yetin de böyle olması muhtemel
dr. 

Şimali Fransız Afrilı:a!il, hilen 
General Veygandın idareııi altın. 
dadır. 

General Ve)gand Mar~l Pe -
tene olan bağlılığını atıkça ifade 
ebniştir. Cezair valisi Amiral Ab. 
rial ık Genenıl V eyııandın sağ 
kolu gibidir. Öyle görünüyor ki, 
eğer Almanya geçen haziranda im
za edilen mütareke hükümleri ha
ricinde ve Fl'ansanın şerefi ile 
gayrimütenasip yeni prtlan Ma
reşal Petene kabul ettir:ıneğe ça. 
lışırsa, General Veyrancl harekete 
geçecektir. 

ÇUCmuştum. Liıkın muharebeden 
bir şey anlıyamamıştım. Anlaşıl. 
llli.yordıı da .. 

Maamafilı ltumandanlar işi bi. 
liyorlar. Biz yalm.z döğüşüy<ırw. 
Akıncıları.mu: dÜimana göz aç • 
tırmıyor. Hele o babayiğit Ana • 
dolu sipahisi... çok cengaver in. 
aanlar ... Bunlara §e)'tan denebi. 
!irdt Akıncılannııe, sWnştılar mı 
ortadan hemen bir fl!yt&n ııtlriisli 
g>bi yok oluyorlardı. V ~ işi bie.e 
bırakryorlardı. 

Sabaha kadar ak.ı.nc>lar oxdunun 
etrafında clıol8farak nöbet bekli • 
yodardı. Gece sabaha kadar akın. 
cılar ordunun etrafında, gerile -
rinde binlercesi devir yapar ak d.cı. 
}aşıyordu. 

Düşman bozulup tekrar geri çe. 
kilıni§ti. O gece sabaha kadar ıssı.ıı: 
bir sahranın çakulı ve taşlı bir ;ıı._ 
rin üz.erinde lrona«la<hlı:. 

Saıbah erkenden kaldrrWlar. Na
maz bile kılmadan ~ hıııı.ırlan. 
dııl<. Aolafı.lan buQün y~ 

No: 6~ Yazaa: RAH~i Y.% 

Deniz Fedaile 
OStv':Af'.ıLI - İT AL YA HARBİNDE TRABL 

GARB ve ADALAR MUHAR~BE~ - __ .... ------ ~ 

italyan filosu ortalığı boş bulmuştu 
Zırh kuşagı altı pus ve güverte 

zırhları o zanıanın ıemi toplarına 
mııkavemet edecek yapıda olan 
A\•nillih, harbin bidayetindenberi 
Beyrutta bekli)·or, !ımanın müda
faa•ı, halkın maneviyatını takvi. 
yeden ibaret bulunan vaıifesini 

yapmakta devam ediyordu. 
Preveze, Rl'şadi)·e ve Şinkin ba•. 

kınları ile Adriyatikteki İtalyan 
donanmasının harekata devanı et
tiği sıralar<la her an Beyrııta ya
pılacak bir deniz hücumu bekliyeu 
efkirı u.n11nniye, o sırada Avrupa 
devletlerinin muahazeleri, O.mantı 
in1paratorluğunun protestosu ve 
en mühim &ebep olarak da Trab_ 
!us, Bingazi ve Derneıle İtalyan 
istiJisınuı rnaha11i rnvka' f'ınet1er. 
le sahile inhisar e-tmesi Be~·nıt ve 
Al.denizdeki Osmanlı adalarına ya
pılacak deniz hüt'un1larını alı1'.0Y· 
nııış, geriye bıraktırtnıştı. 

lf'll l•'!"İnienelinde Adriı·a • 
tiklf'ki Osmanlı limanlarına taar
ruz edeu İtalyan filosu teşrinisa

ni ve kinunuel-•vel ay]arile kinu
nusani 1912 ayını yani üç a)·lık fa_ 
ali~···tini Trablus harekatına hns
retnıiş, maholli mukavemeti kır-

1'1Uk i~in uğraşırken de gl'rek Av· 
ı·npa efkirı umumi~·csinin, gerekse 
Osmanlıların protestolarına mey_ 
dan nrmemek üzere baskın ve 
taarruzlarını bu harekatın sonuna 
bıraknııstı. 

K!uıu~uıı..ani muharebeleri Trab .. 
Jııstaki İtab an ordusunun arttı -
rJlması. getirilen ~eni fırka ve 
kolorılularm da i~tirakile hare
k~hn Trnblus şehri hudutlarından 
çöle intikal ettirilişi. Sünıısi mÜ

eahitlerile Tiirk askerl~rinin müş
terek karşı koyıısları arasında in
ki,~fı arlık donanmanın bu sa .. 
hil!ere hnl:lı kalması liizunııınu 
ortadan kaldırdığından İtal)'an 

donannıa'1 biiHir. fırkalarile bir
likte Al<d~niz herekfıtına dl'vam 
etmek. adalara taarru• ve i~gal ey_ 
temek suretile yazif~ine devamı 
kararlaşhrmı~tı. 

Limanındn bir hıtrp geıni•i bu
lunan Osmanlı sahıl ~ehirlcri bu 
bahane ile taarıuıa uğruyor, Bah
riahmerdekı zayıf ltal) ~n füosu • 
nun Tiirk destroyer ve gambot fi_ 1 
lotillilsı tarafından devamh surette 
taciz ve tazyiki, İtalyanların Ak -
denizde harekete ııe~melerinde bir 
sebep ''e koı gibi kullanılıyordu . 

iıte, harbin bidayetinde İtalyan 
donanmasının hüuım edeceğini 

ileri sürerek Beyrutun tahripten 
vikayesi için bunlann limandan a
lınmasını istiyen vali Hazım bey 
paytahttan aldığı cevap üzerine 
aükiıt etmiş, ilk günlerde İtalyan.. 
)arın hlicumıınu bekliyen Beyrııt 
limanı aylar geçip de bunun ya_ 
pı!madığını görünce artık bunu 
diişiinmeğe liizum görmemişti. 

Fakat Avnullah süvarisi Şem -
.ettin kaptan korvetin selıi-z topile 
herhangi bir taarruza mukabele
ye hazır bulunuyor, ihtimal veri
len bir taarruz karşısında hemen 
mendireğin haricine çıkıp dilş -
mana mukııbele ili' harheylemeyi 

i.ş mühimdi. Bizim m~a sol \.Q. 

raftan gidiyordu. Daha bin adım 
yürümemıştlk, bir kayanın arka. 
~ından bej arkad114ımızın ltafa -
}arının gövdelerinden ayrııl.aral< 

kesildiğini gördük. Bunlar Mern
lfilrler tarafından gece baskınına 
uğrıyan il&i hat ııöbetçilerl idi. 

AJj Sait bana: 
- Görüyor musun Karabulut! 

Görüyoc mU8Un iU Mıııw barbar. 
larının yaptıklarını . 

Kurt Mehmet, öteden bağırdı·: 
- Yoldaş! Gece oywıda kaza • 

nan, gündüz kaybeder. 

Hei?Jıiz arkadaşlaruruzın bu ha
line sinirlenmişUk. Asabiyetle yü
rüyorduk. Bazılarım1.2 di.şlerini gıı. 
cır gıcır biliyordu. 

YÜ2Jbaşımız öyle sinirlenmişti 

ki, hem gidiyor, hem de arkasına 
klönüıı bakzyordu. Yumruklarını 
sıkıyor ve bıze bakar ıı.k: 

- Hadi. badi!. 
Diyordu. Aradııllft on t.>ş dRkika 

ieçoDi6U. Teduıır bize dlinF:re&.: 

tasarlamış ve haurlıklarıoı 
lamış, be!.liyordu. 

13 tuba! sabahı. ay !ardır 
nen ltu taarru.ı cereyan e-tti· 

Beyrut; kış s11bahıuına 
hafif sisli bir ha\ a içinde 

m1ş, limanda giindelik faali 
ilk kısımları kendini gô<terı 

Avnullah ve bmıo<lorlıık 
de demirli bulunan Aııkar• 
henüz sabah hin1etinc ko) ul 
tu. 

Gemiler herhahg; bir t•" ı' 
karşı evvelce ha,.rlıldı bul~ 
yeri ardı. 

A\·nilliıht!a di>rt t.uıc I'\ lı~ 
tane de ıedi lıu~"ldul· l<>P pi 
euttu, Bunlardan 'aııtak b~I 
muzluğu batarya,ına ~ iızb•I' 
at, iskele baş oın111lu~ıın•· ; 

!izim Biirhanettiu, >ancak ~ 
muzluğuna rniil~ıiın ?\aıif, 

kıç emuzluğuna da ~'iüba,ı 
kumanda eıli~·orlardı. 

Korvetin topçu kaptanı 'iil 
Faik beydi. Mııavinlii;ini dt 

hane memuru müliızin· Sa 
ifa ediyordu. 

Tilrk bahriyelileri, ita!~• 
taarrıoları anında ıyi bir 
bele aöstermek tasa\•vuruııd• 
ler. İşte bu taoavvurla nıe ~ 
lunulurken beklenen b:• "'' 

taarruz 13 şubat •abahı -.ııı1 

de liınana gdip çatan iki il• 
kruvazörüniia att<..ile Jllt' 

çıkm1ş oldu. 

Gemilerde sabah hizmetlel' 
riililrken, Avnilli.hm ra"tl•~ 
fukta iki duman siihınu g 
diiğiinü, harp gemisi .ıunıao 

çok benziyen bu duman sfı 

nnın her dakika biraz dalı~ 
taştığını Ü\·ari e rapor etti~ 

Beyrut komodorlağu d• 
ftiriinen dnmanlann düş"''' 
nanmasına ait o1nıası ihtinıa\ 
bahsederek Avnillah •üuri>i 

sellin kaptana haber göndtr ı' 
Süvari bu raporu bira:t ~od 

komodorıın fıabt'rinı kail\ altı 
rası baştnda a1mı~. lıeınen ~•' 
bakmış: 

(Ark ... 

Bu akşam: Ş<'hıadebııŞ1 

TURAN 
Sinema - Ti~ atro.._.ınP, 
Sinenıa. Ti' 111tTo .. \"st'·t 

San'atkar NAŞIV 
ve arkadaşla". Biıyü~ ııf 

VARYETE nuınar• 

LALELİ YA GI 
YERLERi 

1 Komedi - Uram 3 p<f 
San'atkiır J>;a~it. Altındiı 

relüııde 

Sinemada: İlli film bit~ 
1- DÜŞ1':S PETRO'' 
CHARLES BOYLR _.. 

CLAUDETTE coı.Jl 
2- ÜÇ SİLAHSOR 

Kü :BOYLAR l~I 

- Hadi, hadi domuzlaf 
Dedi. Yüı;ba ını:z sinirli 

zaman bize domuz diy• ~· ,ı 
derdi. O, domuz dediiiı ı..ı1',ı 
lirdik ki, düşmana bir yşb 

1 
muzu g?bi saldırmak ye ~ 
lazımdı. Bu sebeple hep b1 

ğırdık: 

-::- İleri. On lminci ~l~,P' 
Oğle oldu. Daha hala ) 

s1cak var. Susuzlukt'6ll ve ,Jf 
yere d~üp bayılan arkail9• 

dı. 

Arasıra yüzbaşı taıncııt"ıl 
duruy'Or ,yere düşenler• 
yordu. ( 

Kurt Mehmetle ben df ı1 
rulmn.,t.ık. Arkadaşlar 111 

çoklar!nın ayakları kanı\ , 
·r~ Cebri ve hızlı bır vtl 

pıyorduk Ortalıkta duşfll9 
ser voktu. Biz, ufak uf91' 

melerle durmacıan ak§ııf1' 
yünıdu . D"mek diı ırıs~ 
.kaçm~u, 



(Bu ynı..ı.nın metinleri Anadolu 
AJansı hültenlerinden alınmıştır) 

! elhiı eden: Muammer Alatu~ 

Na:ti rejiıniııin iktidara geçme. 
sinin sekiz:nci yıldönümü müna • 
sebetile, Htler dün Berindeki spor 
palasta halka hitaben, bir saat, 
kırı.. dakika de~aın eden bir nu -
hık söylemiştir. Evvela Propagan. 
da Nazın Dr. Göbels Berlin mın. 
tak11.>ının nazi teşkilatı reisi sıfa. 
tile bir nutuk söyliyetek llitleri 
selamlamıştır. 

llitler alkışlar arasında kürsli
Ye geldikten sonra, evvelll ingiL. 
terenin Almanyaya düşman ke • 
silmesinin sebeplerini anlatnııştır. 
llilhassa demiştir ki: ·İngiltere, 
Bisıııarkın Almanyayı birleştir • 
Dıcsine memnun 0)ıruunıştır. Çün
kü İngiltere, Almanyanın dahili 
Ve dini harplerle, İtalyanın hane. 
dan ınücadclelerile meşgul olına.. 
la.ından istifade edere bir siirü 
llıeınleketleri istila etmiş ve ingi. 
Uz inıparatorluğunn kurmuştıı.r.• 

lliller daha sonra İngilterenin 
l!osyal bakımdan çok geri olduğu· 
1111• Yahudi dostları elinde bulun. 
duf:unu, halk ekaenyetinin sefa • 
l,,ı içinde yaşadığını söylemiştir. 

AMERİKAYI TEHDİT 
llitter Amerikanın demokra • 

1ilere y~ptığı yardımdan bahse • 
derken ,bu yardmım vaziyeti kur. 
laranuyacağını, çünkü Almanya • 
llın herşeyi hesapladığını söyliye.. 

•ek demistir ki: 
- Almanyanın Amerikan ınil • 

letine karşı hiçbir kasti yoktur. Fa. 
~t .\merikan nıaliyecileri harp 
~-tiyorlarsa, Almanay onları da 
ıurııri2lcrle karplaştı.racak ikti • 
dartladır .• 

lIAMLE iLKBAJlARDA 
Bitler nutkunda Balkanlardaıı 

da bahsederek -"!arı söylemiş • 
f t-"' 
ır: •İngiltere Balkanlara veya 
başka ınemleketlere ümit bağla • 
nı_ı_şsa, hu ümit de boşa gidecektir. 
Çunkü İngiltere nerede ıörönürse 
Alınanya da oraya hücum edecek
tir .• 

llitler hund .. sonra. Almanya 
" . ' e ltalyaııın yalan propagandalar-
la aldatılamıyacağını söyledikten 
&onra, Almanyanın pfer için ilk.. 
baharda baş\ıyacak hamlesinin 
düşınana Almanvanın uyumadı • 
lını anlatacağın; ilave etmiştir. 

ALMANYA NERELERE 
TAARRUZ EDEBİLİR? 

Aınerikada Amerikanın İngiL 
t • 
•reye yardımı tekemmül etme • 
~en Almanyanın harbi bitirmek 
lstiyeceği kanaati vardır. 

l\ulumbiya radyosu üç ihtimali 
Ueri ·· .. suru yor: 

1- İngilterenin istilası (baliha.. 
lırda bu teşebbüsü karşılıyacak 4ı 
llıilyon İngiliz askeri vardır) Z
rhelüttarıka taarruz (Fransa ve 
•ııanyanuı. vaziyeti bu teşebbüse 
eııgeJ olnıaktadır.) 3- Balkanlata 
ı ....... Uz (Almanya bu taarruzu ya. 
Jl&bi!- L • • • Y g,..

1 
•ue,. ıçın Bnlprıstanı, U • 

nı avyayı ve Tiirkiyeyi kaPJI • 
lı _ııaı lbımılır Halbuki buıılartıı 

••bir· • İl •ııı kazıınamamıttır ·) 
hir uıınıııa beraber, A}manyanıa 

ltaı.t~8!ruz hazırladıiı muhak • 

10 ııiİ· y
1 

t ız radyosuna göre, şubat a. 
11rı · çi

0 
• 1 tereyi istilaya teşebbüs ı. 

ta
11 

{' Dıllsait aydır. Diğer taraf· 
liitt "gilizler, Almanyanın Cebe. 
tah ·~•ka ineceğini de kuvvetle 
Ce "1ın etnıektedirler. Bu yüzden 

neraJ " · ·· ' tle il • ayvı) kuvvetler• sur a 
•rlenı k 1 lard e mecburiyetinde ka nıış. 

ır. 

)}j;: 

g er taraftan •Devli Ekspres• 
Q·~ . ' b" t sı, llitlerin Balkanlara ır 
aarru d ı;. za geçmesi ihtimali ol u • 

'lı'ınu Y ..,. &>maktadır. Bükreste çıkan 
~Ure t 1 ' 1 ita 11 u gazetesi de, Hitlerin Ba -

nlara b" k •. · l"a· ır asırga gibi inecegını 
zınıştı. 

1, 'GILTERE HAZIR! 
•Ta· · . · · ı3 .. tnıs. ın askt"ri muharrırt, 

> u ıırhlı, 10 u motörlü olmak Ü. 

. '" 
d ' sanıldığına göre, 225 fırka • 
•n .. 

o d nıurekkep muazzam Alman 
t' Ust • • ı . <nuıı. cok geniş bir arazı ü. 
erınd ı . -ıı e • abınık rnzıyettc oldt1b'11-
u Yaıd k 1· tit· ı fan sonra diyor ki: • s. 

la a kuvv.,tleri Norve~ten Fran. 
•• llrtı şinıa] sahillerine kadar olan 
q•aı'd 
~ · e toplanmış laılunmakta • 

Hitler'in nutku 
.Son Tel·f!r~ı.Flar 

. . . 
(BAŞMAK.,,,..,... DBV AJıl) 

bitmez mi?. Şiı:ı:ıctiki halde bu bah. 

M 
, ıılıı tahliliııi bir Jıa4ka yuıya ter. 

1 e t a k $ a $ i Çin kedettk Alman;ranın Avrupa k.1.t. 
1 ı ası ve Akdeniz merindeki emel. 

S - S O lf TEL G a AF -31 2ind lcAnUT1 tq,ıt 

ZeYk ilemleriniri hazin neticeleri 

Masum kızlar nasıl 
uçuruma düşuyor? 

Hitler dün Berlinde Nazi 
rejiminin eekizinci yılı mü
nuebetile bir nutuk aöyli
yerek, bilhusa lngiltereye 
hücum etmit ve İngiltere 
itinin behemehal bitirilc
ceğin dinleyicilerine temin 
etmiıtir. Almanyanın ilk· 
baharda harekete geçece
ği tahakkuk ediyor. Bütün 
dünya gazeteleri bu hare
ketin hangi iatikamette o
lacağı hakkında tahminler 
yüriitmektedir. 

Romanya' daki 
asilerin tevkifi 
devam ediyor 

I
Atina' da bugün- !eri ve hedefleri üzerinde durmak 

1 
ı-erektir. 

kü milli merasim, H~tler. bahar"" yaz aylan için. 
de Jngiltereyi Avrupa k.1.t'ası ve 1 

Röportajı Yapan: _

1 BALOK CEMAL 
.kadar ıçtim ki ancak 
yatakta Murat Beyin 
ayılabildiın! ... 

sabahleyin 
kollannda 

Hitlerin nutkunu söylediği 
günün sabahı, lngilzler de 
Derneye lfİrJDİf bulunuyo"" 
lardı. 

bu kuvvetler uıeç kullanılacak -

tır. 
Amerikadan selen bir babenı 

göre, Alınanlar İngiltereye 250 bin 
asker getirmeğe hazır 18 bin tay. 
yareden mürekkep bir armadaya 

maliktir. 
cTaymis• in havacılık muhacriri 

bu haber hakkında şunları 'ÖY • 
)üyor: •Almanların Manş liman • 
]aruıda istila hazırlıklarını yap -
nıış olduklan bir sır değildir. Fa. 
kat bir istila teşebbüsü karşsında 
bütün Büyük Britanya adasını bir 

111
uharebe meydanı haline getir • 

meğc karar vermiş bnlunuyoru~_. 
Diğer taraftan Amerikanın in. 

giltcrcye yardım projesinin haf
taya çıkması beklenmekted_'.'· 
BİTLERİN NUfKUNU soYLE. 

Dİ<iİ GüN DERNE DÜŞTÜ 
Ankara Radyo gazetesi dün ak.. 

şanı.ki neşriyatında Dernenin düş.. 
tüğünü haber vermiştir. Artık bu
radan sonra Bingaziye kadar mü. 
him bir mukavemet kalmamıştır. 
Serbest kalnuş olan İngiliz mo -
törlii birliklerinin Bingazi istika. 
metinde ilerlemeleri muhtemeldir. 

Derne, şarki Siranayikatıın Bin
gaziden sonra en mühim şehridir. 
Burası 30 eylOI 1911 de İtalyBll 
bahri niima~·işine sahne oln1uş, fa. 
kat Türk askeri makanıatı şehri 
teslim etmemiş, İtalyanlar ayni 
senenin 12 teşrinievvel günü Der. 
neyi bombardıman etmişler ve 
ancak bu bombardımandan sonra 
şehir lşpl olunmuştur. 

1911 de vuku bu1an İtalyan 
Türkiye harbinde De...., çok mü
him harplere sahne olmuştur. O 

zaman burası bir kıymakam\ılrtı. 
İtaJyanlarm yeni teşkilatında Der. 
ne viH\yet merkezi oldu. Nü(usu 

11 360 
tı. Foka! son senelerde bu 

n~fusun sayısı bir hayli artm_ı~tır. 

Asker gözile 
cepheler 

(1 inci Sablf«l<n DtVMD) 

J)ernede ıo,000 kadar esir alı": 
dı" bildirildiğine göre, buradakı 

gı, an mühim bir kısmının 
garzınzon . . 1 
daha çok evvelden çckılmış ? : 

İtalyanların burada cıddı 
doğu ve . 

-L met göstermek nıve -
bir muaave 

1 
_ı. oldu!·lan aıılaşı. 

tini Jıes emen·~ 
lır. Fakat anlaşılmıyan bir no.kta 

rsa İtalyan başkumıındanlıgı • 
va ' b·uterce esir vererek da. 
nııı. on ı , . 
iJtıDış olmasındaki hikmettır. 

d 
.. tükten sonra, artık sa-

J)erne uş d 1 

Bükreş 31 (A.A.)- D.N.B. Sal&. 
hiyettar mahfillerden bildirildiği.. 
ne göre, Bükreşte tevkif edilen 108, 
tap"ada tevkil edilen 392 ki~den 
maada polis Bükreş ve taşrada 
20%2 kişi daha tevkif etmittir. Bun. 
lardBll 269 kişi filen isyana iştirak 
etmş olmak zannı altındadır. 
Diğer taraftan polisten öğrenil. 

d.iğine göre, lejyonerlerden profe. 
sör Cantacuzino da tevkif edilmi' 
ve evinde asilere haber vermcğe 
mahsus bir telsiz aleti bnlunmuş.. 

tnr. 

~~~~~~--' 
Bir havagazi 
faciası daha 

oluyordu 
(1 IDoi Sahlfedm n.-..... ) 

ile kardeşi 14 yaşında Dimıtri '·'' 
ce, sokakta patlamış olan havagazi 
boruı;undan içeriye sızan gazler -
den zehirlenmişler ve baygın bir 

halde Şişli Etfal hastanesine kal 

dJrılmışlardır. 1 

Eritrede Agordat ka

sabasıda düşmek üzere 

(1 inci S&hlfedm Dtvo.m.) 

Barantu mıntakasında, bir İtal
yan mukabil taarruzu ağır zayiat 

wrdirilerek püskürtülmüştür. 

Hartum 31 (A.A.) - Gallabat 

mınlakasında İngilizler dü.şmana 
ciddi zayiat verdirmişlerdir. 

HABEŞ lMPARATORUNUN 
BEYANATI 

Hartum 31 (A.A.) - Reuter a-
jansırun İmparator Haile Selıisie

nin umum ikarargahı nezdindeki 

hususi muhabiri yazıyor: 
Habeşistan imparatorunun bana 

söylediğine göre lngilterede Bath 

veJırinde bulunduğu müddetçe 
memleketinde cereyan eden hadi
seleri yakından takip etmiştir. 

Haile Selıisiye bana şöyle de -

miştir: 

cMilletler Cemiyeti nezdindı-ki 

sabık murahhasım Taozaz şimdi 
yanımdadır. 

Ras Kassa da yanımda bulun -
maktadi:. Ras Kassa eskiden or -
dunun baş kumandanı idi. İyi tec
hiz edikniş olan ordum şimdi, ye
ni<len mu hnrcbe etmek kudretin-

dedir. Askerlerim meşakkatlerini 
ve muvaffakiyetlerine iştirak et -

mek üzere buraya geldim. Nihai 
zafere kadar böyle yaşıyacağun.• 

Deme düştü 
(1 bıel Sahifeden Devam) 

Kahire 31 (A.A.) - Röyter a -
jansının Demeyi alan İngiliz kuv-

vetleri nezdindcki muhabiri ya • 

(1 - Sahlfed.., Devam) 

rına mensup subaylar ıııece ve 
günd~ cenazenin başında ihtiram. 
nöbeti beklemektedirler. Atina 
halkı da kalednli.D önünden ıııeçe. 
rek, l\tet.aksasa son tazim va<ife. 
sini yapmaktadır. 

General :uetaksasa milli cenaze 
merasiminin bu&"iin yapılması 

muhtemeldir .Müteveffanın cese. 
di dündenberi kilisede teşhir cdiL 
mekte ve halk cenazenin önünden 
geçıncktcdiı-. 

Gazetelerin bildirdii:ine göre Ge. 
ncral !Hclaksas ilk defa 17 kiınu. 
nusani tarihinde toplanan kabine 
toplantısında rahatınzlannnş ve 
boğazrndan muztarip olduğu an .. 
laşılını!-hr. İki gi.in sonra kend· i .. 
ne muvaffaki~·etlc neticelenen bit 
ameliyat yapılmıştır. Biliıhare ho. 
ğazdan kapılan bir mikrop .-esen 
bar aklarda mevcut müzmin ül. 
s rt• tesir ederek dahili hir knn bo. 
şanmasına sebebiyet vtrıni. ve üç 
defa kan nakledilmiştir. Hastanın 
vaziyeti fenalaşmış, Başvekil ko. 
ma haline girmiştir. 

Arnavutfukta 
(1 lııcl SııhlfNlm Dtvam) 

Atina 31 (A.A.) - Yunan hava 
Jruvv~tleri karargahının dfın o~

rettiği bir tebliğe göre, sal. ı ~nü 
tahrip edilen bir İtalyan ta}\ arcsi 
daha Yunan topraklarına düşmüş
tür. 

YUNAN TEBLfCi 
Atina 31 (A.A.) - Resmi Yu -

nan tebliği: Mahalli faaliyet. İkisi 
ubit olmak üzere 200 eSJr aldık. 

8. Yunus Nadi 

(1 ID<>I S&blfedm Devam) 

kamlarla yaı.ılmıştır. Macit &: .. :ıer bu 
ioden dolayı mahkemeye ilk deta yir
mi beş bın JJralık. bir idtLa ar:.c tıniş ve 
biliıhara buna yirmi l*.; bin liralık. bir 
iddia daha ilii.ve eylem~tır. Amele gre
vine ait olarak mahkeme dosyalarında 
bulunan suUut evrakı Ataclt Somer'in 
idaresizltğine aittir. Buna rai?m n ga
zetenizde Macit Somer'in uıadcni ı~lct
ınek için 180 bın liralık bir ıcrnınyeye 
lüı.u:-n göst< rcrek bunu bulı..luı:~na ve ma 
denden 200 bin ton cevher cıkn:rıp sat
tığına ve bundan 400 bin lira kar ta
hassül etliğuıe ve ıimdi kfırdan 100 bin 
lira dava etınekt.e oldutuna ait yn.zılar 
nef:Ulemre ve m:ı:hkcıııeye arzolunan 
iddia ve müdaCaa şekillerine nıuhali!
tir. Yeg~ne hakikat, muhtelit teknik 
.ebeplerdcn dol .. yı işletlJmcslnde çok 
muşku 1 3.t görü.len rnadenın Elibanka 
devrolwıarok büyük: bir zıyanla tasfiye 
editmı.ş: olınasından ibarettir. Mahk.e-
m~lcre arzolunan ve orada kanu.:1i hü~ 
ki.ımlerin~ bağlanması labfi bulunan 
şahsi iddıı1lnrın bir <le ı:azrte sütunla -
nna nakline kadar dug u olacağını mü
nakaşa ctmiyerek. bu turlü iddialardan 
şahsıma teallôk: eden yukarıki mese
lenin esasında ve tafsilAt:nda hakikat-
ten hemen bilkülliye inhiraf edilmiş oı .. 
c\uğunu ıöylemfye mecburum. 

Kanunun verdiği h.ıkka l.ııtinaden bu 
f7.ahnameaıin yannki nüs.hanızın ayni 
sayfa ve .O.tununda neşrolunmasmı ri
ca ederim.• 

b ·ı boyundan Binpziye ka ar yo 
ı ş· di tn&ili• kuvvetleri zıyor: ~~ıktı:i ö:Une vardıklama göre, cDernc Tohruktan tam bir hafta Beyaz peynir meselesi 

ını: da İtalyanlarn yine on bin sonra dü~müştür. Şehrin zaptı, (1 - -- n..-> 
bura a k, şehri bırakmalan :mevzii ik,, üç hareketten sonra VI!· esir vcrerc ki l Bazı alikadarların, sebep mevcut 

- ız bir manzara 0 u. ku bulmu~ ur. olmadığı halde sırf peynircilere 
al~~~gı=dunun bu derece ~'~'.m::- Tobruk ve Bartliyanın hilafına karşı k .. isal· biyetleri olmadığını 
sizlij\"ine brı;ı. balta a•kerı ıç ır olarak, Dernenin zaptında fevka - ileri sürerek fiatlara zam yapıl • 

1 

mütalea serdinc liiıum kalmıyor. iade hiçbir şey olmamıştır. :masını talep etmeleri hayretle kar-
Dernede bol miktarda su va7 şılanmıştır. 

loünkÜ ve geceki alarm dır. İngiliz kuvvetlerinin Bingazi Vilayet, vaziyeti Ankaraya bil_ 
(l ıncı Stıhlf«I'"' l)enm) istikam<linde ileri hareketleri d&- direcek ve derhal hükı'.ımetten şeh-

bır whriP boınbosı . .A.- De ·1 B' ı rimıztleki buzhanelerde bulunan 
ıcecide depoya da gene bir tahrip vam ediyor. rne ı e ıngaz ara-

istasyonuna d kavemet ede- be~ az peynirlere liat mürakabe 
hırk•P1 . rrı~tur. Bu arada Topha· 6ında üşmanın mu 1><>ınbas• dUj J{umandnnlıtı binasına bileceg"i birçok noktalar vardır. komisyonu tarafından el kovmak 

ede .r.ıerke• ·şıeıme saliıhi}•eti isti.vccektır. Bu su. retle 

Akdeniz üzerinde mai:h'ıp edeceği 
kanaatindedir. Bunun için de elia.. 
deki bütün imlinlarla ortaya çı. 

kacağını. Britanya adaları ile be.. 
raber ayni zamanda Akdenizde 
de İngilizlerle harbe tutuşacağım 
ihsas ediyor ve Balkanlan da teb. 
dit ediyor. Bu bakımdan yine Hit. 
terin nutkuna aaznran, Bitlerin 
yapacaklarını şu şekilde izah ede. 
biliriz: 

BİRİNCİ VE İKİNCi KlSL'\1LARIN 
llULAsAsl 

1- Britanya odalarına ve Bri. 
tanya donunmasına, Britanya ka. 
filelerine Alman hava ve deninltı, 
denizüstü vasıtalarile ~laman ta. 
arruılarda bulunmak 

Z- Akdenizde italyan denizaltı 
ve denizüstü vasıtalarından, Al • 
men ve itnlian bava kuvvetlerin. 
den istifade ederek İngiliz donan. 
masına, İngiliz iislerine şiddetli 

hücumlar yapmak 
3- Avrupa kıt'asını yeni niıam 

altına almak için her türlü !etlbire 
baş,·urınak ve İngiliz donannıasım 
Akdenizdc seyrü>efcrden menet. 
mek için imhakir bir mütadele 

açmak 
4- Balkan devletleri bitaraf _ 

lıklan a~·rılrlıkları ve İngillcre ile 
beraber Balkanlarda Alıııan~aya 

knr~ı bir cephe ac;ntak tasavvuruna 

bağlandıklan takdirde Balkanlar. 
da da harbctmek 

5- İtalyayı Afrika dışında mağ. 
lfıhh·etten kurtarmak ve Akde -
nizdcki İtalyan hava üslerinden 
azami istifade etmek 

f>- Fransa, İ<panya, İs\ içreyi 
de icabında kamilen i'gal eyle -
mek, Cebcliittarıkı kara, Stiveyşi 
bava yolu ile kapnmak .. 

Biitün bu esasler 1'ulasa ve tek. 
sif cdôlince şn neticeye varılıyor: 

Hitler, /ngiliz adalarını 
işgal etm'!k, Avrupa kıt'ası
nı bO§tanbaşa iıtilii eyle
mek, lngiliz donanm0$ını 
mümkün olduğu nisbette 
tahrip ve Akdenizden çır. 
karlmak, Amerikayı harb. 
~irmekten meneylemek, bu
ııun aonunda da Avrupaya 
yeni nizam vermek ve ln
giltereyi dikte ~deceği sulh 
şartlartnı kabule mecbur 
kılmak utiyor. 
Alman de,·ld şefinin nutku bu 

neticeyi ve planı is.tibdaf ediyor 
ve Alııuınyayı bu plıiru tahakkuk 
ettirecek kudret ve azimde göste. 
riyor. Ancak, niyetle tatbik ara. 
sındaki fark daima lıer le~ebbü>Ün 
ve her neticenin en ba&şta gelen 
tefrik ve temyiz ölçmüdür. 
Almanyanın yukarıda saydığı. 

•ıız ve tebarüz ettirdiğimiz niyetle 
mahmul bulunduğu ve bıı niye. 
tini başarmak için her sahada elin. 
den gelebilen her~eyi yapmıya 

kalkışacağı muhakkak olmakla b•. 
raber; İngiltereniıı ~e kendi ölüm 
ve dirimini istihdaf eden bu ni:;~t 
karşısında her türlü tedbiri almış 
bulunduğu ve zafer silahıaı elinde 
tutmak im!tanlannı hesapladığı 
aşikardır. Almanyanın ba~ında ve 
Bitlerin yerinde kim olsa elbette 
ki söyliyecekleri, söylenenden 
farklı olmazdı. Fakat, söylemek 
daima kolay, yapmak zordnr. Bis.. 
ee Almanyanm yapacağı ve yapa. 
bileceği teşebbüsten ve te5ebbüsle 
yıpranmaktan ba~ka hiçbir şey 
kalmamıştır. Almanya, başladıiı 

harpte yapabileceği berşeyi yap. 
mış ve nihai zafer imkanını kay. 
betmiştir. Bundan öte yapacatı 
herşey. hattll kazanacağı şu ve 
hu muvaffakiyet dahi netice itL 
bnrile Almanyayı mağlübiyetten 
kurtaramıyacak. 

Kız San'at m<Clebi talebesi iken 
babasının olümile bir tabrlkaya ıiren 
Llmia ismınde 17 ya~~da mAswn, ıü
zel bir kızı fabrikatörün ıenç ortalı 
Ziya bir ııece çaJ&ıJ.ı bir 1erde içild U. 
&arbof elntif ve ......,... da bir oda7& 
at..ırak herşeyini çalmıştır. Sonra u ... 
mia ile Ziya iki ay metres oturuyorlar. 
Ömründe sevgiyi tatmamı' olan genç 
kız bu ilk erk~ğin .;ılgınca sevmekte -
dir. Fakat bir akşam Ziyanın çocukluk. 
arkadaşı Doktor R~al Ll'uniaya beyu 
bir toz verip sersemletıyor aonra teca
vüz edip zorla arzusuna ram ediyor. 
Ansızın Ziya C>d.Jyn geliyor, onları ya
kalıyor. Re~:ıt kaçıyor. Zıya da LAmia
yı gece vaktı evden kovuyor. Zavallı 
kü.r·ağız. bavulunu elı \ a&lıya atı.ı.Ya 

yola düşüyor. Öjcnl arkas.ından ıclerek. 
ablasu1ın evine gotürüyor. Şundi Ll
mia oradadır. Ve bize sonrasını eöyla 
anlatmaktadır: 

Biraz ııonra bayram topları atıl. 
nuya başladı. Guııun ilk ışıkları 
arasında arka arkaya patlıyan bu 
toplar teessürümü büsbütün arL 
tır<lı. Yabancı bir evin loş bir o. 
dasında evi.mden, annecıgımden, 

kardeşi.ınden uzak geçırdiğın: bu 
ilk bayram sabahının gariplığini 
biitlın acılığıle duya duya tlögün
düm, durdum'. 

Beni bu buhranlı anlarımda o. 
yal:yan, içime bir parça teselli. ü. 
mit veren öıe~ınin kardeşi oldu. 
Ablası gfüi şişman, güler yutlü ve 
n Ult.\:.ı..lL ... ır .. uulll ulan Elcni ben 
aı;larken gul.ıyor ve havatta ıztı

rabı, srkıntıyı yadıı·gaımyan fü -
tursuz insanlann n~1esile: 

•- Sen çocuksun kızım ... Hiç. 

bir erke kiçin ağlanır, göz) aşı dö
külür mü?. diyordu. Bak ben na. 
sıl dünyaya metelik vermiyorwn. 

Sen de aldırma. Bız sana ne er -
kc>kler, ne delikanlılar •buluruz ... 
Ziya .bey onların birinin eline su 
bile dökemez... Yazık değil -
mi sana böyle kendini harap edi. 
yor, ôldurü~ orsun.. Bu yaşta bir 
kız ağlamamalı, ağlatmamalıdır.• 

Madanı El••nınin hayırhah bir 
dost, ınlı~ ık bir abla roasile söy. 
ledigı ve aradablr bol ne,ı;0

esini de 
terdif elliğı bu siızler o vakit te.. 

essürümü biraz ha.ıfletli. Fakat 
kalbimin acıs:nı dindirmedi. Ona 

inanmışgöründilm \'e 'bu inanışla 
evlerinde k;.ldım. Hayatlarına ka
rıştım. Hayatları, hayatımız ilk 
günlerde basit bir evin ışıksız, gü. 
rüllüsüz yaşayşıle .nirüp ,gidiyor • 
du. Öj.;nı ve ablası benı bir sığ.ntı 
gibi değil, felaketzPde bir kızca • 
ğıza yardım etmekten zevk duyan 
iyi kalpli insanların merhamet ve 
insaniyetile evlerine almıo;lar ı,<ii

rünüyorlardı. Hele Eleni her tür. 
lü nazımı çeken, aksilik\erime bo. 
yun eğip, sinirli hareketlerimi gü. 
!er yüzle karşılıyan, bir hemşire 
gibi beni geı.diriyor, sinemalara, 
parklara, gezmelere götürüyordu. 

Bu gezmeler, eğlentiler beni pelt 
az oyalıyor, bir türlü Ziya Beyi, 
ömrümün ille erkeğini unutamı -

yordum. •o. nun varlığı içimde 
yanıyor, her biri diğerinden daha 
çılgın, daha taşkın olan altmış u
zun ateş ve ihtiras gecesinin ha • 
tirasını kemiklerim bile yaşıyor • 
yordu. 

Elem, Öjenı bu fenalıgı bana 
niçin yaptılar? Korkmadan, çckın
meden nasıl bir yabancının koy • 
nuna bıraktılar? ... Tcmız yürekli 
bir kız olduğum için bu iki hayır
hah hemşireden hiçbir fenalık ge
leceğini o zaman aklıma bile ge • 
tirmiyordum. Fakat şimdi bu ka
nışımı hatırlayınca kendime: cAp
tal... sersem kız! .. • dıye acı acı 
gülüyorum. Nitekim o sabah hınç
kıra hınçkıra hesap sorduğum Ö

jenile Eleni de bana. göz yaşları
ma: •- Aptal!... di)1p güldüler • 
yepyeni bir 50 liralık uzatıp bunu 
Murat Beyin verdiğini söyle<ti • 
ler! ... 

Bu para bir gecelik değerimdiL 
Ve ben böyle bir içki, hayal gece
sinin sonunda kaybettiğim genç 
kızlığımın §"I"efini; bu ikinci rakı 
ve çalgı Aleminin sabahında ebe
diyyen lelı:elemiştim!.. 

Ondan sonra çok 20 liralar, 10 
liralar kazandım. Artık hayırhah 
Mmilerim (!), Öjeni, Eleni yüzle
rindeki maskeleri çahucak attılar. 
Bu iki kardeşin oda, ev kirala • 
:maktan ziyade gizli namus satı • 
cılığı, kız, kadın telliilığı yaptık • 
lnrını ne yazık ki çok çok geç öğ
renmiştim. Nihayet benl o kadaı 
istismar ettiler ki Beyoğlunda o 
vakitler pek meşhur olduğunu son
radan öğrendiğim bir randevu e
vine sermaye olarak götürdüler. 
Orada ben yaşta, -benden küçük 
kız w kadınlarla aylarca kaldım. 
Beni, kendi istedikleri gibi kulla
nıyorlar, diledikleri adamlara çı . 
karıyorlardı. Bunların arasında 1 
yaşında mekteplilerden 60 yaşındJ 
ihtiyarlara kadar her boy, her 
cinsten müşteriler ( ! ) vardı. Bazı 
geceler binbir rezalet, sefahct için
de türlü türlü erkeklerle sabah -
lıyor, akşamlan, iyi havalarda A

nadolulu tüccar, zengin bulmağa 
Taksim meydanına, parklara. ge
celeri içkili yerlere çıkıyorduk. Bı 
müşteri avlama saatleri bana en 
dokunan zamanlardı. Yollarda bir
birine sokulmuş giden namuslu 
çiftleri, küçücük çocuklarını ön -
!erine katıp arkalarından yürü • 
yen mes'ut karı kocaları gördükçe 
ıçım sızlaya sızl~a bakar ve on
ların aralarına ya-klaşınaklan bile 
ürperirdim!.. 

Hele ben yaştaki genç aile kız -
!arının saf, masum ka!ıkahalarla 
parkta birbirlerile şakalaşmaları, 
anneciklerınin yanında sıralara o
turup dinlenmeleri. .. Bunları gıpta 
tahassürle uzaktan seyreder ve: 

- cHayatta nlmuılu olmnk, bir •f .. 
lesi, anneciği bulunmak ne ıuzel, ne iyi 
oeymi$ Allahım ... Den1ek ben bunlann 
bcpı;ini kaybettim. Bın,~ok hayallerden 
üınitlerden, beyhııde c;ır,:>ınmalardan' 
sonra bu hale düştünı... cNılmussuv 

cOruspu> .. Nihayet .orospu» oldu~ 
bal-.> diye atlar hıçkırırdım!, 

Böylece ıztırap ve M !alet dolu hat .. 
talar,_ aylar geçti. Nihayet bir gece pollı 
evlmul basarak bizi bu çirkef hayattan 
kurtardı. Fakat artık ıçl:n &ibi kanım 
da zebirlenmi§, zührevi bır hastalığa 

yakalanmlJ\ım!_ Emniyet mildürlüğün· 
ce hastaneye yatınldım. Şimdi orada 
milletin tcfkaltne, doktorlann ihtima• 
mına aıtınmıl tedavi görüyorum. eı .. 
kınca ne olacak. ne yapacağım bunu 
ben de sizden. aJ.z.lerdcn, lnsanhkt&D 
soruyorum! .• 

n 1><>ın1>ası, oeniıyoıtarı ' d İngiliz kuvvetleri ilerled.kçe, arazi yanıın ...... ü e tahrip bombaları uş- . bu peynirler komisyonu k d • ırıudürluilu on n ıarından bazıları daha zıyade arızalaşmaktadır n oy ugu 

::·i:=~~~~ı:~ir.boru .,,,·ı bu vak'..! Demede şiddetli mu- ~::.ıtan perakendec!lt•re satılacalt. 
Ve harp de 1941 yılı içinde 

bitmiyecek ve bilakis dünya h..,_ 
mi nisbetinde büyüyerek, yayıla. 
caktır!. 

Eleni içkiye fazla düşkün b;r ka
dındı. Beni de rakıya, biraya büs
bütün alıştırmıştı. Fakat ben 8U"f 
derdimi öldürmek, Ziya Beyi dü
şünmemek için içiyor<lwn. Lllin 
içtikçe daha yanıyor, tutuşuyor ve 
saadetimi Reşat gibi bir alçağın 
uğruna feda ettiğimi hatırla -
dıkça kuduracak gibi oluyor -
dum. Böylece iki hafta da -
ha geldi ... geçti .•. Hiç unut:mam 
bir pazar günüydü, Akşam üstü 
Eleni ve kard~i bu gece bir yere 
davetli olduğumuzu, orada beni 
kibar bir tüccarla tanışlıraca-kla -
rını söylediler ve Adan ada bıiyük 
manifatura işi yapan bu adamın 
e\'lenmek üzere benim gibi saf, 
genç bir kadın aradığını müjde 
verir gibi anlattılar. O gec ki zi
yafet; içki, çalgı, rc7.alet d ~\ .ıir 
sdahet Alcın.i oldu. Ve ben kr.h 
!\fora. Ery isn-.na ki bu yaşlı 

tıiccano, kah Elenın, n ısrarilc o 

Sizi bu hazin gönül masalile fazla 
yormak itiot.emem. Yalnız blldlnn mace
ramı herkese .... Söyleyin ıenc kızlara 
hayatta hep aile yavrusu olarak Jtal .. 
sınlar ..• E\·lcrinden. annedk!erlnln diz· 
lerl dibınden :rrıJmuınlar ... 061Qale
rlni, dudaklarını 1abancı dudaklıınlan. 
ellerden korusunlar .. Yalvann batı bot 
eönülterle dolaşan t.ec"'"Übe5iz yavrula
ra tannnadıklan er terle çaleılı içki• 
li yerlere citı:nalnler .. Sonra onlar da 
benim gibi solar. bir gec-cde ölmeden 
ölürler.- Ve bana aiz de, onlar da, hepi 
niz, hep ıenc kızlar, kadınlar, erkek· 
ler acJ.11D, Allah da acıs1n e mi? ... > 1 k tesbıl lliVı en • 1 Farazl_oara 1<uvvetll ses çıkaran kave et etmlŞ er .,_ __ 

ıar. hakikatten .. ıoılt veren maddeler- S h G d" patlayıcı ve büyill< Vazife olan ekıpler Kahire 31 (A.A.) - Dern~dPki ey an Ve e iZ taşb 
ıe nan oıunınuıtu~ 1<azaıan önle- İtalyan .mukavemetirin çöldeki 
derhal iş baıın• k diğer yerlerden daha ~iddetli ol -
mişlerdir. tanı Korgeneral Ali lın ·r 

örfi ;dar• Kom". cdeki çalışınala- dugu öğreııi şı ır. 
Rıza Artunk:al T ~ ian 

ımiı;tlr · · rı tesbıt e k d3r cle\18m etınış, 
2140 a • ·ı ez j\lôrJll• '. , reti verilir verı m. 

tehlike g.,çlı ;şa mı.:;tır- Manmalih 
halk ookaklar• çıl< skeli kaım:Ştır. 1 
. _ ~· t<nd•r m• 
ı.:;ıltlar sab"'~ il.EN CEZALAR 

GECE JO'.~e seşıltlf, J{adılti>.1', 
(}eCdd ıectu ıt ıaraflarında ba

Jllaçka. Tuzla. ~~:ıı:..ı... ,,.k _.-. 

eJtllnde bnzı oksaklıl<'ar olduğu gö- • 
~:n aş bek ı ve memuı :ar bu:ılanı ce
za ıtesm ter ve ışlkl8n ma eletmfşler
dir. Bugun uğleden sonra vıl~yettc 40 
!<iŞllik t r h'1l<enl bey u toplana. ak ter
rubeY• kr • ik edecektir. Her Ut< ıc _,_ 
bede n • ce hal!:ı:ım~ vakan me unu· 1 
nl)'etl ıJanm1'W• 

AJanadao bildirildiğine göre, 
Seyhan nehri ta m~, 12 köyü su 
bas.mış.'8 da, sular inmeğe lıaşla • 
mıştır. 

Garbi Anadoluda da fazla kar 
yağmaktadır. Denizli mıntaknsında: 
bazı yollarda münakale J<eslm.ş· 
tir. Gediz nehri de 25 santim taş -
m:ş. sular ovalara yayılmai!a 1>aş
!ı>ır;1ştır. 

Bay Adolf Bitlerin Amerika ve 
Balkanlar hakkındaki tehdidine 
gelince, bu hw;ustaki fikirlerimizi 
de ayrı ayn birer yazıya bırakıyo. 

ruz. 
ETEM iZZET BENiCE - --· - ---= 

Irak kabinesinde I 
iki istifa 

' 
Ba dat a1 (A.A.) - Harıc ye ve: 

adlııo oazırlan ist.tf.a elmşilerdır. 1 

HALUK CEMAL 

Komisyoncuların Veıika 
Deği9tirme Müddeti Bu 

Akf&lll Bitiyor 
Gümıük lro;\ \ı wncu ve maiyet 

memurlarının senelik vesikalarıı. 
deg« rm~k müddeti bu akşam 

bit >dir. Bur. nP kadar vesi 
k•sıru değiştim.er c-lan' lr bun
dan sonra gÜ".rük ır,,,a:nele ta
kıp edemyiecckle .. ıır. 

· Şu cihet tahmin olunabilir ki. __:___ _ ____.. ........... ·-"·~ 
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Yor.an: lskeruler F. SERTELLi Na. 16 

Belki istikbal için çok hayırlı bir iş görül
müş olacakh, ne yazık ki bu ~te de istirkap 

kendini gösterdi 
cBu, bizi alaı..adar eder bir 

mesele değildır. Bu hu.susta 
Oananh hükı'.lmet ricalile lt>
maa etmelisiniz.• 

Gfüi baştan aavma bır muka
oelede bulunulması, cidden üze -
rinde durulacak bir mesele ha -
lini almıştır. 

Bir müddet aonra bir Alman 
gazetesinde ıntişar eden şu satır
'N da ~ ehemmiyetli gôrülmüş-

cBola}'ll"ın en dar ~nde, 
Marmarayı Adalar denizine 
birleştirecek bır Jı:anal açıl -
ıınası tasaVVUl' ediliyormuş. 

Bu kanal ne !ayda temin eder
ae etsin, ~la şurasını na
zarı dik.kate ahnak lazım ge
lir; Kanal açılmakla düşına -
nın günün birinde Bolayır ü
:.ıerinden hücum ve tecavüz 
iınkaruarı ortadan kaldmla • 
bilecek mi? Bu tehlike !DEV<;ill 

oldukça, kanalın faydası ne 
ol ca\tır?. 

nakliyat yollan ilrrıı.l edilmeden 
başlan1J9tı. 

Bu teşebbüs 22 teşrinisanide 

•Selmanpak. muharebeı;i neticesin. 
de aklın kalmıştı. General Tavs -
hand muharebe ederek tekrar Kö.. 
telemmar<>ye çekil nıeğe mecbur 
oldu, ~ dönü~tc buyük zayiat 
verdi. K.i!ıı.lenımareden hasta ve 
yaralılarını nehir otarikile Basraya 
- bin müşkülatla - gönderebilmişti. 

Tarih tiür'atle yürüyor, vak'alar 
dev adımlarile birbırini takip edi
yordu. İngilızler!n bir süvari lıv8S1 
da 6 kiınunuevvelde Kötelem.ına • 
reyi ani olarak terketmşüi. 

7 kônunuevvelde de Türk kıtaatı 
Kötelemmareyi tama.mile muha - ı 
sara·etmiş bulunuyordu. O tarihde 
bu cephede Türk ordusu kuman
danlığını miralay Nurettin Bey üa 
ediyordu. Feld Mareşal Baron fon 
Dergoltz paşa bu cepheye eonra

dan gelmişti. Golç paşa cepheye 
gelir gelmez cebri bir hücum ha.. 
lığına başladı. 

Bu r.c,.riyat il7.erine, (Bolayır i---------(-Arbm nr) 

kanalı) meselesi lstanbulda da DEVREDiLECEK iHTiRA 
İttihat ve Terakki erl<iınını hayli BERATI 
düşündürmüştü. 

O zaman bu meseleyi Mustafa 
Kemal paşaya a~lar, kendisi de 
bwıu:n faydalı olacağını ve Ley
man paşanın bu işi 90k yerinde 
ve zamarund.ı düşündüğünü, batta 
elde :istihklm tabın lan var lren, 
hemen bu vesaitte.n istifade edile
rek hafriyata başlanması pek mu
vafık olacağını, tehir ed:i.llise ya -
pılmaııı güçleşeceğini söylediği 
dillenl.e dolaşry<mc!u, 

(Bolayır bııalı) işine • ilkönce 
çok makul gördüğü halde •. «Ja
hare muarız olanların başında En
ver bulımuyordu. Bu fikri o ya

ratmış, o bu.b:nuş o!say<h, fÜphe 
yok ki, hafriyata derhal başlana
caktı. Ve kiınbilir belki de istikbal 

için 90k ha'1I'h bir iş görülmüş 
olacaktı. Ne yazık ki, bu işte de 
istirkap V'I! IDAkançhk kendini gös
termişti. 

O GÜNLERDEKİ HARP 
VAZİYETl 

Irak cephesini ele alalım: 
Ammare'nin 3 haziranda (1915) 

İngllizl"r tarafından işgalinden 
ııonra, ı9 ey lCılde de Kötelemmare 
İngilizlerin eline g~i§ ve kıtaa
tımız olduiça mühim zayıatla geri 
atıJmıştL 

Bidayette bu cephede affedilme:z 
>tedbırsizliltlerle bir9Qk ihmaller 
göze çarpar. 

General cTavshand. Türk kıtaa
tını Aziziye ist.ikaınetinde takip 
ediyordu. 

General, ordusile beraber, teş
rincsani ortalarında Batdada doğru 
yürüyüşe başlamış4. Tavsband'ın 

kun•ctı takriben on beş bin kişi 
idı. Ancak, lngilız tahkık ilroınis -
y<nıunun Mezopotamyadaki tctki
katile de sabıt oı.duğu Uzere bu ile
ri yüriiyüş, yorgun kuvvetinle ve 

cXı;rmetll Sulforıanudlor müşlakla
n imaline mahsus uı;.u 1 ve ameliye> 

ha!tkındalti ihtira için İktısad VekA!e
tlnden istihsal edilmls olnn 17/1/939 

tarih ve 274-0 No. lu ihtira beratının 

ihtiva ettlti hak bu kerre başlı:aslll1' 

devir wyahut icadı TUrkiyede mevkii 

1ille koymak için ıalAhiyet verilebile

ceği teklif edilmekte olmakla bu husu
• hz1a malOmat edinmek istiye-nle

rtn Galatada Anlan Han befınd Jı:at 

1-3 n'rman.\an tnÖTllCfULI ....,ıen-• .ı.n 
ll4n olllDur. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEH \ŞI DRAM 

KISMINDA 
Bu alqam saat Z0,30 da 

EMlLfAGALOTTİ 
Ber IÜll kişede Çocul< TuısUlerl lç:ln 

bilet verilir 
t.tlklil caddesinde KomedJ 

kısmında 
Bu akşam sa~t 20,:10 da 
KİRALIX ODALAR 

TAKVİM 

2 DCI KANUN 1941 
CUMA 

31 
Ay 1 - Kasım 85 

Vasati Vakit Ezani 
••• d. sa. d. 

7 14 Güoq 1 53 
12 27 Öğle 7 05 
15 05 ikindi 9 44 
17 22 Ak.§am 12 00 
18 55 Yat&ı 1 34 
5 31 İm~ak 12 10 

1~1.ANbUL 81'.LEDİYESl 1 LAN LA JH ., l 
1 

41>'18,37 373,38 Kadıköy Fener ;,olundı Gazi Mubtar Papı 

ıose ve ad! lı:aldınm inşaatı. 
ııohgıııda 1 

7975,13 598,13 Fenerbabçe ya nmadaa yollannın lnlaatı. 

Keşli bedelleri ile ilk teminatı mllı:dar!arı yukarda ;razıll işler ayn ayrı açıll 
ek .. Utmeye konulmuştur. Kqıf ve şartnameleri zabıt ve muamelat müdı..irlüğti 

it.. ndc g~rüieblllr İhale 4/2/941 salı günü saat 14 de Dalnıl Endlmende ya
pı c~· tır. Tılipl~rln .i.!k teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 
sek • g-..ın evvrl belediye fen isleri müdürlüiQne mUracaatla alacaklan fenni c:1H_ 
yet ve 040 y 1 ına aıt T 1caret odası veaikalarile ihale günü muayyen saai.t.e Daıml 
ı:: C'Un ende ı:.. ~nm• nn. (301) 

-· -· 

1 

r, -11111.11/ı 
~ 

1941 ikramiyeleri.._ 

T. İş Bankası 
1941 Klçtlk 

Tasarruf hesaplan 

İkramiye planı 

1 ..ıet 2d00 Llralılı = 2000- Lira 
s > 1000 > = 3000~ > 
2 > 150 > = 1500~ > 
4 > 500 • = 2000.- > 
8 > 250 • = 2000- • 

ili • 100 • ="00- • 
80 • 60 • = 4000- • 

100 • :ııo • = 6000- • 
Keşldeler: ' Şubat, J .Mayıs, 1 Atua
l<ı<ı. 3 ikincileşrin tarihlerinde ya
pılır. 

Devlet Limanları işletme 
Umum Müdürlüğünden: 

,1 

Rımıell Fenerı yalanında tesis edflmiı olan Rad;rofarm 1=lden ıetirtilınlf o
lan eihazlannın montajı işi bitirllerelı: u.suJen fenni tecrlibesl yapıldı.Jı:tan sonra 
lamam oldutu anlqılmakla 1/2/1941 tarihinden it.ibaren faallyete tıa,lı;racajı 
.llAn olunur. (814) 

Devlet Demiryolları ve 

U. idaresi 
1 imanları 

llinlan 

Muhammen bedel, muvaklı:at teminat ve milrtıırlarUe clnalerl ve ekalltme ııun 
Ye saatlert,.IJ'liııda ait oldutu liıılesi hizasında yaaı.lı ah$ap traversler her liste 
muhteviyatı ayrı llJ'M ihale edilmek üzere ve kapalı zarf usu.We Ankanıda idare 
binasında satın alınucilkt.ır. 

Bu işe girmek isteyenlerin listesi b.Wısında yazılı muvakk1ı1ı1 teminat ile kanu_ 
nun tayin ettfgi vesıka ve telc!Werini aynı gün eksiltme aatinden bir .aat ev
veline kadar komisyon re.l.slili.ne vermeleri lh.ımdır. 

Şartnameler parasız olaralc: Haydarpaşada teaellUm ve oevlı: tefiljtnde, Anka. 
rada mg1zeme dairesinde, Eski tehir .,. İunirde icmr. m.aJazp lannda dal;ıtılmak

tadı.r. 

llile Hl1ı:tan Cimi Belle. Mlecll llunlıltd Eblıtme 
No, ..ıee llahammen bedeli lem inalı etin ve 

Lira ıtr. Lira K.r. 8MU 

ı .eooo Cari hat kayın 1ntversl 1,15 8495,-) 
2 60400 cart ha ı kayın traversi 8,40 115111,-) 

<.>3 (15000 Kayın koprü traversi S,00) 5750,-) 
t_)(Bu traversler m"H lelı:lf1 edilo ) ) 

(diğl takdirde 7,00) 9500,-) ll.Z.941 
' 8800 carı hat kaym traversi 8,00 1935,-) Saat 
5 2270 Meae köprQ travenl ,,00 1195,75) U,30 
e 4060 carı bat kayın traversi 2,90 883,05) 
1 8498 Cari hat luıyın traversi 2,90 1412,88) 

a 1561 Cari hat kayın traversi 2,90 339,52) 
9 56000 Cari hat kayın travem 3,15 10070,-) 

10 40537 Cari hat .kayın traversi 8," 8039,95) 12.2.9'1 
11 111748 Cari hat kayın tr-.vend 3,50 19394,12) Saat 
12 39151 Cari hat cam travers! 4,25 9589,59) 15,30 
13 (30ü00 Cari hat çanı traven..i 4,40) ) 

( 2300 Cam makas traversi 5,50) 8482,50) 
(481) 

l;t;l•fl•l 
~"-- 1 1M8m. U2Kc/ı. ızo Kw. 

T.A.P. 31.7 m. 94'5 Kc/a. UO Kw. 
T.A.Q. 19.75m. 15195 Kc/ı. 20 Kw. 

ECNEBt DİLLERDE HABER
LER NEŞRİYAT PROGRA.Ml: 

Birinci ııerr:Uı İkinci serYia 
İruıca SHt U.00 Sut 17.31 
Arapça • 12.15 • 17.'5 

Dişleri Sabah, Öğle ve Akşa 
Her Yemekten Sonra Niç" 

Fırçalamak Lazımdır? 
Çiinktl bir dda dişler hariçten alınan mlboplara ltııl'Şl 
oızdu, saniyen ağızdUd .S.lya• denilen nıaylde mllyo 

mikrop tlolndur. 

Ellence • 13.45 • 18.'5 • 
Salyada bulunan Lüıılı 

lerin en birinci düşınan:.dıll 
lere yapışarak yosuıı İn~lizee • ı.ı.ıs • %1.15 

Fransızca • H.00 • %1.00 
Saat 18.00 Program ve memleket 

aaat ayarı. 
18.03 Müzik: Radyo ·Swing• ku-

arteti (İ. Özgür ve Ateş Böcekleri). 
18.30 Müzik: Fasıl heyeti, 
19.00 Müzik: Seçilmiş şarkılar. 
19.30 Memleket saat ayan ve a-

jans haberleri. 
1945 Müzik: Yeni şarkı ve tUr • 

lııüler. 

20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Tem.sil. 
21 .30 Konuşma (iktısat saati) 
21.45 Müzik: RadYQ salon orkes-

trası (Violonist Necip Aşkın idare
sinde). 

22.30 M"mleket saat ayarı, ajans 
baberlerı; ziraat, esham - tahvila-t,

1 
;j[aınlıiyo - nukut borsası (Fiat). 

22.45 Radyo salon orkE'Strası pro
gramının devamı. 

23.00 Müzrk: Cazband (Pl.) 
23.25/23.30 Yarınki program ve 

:kapanış. 

İngiliz Ortaşak ku
mandanı kimdir ? 

(3 üncü sayfadan devam) 

1922 den 1926 senesine kadar İn-

• RADYOLIN 

eder. Mineleri aşındırır, 
y:ıvaş dişleri ve k~!deri 
tür, d4 etlerinde iltihaplat 

ela olur. Dişlere y 9~an 
artıklan ve ecnebi madl'll 

:ise temizlenmezse birer 
rop yuvası haline geli:. 

dişler muntazaman ve 
en az 3 kere •RadyoJin• it 
çalarunadıi,~ ta.kdird;, çok 
buk mahvolmağa malık' 

Bu Muhtemel Akıbetleri Vaktinde Bertaraf E 
Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten So 

Günde 3 Defa dişlerinizi Fırçalayınıı. 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruılukları11 tedavülden 

dırılmaıı hakkında ilan 
giliz harbiye nezaretinde genel..k:ın- Danlelaiı bir lcuruşluldann yerine dantelli bir lruru~·uklar darp ve 
mayda bulundu. Daha sonra Al - 7" ldtl miktarda çıkarılmış oldulundan dantelsiz bir kuruşluk1' nn 31 ~ 

tarihinden oonra tedavülden kaldırı.lma.lı kıırarıa,tınımıı;;•tır. Dantelsiz bir 
dershorst piyade livası kumandan- luklar ı nl&an 941 tarihinden itibaren aıtık tedavül etmiyet•4' ve bu tarih 

lığına tayin edildi. haren aııcalt bir -• müddeUe yaln.ız malsandıklarlle Cwnhuriyc• Merk 
1936 da Sovyet ordu.su manevra- kası şubelerince ve Cwnhuri;ret Merlı:es bankası rıubeoi bulunmıyan 

larmda hazır bulunan ilk İngiliz Ziraat banlı:ası rıubtierince Jı:abul edilebilecektir. 
zabiti idi. 1937 de Filistindeiı:i kuv- Elinde dantelsiz bir lı:uruflu!ı: bulunanların bunlan mall&ndıklarlle 
_ _.

1 
. '-·-- d lığı .ri:ret M.eri<ez ve ıı:ıraat bankalan rıubelerllıe tebdil ettirınelerı U~n olunlfl' 

"'" erın Auınıon an na taym il- 1 . 9035, c1 
dildi. 1939 da Maltanın şark kuv-
vetleri kumandanlığına tayin edil
di. Maltenın şark kı.&mı dem<'k, ga
yet geniş bir bölge idi. Maltadan 
başlıyarak, ta Hindistanda Kara
şi'ye kadar uzanan bir mınta ka 
idi. Süveyş kanalı, B<ısra körfezi 
bu mıntaka dahilindeydi. Filistin, 
Irak, Arabistan, Aden, büwn bu 
topraklar kumanda ettiği mıntaka
lard.ı. 

Geçen umumi hru pte Fil!Etin ha. 
rekatı hakkında 1928 de yazılın!§ 
bir eseri vardı. Bu eserde <rl?neral 
Allenbiyi son derece medih ve se
na eder. 

General Vayv!l için •İmparato~ 
hığun birinci teknisyenlerinden bi
risidir> denilir. Bilhassa İngiliz or
dusunun motörleştiri!ınesinde en 
ziyade müessir ve Amil olanların
dan blri.<lir. 

fnsanlan iyi idare etmesini bil
diği de şöhretleri ara»ın;1adıı:. Pr.,n 

sipi şudur: Saldırma:k, daima sal
dırmak. Ona gllre; •Baskın basa
nındır.• 

Garp çölünde vu.kua gelen hıld:i
ııeler, General Vayvil'in bu preo
sipinde nekadar haldı olduğunu 
göstermiştir. 

İst&nbul Asliye Mahkemesi t -
Hukuk Bıi.lı:lmJit1nden: 

Befiklaşta Vişııezade Dere ooltak 64 
No. da mukim Selvi Onay taratından 
ayni adreste mukim Beşir Onay aleyhi
ne açmış olduğu bo~anma da.va.sırım 
yapılmakta olan muhakemesinde: M. a
leyhin ikametcilu meçhul oldulımdan 
dava arzuhali ve davetiye mahkeme 
divanhanesine talik ve ıazete ile de 
llSııat len edlldill haı.ı. &•lmedll!ndea 
ıntıhalle11>en1n llYoben leraoma ve mM
d._ı bllbenizıe lııbatma ve fllhut -
lasuıın ltasJD1' ve ıelecclı: celse §8hit 

din!eneceıının ziltrlne ve muhakemenin 
3/3/941 saat 9,30 a talik edllm!t oldu
lwıdaıı ~bl lı:&nn makamına lı:a1m 

•olmak üzere l1An olunur. 40/1352 

Sahip ve Başmuharriri: E1- i.et Benloe 
Neşriyat Dlre!ı:törü: Cev,Jet ~ 

•SON TELGI\Ah Matbaası 

~mlllUllllD•--.n•'!llilUllGilU 
ES TÜRKİYE CUMHMRfYETİ 

1 Ziraat Bankası 
~ Kunıluş Tarihi : 18R8 e;;:; m Sermayeııl: 100,000,000 Türk J,irası 
= Şube ve Ajam adedi: 265 

IZirai ve ticari her nevi banka muameleletİ 

-~~ 55 
§ 

i·. 
i 
~ 
e;; 
EE!I 
E:; Jıc.~.:. 

~ 
§ Para Biriktirenlere 

İ 28.800 Lira İkramiye Veriyof 
;ziraat Bankuında kumbaralı ve ihbarsız ta,arruf besııpldr.nd• ti: 
eaz 50 lirası bulunanlara Senede 4 defa ~ekilecek lı.ur'a ile a48Jtl 
~ plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

Ei ' adet 1.00I Llnılık 4.000 J;il' 
i'i8 4 • 511 .. Z.000 • 
~' • ast • ı.coo • = u • ıoe • 4.ooo • 
l§i! 100 • ııe • s.ooo • 
&UO • 40 • 4.800 ' 1 160 • zo 3.200 • 

.,.. DİKKAT: Hesaplarındaki JJ&ralar bir sene ıe.nde ~O ur•P' 
~aşa~ düşmiyenlere ikramiye ~tı~ talı.d.rdı; % 2n faz'asıl<' veri 
E'caı.tfr. Kur'alar senede 4 defa: 1 E.vlul. 1 Bir'ncikanun ı r.f 

1 Haz:ran tafilıl~ çekilecektir. ' 

ıımnıııınıın•unınııın~P.111m1ınnııınnmnıım11mmmırnıı:nı 

Müessesesi Müdüriyetinden: 
1 Şubat 1941 tarihinde faaliyete geçecek olan Yeni mağazalarımızdan: .... 

Mnğazaaınaı AYDIN • DENiZLİ • E E . Lı• 
MUGıA • İSPARTA • BURDUR 

Mağazasına: KAYSER• 
KONYA • NIGDE . . 1 Zilli Mağazaaına:. KA YSERI • . -

SIV AS • ICIRŞEHIR • YOZCAD Vilayetle .. i tüccarlarının sıra numaraaı almak üzere ıimdiden müracaatleri iliio olunur. 


