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Bulgari•tan 
menfi hare
ket edemez 

e.ı,. • r"'e ıı ı ıı BuJ
pristaaı lıqtlalıil Mrri
-ç ıpde tarilı lıoyuca 
llltiklAI '" hayat lı•lılrm ... 
... ltrmn kılar. e ..... ~ 
•ır ki; Bulprlar berhal .. 
Ballıaa •Jbaaa )oıımakta 
lıendi meafaatlerial ara • 
... ı.tan istlaaP ı•ı eıH• • 
lir-

fasaa: ETEM iZZET BENiCE 

- Biçhlr •evletin siyasi sidltl !'" 
-nde kat't teminat YenntıaıD 

bD)ı.iıu yoktu. Bulpriıı4n için 
• lıu yelıla mwtlak 1ılr büktim 

,..nıe-. Bulprlar ıl09tuınuz " 
lıomfıunuzdur. Fakııl, kendilerine 

pre 1ıuı taleplere " arsalara 
..ıDptirler. ZamH zamma bil ta· 

Jeplerin petlnılen kOfUyor, arzu· 
tarını tatmin etmek istiyorlar. Ce
aubl Dolwueııam Ulıalıı Bulprlara 

!tir aralık cesaret Y.mlttir n 
..,ıuı mlbveae yalıınlaşmıya teş· 
yik etaiftir. Fakat, mllıverin Doh· 

ruca ılaY-•• Bulprlara yardt
Jlll ılaJıa ıdyade Romanyayı par· 

~lama11 ye itlal altına alma11 
lıılihılaf editinden ileriye ıeliyor

ılu. Nitekim, mllıver pek ıı.a bir 
zaman zarfında iM& ....,..... ta • 
lıa)dıuk ettinli. 

• 
Yunanlılar /tal· 
anların biJtiin 

mukabil taar-
ruzlarını kırıyor 

Tepedelen ve Kli· 
sura yolunda yerai 

mevziler ahndı 
Atina 4 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Ruzvclt, Çör
çilin nezdi ne 
Bir Dostunu 
Gönderiyor 
Vaşington 4 (A.A.) - B. 

Hophings'in Londraya gönde -
rileceğinin B. Ruzvelt tarafın
dan lfŞI! edilmesi Vaşington'da 
hayret uyandırmış ~ Reiııi • 
cumhuru bu harekete sevke • 
den sebepler hakkında bir çolt 
tahrr. ınlP.re yol açmıştır. Arr.e
rlkada 8. Hopldngs kadar Re

isıcwnhwla .W teması olan 

(~ 5 hıd Nhifede) 
,. 

Hitlerin Yılba 
ıı nutku Lon
d r ada nasıl 
tefsir ediliyor 

Almanlar diğer mil· 
letlerln N••YO• 

nalizmini saymıyor 

BARDiYA'da 
lngilizler 5.000 
ltalyan askerini 
esir aldılar 

lngilizler b a Ya ve 
d e n i z kuvvetlerinin 
1ardımı 

devam 
ile taarruza 
ediyorlar 

Avu•tra_l-va kuv-1 
vetleri ita/yanı 
müdafaa mınta
ka•ının bir kı•· 
mına girdi 
Kahire 4 (A.A.) - Orta aşrk İn

giliz umumi karargahının hususi 
teblıği: 

Bardiya etrafındaki askeri hare
Ht muvaffakiyetle devanı etmek· 
ted.ir. Şimdiye kadar 5000 esir a • 
lınmıştır. 

Bu hususi tebliin bundan sonraki 
kısmı, Avustralyalı kıtaatın dün 

Askerlik hizmeti 
bir yıl uzatılıyor 

Muvazzaf Piyade, Topçu, Mu
, habere, Süvari ve aair erler ne 
kadar aakerlik yapacaklar ? 
Aakerlik kanununun 5 inci mali- / 

tlesine muvakkat bir madde eld
meııi kararlaştırılarak Milli Mti· 
dafaa Vekiletince bu hususta y .. 
ai bir kanun IAyı"hası haarlan -
mıştır. Bu layihanın esbabı mucl

besince ahvali hazıra dolayıııile si
l&h altında bulunan muvazzaf n
kerler için buJ lıararlar alınma -
mıııa muvafık ıörüldüitl anlatıl -
makta ve hllea aillih altında bulu. 
nan 1335 ve daha evvelki doğumlu ı 

muvazzaf aeferlerle bu doğuwılu· 
)ardan muvazzaf hizmete tabi ne
ferl .. rin ıınınarina mahsus mu -
vazzaftık bi:r.metleri lılrer sene • 

zaulmalıtadır. Ba luuıua liıyıbıw 
alikaılar btlttla enelmenlertle tıri
lıik ve ııdbakere olaamllf '" Milli 
Müdafaa Vekiletiala almalı lst.. 
tl.lği lı• yeni tedbir ittifakla kahl· 

eclilmiştlr. Yakında Büytllı Miıı.t 

Meclisi amuml hey<'llnıle lllrfifll· 
lecek oln bn kanun liyihasma .... 
re, fimdlye kadar bir buçuk seae 
olan piyaıle neferliii may-afhk 

ltlsmeti iki buçuk; iki -• olaa 
muhabere, to~. süvari aelerll&I 
üç; iki buçuk sene olan jan.ı.._ 
askerlik hizmeti llç buçuk; tiç -
olan denla askerlik hizmeti ıJe dlliıt 
aeneye çıkarılacaktır. 

Mecliste dDn kabul 
edilen yeni kanunlar 

fecirle beraber giriştikleri bir hü· yeni Meb'uslar dün ilk defa mec· 
(Devamı 5 ınci ıolhıfede) 

Londra 4 (A.A.) - Se'le .sonu l" " k ) • d 
n:'.ünaııebetiıe Hıtıer ta·afından ıBir ticaret heyeti· ıs muza ere erın e bulundular 
soylenen nutku, ha:ıırlannamış ol· Alllıara 4 (Teleleela)- -,ü mlı:enılliai yapıp kabul elmlftir. 

duğu bir harp kışına kallanma.it • d" p 1. t Millet Meclisi dün Refet Canıte- Bundan ııonra da mer'i giimrillı 
mecburiyetinde kalan Alm;n mil· mız un eşle ye r.in relsligiud toplanmıt Ya milli tarifesinde muvaklıat mahiye.ta. 

balya, Balbnluda emel ..rutl
lıidir .Bu emleiııl tahalılaılı ettir

-ıı içiıa daima Bulıariitaaı ken
.W ile birlikte atlriiklemek iste

mittlr. Almanya, Bulpıüta.nı za

-· - ıı....ıı ..,ıitikıwa• -
halif polieikalan yenmek için ken· 

Resmi Ywıan .oözeıisiı, İtalyan. 
ların son defa Yunanlılar tarafın
dan işgal edilen mevzılere şıcldetb 1 
mırkabil taarruzlarda bulundu ı 

ğunu, fakat ağır zayiat venlıri!e-1 
:rek ta7dedıldigini söyleınişt.ır, ._ __________ ,. 

-* -e&-ta h Jc tf• bnmma kabwıun ;:a. _ _.. iriil!klikı.)lll!lll...-n7alımcı 
(I>nııml s itlCi -1ıifede) are e e J d~ine bil' fıba ili esi hakkın • -m1e1ıet1er1e mavalıkat tiearee 

ıla.lri kanunu kahnl etınlt. ılevlet uılqmuı alıtl.l ve ticari uııa..,..... 

disine rimetmek İlitemiştir. Mu

hakkak ki, Bulıaristan yıllarm 

bntidadı içinıle en ~k siyasi tesa
•ümlere sahne olau bir memleket 

ye devlet olmuıtur. Bu dakikada 
Pbl BulıariataıMla Sovyet • Al· 
ınan • lıalyan - İnıillz Ye Balkaa
blık politikalarının çaı111thiı mu

)ıakkak.tır. Ve Mn günlenelıi bazı 
8nıare ve hareketler de hunu telı

nır rözönllne keymaktadll". Bil • 
tün buaların dışında bir de hakiki 

BuJıarlık ve Bulıar mealaatleri 
pGlitikaaı nrdır. 

Mihver politikası bu menfaat -
leri ıözönilue alarak Bulpristam 

aima talarilı etmekten ıeriye 

kalmıımıtlır. Bulpri&taıı ricali, 
..,b'mlan ve balkı arumda ıla 

muhtelif fikir '" kanaat eereya.
ları Yarılır. 

Majeste Kral Berıs Bulprista

DID bitR;nf kalmalı aantila -
hatlerini ıittUnlıün olan te.thirler-
le islihaal taraflanm ... ......., .. 
ıliğer lıaa tanın•ıt parti ıreialeri 
ıle hu filıirdedh-ler. Çaakef ve D..
manof ıaihYer poütikalllUI H ye-

ni aizama UtibU taraftarlılır. Soy. 
yet politilıaıuaı • aynca tu tıın • 

lar vardır. Fakat . Bulgariatana en 
aaliın istikbali vadeden ber vakit 

llÖ) ledijiimiz Jibi ıncak yerinde 
ılunnak, kıpırdamamd; ve bitaraf 

kalmaktır, Bunun dışındaki h~. • 
tün cerevıınlar mubakbk iri ha· 
yali tah;ikten "" h~yale lcapıl • 
maktan lıatka ~ ıtej'ildır. Ha· 
yale kapdmelı. lı•ı•I ~de kQf" 
mak iae Bulıa7iııtaıaa .. üuy~nm 
.,..Unkii hercümerci içintle tarih 
ı.o~·unea lııtilılil H ~al lı~ 
dan malırum kalmaktan başka biç 
lıirııey ıetirmes. Bunun içindir ki, 
Bulı:arlanıı herlıalde Balkall s'!l· 
hunn bosnıak suretile keiıdi -

Mukabil taarruzlar 
kırılıyor 

Atina 4 (A.A.) - Ecnebi bir a-

jans muhabirine göre, İtalyanlar 

bilhassa sahilde ve Boğradeç mın-! 
takasında tankların himayesinde 
taarruz etmişlerdir. 

Hava l!ütün cephede son dere

ce fenadır. Yunanlılar IDmarad!1' 

Tepooelen ve Klisura'ya giden yol 

(Devamı 5 mcı uhije<U) 

Meşrntiyettelı Mondrea 
mlltarekesiae lıa4lar 

PERDE ARKAUN-
DA OYNIYANLAR 
;...._--'---·--

İsimli tefrilıaımma birinci k»
mı lılr iki güne kadar lıitiyer. 
raribçi arkııdqunız blıentler 
Fabrf'ttiniu birçok vesika ve 
hatıralara istinaden yazdığı bu" 

te&ikanm llılnci lııamına 

ÇGK YAKINDA 
BAŞLIYORUZ 

·Bu mühim tarihi " siyui tef·. 
I rilıaı;ıı.n ikinci kısnu, bir ro-

. 1 man değil' lıir atlı macerııaı . 
değil, fakat bil romandan ıla· 

l ha heyecanlı ve aşk .ma<er~
lıirniılan daha meraklı hır 

·'eserdir. ' ı 

. UMUMi "ARPTE 
'ı DONEN DOLAPLAR 
.. ! - - • 

1 . 

1 

Bu isim altında nep-ere••ıBCr~etiırı' • 
mia ikinci lııaım, ıimdiy• ka
.... ıletllmemiş. kanpeeılflf • 
mi§ ılört yıllık umaml harp . 
,.ruuun iÇJÜÜDÜ anlata • 

faallerini anllllllk yolw ıttmek- ı 
ten içtinap edeeeklerinl tabmi.a -
etmek iktiza ediyor. 

~aktır. 

Yakında 

SONTELGRAFDA 
Bunun dıııada Bulprlar nasıl 

( Y azuı 5 inci ..m/edeJ.' 

Girid• ıetlrilen lıilçillı lnıilis taııklan 

Mebzul miktarda çin· 
ko ve çivi getirtiliyor 

---------
1500 ton demir 1üklü Adana vapuru 
IC ö. t e D c e c i ya r 1 İl d a karaya oturdu 
Hük6met, madeni eşyo blrlij\in~ ba· ı paranm 122 bin lrüoOr doları le Slovak. 

riçı.eı. raaJ ı•ı'irnwk ;çin 200 ı-•11 dolar-
1 

yadan çlnl<o '~-~ ve ~O küsür. Nıı do
lilt b' akredltıf verntls ve dıin bu hu·\ ları ile do m•~l«ı Ç.IVI ı•urıJ<'<lektır. 
~ ~ bırlii• blldirilmlftır. Bu\ 1 Del>Cm\i 5 mci Mlhıfe<U) 

!
An karada ba,hyen memurlan ayhlılarmm teYhit ve - alıdlae YUllfUllY•• tleYletler 

teadülüne dair kanunun Z inci mil- (Detıami 5 inci ıcılnjede) 
müzakerele re d e • '!'!!"!!~.,..... '-='!'~lm'!!'!!'_!ll...,'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!I 
ve m e d i lece k ÇERÇEVE ı.ı11t-, Fn1111anm yıkıla • 

Bir mOdclet evvel Anı.arada başlıyan 

ve yanda kalan Törk - Macar ticaret Sulh olabilir mi? 
ıarilpnlerinı neticelendinnck v~ yeııl 

bir tic8J'eı anlaşmıw 1"Pm&k üzere dün V 
(Devamı s ınei saJıifldeJ NECiP FAZIL K.ISA.K RE/C. 

Büyük 1 giliz 
transatlantiği 

seyahate çıktı 

Omltburnuna veren 
vapur yolda hiç 
bir dütmen ge.nl· 
sine r • • t I • m • d ı 

Londra 4 (A.A.) - •Kraliçe E
lizabet. ismlndekı büyiık İngıliz 
Transatlantik vapuru hadisesiz o
larak Atlli.ntiği geçmiştir. SeJahat 
müddetince, hıçbır düşman cüzü
tamına tesadüf edilmemiştir. Ncv
yorktan Ümit burnuna kadar git
miş olan vapur, meçhul bir i~tika
mete doğu harekeııne devam et -
mektedir. 

1ASKER GÖZILE 
CEPHELER 

Bardiy a'nı n 
son dakikaları 
Dünden b<tri ,elm haberlere nazaran, 

lllll'dlyacla ltaıyan1ıır timdi tıımıımen 11-

qu. bir vıu:IJ>ete düpnüt bulunmakta. 
dırıRT. A vuııtralyali kıtalarm bücumlan 
tızerlne mildafaa hattının bir kılıcı yıı

nlmlftır. Şu halde haıyıın ileri lslllt
kAmlannın bir kısmı da fU dakikada 
düiııı .. ümelttlr. Yan1an ııalıanm 4ıı-

( pet>cımi 5 inci IGhife~) 

Dtinkü yazımıla Almanyanıa 
ne yapabilecetini, hendese ıla· 
vası hallederce.•ine, MakWı ve 
ınepsut, mliabet ve menfi ibö
maJ unsurları içinde mlltalea 
ettikten &0nra, birdenbire -
hııttra ıelmez ve en tepeılen in
me bir ihtimal olarak, lopyek6a 
lıir ıulh anlatnıasllll ıla mal 
halinde ortaya attım; ye ba 

11111le buı:ün cevap araıtıraclliı· 
mı lıtldircllm. 

Sallı olabilir mi?. 
Eter lıatırlanlaysa, Fransa 

) ılıılır )'llıılmas, ltir İngiliz -
Alman anlapa••nın, en •eiit
mez ve matlalı dava içinde tam 
lıir ( alısidava) olarak, o rtlnden 
itibaren daima mevcut kala • 
cağını kaydetmi tim, İki hllyilk 
milletia bir türlü yenlşemiye
ceklerini aalamasmdan ve 

mtigterek dlişmanlan tiııerin • 
de ıun'i ve fııoı bir paylapna 
müvazenesine varmalarından 

doğacak olan lıöy le lılr anlat" 
ma, hem her biri, hem ıle ılün
ya hesabına en felilı.etli ıekll 

ıJoğrulabilirdi. Bir müddet son
,.. ya topyekun lnıiltere Al • 
manyalllll, ya topyelriin Al • 
manya İnsilterenia; ft ...,_.. 

de blltün milletler lnı aDll'l ft 
fani anlatmanın kurbuı 01-
ya malılimdu. Ba plıll altıa
ıla hllb- Almanyanın talibi 
çok yllkseltilmiı olurdu. İnsll
terenin bu şekle razı olmaaı 1-
çba, çok milşklll bil' zaman ve 
melin prtı i~ine ıinnesi; Al
man)'anın da her ttlrltl tAkat " 
mu vaffalıiyet lhnldlnl kaybet • 
m""i limmılı. (Nakayt) elaca -
tını anhyan iki lNılılliriia waai
yetl.. 

ıınd .. aonra o milfkil zamn 
ve melıan prru. ıtrer libi .a. 
du, fakat çabuk silklndL Al -
manya da, iti kolaylıkla llerı.. 
tebileceğlııi aaadı, fakat Pi 
uyandı. O zaman, l,..ıttereyle 
lıaşabaş prllara Almanya rua 
değilıli; bupın Ahnanyayla lılı
pbaş şartlara İngiltere razı ... 
ğildlr, 

Tarihin hu en ince ılönU.. 
noktaları, ancak hilytllı kader 
mimarının b6lıllmleriılir lıi, -
ticede, 6lmek llzere bahınam 

hikim, btlılm olmalı lbere ba· 
hına111 mablıtlıa lular. 

Basün tn.lltere. ad altı aybk 
barilı:ulade sabır ve anıkave • 
meti yhllnıJen tep)'elh ~ 
ri1ıaJı lıau•m•t. halya)'l a. • 
fiye çıtmna tokınu• •Ur ... 
ları davll&llMI beilamıtı ve Soy. 

yet Rusyayı ltlr ııfta İq!Hs lt. 
tlfaJnna talip olaak Mktaya 
retirml,tlr. 

Artık tqiltere ı....an lıly
ıe korkulu ~a ııürmeia Ca11J 
ulamu. 

Bellıl Amerika vuıtaslle A). 

manyaya, onmı neticeııldilıte 

lıirer ıaheser olan hunca 11111 • 

yaffalıiyeliue Jıarplılı, .sa)'tlt 
entipüften nimetlar rösterld 
bir ıulb pkli teklif edilecekti&. 
Alıruuı7• tarafınılan reılıledile

ceji en lılea maltın olan ... 
teklifin arkasından da Amerllaı 
harbe girecek; Almanya mn • 
cut taarruz lstilıametlerlnılea 

kendisi için belki de en men
hus olanını ıeçerek; harp bil -

tün dünyaya yay.alacak; ltiittiB 
ılünya inıılJtere ı.afında ltlrt.,... 
tek; ve ııenfonyalardıılıi mW.. 

tetıtm hlr (finale) içinde, Jut. 
•ut.uz iftiba ve ihtlraa faca 

erine perde inecektir. 

ae .. ınııı. •ümlıila •eii"lk 

• 
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KADINLARA 

DAiR 

E · r gazetede okudum. Ka· 
dm dütmanlığı ile meıhur 
bir profesör, geçenlerde, A· 
merikada bir konferanı ver
miş. Hatibin konuımaıı, tam 
26 saat ıürmüt ! 

Bu zat, 26 saat mütemadi
yen, kadınlar aleyhinde aca• 
ba ne ıözler söyledi. Demek 
kadınların aleyhi!Jde 26 saat 
&öylenecek lakırdı vardır. 

Halbuki, ne hazin, bazıları· 
r::ız, onların aleyhine bir tek 
kelime bile söyliyemeyiz. 

Bilmem, siz nasılıınız.? 

TABURCU 

HASTALAR 

Yeni bir havadiı, Bakırkö
yündeki akıl hastahanesinden 
tamam 562 hasta taburcu edil
mİ§.. Meğer, bu ~2 hasta, 
deli filan değilmif .. Bir kola
yını bulınuılar, aylardan beri, 
bu hastahanede yatıp kalkı· 
yorlar, yiyip içiyorlarmlf ! 

Fakat, insanın içine, yine 
bir ürkeklik celiyor: Ya, iç
lerinde, sahiden hasta bulu
nanlar da vana ve yanllflık· 
la taburcu edilıniııe?. 

AYNI TELDEN 

ÇALANLAR 

Yeni bir musiki cemiyeti 
kurulınUf: cSa.z ve tel birli· 
ii» .. Cemiyetin bu iımi al • 
ması hayli manalı.. Fakat 
dünyada, ayni telden çalan 
insanları nereden bulmalı?. 
Herkes ,bir ayrı telden çalar. 

Ayni telden çalanları top • 
lıyacakıınız, bir araya getire-

·ksiniz ve bir birlik kuracak
sınız .• Doğruıu, kolay it değil! 

PASTIRMALI 

YUMURTA 

Kız aan'at enıtitülerindeki 
yemek dersleri, haftada, bir 
iki saat daha uzahlınıı. 

Eyvahlar olıun .. Zaten, bir 
çoklarımız, yeni yetişen ba
yanların iyi yemek piıireme
meıinden tikayetçi idik. Bu 
hale göre, artık, bundan son
ra, her ıün pastırmalı yumur
taya diz çökmek lazım gele • 
cek!. 

ŞARKI NE 

DEMEKMiŞ? 

Bir ruhiyat proteaörü yaz • 
dığı ilmi bir makalede ıöyle 
diyor: «Şarkıların ifadesi, 
beteri ifade ile hayati ifade • 
nin bir terkibi olmak iktiza 
eder.ıt 

Anladımsa, Arap olayım .• 
Ayol, bildiğimiz ıarkıların i
fadesi bu mudur?. Halbuki, 
biz, tarkı dinlerken biç de 
böyle ıeyler düıünmeyİz. 

Bir daha, tarkı dinlerken 
dikkat edin, bakalım. bu laf
lar doğru mu?. 

AHMET RAUF 

işçileri 
himaye 

Yeni Ye mühim esas
ları ihtiva eden iki 

layiha hazırlandı 
İş ba··ında ölen, sakatlanan a -

melelerin ailelerite çocuklarına 

yardım edılmesine dair yeni ve e
saslı hükümler bulunan bir kanun 
layihası İktısat Vekaletince hazır
lanmıştır. 

Bu yeni layihada fabrikalarda 
çalışan amelelerin kazalardan hi
maye ve korunmaları ile hayat ve 
emniyetleri hakkında da mühim 
hıikümler bulunmaktadır. 

Diğer taraftan hamile veya em· 
zikli işçi kadınlara ücretli me -
zuniyet verilmesi hakkındaki la
yiha da İktısat Vekaletince tanzim 
edilmiş ve tetkik olunmak üzere 
Başvekalete verilmiştir. 

Her iki layiha yakında Büyük 
'Millet meclisine sevkolunacaktır. 

fiüçüK HABERLER 1 
ViLAYET ve BELEDiYE: 

* Büyük hava taarruzlarından 
korunma tecrübesi için hazırlanan 
talimatname kaymakamlıklara 

gönderilmiştir. 

* Kasaplar dün belediyeye mü
racaatla yeni et fiatlarına itiraz et
mişlerdir. Bunlar perakende satış 
için mezbahadaki toptan satış fi
atları üıerine yapılacak bir misli 
z~ın ne kadarının tüccara ait 
olduğunun tesbi tini de istemek -
tedırler. iktısat müdürhığü keyfi. 
yeti tetkik etmektedir. 

* Sular idaresi şehrımizin muh
telif yerlerinde buyuk su depoları 
yapacaktır. Bunlar eski sarnıçlarw 
yerıne kaim olacakttr. 

TiCARET ve SANAYi: 

* İst,mbul mıntaka ticaret mü
dürlüğüne eski Berlin ticaret kon
seyyimiz B. Sait Rauf Sarper tayin 
olunmuştur. 

*İngiliz korpora yonu şehrimız 
den 57 bin balye m 1 almak üzere 
şartlarını bildinn;şt i r. 

MÜTEFERRiK: 

* Kartalda B. Mustafanın 5 ya
şındaki oğlu İsmail Ekmek bıça -
ğile yere yuvarlanmış, b:çak kı.r
runa saplanarak zavallı yavrucağın 
ölümüne sebep olmll'itur. 

* Karabet Topuzyan isminde bi: 
makara ihtikarı maznunu dün 
8 inci asliye ceza mahkemesi tara
fından 500 lira kefaletle tahliye 

olunmuştur. 

* Beyoglu semtinde dün 11 di
lenci yakalanmıştır. 

* Kadıköy birıncı orla okulu ta· 
lebelerınden Süha Şcnselı ısmind • 

bir çocuk; matbuat umum müdür 
Jüğü m~avırlennden B. Burhan 

Belgenııı yolda du~i.ırdüğiı nıü -
cevher dolu bır çanlayı a~madan 
polıse teslnn etmek dogruluğunu 

gösterdiginden Maar:f Vekılı B. 
Hasan Alı Yücel kendısını /ebrık 
etmiştir. Vekilın takdırnamesı diın 

mektepte merasimle Subaya okuı• 

muştur. 

istediği 
dikkatle 

kadar 
bakıın ! 

Stefani ajans.ı, Giornale d'İtalia
nın bir makalesinden parçalar neş· 
rediyor. İtalyan ajansının, bu ga
zeteden aaklett igi metne göre, 
son zamanlarda Türk matbuatı -
nın ağzının yatımı değişmiş .. A
deta, İtalyımlara karşı bir cephe 
alıyor, ale) hte neşriyat yapıyor • 
muşuı. 

Stefani ajansının, yaydığı bu 
haber, bizzat kendi kendisini gı -
'"~laması gibi birşey. 

Bunca zamandır, Stefaninin ha
li, Türkiyenin vaziyetini ve poli

tikasını anlamaması hayli garip • 
1ir. Türkiye, kimsenin ale) hinde 
değildir. Yani, kimseye karşı düş

manlığı yoktur. Olsa olsa, melhuz 
bir takım düşmanlıklara karşı em

niyet tedbirleri ve en.niyet cep • 
hepsi almıştır. 

tıalyan ajansının, bu gazeteden 
naklen neşrettiği makalenin son
larında, savrulmuş, bol keseden a
tılmış bilhassa bir cümle var ki, 
çok şayanı dikkattir. 

Giomale d' İtaliaya göre, Tür
kiyenin vaziyeti. dikkatle takip 
ediliyormuş!. 

Yani, bu dikkat, Romadan mı 
geliyor?. 

Halbuki, konaalimizce, Türkiye
yi görınek. Tiirkiyenin veziyetini 
anlamak için , fazla bir dikkate de 
lüzum yoktur. Çünkii, Tiirk si· 
yaseti o kadar acık ve vazıhtır. 

Yok. eğN. bu cümle ile. bize 
karşı bir tehdit savrulmak iste -
niyorsa, Tü•kiyenin, kuru gürül • 
tüye papuç bırakan takımından 

olmadıiiını , dün)"ada bilıniyen kal· 
manu"ttr. 

Giornole d'ltalianın bu cehale
tini bir hayli zavallıca buluruz. 

REŞAT FEYZi 

Maarif Müdürü Çatalcada 

Maarif müdürü Tevfik Kut dün 
Çatalcaya gitmişt ir. Bugün döne
cektir. Burada kaza halkının yardı

mile inşa edilecek olan yeni orta 
mekteple bir merkez ilk okul-bina
sının inşaatı etrafında tetkikatta 
bulunacakır. 

Almanyadan boya ve kimye
vi maddeler getirilecek 

Almanya ile yapılan 21 milyon 
liralık anlaşmanın 3 numaralı la
hikasındaki 3,200,000 liralık plafo
nun altıncı grupunun 2 inci mad
de•ıni teşkil eden boyalarla üçün

cü maddesini teşkil eden kimyevi 
maddderden İanır lacirlerindeıı 

miıracaat edenlere altmış bin hra· 

!ık hbse ayrılmıştır. Ayrıca şehri· 

miz içın de beıya ve kimyevi mad
deler getırtilecektir. 

Davet 

Bakırkôy Halkevinden: 

5/1/941 pazar gi.ınü saat 15 de e
vimız salonunda Çoruh meb'usu 
Ali Rıza Erem tarafından ahvali 
hazıra hakkında siyasi bır konfe -
raııs verileceğın<len bütiın partili 
ve Halkevlılerın teşrıfleri nca olu- ı 
nur. 

Son T clgraf'm Edebi T efriku.: 51 
amma çok şaştı. Doktora karşı de
rın bır saygı ve sevgi beslıyordu. 
D-Oktur munever bır adamdı, bu 
bakımdan konuşmağa değerdi, son

ra estetika bakımından da çok şa· 
yanı dıkkat bır adamdı. Porlre•ını 

yapmak is!ıyordu. Doktora: 
üçük Hanım Yavas Gel! 

5ELAMJ IZZE 1 SEDES - Ben surat da yaparım! dıye
cekli. 

- Kuvvetle ümit ediyorum! di

yordu. 
D-Oktor Kafi ise: 
- Ben kat'iyyen eminım! <tiye 

cevap veriyordu. 
B" en.niyet, bu itimat, kadına 

yaptığı işkenceyi manen hafifletı
yordu ... Elektrik zavallı kadının 

başını oymaı!a, ı.-.~mirmeğe başla -
mıştı. 

Fakat doktor üçüncü gözü mey· 
dana çıkaracağına kat'iyyen emin· 
di buna iman etmişti. Beşere bir 
göz daha hediye edecekti. 

H ~rkc-stı:n kaçan, kimse ile gö -
ıi.ı neyen doktor Kıifi bu işi birkaç 
gun yüzüstu bırakacağını d~-

dük~'e kızıyordu ... Ne dıye karısını 
bırakıp bir yabancı ile meşgul o
lacaktı? 

Amma ne yapsın ki, söz vennış, 
vadetm~ti. Jale: 

- Bana haber venruz! demışti. 
Jale haber veriyordu. Söz:inü ye

rine getirmesi ~ı: 
- Buyurunuz, gidıp kocanızı gö· 

reyim! dedi. 

-12-

Jale doktoru doğru Cahıdın atol
yesıne çıkardı. Dokı.or Kafı atôl
yeye gırcr gırme-L, doksan dereden 
su getırmedcn sadede geldı; ceke· 
tinden cüzdanını çıkardJ, içinden 
bir kağıt aldı, alacaklının vere -
ceklıye senedıni gostermesi gibı 
adeta hıddellı bır tavırla Cahıde 
uzattı: 

- İmzanızı inkar edemezsiniz 
ya? dedi. 

.>"EV A Cahit kıiğıdı aldı. Yazı kendi ya-

Jalenin otomobili kapıda bekli zısı, imza kendi imzası idi. •Geli-

yordu. Bindiler. ı ·w!• dıye tek keli.me yazml§tı. 
Cahit karşısında bırdenbire dok- )ahit hakikaten. sararınca Jale 

tar Kafiyi .ı;ı<iQilıı:~ canı sıkılmadı Jıey~;ınlandı. Cahıt· 

Günün mesel.esi: 

•• u 1 ıyor 

Taksim • Yenimahalle hcıttı 
da lağvedilip fehir dahilinde 

otobü• katları • 
yenı açılacak 
Belediye reisliği Sirkeci - Bakır- ı 

köy ve Taksim - Yenimahalle oto
büs seferlerini kaldırmak ve bu

raya işl•yen otobüsleri şehır dahili 
hatlara tahsis etmek için tetkiklere 
geçmiştir. 

Bunun sebebi, şehirde nakil va
sıtası sıkıntısı ç.,,1<ilmesi, Bak rkö
yüne tren, Yenimahalleye dP va -

pur işlediği için bu hatlara lüzum 
olmadığı kanaatidir. Buna mukab;J 
Beşiktaş - Karaköy, Taksim Eminö
nü gibi yerlerde yeni hatlar açıla
caktır. Belediye reis muavini B. 

Lıitfi Aksoyun reisliğindeki otobü;; 
komisyonu salı günü toplanarak 
bu hususta xat'i kararını vereL>ek
tir. 

Bağdattan gelen\ Radyo ile rek
m ü: h im rapor lam genişliyor 

Ticaiet ateşe

miz ne diyor? 
Malezya ve Avustralya ile harici 

ticaretimizi geni~letmek için faa· 
liyete geçilmiştir. 

Bu yerlerle Irak yolile mal mü

iıadelesi. yapmak suretile ihraca • 

tımu:ı arttınnak mümkün bulun · 
muştur. 

Avustralya bizden halı, sigara, 
zeytinyağı ve bazı kuru meyvalar 

istemektedir. Buna mukabıl de 
memleketimize lazım olan kauçuk 

kalay, demir ve saire gibi şeylerı 
iyi fiatlarla getirtebilecektir. 

Bunun için y ni bir 
tarife yapıldı 

Ankara radyosu ilan, reklam iş
lerini genişletmeği kararlaştırmllJ· 
tır. Halktan, müessesat sahiplerin
den arzu edenler aşağıdaki yeni üc
retlerle radyoda ilan ve reklam ya
pabileceklerdir: 

1 - 2 gün i•in kelime ba~ına 30 
kuruş , 3 - il gün için 25, 12 ve daha 
fazla gün için 20 kuruş alınacaktıc. 
Kelime adedi beşten aşağı ve ellı· 
den yukarı olmıyacaktır. 

Radyo difüzyon postaları vası -
tasile yaptırılacak transmisyonlar· 
da yarım saate kadar 120 lira. bir 
saate kadar 180 lira, bir buçu1

• sa
Bağdat ticaret ateşemiz de ticar ·t 

ate kadar 240 lira alınacaktır. Bu 
odamıza bir mektup göndererek 

Irak yolile Avustralya ve Malezya. 

ya ihracat, ithaliit yapılabileceğin; 
bildirın~tir. 

ücretler devlet müesseselerile me· 
nafii uınumiyeye hadim müessese
lerden üçte bir nisbetinde alına • 
caktır. 

İki Hırsızın Bir 
Garip Mantığı! 

Hüseyin ve Mahmut isimlerin • 
de iki kişi Sultanahmette San'atlar 
mi!ktebi deposunun bahçesinden 

150 kilo kadar dökme kurşun kı -
rıntısı aşırmaktan suçlu olarak 
dün Sultanah.;..et birinci sulh ceza 
mahkemesine verilmişlerdir. Bun

lar mahkemede suçlarını şu şekılde 
itiraf ve tevil etmişlerdir: 

_ •- Bız ikimiz de öteden, beri • 
den ve evlerden demir, kurşun ve 
buna benzer hurda şeyler topla
rız. Sonra bunları ufak bır kiırla 
satanz. 

Dün de Sultanahmet tarafında 
dolaşıyorduk. Otada virane gibı <>ır 
yer gördük. Ne kapısı var, ne ba
cası var.. Ne de penceresı... İzbe 

- Yazı benim dedi, imza da be

nim. 
Doktor Kafi sordu: 

- Bunu ne diye yazıp bana gön

derdınız? 

bir yer. Merak edip şöyle bir ba • 
kındık. İçeride toz, toprak, hatta 

küller vardı. Biraz eşeleyerek ka -
nştırınca oradan bir takım demir 

çı>buk paçalarının ve dökme Jev
ha:arın, kurşun eziklerinin çık -
tığını gördük .. Bu apaçık yerln bir 

mektep mahkeni olduğunu biz ne 

bilelim! .. Bunları buraya lüzum -
ruz şeyler diye atmışlar zan

nettik. Tabii hoşumuza gitti. Top
lamağa başladık .. İkımizin de tor

lıal~ımız doldu.. Adeta taşıyamaz 

bir hale geldik. Bir kere gidip bo

şaltıp bir daha gelmeyi düşünerek 
bu kadarla iktüa ettik. Fakat yü -
kümüz çok ağırdı. Kolay kolay ta-

ruyor, Cahldin hafızasını uyan • 
dırmağa, canlandırmağa çalışıyor

du; ikınci benliğinin neler yaptı • 

ğına dair tek kelime söy !emesine 
gayret ediyordu. 

Mühim 
kararlar 

H•lk ve Milli müdafaa 
ihtiyaçları ilk ev Yel 
göz önüade tutuluyor 

Milli korunma kanunundaki ta
dilatın meriyet mevkline girmesi 

dolayısile bu kanun tatbikine ait 

esasların kararnameler şeklinde 

hazırlanarak Heyeti Vekileye sev

kedilmek:te oldukları Ankaradan 

bildırilmektedir. Bu yeni kararna

meler ilk evvel halk ve milli mü

dafaa ihtiyaçlar: gözönünde tutu
larak hazırlanmıştır. 
Diğer taraftan şehrimizle diğer 

dahili piyasaların ciddi ve fili mü
rakabesini başarabilmek "çin esa.!l
li, geniş kontrollü teşkil.it vücude 
getirilmesi hakkında~<i çalışmalar 
ikmal olunmuştur. Yeni memurlar 
bayraınertesi bilfiil ınürakabeye 

geçeceklerdir. 
----<><>---

Türksözü ve Özdilek 
arkada,larımız 

Adanada münteşir Türk sözü ar
kadaşımız 1 kanunusani 1941 nüs
hası ile 17 ınci yaşına basmıştır. 

Diğer taraftan Lüleburgazda haf
tada bir çıkan Özdilek refikimiz 
de 30 birincikanun nüshasilc 7 ya
şına girmiştir. Her iki arkadaşı • 
mızı da tebrik eder, daimi mu -
vaifakiyetler dileriz. 

Belediye Reis muavillİ iyileıti 

Birkaç gündenberi rahatsız bu -
lunan belediye reis muavinimiz B 

Llıtfi Aksoy jyileşmiş ve dünden 
itibaren vazifesine başlamıştır. 

--o-
Üniversite kitap ıatıı yeri 

açıldı 

Maarif Vekaletinin çıkardığı ki
taplarla üniversite neşriyatını sa 
mak üzere dünden itibaren Üniver 
sitenin Beyazıttaki büyük ·kapısı 
yanındaki köşklerden birinde bir 
satış şubesi açılmıştır. 

Babaeski HükUınet dairesi 

Babaeski (Hususi) - Uzun mücl. 
detten beri esaslı şekilde tamiratı 

devam eden hükumet konağımızın 

tamir işi bitmiş ve tekmil daire -
!er yerlerine yerleşmi§lerdir. 

----o--.--
Kömür ıatısları azaldı 

Son hafta içinde şehrimizde kö

mür satışlan azalmıştır. Günlük 

satış 25 • 30 tona düşmü~tür. Stok 

boldur. 

şınmıyordu. Biribirimize kolaylık 
gösterirken birdenbire etrafımızı 

sardılar ve torbalarımızı alarak bizı 
yükten kurtar"dılar. Meğer onlar 
hırsızlık ediyoruz diye bizi yaka • 
lamışlar .. Fakat ne günahunu: var 
bizim a reis bey. Dört bir tarafı a
çık, hapısız, penceresiz bir izbe • 
nin sahibi olduğunu nereden bile

cektik? Adeta keramet sahibi ol

mak lazım! .. • 

Hakim Reşid: - cSiz her açık 
yere girmeğe mi memursunuz!• 

Diyerek suçluları tevi<if etmiştir. 

ıa da farkın~ değildi, farktı..... oJ

lamıyordu. 

Doktor Kafi vakur bir sesle, ağır 
ağır: 

- Bu sefer artık onun hesabını 
İşte Cahıt bunu bilmiyordu, bu

nu anlamıyordu. Bırkaç gün evvel, 
S. O. S. ışaretı verır gibi bu tek 
kelımeyı oır kağıda karaladığını 

hatırlar ,g ıbi oluyordu. Ondan son
rasını kalın bir sıs kapliyordu. Hıç 
bır şey hatırlamıyordu. Normal 
hayatının uğradığı fasılaya dair hiç 
bır intıbaı yoktu. Sanki hayat dur
muştu. Sanki yaşamanuştı. 

Cahit hiç bir şey hatırlıyamıyor- görmeliyiz! dedi. 

Doktor Kafiye: 
- Geliyor! 

Diye yazdığı an ile, doktor Ka
finın bu ya;ıyı göstererek: 

- İmzanızı inkar edemezsiniz 

ya? 

Diye sorduğu an arasında neler 
olup bıttiğınin farkında bile de • 
ğildi. 

Doktor Kafi sual üstüne sual so-

du, cevaptan aC<ldi. - Görelim doktor. 

- Peki amma normal hayatını· 
zın dışında başka bir ömür sürdü
nüz, Cahit Selim vücudünüze ve 
ruhunuza sahip çıktı. Maddiyatı • 
nıza hükmettiği kadar maneviyall· 
ruzı da hükmü altına aldJ. 

Doktor Kafi ilim kisvesi altında 
büyü yapan bir şarlatan gibi konu
şuyordu sanki... En havsala almaz 
bir şeyden gayet tabii bir şeymİf 
gibi konuşuyordu. 

Fakat Cabit Yaman için için kö
pürüyordu, demek •Öteki• gene 
gelmiş, gene onu pençesine almış, 
gene istediğini yaptırmıştı.. Bu ru
hunun rakibi, maneviyatının ~ 
du, tenyası onu lreminn.işti. Ve o 
nunun farkında bile o!mam1 atı hD.· ı 

Doktor Kafinin, karısının altın
da üçüncü gözü arayan sert, diJt, 

alevli gözleri, yıldızların yer yü • 

zündeki tesirlerini inceleyen ba • 

kışları, Cahit Yamanın gözlerine 
aksetti: 

- Size ameliyat lazım gelse na 
yaparsınız? 

- Operatörün dediğini. 

- Tamam. Operatör size, ıizi U· 

yutacağını söyler, siz de razı olur:, 
cPe!ti• dersiniz. Doğru mu söylü • 

~rum? Mesela apandisitten ame
liyat olınanız icap etse, vücudünü

zü operatöre t.eslim edU'Siniz de
iil mi? 

Bir nutuk ve akisleri 
Yazan: Ahmet Şükrü ESMER 

Amerika Cumhurreisi Ruzvelt 
tarabndan geçen gün söylenilen 
nutkun şümul ve ehemmiyeti an· 
cak 1914 harbinin tariht hatırlan· 
dığı zamandır ki biitiin ~uzuhile 
anlaşılabilir. 191' harbi tröstermi~· 
tir ki İngiltere ile uzunca sürece• 
muharebeye girişen bir devlet, &

ııinde sonunda Birlepk Amerika i 
le de karşılaşmayı göze almalı 

mecburiyetindedir. İngiltere ile 
Amerika arasında SİJasi bir itti .. 

fak yoktur. Amerikalılar Vaşing
tonun nasihutile amil olarak İn
giltere dahi olsa, hiçbir Avrupa 
devletile ittifak münasebetler111e 
giri~mezler .Fakat ittifak, misak 
gilıi hukuk meflıumlarının dışın -
da bir Angle-Sa!.son tesanüdü var 
dır ki bu, Amerikayı bir İngiliı 
dominyonu gibi İngiltereye bağ
lamaktadır. Bunu hesafıa katmı
yan devlet, bu hesap<ızlığın neti 
cesine katlanmalıdır. 

Bu, niçin böyledir?. Bu, yalnu 
politika mülahnzalarile, hatti ta· 
rib ile izah edilir bir vaziyet de
ğildir. Çünkü Birleşik Amerika, 
İngiltere ile mücadele içinden doğ· 
muş bir tlevlettir. Doğduktan otuz 
sene sonra da İngilizlerle bir ha
yat memat miicadelcsinc ı:iri~ti. 

Amerika)"ll giden yabancılar, A • 
merikalılann İngilizleri ı<evnıedik· 
)erini görürl"r. İngilizler de Ame· 
rikalıları şımarık çocuk telakki e: 
derler. Fakat İngiltere bir miica
tleleye giristiği zaman. ilk zaman
larda bu miirudeleyi kayıtsızlıld~ 
karşılar gibi görünen Amerika, 
sulh zamanlarında hiç görünmi -
yen bir takım ku'fvetlerin tazyi • 
ki altında yavaş yavaş harekele 
geçer. Üniversite rektörleri, pro
fesörleri, Şckspirin preııtişkirlan 
olan edebiyatçılar, müeJl;~ı.,r, ga· 
zeteciler, papaslar, Magna Karta
yı ezberden hilen politikacılar, 
bankacılar ,endüstri adamları, l7S: 
senesine kadar müşterek olan ve 
o zamandanberi de pek ayn P),_ 

lam.ıyan bir harsı kurtarmak için 
tazyiklerini arttırmıya başlarlar. 
Amerikan hükfunet mekanizması 
bu müthiş tazyikin tesiri altında 
hızı gittikçe artan bir tempo ili 
İngiltereye doğru temayül eder. A 
mcrikanın para ve maddi dü ün
ce ile harekete geçtiğini itldıa e
denler yanılırlar. Amerika 191.t 
harbine iştirak etmeseydi, daha 
çok para kazanırdı. Hele bugün -
kü yardımı asla maddi düşünceye 
da)•anmamaktadır.Çünkü Amcrila 
donanmasmm bir kı mıru bedel -
si% olarak İngiltereye vermiştir v< 
yarın bedels.ii olarak bütün harp 
vasıtalarını verecektir. Ruzveltin 
söylediği söze dikkat edilsin: 

_Biz yangın hortumunu İn~il· 
tereye vereceğiz. İngiltere kullan· 
ılıktan sonra ister bize geri ver -
sin ister vermesin, diyor. 

' 
Ruzveltin yangın hortumu de -

diği de kıymeti milyonlara baliğ 
olan silahtır. Bu, maddi düşüııce 
ile hareket eden bir devletin ya
pacağı iş midir? Amerikan mil • 
leti, İngiliz • Alman mücadelesi 
lıakkmdaki hakiki duygusunu 
Cumbıırreiainin salahiyetli ağzile 
söylemiştir. Buzvelt, ceçen gün 
tıöyle<liii nutukta demiştir ki: 

- İnğiltere demek Amerika de
mektir. Biz İngilterenin mağlup 

olmasına muvalakat edemeyiz. 

Jşte geçen güakü nutkun en dik· 
kate Jılyık olan noktası da budur. 
Başka devletler ne düşünürse dü
şünsün, Amerika kendini İngilte
reden ayıramıyor. Kanadaııın, A
vustral~anın kendilerini anava · 
tandan ayıramadıkları gibi. Ame
rikalılar tarafından mücadeleye 
ka•şı gösterilen alakanın içyüzü 
budur ve Aw~rikalılar da bunuıt 
farkında olnıaöıkları gibi, dav11 • 
nın bundan ibaret olduğu kendi
lerine söylenmiş olsa, belki de t;il • 
cenirler. İngiltere de bunu 'bildiği 
için Amerikalıları idare etmek nol 
tasına büyük ehemmiyet atfeder. 
Amerika ile karşılaşmamak İngi• 
liz diplomasisinin en esaslı um • 
desidir. İngiltere daima ve her işM 
A"llerikanıu Wediğini yapar. F~· 
kat bu tabiye iledir ki Amerika~-ı 
lı.endi .i$!etliği yola tevirir. Bu, an• 

(Deva.mı 5 ınci sahifede} 
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aqıea 
o müessir rol •• 
'4n: Ali Kemal SUNMAN 

eni :.ene gi.re.rken bir ha.yli 4e 
·ak edilecek bu hıııyli sualler 
beııtbcr gil'(Iİ dencbilil': Al • 
ya ne ;rnpacak?. İtnlya ne e-

ık'?. Amerika Ctunhurreisi Rus
<İn yeni nutkuadan soDl'a nasıl 
cketc gc<'.ecek?. Çiinkii Reisi
ıhurun her ciinılesi istikbal i· 
birer işaret ve alamet sayıla -
kadar mühimdir. Habis Reis 

.ıveltin sözlerini tahlil clekil • 
Amerika efkirmda beliren te- 1 

niiJ safhalarını bu veır;ile He bir 1 
·e daba gözdett ge~irmek lazım 
iyor. Siındiye kadar bu teki -
•lii adım adım takip ehnlş olan 
öt.edeııberi Aıuel'ikıııyı ·n Ame· 
ahları tanımalda maruf olan 
rnpall baa muharrirlerin tah· 
nleri yanlış ~tkmamıştır. Ge -. 
1 })arptea kalnı~ alaeak.luını 

la alaınaclıkları için Aınerikalı
Avrupadaki eski müttefikleri
karşı küskün olduklarını giz
ııeğe }ÜSUll~ gö~nüyorlındı. Bt~· 

1 n t~iriledır kı Avrupada bır 
rp deha olursa arhk hiç karış· 1 
yacaklarııu tekrar edip dur -
ışlardır. Bwıa bakınca Amerika· 
ırm artık eski dünyanH1 işlerin-
8 b(isbötü111 el çekeceklerine hük .. 
•tmek llzım geliyordu. Buna 
yle )di)unedeııleriaı başmda da 
hver devletleri bulunuyordu. 
Diğer taraf tan Amerika efkarı 
er Avrupada bir lıup çıkarsa 
:na süriikleumeınek için son de· 
·e uyanık bulunmağa karar ver-
ş görünüyordu. Onun için 939 
rbi çıktığı zaman Aınerikalılar 
rupada Çeklerin Lehlerin ui
iığı haksızlıklardan dolay.ı iftfi· 
duyllt99da beraber fngillzlerin 
triyatllU u dinlemeyi, okuma
pek istetne91erdi. Çünkü Aıne
ablara harpten bab~den her 

ıilize knrşı: 
_ Aeaba bisi herlw mi sürük -

1 

nek istiyor?. Endi~i gösteri • 
ordu. Sonra resmi olmaoıak.la 
.uer vakit 'akit halkın reyine 

tracaat e4ildiği :u.llMlll ebcri -
tin tıerltanl(İ biT harlte ıuır-.. • 
ık iııtentediji aal.,.ı..ıştır. 
Lakin bilhassa soa bir .tene4ea· 
ri ne büyük bir ... klik var .. 
gün ele Amerikahlar herban • 
bir atıkeri müdıthalc Şt1klinde 

•rupa harhinc kaı·~ma~'l iste • 
yorlar. Fakat ellerinde olan bti-
1 ,.cSllitle v~ türli\ tiHü imkln· 
ı;ıazırby•rak İagtltere~e yar • 

n etınek fikri yeni dünyanın 

'*ri~ eti arasuıda iyiden iyiye ı 
~lesti. Artık sarahat ' 'l" kat•iyet
anlasJıvor ki lngiltert>ıtt11 uğ . 
tıwı 'bt• harpte tentiu edile~ek 

·er ayni zamaııcla Amerikaııın 
vasıdır. Amerika efkarı bu saf. 
dn tekiinıül eluu~ldedir. 
ı\ıııerika~ ı ~e Aıuerikahl .. rı iyi 
en A vrupalılaruı lwışlangt<:faki 
ıminleri şöyle idi: 
Ame.rikalılu Avrupa lıubhıe 
rtc:ıuağa razı olnu~· .. u'klarıhr. 
ımkiiH ölduğu kadar bundan u· 

k kalnaağa çalıı;ı.ıcaklardll'. La
' un11huanıalı ki Amerikalı her 
retle •nmcll olan b\r in.oıandır. 
•er herlıanıti hir harpten uzak 
imayı i.;;ti~ orsa hunu Amerika 
n dalıa fa,·dalı gördtiliindendir. 

EDEBİ ROMAN: lf• 

Amerika efkinncla ..
çen aenedeaberi söriilen 
tekamülün e•aıları tetkik 
edilirken naaara Çal'pMI 

ilk keyfiyet Amerikahla
rın her huıuada «ameli» 
inıanlar oldujudur. 

Bir g\in Amerikanın hmrpte Jriitüa 

vesaiti ile İnıiltereye yani.UR et
mesi lüzumu anlaşılırsa ameli O• 

Jan Amerikalı derhal İngiliz dava
sına her suretle müzaheret et -
mekte tereddiit giMıtermiyecektir. 

İ!?te bu mütalennın vekayi ile 
doğnı çıktığı göriildti . Amerika -
Jınıa ameli bir insan olması yal -
nız ıneMi 'hayatında değil. onua si
l asi faaliyetinde de kentlini isbat 
ediyor. Amerikalılar ıeçen unaurnl 
harbe iştirak ettikleri zaıuan Av· 
rupada Alman wdularına kar§l 
kat'i darbeyi indirebilmek için ay
larca haıırlaıunaları lazım geldiği 
seyloni~ ordu. Amerllulldar bu ha
zırlığı gördnlcr ve Avrupa harhin· 
de en ıniie8~İr rolli oyııaoiılar. Bu 
sef eı· harbe askeri surette iştirak 
etmemekle beraber yine nc-ticenİlı 
temininde en ıniİC!r.4İI' rolü u~·nı -
J acaklar demektir . 

Tavus eti e• lezetli 
yemek 

Lokantalarda tavus etı yoktur. 
Zaten başka yerlerde de arlık ke-
sip ye.miyorlar. Fakat orta devirde 

MAHKEMELERDE: 
Çocuklar we Sinema Anaaına bak kızını, ke
Küplı sacaldarm IİINma • 

lcrrdon lcurt"1'1lma.ı mevzuu narına 
balıı oluyor. Çoc:aWarı ltahal bak bezini al. 
eden rinemoları lıapatalım, di-
yorlar.Bzzlaı.ı cao &ıBTe!im,Ji- iEJb ti •• İ - 1· k ·ı b 
yor. Hôdiıe ıu ki, çocukların e e Oy e SOY ıyece , &DaSI C C• 
si.nemalardan kurtarılmaı la. b b l) d ..., l A ? 
%Un. Mektep zamtınında, melt- ra er ana ÇU anma lgl DC ma UM. 
tep IQQlleri dııında, çocuklar 
bu luular itala nnema diiılrii- Ufaktefok, y~lıca ıbir kadın .• 
nü olmoaınlar. Kulaktan takıma tel gözlüğünün 

Fakat, balıı)'Onl% ela, ço .. altından, mellıl, mahzun ibir .baluşı 
ki 

var. Siyah başörtüsüniı çenesinin 
cu ar ıinemaların içinde, 
_J t J · .:ı 1-..! b-'-L •6~J· ttlbndan diığümlej ip ikı 'llt'tlnu 
""e a, enızueR1 aıur gı ıuır. yeldirmemsi mantosunun içerisı-
Belki, çocuk ta haklıdır. Ço. ne yerleştirmiş. au kadın, Halime 
cak, nihayet çok hareket et- Hepgül, ayni e\de berırbe.r otw· • 
mek iatiyen, heyecan •er>en bir dukhı.ı l\1evdudeden davacırlır. 
un.nırdur. Sinemalardan lıur- Dava. hukaı et ve darp davasıdır. 
tardığumz çocukların dera ve Mevdudı>, Halimedcn y~a bir 
mektep harici lJahitlcrini na- paı'ı;a daha küçük cü.<ı.sece daha i-
şJ geçirteceğiz?. Hangi eğlen- ri, :,<arı saçlı. mavi giizli.i, eli ayağı 
ce, hangi oyunlarla onları tutar görünen bir kadındır. işte 
tatmin edeceğiz.?. Bu, mühim bu da suçlunun portresi. 

bir JavaJır. Hiıdkie, Drağman civarında, Ha· 
lllr hatıra gelen likil', sine limenin sahıp, Mevdudenin de k.ı

maları, çocuklara sarar va- zı Şehime ile ıber&ber kiı acı ol -
mİ)'4!cek ıekl~ sokmak, bil.G- dukları evde cereyan etmiştır. 
iri., .UWmaya terbiyeui bir rol Davacı Halınle, davasını anla-
H vıui.le vermek. tıyor: 

Brınıı, yapabüsek.. -Dtagmancıa bil evim var. Rah-1 
BURHAN t:EVAT metli Ha<!ı cfondıden kalma ... Ben 

kiler pek kontı§kan değil... Gece 
gündüz, ya bunlaı bizde, ya btı 
bunlarda, hep beraber düşüp kallc:· 
tık. ismailciğimı de, eli ekmek 
tutsun diye, kunduracı yanına 

verdik. Günden giine .İsnıaikigim 
de buyüyorcj.u, bunW1 kızı Şehime 
de ... Bır gün, buna dedim kı: •Hem
şire. Ateşle barut bir arada dur· 
maz. Bu çocuklar b\.i:)'uyor, bit' 
gün serua.de benim de başı.mıu biri 
iş ~arlar.» Öyle ya!. Bııımkı on 
sekizine ,geldi g~'İ) or .. Şe:hıme de 
on altl'Sını doldurdu. Hanım buna 
içerlemiş. •Hanun .. Hanım .. Sen 
bana bak.. Benim gül gibi kızım, 
kalo kala senin kokmuş <>ğluna mı 
kaldı?. Oğlunu al da, çantana sak· 
la ... • dedi. Gidiş o gidış ıbir da
ha bizim kata cıkmadı. Ben de 

casıl kuş .. denil~n tavUB eH zen~in j~ ~· 80fralaı mı süsle.ven kıymetli bir ttt ~ 
tutumlu bir kadınımdu-. Nw· için
de yatsın, babacığımın bakır ta • 
kımlarını, makas değmemiş per· 
deliklerini bile hala muhafaza e
derim. Biraz baibamdan, biraz da 
rahmetli Hacı-iliın kalma, iyi kö· 
tü, karınca kadrince, elmaınm da ı 

var, param da var, lbakY·ım da 
var, çakırun da ... 

onların semtine uğramadım amma, 
gclgelelm1. ŞPhime her gün bf.ı

d<', İsmail de her gün. her gece 
onlarda... Ben yukarıda oturu -
yorum, a~ağ'ıda. fıkır fa.kır, lukıı· 
kıkır gülüşmeler, arada sırada, 

çığlıklL kahkahalar Bır damla • 
cık çocuğumu baştan çıkaracaklar. 

Bir i.5tir olacak .. Sonra, evlatcı • 
ğmn çekip bağrmıdan alacaklar .. 
Geçenlerde, günlerden bir gı.in, 

yine aşağıda fıkırtı, kıkırtı ayyu
ka çıkıyor,, Artık dayanamedun .. 
Merdiven ·başından çıkıp 

gı<l~ idi.. Hatta ~.a~~ısu ahçı kadm •m~ ·~ı Jll degıl, evm en buyuk bayanı yQlar, • • • 

temızler ve p~rdi. Tavuk iri gü- y k • 
m~ tabaklarda oldugu gibi sofra- 1 anmak bahsi 
ya oturulurdu. Sofray~ oturulduğu 
zaman, kuyrugunw1 rengarenk 
tüyleri tekrar yerine otuı tulınuş 
olarak gelir-eh. Ondan soma şöval-1 
yelcrın en namdarı, tavusun etle
rıni paı·çalar, nıi.safırleı·e dagıtırd:.. 

Derler ki tavus eti d:~et ku~ etle
rinin en l~ı::etlisidi.r. 

oo~-

Zehirlenen adamın 

karııı 
İngilterede otuz Üt yqlarmda 

bir kadUUA koeuı ölmtit, yapılan 
tahkikatta kaduun koeaauu öldw
dö;;iin~~n şüplıe edilerek kendisi 
tevkif edilmi~tir. Nihayet adamm 
ölüsii mezardan çıkarılarak ya • 
pılan muayenede zehirlenerek öl
düğü anlaşılrn.ı.ş ise de kadının a
leyhinde koe4lsmı öldtirdUğfüıe da· 
ir kQfi hiçbir delil bulunmallllfhr. 
Nihft~~t adıanun yanla!Jıkla zehir 
yut~:llı.t öldfft\t anlasılftıış. kadın 
da kurtnlmu,tur. 

MiLLİ PIY ANGO 
iDARESiNDEN : 

M i 1 l i Piyansonua 
dördüncü tertip üçüncü 
çekilitine ait devamlı 
biletlerin haricinde de
vamıız biletlerin Milli 
Piyango 1stanbnl Bü -
rosunda Dördüncü 
Vakıf hanı altın -
daki Giselerinde ( ü -
ze•inde yazıla fiatlarla) 
aatışa çıkarıldığını sa
yın halkımıza bildiririz. 

.. 4-

Hamama gitmek içın en mtlsait 
zaman, ahvale göre dcgışir. Her 
halde güneş battıktan soı}l'a hamam 

yapmak daha faydalıd.u-. 

Hamam müddeti şahısların bün
yelerine göre değişirse de, üç çey
rek ve en nihayet bir saat kada1· 
olması iyidir. Çünkü bundan az 
müddet içinde adaleler iyice inbi
sat edemiyeceğinden tam taharet 
yapılamaz. Bu müddetin daha faz
lası da vücudön fazla ifrazat yap -
masına sebe>biyet vereceğınden vü

cut zayıf .d.i.ifer. 

Gündüzleri hamama gitmek za
ı·ureti hasıl olursa, bunu yemek -
ten üç veya be9 saat sonra yapmak 
lazımdır. Yemeği yer yemez 11€ -
.men hamama gitmek iyi değildir. 
Bil.8kis hamamdan sonra pekala 
yemek yenebilir. Bilhassa kadın -
!arımız hamamda yemek yerler ki, 
hiç de sıhhat kai~ledne uygun de

ğildfr. 

Gündüzierı en muvafıık zaman, 
sabahları kahvaltı almadan yıkan· 
maktu-. Eğer evde hamam varsa, 
gece yatmadan evvel yıkanıp yat
mak muvafıktır. 

saklanan 
peynirler r 

Buzhanelerde bi.nlercc teneke 
peynir olduğu halde, piyasada pey
nir bulurunadıgı alakttdarlaru1 na

zarı dikkatini celbetmış ve tüccar
lar soğuk hava clepolarmda sakla
dıkları peynirleri pivasaya çıkar
mazlar:;a, bunlı:ırın tıcaret müdür
liığu111:<' cıkartılıp bak.kalla ·a tev
zi olunması karnrlrıştırılmı tıı. 

Hacıdan, ı.kala ikala, yadigar, Al· 
lah kimin varsa ibağışlasın, on döı·· 1 

dünde >bir oğlum kaldı: İsmailci
ğim ..• 

Mahallede adım zengine çıkmış
tır. Evde, bir oğlwn, hır ben ... 
Hacı efendi, sizlere ömür mefat 
etti. Ben, evde, on dört yaşında 
~·aV!'uca~zımla yalıu.z kaldım. 

Haklın. Halimeye: 
- Uzatma hanım .. diyor, da .. 

van neyse onu s(;yle .•. Bunları. 
mahallede komşularına anlatırsın. 

Halime ,hiç i.!tifini bozmuyor .. 
HalA 19i>ylüyor: 

- Evet.. Evde yalnız kalınca, 
ne;. alan söyliyeyiın, geceleri kork.
mağa başladım. Sabahlara kadar, 
gözüme uyku girmedi. Bu dediiim. 
dört be9 sene evvel ... 

- Dört be9 sene evvelini ·bırak 
da, :bu son meseleyi anlat.!. 

- İşte oraya geleceğim, evlA -
dı.m . Konu komşu dedi ki: •Evin 
büyük ... Bir .lki kiracı koy, hem 
cany-0ld<işı olur, hem ıde, üç ~ 

kuruş fayda görürsün.• Eh . Ev 
sahi<len büyü-k, üç katta altı oda .• 
Böyle her gece halecanlar çekece
ğime, hafakanlara ooğ'ulacağıma, 
kiracı kahrına taharnmtll ederim, 
d~dim. Başladım kıracı ara.mıya • 
Yukarı kata, Saier efendiyi bul -
duk. Yaşlıca bır adam. Bir de ha· 
remi vaı'. Si:r.den iyı olmasınlar, 
pek iyidirler. Se6lerı yok, sedalarl 
yok, aylığı ay.başında verirler. 
Aşagı kata .da. lbunlat'l., rahmetli 

Musa efendı buldu .• Bır ana, bir 
krz .• dedı. İkı elim yanıma gele
cek. Allaha ayan olanı sizden S'Bk
hyacak değılun ya!. ILk zaman -
larda pek ıyı idık. HnttU, yukarı -

- İsmail! dıye seslcndım 
- Ne var anne? dedı. 
- Gel bakavım lburaya! ded1m. 
- Peki anneciğLm ... dl'<iı, gel-

di. ~ ... ~lsun, beni p<>-k sayar O 
gelip odaya girdı. Şu saygısı?. ka· 
dına bir iki sÖ'L söyliyeyim, dedim. 
Aşağı indim. Taşlık .karan ll'k. Me

ğer bu orada siper nlmış... Beni 
döğ.meğe hazırlanmış. 

- Hem.şıre buraya gel de sana 
birşey söyliye~·im ... dermeğe kal· 
madı ... Çullandı üst.t1rm? ... Baş -
ladı yumrukla. terlikle. te4tmeyle, 
kafama gö:r.ii.me vurmağa ... Ben, 
d€ı<l bir, feryat iki. avaz avaz ba
ğırdım. S~larımı yakalayıp çek
ti. Bir tutam saçım, elinde kaldı. 
Çekip saçJarımı elinden aldım .. 
İşte burada saklıyorum .. 

Yeldirmerruıı mant06unuu önü· 
nü açtı Entarisinin üstünden be
line bir kaytanla bağlı, keçilerın 
tıorbası gibı ıbir torbaru.n içinden 
bir k~ıt çrkarııp açtı. İçinde, tor· 
top edilrnif saçlar vardı .Vardı am
ma, bunlar, koparılnuş s:ı<;tan zi
yade, ba.?ı tararken tarağa takıl~ 
taraktan çıhlrıbnış saçlara ben
zı.yordu. 

- İşte .. di) e de\·am etti. Yol· 
duğu saçlar da bunlar ... Deme<ij
ği kötii lafı da komadı. Sonra, oda- ı 

sma girip kapıyı stirmeledı. Da
vacı)'ım. 

Maznün MeV'dude de, de<li k1: 
- Bir damlacık ~uğu01. İs -

mail.cığim dediği dazgırak kadar 
herif.. Yinnh.-ine geldi. Bizım kı· 

ıın peşinden ayrılmıyoc. Ben. k<lr
kuyorum. h~ yalmz bırakmıyo -

(Devanı.ı S ıncı sayfad4) 

Sen de Seveceksin ! 
çok Hkşııııılnı· Gi.ıncşi ahp Ct·ıııııl 

pa~a cauldesıııc (•lkı~or, &onra da 
Hamidiy c ~ıu!211>ıua gi-Oiıı bıı fıt> • 
tıklı donduı·rua~an ) ı~·oı um. Bu 

kadar dondurma yediiiııı ıçin sa
km Şamı çok su:ak, çöl gibi bir 
yer sımmıA. Suri~·e ~irleriniu eu 
ı;ı..riıti. Jstaubuldan .hıç ayu·t edil
mi) ecck bir sıfaj-ı var Kaınmpa

şa ne gadar serinse burası da o 
kadar seria. Fakal biln~sm Ka
sunpaşaya da Ö) le bir ~örosim gel- 1 
di ki. doğduğum, büyudüğünı yer 

dt> onun için midir, nedir bir tiırlü l 
bfr yer~ deği~("llliyorum. 

yaııların agunda& KasunpaŞM ircle
nen bir ad olup çıkıveri;o,or. On • 
lar:ı ôıı ;ıld ırmamııh!. 

Habac1gtm bugünlük bu kadar 
yeter değil mi?. Sonra yine Hata 
uzun u:ı:uıı 31 a~arım. Ellerinden 
Öpf'l't"k 

ceki şeni .k, eğlence ~ok. Suratlar 
asık , ~eı· )er muharebeyi kaybe
diyoruz Araplar arasında Türk 
diişınanhiı. Osmanlı ordularına 
kar~ı hiJanctkar hareketler nçıia 

vurulnıaia batladı. Halk gfları 

1
, 

aras.wıda tahrikat yapılıyor. Ce
mal paşanm ll»hl'dığı Arap zea

aıinlerı, yerli büyükler ıçin de için 
için göriileu bir kan davası vu. 
İmparatorlaiun rüçlti vaktin.de ve 
ınuhurebenin ilk yıllanntla kardef 
n kmu gib; gWüaen haplana 

damarlarmclllki soj'uklak bir Mİa· 
ti gibi keuisiui belli ediyOI', Türk 
yüzlerine çarpıyor. Zabi1 ıtilel.eri 

de yav .. Y••aş yerlilerden çeld
ltyor, birbirleri le tlUUljl artem -
yorlar. Yine bir~ zaWt br-
nm Wr ar.- toplaadıka.ı ~-

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

... oıniser bahac1~n1, tatlı baba· 
11.l. Şl'ht"t" hubacıizm. ti~ aya 

ııu t:pe~ iıtreo .... inı degil nı.i? 
r iki defa şauun gdaue l'erle· 
e de gittik. Baoo bupaı. Dwn

ar bağları cok güıol. Hele: 

- Kırklar .. 
n ~mm öyle bir ku::ı bak•'!l• gö
'nü~ vat' ki. A.nok nt• tuhaf. 

rım ~İ)ar~tıui~. Anıp kad1alan 

iyorlur, ağlı~· oı·lar, sııdı..vorw, 
a cdi"Vorhu ı,oııri d" göııyaş• . , 
ı kurur kuruoı.-z h~yorlar ut 
lııuağa., eğlenmiycı 
Sen olsan: 
- Bu ne turp1, ne perhı11 .• 

sin?. CeheJ de çok giizel yer. 
•ttl, Şa1nın en cüıel. yeri. Tram-

va~ la J. irıui J.'İrmi bt!ş dakika sü
rüyor Büvük Cemal paşa karar
ıfilıı burada. J{üçük Cemal pafA 

da orada oturuyor. Alman İmpıt· 
ratoru Vilhelm ::eldiği zaman Ce
bele nıemıer merdivenlar, birçok 
şey ter :rapılnuş. ffe-pvi biri biri•· 
tlea ayn ayrı !(iizel, artistik. 

Komi&H baNcığını, :jamda seai 
bana eu çok hatırlatan bir Ştt)' de: 

- Aynilfu:ce 
suyu. Seu iyi suya ranuu vem • 
si.a. Bir do hu ı. nilficce~ l içsen 
kimbiJir ne yap::ıı·s.ıi. Yi,, .. senin 

sevtliğin bir şe~ de dondurma. 811· 
rada Oamidiye çat'fl-111JMl1 ö~·le ca
na değer bir deaduımı yapqerlar 
ki.. SaMhtan akpma kadar ye
.llİke t1oyulm11&. Hemeıı hemen bir 

Blıçokları beğeıınıedcr aııuna, ' 

giizel 7erdir •eiil ını'!. Hele bi -
:ıim o son eturduğuamız hasta .. e 
y.Iluşunu istanbulun değme yerıne 

değişmem .Giiuefji bol, havaw& b9l, 

deniz görüyor, vapuru nr, kayılı 
var. 8~ dakikada Beyoiluaa çıkı
lır, be~ dakikada karşıya ıeçilir. 
Fatihe ne kadar yakınaa. Eminö -
•iine de, Harbiyeye de o kadar ya· 
kın. Fakat. bilnıiyeuJcriu. tawnu-

Lütfiye ınektultu ye-ru bitirmitti 
sokak kapıı;ı çıtlmdı. 

- Geldiler. Askeı açar .. 
Dedi. kendisi de onları karşı • 

lamalı. için odad1An çıkıı . 

- Birinei kwuw ıoouu -

ikinci bölüm 
YEPYENi BİR HAYATDi 
tçlNDt; 

LlUft,.yi iltiywlıu 

Yıl; ltl&. 
Büyük harbi.n tiçüneU )ıh içia

deler. 
Şanuo tadı kaçıyor. Trenht h• 

gün savq yerlerinden yıfm yı • 

ğın yaralı getiriyorlar. C'sttiste bir 
ka' tane hastane acaldı. İki )'il QQ. 

di. R.v• bafDMhı eilealJ'orlanb. 
Bir ara, bnırgilt tuM mlWtlrı... 
rinden kaymakam FerWtnHm ı... 

l"'1! 

- FirMWi, L~.r •v'vııll* 
miliaT. 

,,• K L G & Af' - .... ;ı:mc1 kanun l""~ 
,_~ 

HALK 
_SÜTUNU 

Evelenmelr İıtiyenler, 
İJ r>e iKi arıyanlar, fi· 
lıuiyetler, temenniler ve 

miiıküller 1 
İti Yi' ~ a.r~anlarta bfırhau,! 

bir :ıntl4ıküUi olMı <ıllU7WWillftll'lmll 
mektuplan bil sütamda ....... -

anu Te ~.- nf'.tl'ediJttekıtr. 

Gaızıetıemhin tlaolıt..,. ....- a.-akaLı da 

90nalanlara _.., v~. CM411 

bdlvlM,' trilltflerl de- 1MI .. \ • .,.. 

panım ..... llNM.'.akar ' 

İZDİVAÇ TEKLİFLERJ 
-1,75 boyunda .kumral, mai goz

lüyüm. Y~ı 21, tahsilım lisedir. 
Husu:ıi bir müessesede 75 lira üc
retle çalışıyorum Re .. ım ve mu -
eikiye aşmayım. 

Esmer veya sarı.~ııı l.&l • 1,6:i 
boyunda 18 - 23 yajında, orl.a tah
ı;ilı olan bil' bcıvanla evlenmek ts-1 
tiyoı wn. Musikıden anlamak şar
tile dul da olabilır. Adresım Son ı 

Telgraf H~lk sütununda mahfuz
dur. Talıplerin bu sütunda (M. O. 
201) c müracaatlarını rıca ede • 
rim. 

- 22 yaşında kumral orta boylu 
yeşil gözlü bır aile kızıyım. Ev iş· 
lerım tamamile vakıfım. Aradığım 
erkeğııı güzel nJması mevzuubabs 
değıldır. Yeter kı tabıatları iyi ve 
evine sa-cıık oblUı. Memur bulu • 
nanı tercıh ederım. Cıd<:h bir şe
kilde muracaal edemn (Son Tel. 
graf Halk sütunu O. N.) adresine 
müracaatlarını rtca ederinı. 

- Yirmi dokuz yasında UZlU"l 

boyluyum. Yıllarca evvel ölen ko
camdan dul kaldım. Bir daha ev· 
1enmedını Bır evı çevirecek vazi
yette ev ışı \•e yemek pişirmesini 
bilinm. Hayat ar'ltadaşımııı bana 
sadık olmasını ısterım. Ciddi tek
liflerin (Son Telgraf halk siltunu 
N. A.) rumuzuna vazdmasmı ıica 
ederım 

GELEN MEKTUPLAR 
Bayan P. O P - Heybeliada, 

Beşikta:;. HAi, Galata postanelerhıt· 
den birer mektubunuz gelmiriir. 

Bay Mi.ıeyyet - Sarıyer Beyoğ

ltı, Fatıh, Maltepe postanelerın • 
den verilmltj \'e hır de matbaaya 
bırakılmı~ 5 mektubunuz vardır. 

Bay Samim - Eyupten bir mek
tubunu1 vardır. 

Bay C H - Sarıyer ve Kadıköy 
postanelerındcn verılnuş birer ı 
mektubW1uz vardır 

Nol - Gelen mektuplar çok ol
duğunc.laıı Jlmına .-;ıra~ma !i(Öre 
neşredildikkrıııı Vt dilec<'klerinı 

mckt\.!p sırluplerınE' bil<lirıı, hu vı.iz

den vaı-ı teahhuı·un aHıııı ıwa e
deri:ı: 

Davet 

•€1!J~ 
lfii J: l:IE() ~-

Eski nıahaiie 
bekçilerinin 
111anileri 

Ben mahalle bekçiierini çok 
aeverim. Çocukluğttma aıt en 
kuvvetli hanralar ara .... ıda, 
mahalle bekçileri de vardır. 
Onları, bayram ıünlerındeld 
kıyafetleri, halleri ile duşıinU. 
nüz .. 

Bütün mahalle çocwdarı. 
davul çal-11 mahalle bekçisi
nin arkaıına takıiır, ıokak .. 
kak dolaşırdık. davulun et· 
rafı, ııralanmıt yazma keten. 
İpekli mendillerle dol~dı. · 

Bayram •abahları davul, İs
tanbulun güzel an'anelerinden 
biri idi. 

Bu hatıralarımı canlandır • 
maia tebep olaıı hadise, ma· 
halle bekçilerinin terfileri, İ• 
tikballeri, nıaaıları hakkında 
ortaya atılan bazı fikirler v6 

üzerinde tetkikat yapıldığı bil
dirilen projelerdir. lntaallab 
bekçiler de layık oldukları te
kilde mükifatlandırıhr. 

Bizim oturduğumuz mahal
lenin bir bekçisi vardı. Çok 
yanık miniler söylerdi. Evi
miz, bir yok.UfUn batında idi. 
Bayram aabahları, evveli, bi· 
:&İm sokaktan ite hatlardı. Bek 
çi için, mendiller, küçük keseı. 
ye koıunut bahfitler hazırlar, 
dakikalarca evin, kapının Ör 

nünde beklerdik. 
Bekçi ne aempatik, ne aamt. 

mi adamdı. Onan Mai, yoku. 
fUn ti, alt batından duyuluy~ 
du: 

Beuneleyle çıkhm yola 

Selcim verJim ıağa ıolc. 

Mahalle bekçiaiııin elindek4 
tokmak, muttarit darbeleri 
davulun üzerine indirirke~ 
bütün çocuklar 1 adeta sevinç, 
ten çıldırırdı. Öyle evler vardı 
ki, bekçi, bir mini fazla aöyle
ıin, diye, bir mendil fazla, bir 
sümiit ikilik cabadan verirdi 
Eaki mahalle bekçileri, bilmt 
Jonım. daima aesi ıüzel ada1n1 
larclan mı aoç.ilirdi. Onlar, aa 
çok muaikiye, jİİre atina in: 
ıanlıudı. 

Bau bayramlarda, buma .. 
nileri, sesi güzel ketenbelvac.ı 
söylerdi. Bir ketenbelvacı var
dı . Bütün latanbul mahallele 
rini dolqll'dı. Bilmiyonun 
timdi hali, aaj ve meslekinde 
berde\"am mıdır. Bil' bayii yq. 
lanmlft ihtiyarlama! olaa •• 
rek. 

Şimdi mahalle bekçilerini• 
terfi ve istikballeri mevzu• 
bahsolunca, bu sevimli inaaflı! 
ların maziye ait romantik h• 
tıralarını dütündüm. 

R. SABiT 

B. Zıya Vehbi Alturk Muhım 

bır ınee.sle bak.kında goruşmck u
zerc gazet-0.mize gelerek ıstihba -
rat şefimiz B. Ha!Uk Cemalı gor
rmmız mercudur. 

1 BiRİMİZİN B(RDi 
f H(PIMIZiN DE Dl 

Diye ı-ordu. Firdevs hır dakika 
düşündii, 

- N ıc.·ıu evlendirmıyeyını. Se· 
vin~lt 

Cevabını verdi ve.. konuı:mıya 
bAşladalar. 

- Kiınıe ~tioyrsun?. 

- Bizim bir istihkim yiiıbaşısı 
var. Salih Kal'J.5J ölda. Feridunun 
çok iyi tahld ığL Kimsesi ;\'OL Böy

le dul bir htse ile eYlenmek ısti
yor .. 

- NanJ adam?. 
- Çok iyi. AllJlkl ıöMf. 'l'9 • 

ıniz kat,.li . Dört ydm ,..ıaa ,. .. 
IQ'OF. 

- Yqb mı?. 

- itte. kırk hiT, lan Ud ,.. ....... 
- Çoeap yok D1U7 

- Yek. Olmanllf. 

- Amma benim L&tfi,,_. J'I• 
.a6 

- O • ~JWı bir -... delft. 

( Devom. vcı,.) 

Büyük postanedekı telgraf 
~l§elerınd.e memurların gayn 
kfıfi olduğu hakkınd.ı mutema· 
di şık~yetJcr vapı lmaktadır. 

Bilhas."ll bu azlık bayram ve 
~ ılbajı zamanlannd tebrık 

telgı af!an verıldığı zaman bu· 
tün açıklıgı ile görülmekte -
dır. Ezcumle mar operet 
san'atkarımız B. Cc nal Sahır 
de bu şikAyetçilerden birıdir. 

Mumaileyh. •- Yılbaşı muna
sebetıle hır tebn ktelgrafını 
sah akşamı saat 17 den 18 e 
kadar 1 saat gışe oniınde bek
ledikten sonra verebildıın. Be
nim gibı bütun halk da gişeye 

yığılmış bekleşh ordu. Memur 
lar gayrı kafi ıdi. Formalıte de 
bozuktu. Mesela bir telgraf 
yazma, urleme. numara 
koyma ı ayrı ayrı üç me
murun elıneen geçıyordu!..• 
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l!l:=:lv 
rma daki hayalet ' 

1 1 Aşçı diyor ki 
1 Yazan: MAHMUD Yl!:SARİ 1 < --~-· 1 \ 

Tava köftesi 
Bizim lokantanın ahçı•ı Garbis, 

llaı;ı.al.gımı duymWJ, hatır sorma· 
ğo. gelmiş. Garbiı;Je, senelerden • 
iberi dostuzdur. O, harbi umumide 
ihtiyat nakliye küçük zabitliği et
miştir ve hayatının, en kıymetli 
hatıraları, ibu harp senelerinin 
hlkiıyelerini •nakletmek. tir. 

Güler yüzlü çocuktur. Kırkına 
gebniştir amma, yumuk yüzü, ha
la, bir çocuk gibi gösterir. 

- Geçmiş olsun, Mahmut bey, 
dedi. Kaç gündür uğrıınlJö'Orsu • 
nuz; öyle fikrimi! koydum ki mut
lak hastalanmıştll'. Artık, gidip, 
bu rziyaret etmek lazım. 

- Te<;ekkür ederim, Garibi<;. 
Hastalık da değil, ihtiyarlık. 

- Daha gençsiniz, canım. 
- Buna, daha çok te§ekkür ede-

rim. Ey •naklet. bakahm, ı;ende, 
ne var, ne yok?. 

Kasketi dizin<k yüzüme bekb, 
g&leriru açtı kapadı: 

- Ne olacak dersin iz, bu dün
yanın ahvali?. 

- Herşey olacağına varır. 

- Öyle demeyin, gittikçeı, fena 
karışıyor, 

Diye ibir başladı, maşaallah, ga
zetelerdeki siyasi fıkra muharrir
leri kadar .ahvali. derleyip top. 
layı;ıı •nakletti-, sonra, hatuladı: 

- Neyse, hepimize geçmiş ol -
sun. Ne idi, o karanltk geceler. Ben 
ta Şişlide oturuyorum. Parmak -
kapı neresi, Şişli neresi. Dükkan 
vaktinde kapanıyor amma. işin ar· 
dını alana kadar vakit geçiyor. 
Geç vakit çıkı)"Orum. Sokaklar, göz 
gözü görmüy<>r, zifiri karanlıik. İlk 
gece, ne yalan söyliyeyim, içime 
ikorku düıştü. 

(',,,.ııl< oocuk ıı\ilüvordu: 
- Kol'klı d~ dedim de ba

tın 11.a gelcii. Kıy ak bir korku da
ha geçirmişimdir, ırize, onu •nak -
ledevim• 

Harbi umumide ihtiyat zabiti -
yım. Bizim nakliye kolu, geçmiş 
gün hatırda kalmıyor. Gelibolu -
nun karşı yakas:nda, içerlek bir 
köyde konaıklamııştı. Öylesine yer 
deği~tiriyorduk ki hangi biri hatı
mn<la k,alBın artık. Sekiz on saat 
ileride bir köye hare.Jcet e-tmemiz 
i('in emir aldık. Mevsim, yaroı, 
ırnnıı«lersem, geçmiş gün, hatır -

da kalmıyor. Neyse. Yola çıkl>k. 

Ne oldu, ne geçti, geçmi~ giın, iıa
tırda kalmıyor. Ben ,gerıde kal -
rn1'jttm, kıt'amdan uz.ık düştlım. 

Gece ba,tırdı. Altımda beyg>r var 
amma, zıfiri karanlıkta, fazla sü
rNr. iy ,.,;un. Tırısla ne kadar yol 
al•n.r ki .. Uzat.mıvayım Hiktrdıyı. 
t-t~. Lrısmırıs, gidıvordum. 

Ba•ın , bana doğru eğerek göz -
]erini açmıştı: 

- Bilirsiniz, hayvan kısmı, çok 
hL'lı oluyor. Beygir, birdenbıre 
durdu, kulaklarını kıstı, kişnedi. 

J\i(' var, diye baksam, ne görsem 
il>< n roiniz. Yolun ortasında, kol
in ını açm!§, zebell5 gibi bir ha • 
y •. let duru or. 

Eli) le ağz>nı kapam>ştı: 
- Va ·anam! Biz çocukken, rah

metli büyük annem, çin perı hı-

kiiyeleri •nakJ. eder. Amma içle
rinde, çok da tuhaiları vaıdıı:. Si
ze birini •nakl. edeyim. 

- Ormandaki ılıayalet?. 
- Evet ,onu diyeceğim. Kolla -

rmı açm19 duruyor. Ben, sıfırı tü
kettim!. Ne ileri gidebiliyıon.ım, 
ne geri!. 

- Sakın, beygirin üstünde uyu
yup da rüya görnnüş olmıyaS!,n ?. 

- Şakayı bırak Mahmut bey. 
Beygirde mi rüya görüyor?. Hem 
korkudan tirtir titriy<>l'Um, hem 

i 

• 

de düşünüyorum. Geri dül'!Gem, 
k.ıt'amı kayıbedee<>ğım. İleri git
sem, karşımda hayalet, yolumu 
kesiyor. Bütün cesaretimi topla • 
dım. Ne de olsa, Aıı,adohı Ç'OCuğu
yuz, yürek var. Beygiri sürdüm, 
be:lki kaçar, diye aklım11 koymuş
tıını. Kaı:mak. nerede?. Kollarını 
açmış, bana doğru geliyor. Bey -
giri tersgeri sürdüm, sürdüm a.ın
ma, yine durduım. Durmakla da°"',~ 
olmaz, döndüm. Hsyalet, kollarını 
açmış, yürüyor. Artık, ne olursa ol
sun, dedim. Tabancamı çektim. 
O-tarihte, Nagant mı, Smit Vet -
&on mu, geçmiş gün, hatırda kal
mıyor, çok güzel, kız gib-i bir ta
bancam vardı. Bu tabancanın bir 
hikayesi vardır. Size, onu •nakl. 

ede:ııim. 

Ç" h reııiıtin gtlzelliği içm he-r BOOah bef on dakika kadaT 
. cWrt hareketı ikmal etmeyiniz. 

§U yukarıJ!i 

- Ormandaki hayalet~. 
- Evet, onu diyeceğim .Beygi-

ri sürdüm, tabancayı üstüS'te ateş 
etıneğe başladım. Hayalet, kaç -
mak şöyle dursun. vürüyor, bana 
doğru geliyor. Yürüyor Mahmut 
bey. Cesaretim kırıldı, tersgeri 
döndüm. Çıld:racağtm. Dönmekle 
de olmaz. Kıt'ama iltihak etmek 
ımecburiyeti.n<leyim. Artık. canımı 

dişime aldım, gfo.lerimi kapadım, 
beygiri ımahmuzladım, tabancayı 
ateş ede ede, yürüyen hayalete 
doğı·u sürdüm ve o hızla epey me
safe gitınisim. E'en de, beygir de, 
kanter içinde kalrnı~tık. Beygiri 
durdurdum. Korka korka geriye 
baktım. Hayalet yok. Oh, rahat bir 
ooluk aldım. Köye geç vakit ulaş
mıştım. Bil' •köy odasında gecenin 
sonunu geçirdim. Sabahleyin köy
lüler, süt, yoğurt, ayran getirdi
ler. Köy1ü kısmı, çok mi<,afirsever 
olurlar. Size bir hikaye .rn •. :J, e

deyi.ııı. 

- Ormandakı hayalet?. 
- Evet, mıu di eL·eğim. Sütii -

mü içtikten sonra, lıa"ılet ha .. rı
ma geldi, kö) lüleıdcn birin. ·n
dum: •- Bu civarda hayalet do -
!aşır mı?. yüzüme baktılar: <:ile 
!:ıayaleti?o. Gec< g-Ordüi>iım neydi? 
Rüya ııörmcmıştun: ·Yolun orta
sında, kollar:n. açm s bir ha·. <1let 
bf.klıyor ... De<iinıse, ki1,·!i"' ı baş

ladılar gülmeğe· •O. gordi.!ğlin ha
vale! değil, .Hacet ağac• d Köy
lüler1 ne hilcetleri olıır . ..;a. gıder, o 
ağaca baf!:larlar • 

Yine çocuk çocuh guH:"ordu. 
- Cahillık zamanlar kfı) liı kıs

mı 1111 sade ~ehırhler de nl.· ol
m.yacak ~e~ l<-"re lnı:tnırlardı Sıze 

b1r Fııka e •na-ki. ede~·ıın 
- Ormanclakı ha} alet"'. 
- Evrt, onu dıyec€ğım Ben 

1 fv AKYAJIMIZA DiKKAT! 
Makyaj yüz için bir tehlike de

ğildir, fakat... Makyajın derinin 
sıhhati ve burıışukların çabuk ha

sıl olması ile hiçbir alakası yok -
tıır . Bazıları: ·Yazık makyaj ya
pıyor, cildim bozacak• derler. Ha

yır bu doğru bir söz değildir. Yai
nız şu vardır ki makyaj yapan k.ı ·· 

dın cildine dikkat etmiyen, ona 

bakmıya her zamanklnden fazla 
mecbur olduğunu hiç bir zaman 
unutmam~lıdır. Boyanmakla yü
zümüzün sıhhatini daha iyi kon -
trol etmiş oluyoruz. Yüzünüze sür
düğünüz şevler tutmaz, makyaj iy! 
olrnazsa o zaman derinizin derin bir 
temizliğe ıhtıyacı olduğunu daha 
iyı a11larsınıı. 

Bu<lra altına kq,vacağınız krem 
Bevr de cac>.o'lu ve sulu bir krem 
olmalıdır. Bu krem süreceğiniz al· 
lığın ivıce yayılmasına .vardım e -
d<'r. A llt"ı vnnağınıza fa7Ja sürme
JisıniL. Fukat derhal küçük yumu-

şak bir havlu ile şeffaf naturel bir 
p€m belik bırakmoaya kadar iyice 
siliniz. Böylece çok talrii ve güzel 
bir renk elde etmış olursunuz. 

Sayfiyeye gitıığinizı zamanlar 
yüzünüze hiç boya sUrınernelisiniz. 
Çehreniz biraz istir•hat etmeli -
dir. Deri kuvvetlenır, serpilir. 

Kanınızın de\leranını tenbih e
diniz. 

Cildin tazeli!,'ini muhafaza rlınek 
için ba]lıca yapılacak şeylerdPn oi· 
ri de kanın gayet iyi bir şekilde 
deveran etmesine çalışmaktır. 

Sabah ve ak~am yüzünüzü gayet 
dikkatli bir şekilde ı.armakları -
nızla hafif hafif çimdikleyin, tokat

laymız. Deriruz kızarıncıya kadar 
bu hareketi yapınız, eğer bundan 
yüıünüz fa:lla müteessir oluyorsa 
o zaman bir !ırçayı sabunla iyice 
köpürterek yüzünüzü fırçalarsınız 
Kııllanacağınız fırça ne fazla sert 
ne de fazla yumuşak olmalıdıı·. 

Sa "larımıza da dikkat 
' 

Sac bdır. ba~mm en büyük zi

n· twr nden bıridır. Fakat saç dı -
y·µ ge\ır.eme~ı. Bilhassa kadın blı 
güzel ha,; ne) ı biiyuk bır ı!ıtımam
la muha aza eı ı ıı ff.ecburdur. 

korkutan, n.ı·ğcr ~Ggr;mtş. Ben, 
nl bilırinı ar •\ ol<luğu11u 1 ,\'Ü -

rll\ c ruu oc, ~" n. ~n1ut ue)·. ÜzPrınıe 
d•ıgl u ;viıruvordu. 

- Korku yürütür. 

- I-Jakhsını:z, korku yüriltür 

- Egt •. bira:.t taban.1:nz oı~avd!n 
korku. ~enı {le yürütiırdu. 

Bıı-(· n kavrı) aml!dt, sonra ba
ş· nı ~atladı.: 

- Dognı . Ben de yürürdüm. 

Erkekler kı~ııı ,açlarını çok ke•
tirirıerse, kuiak t;,Oz agrıları ve sa~ 

ıre gibı hastalıklar tevdlüt «debı
iir. Saçlar kısa kesild·gı takdırde, 
billıassa kışın b"şı sıkı muhafaza 
etmek lazımdır. 
Kadınların sı:ı·ları erkeklerden 

uzun olduğu ı~ın. b<.ı~1arı erk<:;kler

den fazla hancı te.ırJPıe kar"' ma
~undur Aslını soraı~unı .... , ıjiyen 

kaıdclerine gi>re erkekknn başın
dak1 saçın u .. unluğu 8 santimetre 

ı 
olll"alıdır. Fakat bu uzunluk bu - 1 

gı.inku teliikkılcrimize hiç de uy- , 
gun gitmez. Bununla beraber, bu 
satırlar saçlarımıza nekadar dikkat . 
etmek lazım geldiğıni hepimize j\ 

hatırlatır. 

Bu .kötu! dana, koyıın, tavuk, 
batta tavşan etinden bile yapıla • 
bilir ve gayet leziz olur. 

Eti su<la ha§ladıktan sonra ge
miklerini ayırır ve tuz biber iliive 
ederek iyice kıydırırsınız. Tence • 
reye bir yumurta büyüklüğünde 

tereyağ ·koyarak eritir, üstüne bir 
ikaşık lln koyup iyice karıştırırsınız. 
Sonra yarım kadeh su ilave eder
sifliz ve kıyma ile ufak ufak doğ
'l'anmış bir miktar mantarı içine 
atarsınız . stünü örtmiyerek yarım 
>&aat pişirlr,iniz. Suyu çekilip kıy
ma kuru kalınca ateşten indirerek 
soğutun;un,, . Sonra bu kıymaya 
bir yumur1 CP11Il S3!1Slnl iJB.ve edip 

hamur giLi düncıya k~dar güzelce 
yuğurursun11z ' 1e bundan uzun u

zun yahut ~ uvarla.k köfteler yapıp 
una bularsınız. 

Bu sıracl~ bir kitseye de bir yu. 
murta kırıp beyazı ile sarısını iyı

ce çalkala• .anız lazımdır. Çalkadı
ğmız yumurtaya bir kaşık zeytin 

yağı ilave edersiniz ve hazırladı -
ğınız köft 1· i evveliı buna sonra 
ince dö<•ı .müş galeta ununa bula
yarak !-.:ızgın )'<ıfia atıp kızartırsı

nız. 

Et yerine balık da kullanabile -
ceğiniz gibı kö!t• l<:ı" tereı ağa ya-
hut ze: n~·ağınd:ı da 
mürnkündi.ır. 

Sekız ·n tane palaLe> biraz tuzlu 
suda ha~layınız. Parmakla r.asıl -
dığı zaman yumu aK olursa pata
tesler pi§mİ§ demektir. O zaman 
sudan çıkarınız. Ve ince ince kesip 
bir tabağa dizdikten sonra aşa -
ğıdaki salçayı hazırlayınız. 

Tencereye iki ceviz büyklüğünda 
tereyağ koyup h•fif ateşte eritir -
siniz ve ıyice bir büyük kaşık un 
koyarak güzelce kanştırınız. Sonra 
buna bir kadeh sü!le tuz ve biber 
ilat'(' ediniz. Biraz kaynatıp ateş
ten inc.hriniz. Bu salr-ayı ince ince 

keserek bir tabağa koyup hazır -
lad-cğ"ınız patateslerın üzerine dö -
künüz. Bunu köftenin yanına garr.1 
olarak da koyabilirsiniz. 

Her aeanscla dolu olan 

SARK Sinemasında u 

(Eski Ekler) 

Madam Bovari 
FUnUnik 

Polo N eg r i 
Her gün daha fn:t.la prestlşk:ir 

lop1an1aktad1r. 

Bur,ün şaat 1 de tf"nzilAtlı matine 

Lı .• EYEN 
VAL5ıLA 

adt.!r:d ... ın.,._-uerı lu:ırkmıyan de- benziy-0rnun. Bız sem nerede o- yoktu. 
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.. 
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nıılere lı;ikım rni İo;imde ona kar- lıırsan ol buluruz, Allaha ıı~mar- Hatta geceleri hıç birimizin ya-
şı bir "ca.dık du; tiJm. Dliş'.iııun ladık. nırıtla silah bı.rakmaytp alıyor-
karckşimı idamdan kurtardı ve Turgut, benı bırakıp gittı. Ben !ardı. Günde dört beş !<ere yokla-
ka ır<lı. Sonr• bcnı dl• karde~imı dl' eve döndi.ım. ma yapılıyordu. Hulasa, bir aydır 

Diy~rrnda 
müdafaa ettiğımden dolayı kur - Biz cuma ıtinımizi geçirmişti:k. ıbüyük bır faaliyet vardı. 

tarmışt . Şimdı de bana yardım e- Tam saatinde kışlaya geleme • Yavu~ Sultan Seltım , i~-kodra • 

1\4. SAP.~! KARA YEL 
diyordu. Amma, kımbilir ibu mek- miştik Kıflaya geç geldiğimizden dan dönmü~tü. Bır giin padişahın 
tupları nıçın alrnı~tı'!. Herhalde hemen hı". bekletm-~en bı.zı' ,,;;z. .... d b kı 1 ld'"' d , "" J _ vır en ıre ş anuıa ge ıgı u· 
fenalıktan zıvade babamı ve pa- üstü yatı.rdılar. Arkam12a ·bir a- yuldu. 
pası eld~ ~dıp emnıyetlı hır ada- !ay oopa vurdular. Ocackta geç ge-mı halın<:le Elbas~n. elınde tut - Sultan Selımı görm~k istiyor • 

:ıırnc:t ıçın Napoli taraflarını dolaşacağım 
& n ha ret ve tereddüt ıcınde 

iciun. Turgut, ne demek ı.tı) ordu"! 
Tere<ldüd mı. gören Turgut, sert 
bir st'sle: 

- 11 aydi al! Utanma.. ded1. 
Yvld. gelirkpn iki gemı yagına 
rıtını. dur bakalım, duha gelelı 

tı,r oldu. Yarın da gıdeceğım. 
Ya r.dan sonra deniz iıstünde 

po.ır ne i<'ime ·arar?. Hem, iyi 
dıkkal 't. bana Turgut derler, ben 
;pa<İ , t~n da: n z:, ade hitkırn bır 

adamım. O, tahtta oturur, liıkin, 

ben bütiın bır denizde ... 

hepliinden haraç. be( alırıın Hele lenlerm cezası ll>u ımış. İ1k defa dum. Onu yenıçeriler ço.k seviyıor-
mak ,dusman elındekı kardeşimi 

verme.ınler, butun sahillerinı ya- ve ilk lzinimizde dayağı yemiştik. du. Çok ibabayiğıt olduğunu söy -
de Casllii gıbı kuJJanmak ıstıyordu 

kar yıkarlJll, bir tek gemilerını Yediğım sopa, tam yırmi beş ta- lüyorlardı. 
galiba! 

denızlerde gezdırmem. Padıı;alı - ne idı. Amma lruvvetlı vuruyor- Acemi ru;.ıanları. yenıç· eri-ler, ~-Turguda: ...., 
tan evvel benim makamıma gel - !ardı ha!. Adet <>lduğu veçıhile ar- pahiler hepıınız kıs. la meydanına 

- Ne vakit görüşeceği'l kaptan? " 
mek lazımdır. Turgut, Allalı ve kadaşlar da: giyinip çıkmı~t>k. Tanburlar ötü-

Dedım. O: 
denızden başka kımse tanımaz... - Afıyet olsun yoldaş!. yordu. - Allah bilır, ben büyük gani-
Al şu altınları ye!. Karabulut, Al- metler vurmak ıçm Napolı ve Ce- Dıye bağırışıyorlardı. Nihayet padişah meydana gel-
lah yardımcın olsun, muharebe neve tarafların>dıolaşacağıım .. Sen Dokuz yiız yırmı ikı senesi (H.) di. Etrafında ve arkasında Ve/lir. 
meydanlarırula bırçok ganımetle- de belin çoO.: geçmeden bu taraf- Yavuz Sultan Selım İ§kodra ta- leri ve serdarları vardı. Aman ya-
re sahıp_ ol!. ]ara ve yahut baı;ka yere gide • raflarına gıtmıştı. Bizler de bir ay- rabbım, hayatımda bu derece haş-

Turgut bu sözlerınden sonra be- ceksın ... Ne vakıt olursa olsun, danberi her vakitten ziyade ta • ımet görıınemiştirn. Bütün vezirler 
nı .kucakladı. nerede olursa olsun ben ve Şeytan 'timler ve manevralar yap;yorduk. mücevherler ve altınlarla kaph 

Ben, o kadar haz duymuştuıın seni bulunn. Merak etme! Ben, se- Çok sıklJık vardı. Kimseciklerle &ilfıhlar 'f~ elbiseler giymişlerdi. 
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OSMANLI - iT ALYA HARBiNDE TRA BLU S· 
GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

Türk mermileriaia altında J>"Dİğe uğradılar 
İlkteşriniB :U ve 25 iBei gün

lerini, hakimiyeti ele geçirdikleri 
için şimdi toarruz sırası kendi -
lerine gelcl.iğinden hazvhklarla 
geçiren Türk kıt'aları, Bersalyeri 

inhizıunında ele geçirilen toplar -
dan istifade ederek yeni batarya

lar meydana 11etirdiler. Bol cep
hane ve yeai toplarla mücehhez 

bu bataryaların ••ililh erbabının 
el.inde iş görür ve kıymet kazanır. 
düsturunu bilfiil isbat için dii§ -
mona ateş açmalarına da iyi bir 
fırsat zuhur etti. 

Trablusun işgali ve İtalyan fır
kalarının buraya çıktıkları zaman 

boş bulup işgal ettikleri ve mo -
dern toplarla donathklorı (Sidi 

1'-Iısri) tabyasına bir hücum yap
mak kararı verilmişti. 27 teşrini

evvelde bir alay halinde toplanan 
Türk topçuları Sidi Mısri tabl·a

sını şafokla beraber ateşle uyku
dQn kaldırdılar. 

Arka arka} a isabetlerle tabya
nın ilk dakikalarda toprak yığını 
haline gelen siper ve tahkimatı 
İtalyanları muhafaza edemedi. 

Arkadaşlorı Bersalyerilerin uğ
radığı inhizamdan mahrum kalan 
İtalyan topçuları da Türk mer -

nıilerinin altında pnniğe uğradı -
lar c'di Mısri tabyasını tahliye 

ederek selıre çekilmek mecburi -
yetinde kaldtlar. 

Fakat, Sidi Mısri tabya&1 tekrar 
eski sahlplerhıin eline ge~ince, 

lıidıletten deli)·e dönen general 
Kanovanın müracaatile limallda .. 
ki donanma bu ınfütahkem nokta
yı tekmil toplarile bir ateş yağ
murıına tuttu. 

Kaledeki Tiirk topçuları, ital -
yanların yüzüstii bırakıp kaçtık -
lorı kale toplarile donanmaya da 
cevap vermekten geri kalmadılar. 
Saatlerce süren bir topçu düellosu 

neticesinde kendi mermilerile ya
ralanan Ciyozep Garibaldi sefi - ı 

nesine mukabıl, Sidi Mısri tabya
sının da iler, tutar yeri kalmadı -

ğmdau tabya terlı.olnndu. Muzaf
fer Tiirk kuvvetleri ordugahları -
na çelderek idrak ettikleri mu -

vaffakiyctin şerefile ~öğüslerini 
kabartarak mütevazı bir gu.rur j ... 

çinde müteakip harekat safhasına 
hazırlıklarla meşgul oldular. 

Yiği!lik .kahı·amanlık dost ka
dar diişmanın da sempatisini cel
bedecek ıneziyetlerdeudir. Tarihte 

bunun bhçok misalleri vardır: İlk 
ça1;dalti R<ım•lıların Galya sefer
lerinde, diişnıan kumandanı Ver
sugetorik•e karşı nasıl hürmet 
gösterdikleri .bii!ün leferrüatile 
buna dair ınisaJlerdendir •.tnh 

tarihinde bu kabil misaller çok 
tur. Eu son olarak Ple~ne müd• 
fii Osman paşanın y;i;ilçe döjiÜ! · 
mesinden ona muhabbet bağlı) .. 
Rusya Çarı, esir düştiiğü haldi 
mağlup Türk kumandanına kılıcr 
ııı uzatıp: 

- Sizin ıibi bir kumandan bel 
zaman layık olduğu kılıcını şerelll 
ta!jlmağa müstahaktır! 

Demesi buna arık bir misal tef 
kil eder. 

İtalyanların bir brsat avcılıi' 
ile ve taze kuvvetler, zengin do 
nanma, zinde ordu, yeni silahlııt1 

dayanarak Trabl1L~a saldırıstş~ 
suasında orada bulunan yoksııl 
ve bakunsız . Türk kıt"nlannm "'' 
kavemetleri karsısında becerik 
sizlikle hezimet; uğnmaları, sod 

dünya üzerindeki müslüınan de' 
Jetlerin yardıma koşmasını in 

taç etmemiş, ayni :zamanda «hastl 
adamn. ismini vererek paylaşntai" 

tiıbi tuttukları Osmanlı impnr• 
torlıığunun diinya h~ritasınd•' 
çıkarılmasına karnr \'eren Avrtt 

pa devletlerilc Ameriknlıların bil1 

takdir ve sempatilerini celbetnıif 
ti 

İngiliz ef!;3rı umunıiyesi teşri 
evt•el muharebelerinde mühıiıl 
mo,•dfakiyetler kaydeden, ve 1 

karış t•atan t"praj:ı uğrunda bİ( 

bir vHiyet v~ şartı nazarı itjb:ttf 

a)n1aksızın döğii~C'rek seve sc'"' 
öliime ıılılaıı Tiirk mücahitleripl 

sempati gös!enneğe başlamıştı. 

Fransızlar bu lrn,usta daha iJI' 
ri J!İderek İl&lvanları haksız te' 

eavö1e kalkışmakla ithama kadl' 
yijrümüşlerdi. 

BUGf N 

Sinemasında 
Colunıbia Film ş:ı ketinin 

Speciul Fransızca sözlü filmi 

CASU.SLAR 
Av CJSJ 

Büyük ca>u,luk ve entrika 
filmi. c~sw<lar arasında geç•" 
maceralar. 
Oynı~·anlar: 

RALF BLLLAMY 
l'AY WRAY 

Ayrı~a umunıi arzu üzerine 
ROBENSON - ADASI 

Tiirkçe Sözlü 
Biiyük harika filmi 

Bugün saat 1 de lenzııath 

ınafine 

-========--'====================~==~ 

FA YE 
~ Sinema:ında Fred Mac Murray·Richard Gr"'~ ıe 

MEDENİYET KOPRÜSÜ 
ŞHeıerini C"Örmelisinlw. 

Egletlceli - Hareketli ve H""' Cfl'nh mev2uu hiittin seyircilerini 

memnun etmekt.edir. 
Busun saat 1 de tenzilatlı matine 

Bu ,;ün A S R 1 Sinemada 

ANA KALBi 
Türkçe sfülii 
Şark n-u\ikili 

ŞEYHiN ŞKI 
FRANCOİSE ROSAY 

PİERRE RENOİR 

tHafıtulan tenuil edilen 

Fransu<a sôzlü film 1 1 
RAJl-ION NOV ARRO -

MYRNA LO) 
tarafından 

Haftanın &il güzel prog•anu 

Bugün SA R A Y Stnemasında 
SİLVİA SİDNEY - JOEL MAC CREA 

tarahndon vticude getirilen büyük içtiı11ai bir filnı 

GÜNAHKARLAR 
Fl:NALIK - İYİLİK - GANG STERLEJlİN RUBU VE 

AŞKIN VEÇHESİ 'lll••••• .. '6uııiia &Hl 1 ole teıııilith -tiae ••••-"' Papa, krallar, imı;ıaratorlar kı, tarif edemem. Ne babayığit hır ni 'evdım, sen erkek bır cocu.ia konll§1urmu1·orlardı. Dııiaı'ı iain ~1 vArl _ 
~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~..::;_;.._;.._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-"--



Ruzvelt Çörçil'e Londrada basaralAmerikanın in
bir dostunu uğrayan binalar giltereye verdiği 
gönderiyor uçuruluyor harp malzemesi 

( 1 blcıl •*••• ...... ) 
kimse yoktur. B. Hopkings B. Ru.z-

Loadra 4 ( A.A.)- Öireaildijiae Vaşington 4 (A.A.) - Harbiye 

veltin şahsi fikirlerini ~kiyi bil
mektedir. Eski ticaret nezareti müs
teşarı olması itibarile B. Hopkinga 
B. Ruzveltin tavır ve hareketi, fi
kirleri, ümitleri ve hisleri hakkın
da B. Çörçili ve İngiliz hüku.metf. 
nin diğer azalarını tenvir edebile
cektır. Diğer tabirle 3000 millik de
niz aşırı bir mesafe ile aynhmş bu
lunan Amerika Reisicumhuru ile 
B. Çörçil arasında sıkı bir teması 
B. Hopkings'den iyi hiç kimse te
mın edemezdi. 

gire puar giinldi akında Londra- Naz.m 1940 senesi içinde mühim 
JUB ticaret merkezimle ciddi su - bir k.wn.ı İngiltereye olmak üzere 
rette huara uğrıyau biaalarm büyük miktarda harp malzemesi 
hepsiain ıelecek hafta dinamitle satıldığını söylemiştir. 

atılması ve bundan yabuz bazı za- Bu harp malzemesi tanklar, bir 
rar gören eski kiliselerin istisaa milyon silah, 18 milyon İngiliz li
eclilınesi muhtemeldir. rası kıymetinde infilak. maddeleri, 
Düıı öğleden sonra Aldersgate mitralyözler, toplar, obüsler ve ta-

civaruada bazı binalar atdnuştır. bancalardan mürekkeptir. 

haAkS m e_:'Dasmcia L" Ch(aeadpMe L~rie 1lrlandanm bombardımanı 
ara 11grıyan ,,ına r an en 

Len4ranm eski binalardan meş • Dublin 4 (A.A.) - İrlanda ka -
ı.ur Simpson barıdır. 1723 de te • binesi, İrlandanın bazı mıntakala-

B. Ruzvelt'in .gelecek hafta iç.in
de yeni Londra büyük elçisinin ta
yinini ayan meclisine teklif ede -
cePti söylemesi yeni tahminlere 
yol açmışsa da hiçbir isim ileri sü
rü}memektedir. 

sis edilen bu barda eskiden kalma nnın Alman tayyareleri tarafından 
bazı adetler muhafaza edilmişti. bombardıman edilmesi üzerine, Do 
Bu atletler İngiliz ve yabancı İf Valeranın reıslığinde dün bir iç-
adamlarmm pek fazla rağbeliai tima yapmıştır. 

B. Çörçil arasında sıkı bir temas 
.i-burbiğmttabirleykg 

celMtmelde Wi. 

~~---~~ ..._.. ..... 
Yuaanlılal' lt&lyanların 
taarruzlarını karıyor 

( 1 inci sahifeden devam) 
üzerinde yeni mevziler elde etmi~ · 
lerdir. 

Baıkuma1'danın 
meaajı 

cB. Hopking İngiliz hükumetile 
plısan teması idame etmek iizere 
İngiltereye gidecek ve resmi bir 
sıfatı olmıyacaktır. İngiliz bükü • J 
mti ne:.dinde Amerikan büyüle el
çısi bulunan B. Kennedi'nin istifası 
üzerine tayin edilecek yeni büyük 
elçinin memuriyeti iyan me;Wi Atina 4. (,a.A.) - Yeni sene miı-

fı k d nasebetile başkumandan General tara ndaıı tnsdik edilinciye a ar 
rPşmeıı bbul edilmiyecektir. YE:ni Papagos kıtaata hitaben ne~rettiği 

mesajda bilhassa di)'or ki: büyük el~nin tayini önümiizdeki 
hafta ivan mecüline teklif edi~ - etki aydan beri alçak bir düşmana 
caktır.• karşı muzafferane harbediyoruz. 

B. Ruzvelt, B. Hopkingl'in İngil- Sizlere 1941 senesi için neş\:? ve :->i.

teredeki vazifeden başka bir vazife adet dilerim. Yunanistan ve dünya 
görrniyecefini Ye yakı~a İngilte- hareldtınızı hayranlıkla takip e
reye gideceğini ve on beş gün s >'l't"B diyor. DÜ§manı yendikten sonra, 
Amerikaya dönmesinin muhtemel .şerefle yuvalarınıza döneceksiniz.> 
olduğunu ve B. Hopkings'hı mbJıa. -..o--

ti iyi olmadığı için İngiltereye 'l:i- Hat1t:r'i• yılba~ı nutku 
yük elçi olarak da tayin edilmiye-
ceğini söylenµftir. Resmi biT sı- Londrada aasıl 
fatla Jıarebt etmiyecek olaa B. tefsir edild. ? 
HoplWıgs'in refakatinde kiıue bu- 1 

lunmıyacaktır. B. Hopkings'in se- ( 1 inci sahifeden de1,anı ) 
yahat masrafııun hükumet tarafın- rafından söylendiği tahmin ldilen 
dan verilmesi muhtemeldir. nutuklar listesine . ithal etmek 

ulan lazımdır. Sor diğer suallere cevap :>la-
rak B. Ruzvelt demiştir ki: . Hitlerin zihnini i9gal edeıı nokta 

cB. Hopkings biçok eski dostla - lngilterenin harp gayeleri . 'ak -

rıma sadece, csıhhatiniz nasıldır?.. km<laki beyanatıdr·. 
diye sormak için tngiltereye gidi- Bu beyanata göre sulh, işçı küt· 
yc:b leleri lehinde içtimai bir in!. :!aba 

B. Hoptings, B. Ruzveltin eski istinat edecektir. Şimdiye k. ·dar 
siyaset artad~r ve mütefokkic- Führer, esaret altına alınan n il -
ler ccmiyet.İJıin müessis azaJaruı • !etleri harp nihayetinde içtima~ ıs-
dandır. lahat ywleri ile <>yalamıştı. Faı at 

Newdeal sisteminin hararetli bir bu sözlerle tatbikat arasında ıni t~ 
taraftarı olan B. Hopkings sıhhi se- madi bir tezat mevcut olduğu için 
bepler dolayısile geçen ağustosta Bitler pek haklı olarak n;ıaidur mil-
nearet nezareti müsteşarlığından !etlerin vaidlerl daima yerine ge 

ayrılm~. 0 ıamandanber.i de beyaz tiren bir milletin giriştiği taahhüı • 
saray~ munta_zamaıı devam etmiş lere karşı yeni bir Almlln nizam! 
ve Se) ahatlerınde B. Ruzvelte re- nın teessüsü vaidleriaden fazla 
fakat eylemiştir. itimat göstermelerinden korkmak T'''-7.i..%1l..1tJOU .tadır. Çünkii: b~tün içtimaaihszurmılfalaı 

ı r c mevcllt ye111 wzamııı m 
•mcını• a7afı nndan bqka bir,ey görmemifler 

kırıldı dir. 
Hitler, bir kere daha Plllt.okrat 

ye ~ olan Amedka ve İagi)

A•er.ka 200 gemi 
yaptırıyor 

Vaşington 4 (A.A.) - Cumhuf 
reisi Ruzvelt 7500 tonluk 200 ge
minin Amerika hükumeti hesabına 
inşa edileceğini beyan etmiştrr. Bu 
gemilerin inşa mastafı 80 milyon 
İngiliz lirasına mal olacaktır. Bu 
gemilerin bir kısmı bu sene iç.inde 
inşa edilmiş olacaktır. 

---0-

Şeker fiatları 
, . 

seoepsız yere 
arttırıldı 

Bazı topdancı şeker tacirlerinin son 
gitnlerde fiyatları sebebsiz yeı·e arttır -
dıkları anlaşılmıştır. Bakkalların ala· 
kadarlara yaptı.ltlan şikayetlere göre, 
topdaııcılar İstanbula teker gelmediği 
ri\ ayetiru ortaya atarak, 50 kıloluk san~ 

• dıklan 19 lira 20 ku ·uştan 19.{;0 liraya 
ve ıoo kl!olulc arı da 60 .kuruş yükselt

m11Ierdir. 
Ticaret l!lüdflrlülfi vazb'eti tetkıke 

1>aş1amıŞtır. Şehirde 800 tmı ~ stoku 
butunduiu da cörülmuştür . 

~~~ 
fardiya'da lnziii~ler 

5000 csit 'lda. 
{ 1 inci sahifedefl devanı ) 

cumdan sonra, Badiya müdafaası
nın bir mıntakasına girmiş olduk
larını bildirmektedir. 

Bardiya lngilizlerin 
eline geçer~ 

Kahire 4 (A.A.) - Bir .istihbarat 
ajansına göre, Bardiyadaki İtalyan 
garzinonunun elinde bulunan baş
lıca ve.sait mitralyöz yuvaları, 

tan.'ltlara karşı açılan çu.kurlar ve 
bir büyük deniz topudur. 

İngilizler tıava ve deniz ltuvvel
lerinin yardımı ile taanııza devam 
etmektedirler. 

Bardiyada -son zamana kadat' 
3000 nüfus bulunduğu zannedil -
mekteddir. Liman, 4000 tona kadar 
gemileri istiap edebilir. Eğer İn
gilizler Bardiya limanını ele geçi
rirlıe1*!, üslerindeıı uzakJaıan kuv
vetlerin iaşesi için. çok biiyük bir 
fa,..ta temin etmiş olacaklantır. . Pirkaç rün evvel Beyoflunda 

1Iİr ~IHllft!Un lfflmile nefieeleaen 
bi rkaza olmu,tu. Dün de bir cana
CUUll ayqı lmıhmftr. Y •işeeir 
Tavşan sokaimda 8/5 de etunm 
camcı Sadık Atlı; Türbede yeni 
İn«!a edilmekte olan Hayrit'enin a
partımanmın pencerelerine takıl -
mak üzere getirdiği 60 adet camı 
A@artmaana çıkubrkea •J'aj:llllll 
kayması ile camlarla beraber mer
di veıılerden aşağı düşerek muhte
lif verlerindea ehemmiyetli su -
rett~ yaralanmış ve sol ayağı da 
lnrılmı~tır. Cenahpasa hastane -
sine kaldırılmıştır. 

Bol çinko ft çiri 
ıetirtniyor 

tere ile fakir ve parlak bir mevki •,. 
kazanmak için mücadele edP.n Al
roany4 w İtalya arasındaki fark
lardan bahsetmifth'. Reieh'in pfi 
böyle 'Dir farktan ancak kendi mil
letine bahsedebilir. Bu beyanat 
şüphesiz işgal altındaki memleke~

l ı isci .ıah.if eden devam J 
:Esasen bu memleketlerden evvelct mem 
leket.imize mal göndermek istekleri Y9 

m!lracaatları olduıundan &imdi drhal 
temasa geçilecektir. 

Yeşilayhların Çayı 
11/1/941 cumartesi günü saat 15 

den 20 ye kadar maksimde veri .• 
lecek olan çay Yeşilaylılar tarafın
dan alaka ile karsılanrnaktadır. 
Çayın daha neş'eli geçmesini te

min etmek üzere muhtelif eğlen· 

celer de tertip edilmiştir. 
Davetiyeler hergün, Sirkeci Şa

hinpaşa oteli sırası No. 61 den te
min edilebilir 

ler için değildir. Çünkü onlar, Al
.manyanın eline- fırsat .geçer geç
mez tarihte misli görülmemiş hod
binlikle .istismarcı ve 7.engın bir 
millet halıne geldiğini kendi zarar
larına olarak öğrenmişlerdir. Hit
ler, kendisine milletinin düşünce
ler!ni temsil eden bir adam "süsü 
vermek istiyor. Fakat Alman nas
yonalizminin mümeyyez vasfı, bG· 
ka nasyonalizmler ile ünsiyet ed" · 
memesi ve bunları ·birbiri arkasın
dan uzaklaştırmak istemesidir. Mil
let mefhumuna ayni suretle t?hen -
miyet veren dem~at memleket -

Ier ise bilakis d_lğ~r nasyonalızmle-ı 
rin de kfSnd;lermın yanında yaşa-
mağa devam edebileceklerini kabul 

t:tmWt!rda 

1500 TON DEMİR BULUN.AH ADANA 
VAPURU KARAYA OTURDU 

lılaearistandan ıetirilecek 1500 tm 
demir eşya ve çiviye mukabiJ olarü 
Karabükten yola çıkarılan "liOO 'tol! pılt 
demir bir kaz.aya uiralJUitır. 

Zonguldaktan bu demirleri yukliyem 
Adana vapuru Kostence cıvarında ka· 
raya oturmuş ve uzun uğra~madan son. 
ra lrortanln ~tır. Tahıisıye parası mal
lara yilldentteginden Tunanın donma
sı yüzündfm :Macaristandan gelecek çl
vi ve diğer malların da kara 1arikıle da_ 
ha çok masrafa ulrı;raeaklarından ma
liJ'etleri ariacaktır. 

İNGiLİZ TAKAS PRİMLERİ 
DÜŞÜRÜLDÜ' 

İnıilizlerle yapılan son anlaşma De 
primler konsolide edilmiı oldnğwıdan

1 dünden itibaren İnciliz menşeli malla
rın ithalttına taU(k edilecek prim nis
beti yüz.ııle 51 tten 48 e indıri\miştir. 

içindeki 

Hadiseler 
(Bu yazmm metinleri Ana. 
dolu Ajamı ~ea 
alınllUStır.) 

~ellüs edea: llUAJıDlla ALııAZUa 

lngiliz karargihının resmi ~UliDI 
&tire, LibJ'Ma dOn .abah 1111*1• benı
ber, Avuat.ralr,yall kuvveüer, ıanklarKl 

:vardım.ile ~ m.IWew 
~- Bullrlt ..... .. 'rtı 
dk. 

'll•lıtı'lıata 
menfi lıare

lıet etleme~ 
(B~den dnomı) 

1lir llarekete cür'et edebilider lıi 
ı..tta Abaa.,.ma, ltatti kalyana 
vldiae ve tefvikine ratmen daW 
Bulpristan he11eyi11. bapada w 
heqeytleıı ince uçuruma aüritk • 
lenir ve hiç bir kuvvet 11ulpr18-
taaı bu fellketten ve bu UÇ'l11'1UD-

...a naıf m s ..... bnbaom ••L ........... T 'rettla-
tri 1ıi Bı .... -._. 

&Tm la&r BBNICS 

Arnavutlukta * Y===1ıler IOiı-1"'1 
rua şimaliıule İt.J;J.anların fiddetli _.. 
kavemetine rajmen bır müııdar dalla 

ilerilemişler ve Berat ııebrine ıt ıtı.j;::============ 
metre kadar 7M\9ıı!mı.ştı,r. 
Şimal cephesi ba,runca da Yvaaa tu.. 

yiki artmıştır. Yunan kuvvetleri Bence DIŞ POLiTiKA ,, 
ırmağını geçerek, beş kilometre ~ •------------•ı 
ilerilem ti, 12 top, 20 mitcaly&!:, iOO esir 
almıitır. 

İNGİLTEREYE YARDIM MESELESİ 
İngiltereye yapılacak yardım haldon

da bir karar vermek üzere .Amıerilı:an 
kongresi diın toplAnmıştır. Fakat asıl 
~hemmiyetli celse paz.artesı gunü ak
~lecektir. 

O gün reis İngilterıeye yardımı temin 
için hazırladığı ikraz ve ıstıkraz plfuunı 
bütün 'tafsilatı ile ızah edecektir. 

Reisin, bu planıOlll iptidai maddelere' 
de t::ıtbık edilebilecek bır plan oldugunu 
daha e\'Vel beyan ettiı:ı bildirilınekte-1 
dir. Reisin planına müzaheret edecek 
kongre Azasının bUyük bir ekseriyet ve 
kuvvetli bir blok teşkil edet.'el'ı tahmin 
olwımaktadır. 

İKİ FRANSIZ HA1tB GEMİSİ BATI'I 
Dün akşamlı:i nıci7D .-zetesinin bil

dirdiğine ıöre, Fransız donanmas 
mensub iki harb gemlsi &imali A!rikada 
Fransanın deniz üssü olan Dakar'a gi
derken, Akdenizde meçhul bir denizalb. 
tarafından torpillenerek batırılmıştır. 

Vlsıden verilen haberlere ıöre ise, 
Da.kar açıklarında bir Fransız denızaltJ_ 
sı mürettebatı ile bıı\iktc batmıştır. Ay_ 
rıca bir Fnmsz şllepi de batmıştır. Bun 
lann meçhul bır denizaltı tarafından 
batırılm(1 olduğu zannediliyor. 

Röyte'" ajansınn bahriye nezaretinden 
öğrendigine ıöre, bu hAdisenın vuku 
bulduğu farzedılen maballe 500 mil ıne
sa!ede· hiçbir İngiliz denizaltısı bulun· 
muyordu. 

FRANSADA ÜÇLER MECLİSİ 
Fransız Başvekalet mıımşan, eski 

dahiliye nazın Boduan istifa etmiştir. 
Amerika pzetelerinin Vitideki muha

birlerinden aldıklan malfrmnta göre, 
hariciye nazrı Flanden, bahriye nazın 
amiral Dnrlan ve harb ye nazın ıeneral 
Ht tz;ngerden ürekkep b1r uçler mec
lisi teşkil edilmiftir. 

HÜR FRANSIZ All'RİKASI FİLEN 
MUHAREBEDE 

FıanS!Z hattı ustüva Afriltasında lttin 
Bı·azz lle'dek Daıly ltks'pres.. p-
zetesin "n mııhab"ri şöyle Fazıyor: 

.-General Do Ga ıl'iln 1ıareketine ..il

tihak eden hür Fransız Afrikesı., ~imdi 
ln"nanyan ve İtalyaya kartı açüan 
harbe fılen i tirak etmelnedir. 

Mı·habir, Flansızların kumanclaınnda 

7erli kıtalann harb cephelerinden biri
ne hareket ettıklerini haber ver~'ltte
dir. Teşkil edilmekte elan diler tabur
lar, bu kıtalan takip etmekte cecikmi
yec:elderdir. Bu kltalan teşkil ~ as
kert~r. Çad g-'ıı mmtakasının en mu
harip kabilclerınden ahımftu. 

As~ter gözile 
( 1 inci aahifedetı deecıtn ) 

rirılifi pek w:un olam,ylaellima fÖN, 
Bardiyada şu bir iki gün içinde netloe
nin aWımasına lntiı:ar etmek ....,acur. 

Şimdi)'e kadar Mersa Matruhdan iti
baren, Libyadakl İtalyan ordWIU aşağı 
7ukan yedi tümen kadar bir kavvetini 
esir vermiştir. Bardiyada da üç İtalyan 
tümeni mahsur vaiyettedir. Yarma ha_ 
reketinin kat1 'ftl!ticesı tahakluA'. edin
-, .h.1pn1ar - ta.nen erıir ftr111it oıa_ 
caı.tdu. 

öir nutak ve akialeri 
(2 inci ı-.lıifeMn. devama 

.:ak İagilteu cibi AmerikaWan 
iyi .... Wr ...... -n&aki • 
yetle tatbik edehite~ lrir '4ip -
lomasi tabiyesidir. Ve 19U har • 
binde tatbik ettiği gibi, bu müca

delede de tatbik etmektedir. 
İngilerenin bu aoıta diplomasİ!İ 

karŞMında mihver devletleriniu 
acemice politikaları, İnıilterenın 
vaz!te$İni kolayla~tırtnaktan baş· 

ita bir netice temin etmekten u • 
1~ ktır. 

&uzvelt tarahndan söylenen 
nutkun Bedin ve Komada uyaa -
dırdığı akisler bunun misalidir. 
Mihver devletleri, japoayayı ara· 
lanaa ala.rak üçlü pakta imzala • 
malda Amerikayı idare bakımm-

dan en biiyük hatayı işlemişlerdi. 
Bunu takip eden neşriyat Ameri -
kayı endişe~ e düşürmekten hapa 
birıeye yaramadı. italyan gazete
leri üçlü pakt imHlamt1ktan soma 
artık Aınerikanın uslu durmuı 
tkım geWiğiıai, uslu durduğu tak
dirde İagiliz imparatorluğunun 

tabiminde kendisine de hisst ve
rileceğini, fakat uslu durmaua, 

s1t~una gire ceza göreceğ'ini yas· 
dılar. Şimdi de mihver gazeteleri 
An1erika~ karşı gôsterilen mtl -

~ amahaıda Almanyanm, İtalyanın 
ve .:aponyamn fazla ileri gittikle
rini, Amerikanın tiu müsamahlıJ'I 

anlamadığını ve «nusb ile yola 
gelnıedigi için köteği. Ukettiibü 
yazmaktadırlar. Bu, Amerikayı ve 

Amerikaldarı hiç anlamıyan VfJ 
anlamamakta da a-ar eden bir 
zihniyettir. 

Bmveltin nutku 1939 ltarbinia 
en ehemmiyetli siyasi hitliseli • 
dir. Fransanm mtlcadeleden çe -
ldJmesi bile ehemmiyet itibarile 

arlca plina çekilmektedir. Çünldi 
Am~rika bugün dünyanın iktua
ali ve .Sİ) asi muvaaenesinde • 
büyük ağırlıktır. Ve bu ağırlık UH 
11arltinia. neticesi üzerine naml 
müessir -olmuf88, .bacüakü milat
~leDin aeticMini tayintle o ..._ 
rete müessir olacaktır. 

Mecliste dün kabul 
edilen reni kanunlu 

( 1 inci sahifede" devcı• ~ 

mli•aredatına klll"fl tedbirler itti
han h:.ısuslarında hüküımte ....._ 
hiyet verilmesine ait k-. 1'71-
fıalanm, ftrkiye - hsiltere ... 
Slllda Z hb:iac:ikiaua 1M8 da .._ lngiıwertn, oepı.ıbı bu Anziımm te

mW.weceıkleiiııe artık ıQpbe kalma- teıfila tı.ib'e lllllapaaan•• tal -
...-. ıiüae .ıt baaa .,....._ W -

'l"eıbiak1ald ır-,ete ~. ltaı~ 
1arm ..... Onmıi o~n müdafaa 
hattında dört tümenden fazla kuvvetleri 
olmasa ~r. Gerçı ital)-anlar Tunua 
cephesindeki kuvvetleri de icab ederse, 

buraya çekebilirler. Fakat siyaal hA
cliaelerm aldıb fekle bakılınca, bu kuv
vetlere dokwmuıia cesaret etmeleri de 
f(lp~Udir. Çünkü İtalya~ar, Tunus 
<ıe esinden de Pek o kadar emin de
iildırler. Sani,.eıı oradaki kuvveti Tob_ 
nığa kadar getirmek de mühim bir me
sele tt~il eder. 

Ba.rd~amn mukadder sııkutunduı. 
sonra, Ingillz ordusunun çok daha mil
tefevvik bir vazıyete ıeçeceğı de mu
hakkalttır. 

--o-

* Tramvay elektrik idaresi dok
toru B. Ahmet Şükrü Emetiıı meb
uslufa seçilmesi üzerine yerine
Cerrahpaşa hastanesi asabiye mü
tehassısı B. Rifat Çağıl tayin olun
muştur. 

Kandilli rasathanesi 

rinci miizakeuleri y.,:'m•fhr. 
Evvelki lla....... 1 w , .. 

ai nıeb'uslarunı&daın Hurullah B-

sat Sümer, Etem İzzet Beni1:e ve 
arkadaşları u 4iin ilk defa olarak 
Meclis &üukereleriade bulua • 
mUflardır. 

Yeni melt'aslannmuı pazartesi 
günkü toplantwia talalilferi yapı· 
lacaktır. 

--o-

Bir Ticaret He1etimiz 
Peıteye hareket etti 

( 1 iaci sakifed.en deucım) 
akşam bir ticaret heyet.imiz Peşteye ı.... 
reket etmiştir. Heyet, Harlcly VeirlleU 

... • . 1 . - •elice erı 

Tecra sız, mi 
bazı kızlar nası ı 
dDşOrDIOyorlar ? 

EYwAi f hnn u= • - Limlil 
i6niııde aenç ve güzel bır kızcatı ı Zi7a 

iamiade hir .fabdkat& bir pce a&rhOI 
edip bir eve aoturmlll ve orada iifal 
e&mlfUr. Limıa utradıı bü.7ük felike
ti aneak sabahleyin anlallllf atlaftlll'. 
bıçkınn41br. 

. Ziya . cBCüün fs:t&'Mlini -.ın edece-! 
jİm> di;Jıerek ODU temio, t.eselli e*mek
tedir. Lamia bu halile artık. evıne, eski, 
mesud yuvasna donemıyeceginden Zı;,a 
Beye kendisıni terketmemsını yalvan-
7or v. Jnmdan IDIU"aSmı Limia bıze ,q, 
le aalat.ror: 

«-Ne olur Ziya 'bey .• Beni •ı
rak.mym.. Atmayın.. Sonra a -
Tallı Limiacıp yazık, çek ynık 
olur Ziya Bey!.• .tiye kalvartan. ._. _ _,,. ' 
A1Ue91Ja •• 

O sesini• en iaa4mcı ...._... 
teinin etti: 

- Çoeakluia lmak .... ,.. 
Lamia!. Sana böyle atlamak, 11· 
zülmek değil ıülmek, eğlenmek 
yakıpr •. Artık U,.t ttilı:ia için 
1anucai'um!. Bak &iirecebia .... 
başa nasıl mes'ut ehıcalm.. a-
dmı 90D.ra sevk, eilence. net'e. her 
terıhiziın için!. Biz hayattaa llelU. 
hayat bizden korksua!.• ve ._. 
Mi tnıcak&.yıp yenlea bNl.ra • 
rak ilive etti: 

- Haydi git, yıkan, ..... Biaa 
dinlen de çarşıya çıkalım.. Neler 
.istiyorsan alal1111! .. 

Ellerini tekrar öptüm. •Tepkkilr 
ederim Ziya bey .. Çok tqelliir e
derim. diye hıçkırdım. Fakat ar· 
tık ıztıraptan, acıdan deiil, ümit
ten, sevinçten ağlıyordum!. 

Aradan günler geçti. Günleri 
haftalar kovaladı. Kaybolan za -
manlar eski-Lamiayı ölôirdü. Ye
rine yepyeni bir Uimia doğdu. Fa
kat hazan kendimi ben bile tanı-
yamıyordum~ Aynada; ilı:erinde 

en pahalı lmmaşlarclan 1resl'hn1ş 

4aracık, zarif .şık tuvalet, ondüle ı 
saçlar ve bo ah bir yüz tapyan 
ıenç kıza baktıkça: 

• 
•- Allahım bu ben miyim?. O 

çotuk bakışlı, uzun saçlı eski, ma
sum Limia ile an•u• ae Wl
yük fark var?.- tli1ornm!. 

Şimdi !l kadar deği§lmitüm ki 
tuvaletim, elbiseıu ıibi saçlarım. 
kaşlarım, kirpiklerim, parmakla -
rua, yüzüm de eskileri deillcli. Bun 
lamı her hiriu Ziya beyin •mo
U• ismi verdiği arzu kıymlf, e 
vakte kadar berber, manikür, .ri

mel, cımbı~ pudra, allık bilıni)'en 
ltu tabii pzclliklerinı artık oala
rm esiri elmuft.u. Ve buları hep 
-O. istemitti: ıi)'a hey ..._ ilk 
eüa pansiyendaıı çakbktaa llODl'a, 
..... _ te&ioagta, ılık ltir •• 
eakhkla )'Hala ulak ..... il 
nvı..aarıa kv.ı.r, opma ttir 
yaadaa 4a PM'-.ldanma .ıoa., • 
tıtı her 7eri, ~ ,Uaimü, 
dolpn cöi~ bacaklarımı ayn 
•JD metllediyor we: 

- Bu •aetmm ......... Ba 
ciçek .&ibi tertenı., Pbellik1er 7 •• 
ak değil mi Jroklaam•aa. W
madu. aevUme.lea -....!. Sal 
lrolları aruuaa alıp sıkan eüek, 
ctibı;rada baİb bir ... .ıet W..,,m 
edi)'Gr, beklirarsa ~!. 

Sea Jreadinia klymetini hilae
mipia. Bak pmdi bea &'b'~ 
yim, ıfhliye7im tle .c;r. O vakit 
tam bir superisi olacaksın .• Keıa-

dini tanıyamıyacıaksın!.,. diyarda. 
FUhakia 9 pn bir *i diik

kinlar, terziler, dolaştıktan; ber
Mrm. ,lll ..... .r.İİll iİlliİMe İki U• 

zun saat oturduktan Nınra ben 
Wi&bütin la8fka biri olmQftum. 
Gece bu yqr eni kı> afdimle çal
l"llı bir lokantaya girerken üze • 
ftaıdeki elbi5enin uzun etekleri 
bacaklarıma dolaııyor, mantomu 
vestiyerden alırlarken çıplak o • 
muzlarım heyecanla ürperiyordu. 

Biz renkli qıklarla süaleıımif 
büyük, kalabalık salona abince 
masalarda hafif bir kımıldama ol
du. Ziya bey beni koluna almıştı. 
Herkes ikimize 'bakıyor zannile 
yüzüm kızarıyor, kalbim şlcldetle 
çarpıyordu. Bir aralık bu tıısle 
sendeledim. KoJamu kolile sdrtı. 
O vakit başımı dimdik bNmlnn. 
Sabiden ka1abaJıim bize baJrbitm, 
eenç erkeklerin hayran Jtanaa 
bent trimfftl6n6 ve kaftlana da 
kolumdaki uzun boylu zarif ne
le •erkefime. giillmıriJeNk bir
birleı hıe fnıWııMhklHllH ..... m. 
Gözlerim :rhle bıımW. l'a..t ZI
.,.. hy 1nı fıhmi ~ ~ ....... ,.. .. 
bir koJayhkla ağır ağır lıdr ._.aya 
~. lliır 1-r Mltak ~ ....... 
li benim oturmamı bekledi. 8mra 
pamMf.W Wf1ıia qti ft hiç et
nfla .... ._ e1m.,..- .-.ıe · 
riai yine -- lnrakta. 

Buna ilk akpmki yer ıleiil

~ .Fakat..._ daha 11iiyük, •aha 
P.Wi. Tatlı Wr •iizilt ........ 
ılık havasım arıyor, -ı.nı.. 

ka1tka1ta, •ef'e t&fıyaa ta leller 
~ksdiywdu. Ziya bey ,,..-.. ve 
~ki getirtti. Fakat bu seferki içki 
evvelki giW 'INlflllll MrSemlet • 
medi. Bilik.is tatlı bir aeş'e ....ti. 
ikinci bdelııte etrafa çek .... çok 
aydınlık ,.._ Bil pim. etle • 
uen beibfiyn ... 'lllWll t Alllııca 
&ksarayda dört duvar arasatla öl· 
diirdüğüm ,bfıes ubsmda ~Ü -
rittüğüm OD yedİ 1lmll .-C ka
hk yı.18111l WWia ...... ma Wrda 
... • ..,. .... w: 

«- Bayat ne siinl f8Yıaif ya • 

rah\im!. llel'at ...... ifia!.· di
,,. mtnhlalMlı-.!. 

KacleMer arttıkça Ziya NY de 
eetnyor, arzu, emel, sevcl lap7aa 
efimleteıt. ae1er, aeler ~ • 
yordu. Ona• ha !18,.._ llderile 
arhk i~lil4e -.uran biat. Wr-..ı. 

L-1.:-.! ,_.....,, 

ns-·~··· 
(De .... ..-) 

Dikiş makası ile 
arkadaşını 
yaralıyan kadın! 
Yeşı'tköyde Jsf.asyon caddesinde 

oturan Hadice Akil ıle .,m }'9lde 
oturan Had!ee ÖZgel bahçeye 
çmnapr asmak -,üdinden kavga e\ 

mişlerdir. Neticede Hattee örceı 
eline geçirdıli bir d8ı;if makası ile 
&l"t.IÖaflm yaralamq. yahlam11-
tır. 

Bir sinemama bacuı 
tatapal 

İatikIAl caddesincle IA1e iJnema
suun kalör~er bacası gece sut 5~ 
da tutuşmuş ve itfaiye tarafından 
söndürühn'iiştür. 

Eminöo6 Halk evi Soeyal Y lll'Chm kela meaf•dae 

Bu ekf8m TAKSiMDE 

M AKS i M'i n 
A.latmtta aaı....- 21 kişilik Su hq tile Bayan 

AFiYE 

Raıitl Rıza • Halide Pi,lıin 
Te111Sll heyeti- tarafmdaa 

YATAKLI VAOONLAB KONTROLÖR() 
3 perdelik bmMi Maarif VekAleti, Kandilli rasadhane

slni genişletme için blr kanun IA7hası 
bazırlam~tır 

Ticaret Dairesi reisi Bedrl TahlrJll ~ 

iallğinde, hariciyeden Satvetl, Maltpe 
Veklletindeo Nakit İtieri lfiditr mua
vini Gıyaseddin, TJcaret Veklletindıra 
müşavir ZekJ 2'.ıe7bekolhmdan mtln!ık
keptir. Merlt• Baı*aıunilan AdDaıı da 
birkaç güne kadar PcıUteTe 8iderelı: Jıııe.. 
;rete iltihak edecktir. Macaristaıııa oıaıi 
ticari tma~lannuz ,.eni anlqma ile ~ 
~. •-----•-fe•vb••IMe •eeeden istifa4e edinls. 

DuhaJbe JOktu.------
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Cihan Harbinin en büyük saikı: 
İngiliz-Alman rekabeti miydi? 

Bunlan, tetrikamızm ikinci :kıs
mında birer birer göstereceğiz. 

• 
Cihan haı·binin en hakiki sallı:i, 

Amerikalıların iddia ettiği gibi, hiç 
fÜplıesiz İngiliz - Alman rekabeti 

idi 
Eski Amerika Cwnhurreisl Vll

llODUJl bir nutkuna göre, işin bura
dan ötesi dedikodudan ibaretti. 

Avrupa devletlerinin gizli w a
fikir ittifaklarla harbe hazırlan • 
dıkları da herkesin gördüğü ve bil
diği bir hakikatti. Bunun içın, ci
han harbine, yukarda söylediğimiz) 
ııekabetten b"fka eeaalı bir sebep 
gösterilemezdi. 
Alınanlar şöyle kldia ediyor • 

lardı: 

eeki, .kökleşmiş bir gaye idi. 
İtalya, bu sebeple, yanıbaşına 

müttefik olarak Avusturyayı alan 
Almanyaya iltihak edemezdi. 

Bu arada Balkanlardaki küçük 
hü-kümetleri hesaba katmağa lü · 
zum bile yoktu. Onların vaziyet -
leri malUnıdu. 

İngilizlerin zorla ~rlerinden 

kaldırdıkları Portekizlerden Guat-
mala halkına kadar irili u -
faklı ıırilletlerin harbe iştiraklerin
ckki maksat ve menfaatleri araş -
tırmak safdillık olurdu. 
Kırka yakın küçük büyük birçok 

devletlerin Cihan Harbine, anL'ak 
bir taraftan keyfine, arzus>ına gö
re hizmet etmPk zaruretile giriştiği 
muhakkaktı. 

·. 
.......... --------... 

.......... -' Wlııl*lln - '*' 
(WDi Gbt) ft'*1 - mllla.n - tot..... -
Hacı Bekir şekeri gibi 

=sa • •:-...ııa..ıh, eöıol<i toıt - mdllW - -
...... ı:-a w:sl lı hı ...... 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
M kzl: BahoekalN~ labelelt: De7etl•, ~. KM*öy, 

- - CEl._lılre) 

Nen. M•rvah Nuga 
--- -· -------------

-

NEVR.OZiN 
. ;. . _: . '. . - .-~ 

B&f. Dif. !feale, Grip, Boma.tizma. 
-Nenalji. l.ınklık Ye Blltftn Ağnlannızı Derhal Keeer 
icabında ronde 3 kaşe alınabilir. TAKLl1l.ERINDEN SAKININIZ 

HER YERDE h JLLU KUTULAR! PSRARLA iSTEYiNiZ. 

ll1eiiliye Vekaletinden: 
~ 

Gümüş yuz kuruşluk"arıa tedavülden kaldı· 
rılması hakkında ilan 

cBiz, İngiliz rekabet ve adaveti 
S b OOmdf yttz lrurulluklonn 7ftln• cfunüt bir llralılı:lar darp ... ~-

Ul"fl81nda kendi mevcudiyeti - ıra ize gelince, kendimizi ne 
k~tı miktarda ÇlkarıJnuf oldutundan cilznüs yüz kW"UJluklann 31 llriuclk&· 

mizi temine mecburuz. Bu uğur- maksatla bu tehlikeli ateşe attığı -
nun 1941 tarllo.irıden ooııra tedavül.Mft kaldınlması lr:al"llrlqtırılmıflır. 

da icabederııe silA.ba da sanla - mızı anlamak çok ~ olur. 
ca""z' Bazı kimseler, umumi harbe gi-,. •. • . . . b" . 'b h il Jecek ve ancak yalnız mal sıındıklarlle 1mhurl1et mvlıı• ıı.nıuı.ı ıubcler'.ııı:• 
İngiliz matbuatı İle §il tilıri ileri nşımıze ır ıçtı at atası nazar c JtabuJ e<lilehllecektir. Eliade cwnOt 711a ltuıwluk bulunanlann bunlar. mal 

ürüyordu: balnyorıardı. ııanıbklarlle Cumhurıy.,t merlı.01 buılı.aaı fUbelerine tebdil etürmeı .. , lllD 
•Biz, hiç bir zaman kan dö • Memleketi o korkunç felô.Jrete olunur • 7025 _ lOııt 

GilmÜf yüz kurutluldar 1 fUbat lHI tarihinden itibaren artık tedavül ellY•• 

Eyüp SulhHukuk 
Hakimliğinden: 
Davacı Hazine vekili· avukat Naiın 
tarafından Fenerde eski Tah tarm
nare yeni Hakkıçavuş mahallesinde 
eski Tahtaminare yeni Vudine so-

Levlet Demiryollan ve Limanları l.,letme 
U. İdaresi llinlan 

kafnda eski 198 y<!Ili 17!i No. l'ııdük· 
kanda muoklm Yasef G<ı.vriyel a -
leyhine açtığı 11 lira 47 kuruş ecri 
misil davasından dolayı tayin olu
nan günde müdde.ialeyhe gönderi
len tebligatta ikametgahı meçhul 
bulunmasına binaen mahkemece 
bir ay müddetle tebligat icrasına 

karar verilmiş olmağla bermucibi 
karar duruşma günü olan 5/2/941 -
çarFmba günü saat 10.30 da mah
kemeye gelmeniz veya bir vekil 
göndermeniz aksi takdirde gıyabı-

. _ . Aşa&lda isim; muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayn, ayn g&tea 
Dlzda devam edileceğı teblıgat ma- ~ olan Ankara hastanesi muhtelit tesi"8tuun yaptırılması Çi 18/2/194ı 5'11 
kamına olmak üzere bir ay müddet- gUnü saat 15 den itibaren kapalı zart usulü ile Anl<arada idore binasında sırt 
le ilan olunur. 940/368 ile ve ayrı ayn miltmeye konmuştur. 

1------- ----- ·- Bu işlere girmek istiyenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat temiDlt 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve iekliflerinl ..,-ni ırtin saat 14 ele kad8t 
komisyon reisliğine vermeh-' . 13.ı.nndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme d. 'reınr,den, Haydarpaaeoll 
1esellfün ve sevk şelliğinden JağWacaklıl' 

Munaınaea Muvaklıl 

Yapt rılacak taaiHtın adı 

1 No. lu liste muhtevjyah çamaşırhane telı-dal.. 

2 No. lu liste muhteviyatı mutfak tesisatı 
3 No. lu U~te muhteviyatı soğuk hava Msiseb 
• No. lu liste muhteviyatı Etüv tesisatı 

5 No. lu liste muhteviy"' ... ·~vi banyoları, duş \!'Jnaı.lan 
ve saire tesisat. 

• 

bedeli tuıimat 

Ura 1. ra 
9375,- 703,~ 

18750,- 14()6,21 

5000,
'375~ 

.125,-

3"15,01 
m,lJ' 

234,38 
(llMO) 

Muhamıren bedeli (180b) lira olan 2 adet hava kompresörtl (1S/1/194ll 
perıeınbe l((ınü saat (il) on birde Ha,-:larpaşada Gar bmaa. dahilindeki krud 
yon taı-..ı .ın d.ın pazarl:k usullle satın alınacaktır. 

külmesine taraftar değiliz. Her sürükleyenler üc kışiden ibaret ol-1-----------------------------

hangi bir milletin kılıcını kının- duğu tahakkuk ve tebarüz ettikten ıııuıreB~!:Rlillllıliüi,fülfü -S'lUin~lll~li!l:i~iD ı&JE~; 
dan çıkarmasını görmek isteme- sonra, bu meş'um kararda içtihat j Ü J J İ i 

Bu i>e girmek istıyenlcrin (270) liralık kat'! ""'1lnat ve kanunun tayin ed 
J vesaikTe birlikle pazarlık günü saatine kadar komisyona m.UtaC'.fiaUan lhınıdır· 
I Bu işe a.it ~meler komisyondan paraıuz oLuıık daiıtılmnktadır. (5al 

yiz. Fakat, maalesef görüyoruz aramaktan daha büyük bır hata !!5 T R K y E c u M H u R y E r ~ 1 

ki, Almanlar harbe hazırlanmış tasavvur edilebilir miydi? ~ z.. A, ~ 
vaziyettedirler!• Böyle olsa bile, harbe girıldik - 1 r a lf"'!!ı. ' ~ 
Hasılı, her iki tarafın birbirinin ten sonra birbirini takip eden gaf- IEOi !!!§ 

üzerine atılmasında bu •meş'um !etler ve birkaç kişiyi veya ufak ~ Kuruluş Tarihi: 18R8 ~ 
rekabet (1) • den doğan bir çok bir zümreyi tatmin kin yapılan me- !I Sermayea : 100,000,000 Türk Liraeı ~ 
ciddi, esaslı ve birbirine bağlı se- zalim ve idari hataları tefsir ve te- O Şube ve Ajans adedi ı 265 5 

bepler vardı. vııe ~ınkan v~. mıdır? - ' Zirai ve itcari her nevi banka muameleleri ~ 
O arada Çarlık Rnsyanın da Bo- •Dımyata pırıncc gıderken evde- = :::;: t Y t C İ N S S A A T T I R 

ğazlara kadar inebilmek, Akdenize ki bulgurdan olmak• hbilinden 'Si ~ UMUMi ACENTASI: 
el atabilmek için harbe iştirak et- yapılan Mısır •eferi te~ebbüsü; Ga-11 5 İstanbul Kutlu han 1/4 Bütün 
mesi zaruri ve tabii görülüyordu. liçya ve Dobruca muharebeleri ço- ~ = büyük mağazalarda satılır. 

Fransa bu tehlike karşısında ln- cuk1uktan veya delilikten haşkıa ne ~ ~ --------------
giltere ile ittifaka mt"Cbur kalmi§tı. 0labilirdi ve bunlıırı (tarih) in af- § iiSi 

Buna karşı Almanya da Avustur- !etmesine imkan mı vardı? § E§ 

ya ile ittifak etmişti. Avusturya bu (DPtıamı voır) ~' i! 
ittifak dol.ayısile ve daha d-:ığrusu ~ ~ 
Habsburg hanedanının hakim ol - Anasına bak kızırı», ke- §:4 ~ 
duğu akvamı dağılmaktan kur narına h•k b~zini al! ~ :;; 
tarmak maksadile barbe atılmış ()- -- " § e 
Jabilirdi. (3 UTICtL saııfadan devam) §1 ;;; 

Zaten cihan harbinın en zahiri rum. Eve geldi mi, gece gündüz, ~ • ~ ' IS1EVlfrrdl 

sebebini vücude getiren hadise de bızim odadan çıkm:yor. İskambıl ~ ;;; 

Avusturya veliahdinın bir ıruikas- 0!nuyor. O gece, yine İsmail J:ıi- ~ ==ı--------------
da kurban gitmesi yüzünden mey- zım odadaydı. Yukarıdan, bu, ~ :ıs 
dnna çıkmıştı. (2) - 1.smail! !diye, öik.el:i öfkeli ~ = 
Fransanın ise Alsas - Loreni is- "':'"lendi. lsnıaıJ ç· '"P gitti. Me"." ~ =:;; 

dıvende, tıkır tıkır terlık seslerı. ~ si 
tirdat edebilmek, bu kadar azim -- -ı 

Bana bulaşmağa geldığıni anladım. g e; 
fedakarlıklarla elde ettiği İngiliz = = 

Kapıyı sürnıelepiy oturdum_ Ka- 3 p b• •kt" J ~ 
dostluğundan en geniş mikyasta İS· pmın önünde -bağırd: çağırdı. Söy- ~ ar& Jrl ıren ere ~ 

:{~" etmek istiyeceği pek tabii ıemedıği ıa.r ·bırakmad_'.· _ttıç aldı- ı: ns 800 Lira İkramiye Veriyor 
rış etmedım. Kapııı.n onunde te - =: -~ J .= 

Fransızlar: ı - -pınıp kendıni yerlere vurdu. Yine = Ziraat Bankaı.mda kumbaralı •e ihbarsız tasarruf hesaplarında en ~ 
•- Vatandaşlarıımzı ne zaman aldırmadım. Dava etmek llizım ge- !"" az 50 rrası buluııanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 1143ğıdaki.,;g 

kurtaracağız?• lirse, ben ondan davacıyım. :Eğer ~ plana göre ikramiye ~ağıtı.!a<akhr~ • '-a 
Derneğe başlamışlardı. bir yerine elimi sürdü.mse elle _ ı= 4 adet .000 Lıra4lr 4.000 ....- ==ı 
Fransız hükümeti, bu taşkınlığı rim bileklerinden kırılsın. ' 1 44 • 500 • 2.000 • ~ 

·- t ] • 250 • 1.GOI • ~ 
gos eren ere: < ' - ~' 1 il 40 • 100 • •on• • ~iiia 

•-Hele birv. sabırlı olunuz!. 100 50 5 O'"' 
;;,>.rnıt .,_.n en ccektı. M;nnunun 1 ... "' ~ 

kızı Şehunenın geldiğı, diğer şa- ii!ll • • · "" • 5 
Tavsiyesini tekrarlamaktan çe- !El!t 120 • 48 • 4.800 • s;ı 

hitlerin gelmediğ anlaşıldı. Şelıı- ·= 160 • 20 • 3.200 • :; 
kinmiyordu. fl d = 

1 
, me, tara ar an birının kızı oldu- § DİKKAT: Hesapıarındaki ";)aralar bir sene iç:nde M lıradan == 

talyanlara gelince, onlar da bu ğu için, yemınsiz olarak dınlenil- § aşa{:ı düşmiyenlere ikramıye çıktılh takd:rde % 2~ fazlasile verile- 1 
hareketin dışında kabımazdı. İtal- di. Kıvır kıvır kumral .-açlı, duru ali cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylül 1 Birincikiinun, 1 Mart il 
~.:ıc ~:=::;:: ı:~~:~~:rı~°:ıe~ !7Idae~ ~:"~kı:~~;;:ı: ç:~ı~~~ lmınlıııı:Üııiım~nommnıll~üiıuııiwilliu~ımnıınınmıııııııu:ımımınuınınıw.ı 
kim olan vilayetlere sahip olma!t lan Şehime, kıvır ıkıvır kırpıklerıni 
emelini besliyordu. Bu, onlar için oynata oynata, ahenkli bır 5e6le, 

(1) 1914 - 27 haziran tarihli bir 
Amerikan g'!Zetennde şu fıkra gö
r1i/müştü: •AtnLSturya veliahdınin 
iihmu beşeriyeti belki bir jelli -

kete sii:riiklt.>rneğe vesile olaraktır. 
F akar, eger dünyanırı bu hadise -
de u sonra nı.uvazenesi boı:ulursa, 

kaı'· yetle iddia edebiliriz ki, bu 
muvazenesizliğe .ebep, Avıısturya 
velıahdinın ölümünden "'İyade 

"'"·ş'ı;ın Tekabet. denHPn İııgılıı
Ahnan rekabeti olamktır. Yer yii
ziinde bu rekabet kalkmadaıı, be
§<riyeı hakikf lııııur ve refaha ka
ı-u~nnıaz.> 

(2) 1914 -16 Hazıraıı sabalıı Vi-

11uı adan. bütiin dünyaya §" tel -
graj luıberi veriliyordu. cAvustt!r
ya ı:eliahdi Arşidük Fran~uva Fer
d nand ııe :eı·ce.'li o;işe• Dil Ho • 
hcnbe-rg bir mikast ı>eti.cesinde ve

fat etıaifle-r.Wr.• 

.ı.:.1ımeleri, hece hece telaffuz e
derek şöyle söyledı: 

- İ&mail yukarı çıktıktan oo -·' 
ra, Halune han m teyzem ındı . . n- ' 
nem .çatmaga gclıyor. dıye kd- 1 
pıyı siırmeledı. Kapı nın önıinde 
bağırıp çıı.ğ.rdı_ Kul ur ettı. An -
nem. sesını çıkarıp bırşey söyle -
me,!ı. Hiı.kım, davacıya sordu ; 

- Bak, ne dıyeceksın? Kızı da 
annem bırşcy yapmadı, dıyor. 

- E1bette öyle dıyecek. . Elveledi 
sırrı ehı... Ktnanna bak bezini 
al ... Anasına bak kızın> al. .. Ana
sı öyle ııoyledıkten ııonra, kızı da 
elbette bôy le ::ıoy lıyecek. Bunun 
da, karanlikta anasıle beraber ıi

zerime çullanmadığı ne malüm ?. 
Ben, Safer efendının, hanımının, 
komşularımın da şahit olarak din

lenmesini isterı.nı. 
Ve .. şahit celbi için, muhakeme 

N>şka güne kaldı. 

JlULAK MiSAFiRi 
' 

Her ak,am ------.... 
Galatasaray GARDEN SAZ Salonu 

Klarnet 
Ney 
Okuyucu: 

SAi iH 
NİHAT 

Seıı Krali~·t>si 

HAMiYET YOCESES 
Bestekar 
Tanburi 
Kem•ni 
Piyaniat 

t 

1 

S~lAHADDiN PIHAR 
NECATİ TOKYAY 
FEYZİ A SLANGİL 

Okayuen Bayanlar : 
AYDA, FAiKA, CAN, 
!i',ÜBERRA 
MUALLA 

Akur•yh YA· 
ŞAR, HA'.\lİ r 

Pek yakında Bayan MUALLA idaresinde Bar kısmı açılıyor. 

Sultanahmet 5 inci sulh hukuk run hacrile kendisine en yakın ak-

hakimliğinden: rabalanndan olduğu anlaşılan Bah-

Akıl hastalığına miıpteliı. olduğu çekapıda Yıldız hamam sokak Ra

raporla aııla.~ılan ve halen Yediku- simpaşa han Zl No. da gömlekçi 

le Ermenı bastauesindt! tedavi al- Onnik J amgoçyanın vasi tayin e -

tında bulun"n Serklli oglu Kirko· - . dikliği ilan olunur. 114()/1)6:.1 

• • 

Sultanahmet ilçüneü ıullı hukuk 
mahkemesinden: 

Mustafa Avşar ve İsmail Yılmaz ve 
Fiıı.ıze ve İsmet ve Müberra ve Sakine 
ve H'1tsan ve Al.lwı Güllü ve Derv Ci Ali 
ve Melek Özyar ve Hanife ve İsmihan 

ve Elif ve Ahmet ve Nazlı ve Kibare 
ve Zeynel Menıişin şayian ve mti~te

reken mutasarnf oldukları İstan~ul 
Unkapanında Ynvuzsino.n mahallesinın 

buğday ve Dogmacı sokağında 592 ada 
ve 3 parsel ve eski 8 ve yeni ol _ 6 kapı 

numaralı ü.Bttinde odalal"ı olan kAgiı 
dükkanın izalei şuyuu zunııında fil.ruh
tu takarrür ederek mUzayedeyc vazo
lwımu~tur. Heyeti urnwniyesinin kıy -

meti muhammenesi c1200> liradır. Bl· 
rinci açık arttırmaı;ı 31/1/941 tarihine 
mlisadit cuma günü saat 14 den on al

tıya kadar icra oluna<"ak.tır. Kıymeti 

muhammenesinin yüzde 75 ini buldu
iu takdirde o gün ihalei kat'iyesi yapı
lacaktır. BulınadJğı takdirde en son 
arltıranm taahhüdü boki kalmak üzere 
on gün müddetle temdit edilerek ikinri 

açık arttırması 10/2/941 tarıhine müsa. 

dif pazartezti günü saat on dörtten on 

altıya. kadar icra kılınacak ve o gün en 
çok arttıran& ihale edilecektir. İpotek 

sahibi alacaklılıtrla diğer alakadarların 
iıbu gayrimenkul llzerindeki haklarnı 
hususile faiz w masrafa dair olan iddi

elarını evrakı miisbitelerile on be~ gül'\ 
içinde bildirmeleri 15zımdtr. Aksi halde 

hakları tapu slclllerile sabit olmadık
ça satış bedelinin paylaşmaSTidan ha -

ric kalacaklardr. Müterakim biliımwn 

vergiler borı:lan niııbetinde hissedar • 

lara ve teııallye ve vakıflar kanunu 
mucibince verilmesi J.Azım gelen yirmi 

8ellelik taviz bedeli ve ihale pulu ve 
tapu masraflar mıt;teriye o.ittir. Artır

ma şartnaınes; ifbu il&n tarihinden iti
baren mahkeme divanhanesine talik kı
lınıruştır. Talip olanlann kıymeti mu

hamınenesinin yüzde yedi buçuk nisbe
tinde pey ak~ln.i hAmilen o tün ve 
oaatte İstanbul Sultanahmet1e tapu "" 
kadastro binasının alt katında dairei 
mahsusasında Sultanehınet Qçllneü sullt 
hukuk mahkemesi Ba~itabetine 940/37 

nuına<a ile mu.-.ıc.atıoın IJAn olunur. 
• "411/37 
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Adet Liıahk Lira -1 2801 = 200•-

s 100& = seoo-
1 1ff = 1500-

' 1180 = 2980.-

8 !50 = 2100-

15 lff =Hat.-

8t il= 4ttı0-.. "=· ... ~ 

Türkiye İı Bankasına para yattırmakla yal· 
nız para biriktirmit olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemit oluraunuz. 
"°'ideler: t Şab&t ı Ma.. 1 K111Dbal"llb n ıı:am-....

yuı, ı Afwılo<ı, s tlı:ııı• -.ıar...ıa en u elll ıı-

ıe.rin luihlrrhuh: 1aııWr rua balanıuılar kv'ıı.ya 

tabU t!dllhler. 

Bayramda yalnız 

KIZILAY GAZETESİ 
Çıkacaktır. 

İ!Anlannızı vrrn*le 

olacııbımz. 

hen lmulioize ve hem de Kızılay'a yardım etmiş 

t LAN 
FIATLARI 

hin 1ayfalarında 
Diğer sayfalarda 
3 ünel eayfada 

1antimi 50 Krş. 
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" 2 aci eayfada 
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. MU raca at yeri: 
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200 ,, 
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Il&nlarıruzı vel'ft-.eide hem Jrenrlnlze ve hem de Kızıla:r.ı yardım etnıif 
İsıanbul, po:ıtahane arkasında İMncılık Şirketi Teleton: 2009' - 15 

Devlet Denizyollan İtletme Umum 
Müdürlüjii hanları 
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