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İtalya ile 
Anlaımamızın 

Tek Çaresi 
İtalya Maıün '\le bundan 
JH)yje Türk milleti, Türk va
tanı Türk menfaatleri aley-

' . 
hine en küçük aykırı bir hı.s 

ltalyan esirleri
nin sayısı 25 bini 
tecazüz ediyor 

Evvelki yekOnl• 
beraber esir aayı· 
sı 63 bini bu,du 

dahi muhafaza etmekten 
uzaklaşmalıdır. Bu takdir- Bar.diya ka-
cledir ki İtalya; Tü.rk uıat· ~ 

buabnda zaman zaman ... mandanı eaırler 
yanan tereddütle~~°: ve l 
§iiphelerden ken~ısını ~- a r a • ı n da 
tarabilir ve kendı dertlerıle 
haşhaşa kalır., 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE ı 
Zaman zaman İtalyan ıazetele

rlııin Türk qıatbuatından ve Tür
kiye Cunıhuriyeünin siyasi tutu· 
muadan fikiyet ettikleriai görü· 
Y0nız. Bunların aon bir :ınisalini 
•Gionıaıe d'İtalia:. nın ajans tara
hndan ll8kJedilea makalesi teşkil 
ediyor. 

Eier, Türk matb11atı milli siya-
1et ve tuurun pusltillll pşırnıış; 
tek hedef 4-L emel tek vücut ,..- ' . 
prenaipinin dıpncla bbnıf bır 

Bundan başka 4 Gene
ral de esir edildi 

Kahire 6 (A.A.) - Orta prk İn- J 
giliz karargahının resmi t.c?bli~.: 
Bardiyanın mühim üsleri İngiliz 

kuvvetleri tarafından işgal edilmiş-
tir. İtalyan garnizonu dün saat 13.30 

da teslim olmuştur. Bütün İtalyan 
harp malzemesi ve kıt'aları ingili., 
}erin eline düşmüştür. Baııcfiya İ -
talyan garnizonu komutanı G<!ne
ral Bergonzoli Te diğer dört Ge
neral ile birçok yüksek rütbeli su
bay alınan esirler arasında bulun
maktadır. 

63 BİN ESİR 

Bulgar Kralı 
Almanya'ya 

gidiyor 

Batvekil Filof Al
man naz•rı Ribben· 

tropia görüştü 

Hitler'le de 
Görüşeceği 
Bildiriliyor 

f Kaçan Italyan as
kerlerinin vurul
ması emredildi 

Bir ltalyan subayı· 
nu1 üzerinden çı

kan vesika 

Yunanlılar 
200 Esir 
Daha aldı 

S. Ruayada 
aalıerlilı milel· 
ti eti uzatıldı 

Ordu ve don•n· 
mada muv•zz•f· 
lık hizmeti 4 yıla 

çıkarıldı 

Bu Karar 
Çok Mühim 

Görülüyor 
Modova, 6 (A.A.) -

Ordwuın B~teai. olan 
Kramaya Szverdanın bil~ 
dirdiğine gÖTe orda ve d~ 
nanmada muvcuzal hiz. 
met er oe erbO§lar için 
dört aene olarak teıbit e.. 
dilmi,tir. 
Şimdiye kadar erler için 

muuazz.al hizmet iki ve 
abıqlar için de ü~ ilci 4 
sene idi. ·-----------. 
Ecnebi rozeti 
taşımak yasak 

matbuat olsaydı, muhakkak ki 
İtalyllb ıaseteleri bizden fikiyetle 
tleğil, zevk ve hatta meclilıle bah
lede.rie..di, Balkanlarda hayat sa· 
hası a.rıyan, Arıuıvatluktaki yersiz 
" haksız iyalbd bir catlamatap> 
.sayan, Bindistana n Afrika en • 
ıinlerine kadar Akdeniz JDuhayyel 
imparator1utunu yaymak istiyen 
~ir İtalya karpsında milli Türk 
matbuatına c&derdili tereddüt 
tt tüphe mahdblr ld yeımdediı' 
ve kabili m&nakata dellWir· Ba
lla her feyin başmda ftalyaııııı 
1922 denberi tattuiu ~t yola 
sebebiyet vermiştir ve ba sebepler 
arasında 1talyu Hariciye N&SU'l 

Kahire 6 (A.A.) - Her nek~dar 
kat'i olarak bilimniyorsa da Ital
yan esirlerinin adedi 25 bini teca
vüz etmekte olduğu kuvvetle tah· 
min ediliyor. Şu halde muhasara
nın iptidasından itibaren esirlerin 
adedi 63 bine baliğ olmuştur. Ga
na im meyanında 45 büyük tank ve 

Moskova Balkan sefirle
rini merkeze davet etti -

ltaıyan mukavemeti 
çetin bir hal aJdı 

Dahiliye VekAleti vilayete gön
derdiği bir emirle 2596 numaralı 

kıyafet kanununun memleketimiz
de ecnebi rozetlerinin taşµmlasını 
~nettiğini bildirmiştir. 

•kont Ciano• au: 
- Hedefim.is Bopzlarchr. Anı•· 

nttlukta tahfİt edilen 1tal1an ol'· 
dusu bir ham.lede kendiliai ,Uzel 
&sro.r (Bojuiçi) JuyılanPda gös· 
terebilir .. 

6 orta t.nk bulunuyor. 
Kahire 6 (A.A.) - Bardiyada w

kua gelip 38 saat devam eden mu
hasarada İngiaiz bayrağını İtalyan 
bayrağı yerine rekzedilmiştir. 

Kahire 6 (A.A.) - Bardiyada İn
giliz kuvvetleri, kalan klamılan te
mizlemekle meşguldür. 

Sofya, 6 (A.A.} - Bulgar Kralı 
Borisin Ahnanyaya gideceği bil· 
dirihnektedir. 

FİLOF ALMANYADA 
Londra 6 (A. A.) - Bulgar Baş

vekili Filof Alman hariciye Nazırı 
Ribbentropla göfi4mek üze.re dün 

(Devami 5 inci Wıifede) 

Atina 6 (A.A.)- Askeri noktai 
ıauardaa ehemm1ye i olan yübek 
mevkiler zaptedilmi§tir. İtalyan 
:mukavemeti çok çetindir. &ir edi~ 
len bir İtalyan zabitinin üzerinde 
bulunaa vesikalara göre, ıeri çe
kilecek askerlerin derhal vurul • 
ması emrediliyor. 

Atin& t (A.A.)- Dün bildirilen 
Yunan resmi tebliği: 

Jılaballi muharebelerde ZOO esir 
ve mühim harp ganaimi alındı. 

oo---

Şehrimizdeki bazı ecnebilerin fa. 
şistlik veya nırzilik gibi bir takım 
siyasi teşekküllerin rozetlerini ta
şıdıkları görüldüğünden bu emir 
mucibince menedileceklerdir. 

---oo 

S.. .. bır' uıüewvide ha· ozu, en son JJ-

linde vardır. 
'frablusgarba yaptığı baskı.ola 

Osmanlı imparatorlağunWl. I~ • 
sında ve zahnda Türk :uıilletinı or
kiitco, 11'17 deki ınüddeaları ile 
cenubi ve garln cenubi ~·~01~ • 
'undaki ihtiras ·ye emellerını goıı· 

Esrare~giz bir ci
nayet mi işlendi? Almanlar Sovyet 

hududunda tah
Cami avlusunda bulunan J'aralı şidal yapıyorlar 

adam derhal öldü Londra 6 (A.A.) - Romanyada 

Meyhane şarkısı 
çalınmasın1 iste

miyorlar 

M~yhenelerin er· 
k "" kapanması 

lizın1 inı iş 

önüne koyan, Balkanla~ tahr~ 
ettiği siyasetle TürldyeDln halli . 
menfaatlerini tehdit eden ve en 
nihayet Yunanff>tana taarruzla 

·· .. ve Kont Cianonan meŞhur !KY.tun~ • 
m h hedefine tahakkuk vesılesı 
eş ur Tük 

arıyan bir ltalyaya kar,ı r 
·ıı tin ve matbuatının, Türk nu e ın 

Tiirk dc•letinhı nasıl iti--4ı ela· 
bilırdi, nasıl olabilir?. 

Dlin •ece Şehudebaşı camii av- J 
lusunda üstübaşı pejmürde bir 
adamuı baygın bir şekilde yattığı 
görülmüştür. İfade vereıniyccelı 
bir halde bulunan ve ibtilaçlarla 
kıvranan adam hemen Cerrahpaşa 
h11&tanesine kaldırılmış Ye bu sa
bah ölmüştür. Öliimün sebebi 
:ıneçholdür. tl:r.erinde 482 lira pa.ra 
ile •KaraınürseJJi Hasan Küçük• 
rima yazılı bir nüfus tezkeresi 

çıkmıştır. 

Adamın kıyafeti ile cebinde bu· 
lnnan para arasmd<l bir te:ıat gö
rü l düğünden ölümün sebebi bü· 
bütün eu'arengizleşmiftir. 

Ceset mo.rga kaldırılmqtır. ifa· 
ıanın patasına tamaan esrar veya 
uyuşturucu madde içirilmek su
reiile bir tuzağa düşüriilmesi de 
muhtemel bulunmaktadır. Tah • 
kikat cle\1~ etmektedir. 

Filhakika, İtalya 21C te~ri1tit"v"el 

uıo dan itibaren bir •e.ruıa oldu- l K u" ç u·· k ya~ ta 
tunu ishac etmiştir. 1922 ;. 

1~ l ----------1111111• 'I" 
11rasmda mütemadiyen sun ı hır 1 k J f 
he.'~ ccanıa gö%terde bü,.tiltöJen, 1 iZ arı ena 
çe itli siyasi teuhttrlerle ve Al- . d 
m:n desteğril-- böhürlenmt"k fır- ı evde bul ular 
satını bulan ltttlya bir dokunuşta 

, Devamı S mci sııhıfedt) 
' 

-· ı h' n.Jr mace• Bir roman degı • ır ~ 
rası değil fakat bir romandan 

. ' dan daha ve bır aşk ma<'erasın 
-•·b bir t>Ser heyeeanh ve .mcr- · 

UMUM1 HARPTE 
DÖNEN DOLAPLAR 
İ.skender Fahrettin Sertellinin 
telrika ettiğimiz •Percle arka· 
sında oynıyanlar• •erinin 
ikinci kısmıdır. 

Yakında 

SON TELGRA.FDA 

Bardiya yeni 
bir mcrbalenİQ 
başlan~ı~ıdır 

İ g lı:ı. kara, hava ve deniz kuvvetle
n ı . . b. l' ği yaparak. 

rı. mükemmel bir ~ ır ı - }ln....., 
. minü Bardıya kalesıne .... 

cumetrtesı .~ kaleyi 
. b. }illcuma ıeçtUer ve 

Beyeğlundaki baza aenel evler
de gizli olarak

0

kiiçül\ yaştaki gen~ 
kadınların çahştırıldıkJan görül· 
müş ve yapılan bir aramada -Aba
noz sokağında 38 numaralı evde 
ı.;ıi kabil vesikasıs bam ıenç b • 
duılar bulunarak ev miihürleıı • 
miştir. Yakelaaan Jıızlar muaye
neye tevkedilmişler, haitalıkh 

~ıJun~ardır. 
----4:>----~ıddetlı ır a:t!ak ol 

ıettiler. Bu hücumun muv . · - ••• kalet Veklll -
uıp mıııertnden biri de yn~. ~:- un• 
masmı:!anda heyetinin Ub1~ gelecek 
lili2 )caüdelik\ir ingilız.ler 
ı~ tev dıe bunda~ evvelkı ıa.: MünakalAt Vekili Cevdet Kerim 
Bardya Jrale$ine ' . bekle- 1. ncedayı bugünlerde şehnrn1ze ge-

tibl İtalyanların hıt - teı-
arruılan l • taraftan sııdırnu.etardır. lecektir. Vekil evvelce yaptıgı 
ınedikleri b r lan bu baskın. İtalyan- kiklere göre, Vekalete bağlı daıre
.AD., ~=~~P;vı.amı~, itıılyan mildafi- · ıerın ılerdeki faalıyetlerme dair a
~ yin ğrad.iklarını blle.ınıyerek. bJt A1~ ...... ıara direkü.fler ver~c~kW'. 
len ~ye u 5 ·ncı sahifede) 1 }tl:A_.. 

• (Devamı ı 

vaziyet karanlıktır. Yeni Alman 

kuvvetlerinin Macaristan tarikile 
geldikleri hakkında şayıalar var
dır. Romanyanın bütün aske;:ri ve 
sivil hava garnizonları Almanlar 
tarafından işgal edilmi§tir. 
Almanların Ra.manyada Sovy~t 

hududunda tahş.idat yaptıklan da 
öğreniliyor. 

1 IISA.CA 1 ._ __ _ 
Ne aramıya gitmit? 

Dün sabah Eminönü Halkevin---de yapıklığını yazdığımız Yeşilay 

kongresinde içki düşmanları tara
fından verilen bazı kararlar yakın-

da hükfunete bildirilecektir. 

Bu meyanda ispirtonun paha -
Waştınlması, bunun için de ben· 
2ine ispirto karıştırılması, İnhisar

( Devamı 5 ınci sahifede) 

---oo 

Hali nüfus ka
ğıdı olmıyao ço
cuklar varmış 

Mütehauq doktorlara mua
yene olmak iiure Viyanaya 
giden Bulgar BQ§vekili Filol, 
bazı ajanı haberlerine göre Çocuk Esirgeme Kurumu Alem· 
de, buradan meçhul bir semte dar nahiyesının kongresi dün saat 
doğru hareket etmİ§tir. 14 de Divanyolunda çocuk kütüp-

Bütiin dünya İ6tihbarm mü· hanesinde yapılmıştır. 
uşeuleri, fi.meli merak içinde: Kongred~ çalışma ve hesap ra· 

- Acaba, Filof nereye Bİi· porları ol /ırak kabul edilmiştir. 
ti? Kongrede yeni yapılan tlilek -

Bir rivayete göre de, Bulgtu ler meyanında bilhassa yeni -. 
hülmmet reiai, Hitlerle gorÜf- i•n çocuklar ile belediyenin ali
mek ü.ure Münih veya Sah- kadar olarak hüviyet naikasıı al
burg'a •İtmiıtir. (Devami 5 iflci Wıi/ea) 

Bu haberi wıren aiandaı',ı--=-=-=====-==:mı:ı:ıl!lm---· 
diğer taraf tan Bulgariuiının 
bcuı a.kui tedbirler alJıiııu 
da iliiue ediyorlar. 

Bu mevzuu, bizim mahud 
arkadatl konutuyorduk da: 

- O halde, dedi. haata Fi· 
lof doktor aramağa ç.ıkmamlf; 
zorla haatabk aramğa ,ıknut 1 . .. 

-.w... il ' •illi --. ft 2 na.., •T•• tzzsır •••le• 

(. 
1 Budiyanm bomhennmanna lnlfD ı MffıJurrp ..,.mJcri de iftirak etti. " 

Yubndaki. n1imde Bepulae uffılıarp pmiai .,.oriilüyor 

Yeni meb'uslar bu 
gün yemin edecek 

Askerlik hizmetinin temdidine 
d ir proje bu gün görüşülüyor 
Büyük Millet Hecliai buıtln tep. 

bnmsktadır. Silah altındaki mu

vazzaf erlerin hizmet müddetle • 

rinin 1 er yıl usatlması hakkın • 
daki kanun layihası da bugünkü 

içtimada görüşillffektir. Heclile 
-verilnıiş olan bu llyihamn eaba· 

iN mucibesile tamamen maldnelet' 
melde olan ve son sistem maki • 

ıaelerle teçhiz edilea Türk ordusu 

•lerllıia llmlflarmda daha fazla 
illtisas 1&hibi olmalanıun temini 
temdide sebep olarak •österil • 
mektedir. 

Yeni meb'uslarunız da Mttlisia 
bqiinkü; içtimamda yemin ede • 
c:eklerdir. Meclis bu toplantıda 
bayram tatili karan verecek ve 
bayramertesini müteakip bir ceı. 
se yapılarak kat tatiline ıeçileeeJ&. 
tir • . 

Ecnebi limanlara 
gidecek vapurlar 

Bütün vapurlar bir sıraya göre 
sefer yapacaklar 

Muhtelit işler için VekAletle te
maslar yapmak üzere Ankaraya 
gitmiş olan İstanbul mmtaka liman 
reisi Refik Ayantur şehrimize dön
müştür. 

Günün 
Panoraması 

NECiP FA.ZiL KJSAKIJREIC 

Amerikada milyonlarca 
kiti araımda bir anket J&• 
pılımı: 

- Almanlar lnaıiliz ana 
vatanını utili edebilir mi? 

Cevaplann yüzde on bi· 
ri «Evet!• ıeriye kalanı da 
cHayır!» ••• 

Eier balkın seıi hakkın 
aeıiyse, bu mevzuda bizim 
yedi ayden beri ve tek ba· 
ıımıza: 

- Hayır, bayır! 
Diye dayadnıiımaz unu

bılmamaladır. 

• 
Sıhhi eebeplerle Viya. 

naya ıittiii haber Yerilen 
• Bulpr Bq-.ekilinin, ora· 

dan Berline doiru siizilüp 
bydıjuu duyuyoruz. De
mek ki Viyanad.a Bulıar 
batl'ekilinin haıtahiım tef· 

. hia ft tedaYi edebilecek 
mütelıauıa yok. Demek ki 
Bulgar Batvekilinin dokto
ru Berlinde ... 

• D..ila ak,.m rad10 bat 

.Annatörler tarafından gönderi
len mümessillerin de i§tirakılc Mü
nakalat Vekaletinde bir Jtonıısyon 
teşkil edilmiş ve ecnebi sula.. a se-

(Deva-mı 5 inci :falıi( de) 

da, meçhul bir merkezden, 
bir hür F ranıız ağzile §t 

çığlığın koparıldığını duy· 
du.m: 

- Alman İ§gal orduları· 
nın masrafı olarak günde 
yüz milyonlarca frank ödi
yenler bize diyor iri cRaha· 
bmız ve keyfimiz yer~nde; 
bizde nayrılmayınız!» Biz 
Fransayı Fransaya iade et· 
mek için Fransadan aynl
dık ! Ya ıiz ne bekliyorau
nuz 7 

için için düıündüm: 
Franaa, tarihin kendiıi-

ne verdiği ıon vade ve fır
aat üzerinde... kullanamaz. 
1a yandı. 

•• 
Büyük 1affel vo mucia 

devirleri seçti aanıyorduk. 
He.ap makineai Te bakkal 
waziai dıtmda hakil:at ta
M'YV\11' eclemiyenler, ruba 
ait sirift riyaziyeden 'ff 

aiır dirbemlerden bahae 
denlere «deli!» yalprt cS.y 
Mistik!» diyordu. 

itte Y unaniıtanda kele
hek kargayı 711tarken; Şi-

malt Afrikada tavtan ro
lünde bir lunvet, bir dönüt 
ve atılııta biçare tazıyı pa· 
runparça ediyor. 



ESNAF -- --
GÜZELi 

Osman Cemal, Kahveci gQ. 
zeli ismile çevrilen filmi meT· 
zuu bahsederek, bütün esnaf 
güzellerini ııralıyor. Helvacı 
güzeli, tur§UCU ~zeli ve 1&ire .. 

akat, timdi, eınafın için· 
de bu güzeller galiba çok azal. 
dı. f.kaeriıi, halkın gözüne gü. 
zel değil, çok çirkin rörünü
yor. 

F iatlar bir miıli pahalı, 
ihtikar ıırla. .• 

Hali mı esnaf gözümii~ 
~zel görümün?. 

~f .. 
T..ıı IH 

-SEVGiSI 

İstanbul tehirinin etraf1DJ 
çeviren surlardan harap o• 
lanl.ırı yıkılacak, dijier kııım
ları da tamir edilec:ekmit ! 

Surların tamiri ıözünü, 
ben, kendimi bildim bileli, du
yar, ititirim. Böyle bir iıe gi • 
ritmek için bir hayli para la
zım. 

Halbuki, ıurları tamir et • 
mezden evvel, çok bozuk o • 
lan yolların çukurlarını, tüm
seklerini tamir etsek daha İl&• 
bet olur. Korkmayın, tarih sev
gimize hald gelmez. 
TRAMVAYLARDA 

MEVKJ 

Bir muharrir arkadq, ikin
ci mevki tramvay arabala • 
rına adeta çabyor: Bir zaıııan• 
lar, diyor, mevki farkı kalka· 
caktı, çok tükür ki, bu haber 1 
tahakkuk etmedi. 1 

Bu arkada§& röre, ikinci 
mevki arabalar içine binilemez 
birer barip berhanedir. 

İyi amm•, efendi oğlum, 
aradaki fiat farkını ne yapa• 
caksm? Herkes senin gibi mi
rıuyedi değil!. 

DiPLOMALI 
DADI 

Gazetelerde bir ilin gör • 
dilin: Diplomalı dadı arıyoruz, 
diyorlar. Doğrusu, ya, diplo
malı dadıya aklım ermedi. 
Ben bilmiyorum, siz, dadı 
mektebi diye bir müesaeıo 
Jıatırlıyor musunuz?. 

Acaba, diplomalı dadıdan 
maksat nedir?. Bizim bildiği
miz, dadı, çocuğu ejilenc:iirir, 
gezdirir. Şimdiki çocuklar fey
tamn alt bacağı.. Dadı filin 
dinlerler mi?. 
MÜZiKLE 

TEDAVi 
Bir ilim, Amerikadaki kı

zıl derili vahf iler arasında 
tetkikat yapmıf. Gönnüt ki, 
vahşilerin doktor ünvamm 
verdikleri, kahinler, hastaları
nı, müzikle, dansla tedavi edi
yorlar. Hastanın bqına bir 
kaç çalğıcı getiriyorlar, vur 
patlaaın, çal oynasın, habire 
çalıp söylüyorlarmlf!. 

Ne mesut insanlar, doktor
lara avuç dolusu para verme
mek bahtiyarlığına ennitler!. 

AHMETNAUF 

- Dem~k derin bir uykuya dal· 
dı. 

- Belki de rüya görmektedir. 
Eğer rüya görüyorca daha iyi olur. 
Ben başlı~ vermcği düşündüm am
ma, insan haşhaşın serabına hakim 
olarıyor. Eterle Kloroform daha 
iyıdir. Sadece uyutur. Uyanırken 
de va;,iyete hakim oluruz. 

Jalcnin içi rahat değildi. Kol • 
tııkta uzun oturan ve şimdi soluk 
alırken hırıldayan kocasına kalbi 
tıtrcyerek bakıyordu: 

- Çok rahatsız oturuyor doktor. 
- Yatağına götürelim. 
Jale zile bastı. Hiı:ınetçi geldi. 

Jale doktora: 

Tathlar~lflV''h i 1 zamtalebı -=- tt __ .ı_\= 
Lokaatacılar gibi ma• 
hallebici ve tatlıcılar 
da zamma izin iıtedil 

Mahallebici, sütçü, tatlıcı esnafı 
gıda ve zaruri ihtiyaç madcl€leriııiıı 
pahalılaşması dolayısila fiatlara ye
niden zam :istenıqlerdir. Bazı ma
hallebiciler, tatlıcılar da fiatlen 
kendı'liklerindıen arttırmış bulun -
maktadırlar. 

Belediye iktısat müdürlüğü 2 inci 
ve 3 üncü sını1 lokantacıların ye
meklere zam talebi gibi bunu da 
tetkik etmektedir. Talep muvafıİ 
görülürse tasdikli tarifelere yapı
lacak zam mikdan yakında tesbit 
olunacaktır. 

l_!<ÜÇÜK HABERLER j 
ViLAYET r>e BELEDiYE: 

*Bugün asker ailelerine yardmı 
işi için vilayette bir toplantı ya
pılacaktır. Kendilerine fazla yar
dım parası tahakkuk ettirildiğini 
iddia eden mükelleflerin iddiaları 
da bu toplantıda tetkik olunacak
tır. 

Marei a• Badoılio 
vatan haini 

Ankara Radyo psetesin.ia .,... 
d.iii habere göre, İtalyan l\fareşaH 
Bııdoglio ntan haini ilan ediliyor
mll§ .. Roma, bütün mektep hoca
larına, Badoglionun bir vatan hai
ni olduğu yolunda telkin yapma
ları için direktif vermiş. 
Zavallı Badogli<ı!. 

Eğer, bir gün aklıselimin vatan 
hainliği telakki edilebileceğini bil
seydi ,ıauhalikak ki int:lıar ederdi. 

Fakat, şayanı dikkattir, ayni 
menbadıin gelen ayni haberin mü
temmimi cümleler, bize şunu öğ
retiyor: 

Badoglionun vatan haini ilan e
dilmc.;;ine mı.kalıil, holk, sokak • 
!arda, meydanlarda, Mareşal içia 
t~zalıürat yapmakta, ihtiyar as
keri alkışlamaktadır. 

Bir mü<ldet evvel, İtalyan ga
zeteleri, bütün orta sınıf halkı, • 
Jıainlikle itham etmişti. Bu neşri
yatı yapanların hakları varmış: 

Badogli<ı bir vatan haini olduğuna 
göre, böyle bir vatan hainini alkış
lıyanlar da, hiç şiiphesiz vatan 
haini olmak lazımdır. 

Günün meseleai: Yeni hal 
Bu yıl içi e yap- ·hamamları 
t r n Yeni• yol BeJediye Ü•küdar, Top-8 f hane ve Fatihte de birer 

Yalnız idarei huau11iyeninyap
tırdığı 18 yola harcanan para 

834 bin lirayı buldu I 
Belediye neşriyat istatistilt ve 

turizm müdürü B. Eşref Şefik vi
layetimiz dahilindeki yol inşaatlDI 
mukayeseli şekilde gösterir gra • 
fiklerin 1940 a ait olanlarını da pey· 
derpey hazırlamaktadır. Bu yıl 
içinde şimdiye kadar yalnız mu -
vazenei hu.;usiyeden eksiltmeye 
konulmu.~ ola'"l yolların sayısı 18 e 
baliğ olmu,ştur. 

Bunlar şunlardır. 
Halkalı, Nal bant çeşme, Hadım· 

köy yolu 109.000 liraya, Suadiye ıa
kele yolu 6.492 liraya, Katranlana
cak yollar 20.714 liraya Topçu atıJ 
mektebi - Davutpaşa yolu 35.915 
liraya, Üsküdar - Şile yolu tamiri 
15.120 liraya, Mezbaha - Silahdar-
ağa - Kıicükköy yolları tamiri 

Balık varidatını 
• 

19.220 liraya, Selamiçepne • Mal -
tepe asfalt yolu 27.607 liraya, Tq> 

kapı - Küçükçek:mece yol.u tamın 
24.946 liraya Akbaba - Poyrazköy· 

Fenerköy yolu ~ 59.444 lira)"R, 
Sarıyer - Kilyos yolu tamiri 979 li

raya, Bebek - İstinye yolu i.nşul 
400.200 liraya, Paşabahçe ·Beykoz 

yolu inşası 32.661 liraya, Toploapı
Maltepe - Halkalı yolu tamiri 

21.986 liraya Bakırköy, Kazlıçeşıne 
asfaltı tamiri 7.771 liraya, Şoselere 
katran 31.812 liraya Caddebostanı
Çiftehavuzlar • Selamiçeşme yolu 
tamiri 5,128 liraya Florya - Küçük
çekmece yolu tamiri 6.824 liraya 
Küçüksu, Göksu 2.874 lira ki hep
sine 834 bin 500 lira harcanmıştır. 

ucuz hamam açacak 
Belediyenin Balat ve Kası.ınpe

pda açtığı ha.llt hamamları çak 
rağbet görmüşse de geçen senekı 
bozulmadan S<!nra lıernedense bu 
hamamlarda bir türlü da.imi yıkan· 
mak mümkün olamamıştır. Şimdi 
hamamların ikisi de yine bozuk ve 
tamire muhtaçtır. 

Belediye reisliği halkın ucuz iM.· 
marn ihtiyacının bu eski hamam -
!arda temin edilemiyeceğini göre
rek Tophane, Üsküdar ve Fatihde 
de birer halk hamamı açmak için 
tetkiklere geçmiştir. Bu hamam· 
lann biran evvel açılması vatan -
daşların çok işine yarıyacaktır. 

Kuru m~ı,va ihracabmız artb 

Hariç memleketlerden kuru IDJ!'f
valarımıza yapılan talepler ve ih
racatımız çok artmıştır. 

* Hükfunet pasif korunma ted
birleri etrafında alınmış olan ka
rarları peyderpey tatbi:< mevkiine 

koyacaktır. Halkın satın aldığı ko
runma ve ışı.k maskeleme malze • 
mesinin ziyaına meydan verilme
yip devamlı bir teyakkuzda bulun· 
durulınas1 için vilayetlere emir ve· 
rilm ıştir. Büyük tecnibc bayram· 
dan sonra vapılacaktır, 

Bir zamanlar, Ha be _is tan fatihi 
olarak eller üstünde taşınan, ni -
şanlar, rütbeler, payeler verilen 
Mareşal Badoglio, aradan beş sene 
g~tilden sonra, vatan haini dam
gasını taşıyacağını, acaba ,hatırı
na getirir miydi?. 

1/ki, üç misli art-
Hataylı yetim 
02 mü.tekaitle-

Diğer taraftan İzmir kuru mey· 
va ihracatçılar birliği reisi Bay 
Salahaddin Sanver ve birlik idare 
heyeti azaları, ihracat tevzi tali • 
matnaınesi hakkında Ticaret Ve -
k:lletile temas etmek içinA.;;ıkaraya 
gitmişlerdir. Dört beş gün zarfında 
izrnire döneceklerdir. 

TiCARET ııe SANAYi: 

* Fiat mürai<abe komisyonu bu-ı 
gün toplanarak kasaplar - celeple= 
ihtililını da tetkik edecektir. 

* Mısırdan büyük bir firma şeh
rimizden ve İzmirden mühim mik
tarda kuru meyva istemiştir. 

* Kundura fiatlarındaki Lüyük 
ve gayri tabii tereffü iie fiat mü
rakabe komisyonu a!Ukadar ol -

mağa başlamıştır. Fiatları satıcıla 

nn yükselttiği ve asıl el, göz eme~i 
döken işçilerin, i.ınaliıtçıların bun

da bir karı olmadığı muhakkak gı>
rülmektedir. Komisyon . •pten 
evvelki kundura fiatlarını dı. tes • 
bit etmektedir. 

MUTEFERRIK: ---
*Edirne - Sirkeci ve flavriar . 

paşa • Adapazarı trenleri bc.,iin

den itibaren dün ilan ettiğimız sa
.atlerde harekete b~lamışlardır. 

* Dün Ankarada bir cMer;met
cik günü• tertip olunmuş ve Anka

ra halkı kahraman Meh-netçiklere 
bir günde 40 bin par~a :-tediye te
berrü etm~tir. 

*Bebek - Eminönü tramvay ha~
tmdaki bazı arabaların diğer hat
lara alınması suretile tramvay a
rabası azlığının izalesi için tetkik
ler yapılmaktadır, 

* Fatihde Elektrik sokağında 

bahçivan Salihin kızı Sıdıka dün 
evinin mutfağındaki kuyudan su 
çekerken kuyuya düşmüşse de çı
karılmıştır. 

' • 
- Emrediniz! dedi. 
- Soyunuz. Uyandığı zaman 

hay~eti artmış olur. 
Doktor, Cahidin uyandığı zaman 

başını yastıkta görünce daha fazla 
heyecanlanacağını tahmin ediyor
du. 
Ressamı koltuktan kaldırıp ku • 

caklarına aldılar. Atölyen.in dar 
merdivenlerinden aşağı indirmek 
hayli güç oldu. Jalenin gözleri y .. 
şarmıştı. 

Bir aralık: 
- Doktor bayılacağım dedi; içi

me fena.lılı: geliyor. 
- Gayretli olunuz, korkulacak, 

müteessir olacak lrlr reY ynk. 

Bad-Oglio, muhakkak ki müte -
essir, muztarip ve wiitcellimdir. 
Bengi birine e.eısın ,hıtngi birine 
yansın?. 

Libya çölünün uzu!!an uhk!arı 
ve akşam karanlı~.t kntl ... r ilıt yar 
Mareşalin kallıi d~ l.:nra ol.s3 ge

rek'. 

ç 
Fi.EŞ.4.T FEYZi 

•• •• 
-ş:- nı . - n gunu 

ayr- ın 

Diyanet işleri r~isliği muvak
kitliğ;, den: 

1 - 8 kanunusani 1941 çarşamba 
günü Kurban bayramıdır. 

2 - Bayram namazı İstanbulda 
yaz vasati saatile 9 S. 6 D. ezani ile 
3 S. 9 D. da; Ankarada yaz vasati 
saalile 8 S. 47 D. ezani ile 3 S. 3'.! D. 

dadır. 

3 - 41 derece arzındaki yerler İs-1 
tanLula göre saat farklarını tatbik 
ederek yaz vasati saatile vakitlerı
ni bulurlar, d;ğçr arzlarda bulunan 
yerlerin ,·a1·l•leri, vasati r,1ahalli 
saati~ ap~:da!ci cetvelde gösteril
.miştir, ezani saatlerde hiçbir tadi-
15.t yoktur. 

Arz dereceleri: 
36 37 38 39 40 42 

'\';~ati mahalli saat: 
7.45 7.18 7.51 7.45 7.58 8.6 

Ezani saat: 
2.38 2.44 2.50 2.56 3.2 3.16 -

----<>-.--
Liman Reisi Ankaradan 

ge!!li 

Mıntaka liman reisi B. :kefil< 

Ayanlur bugün şehrimize gelmiş

tir. Limanlar unıum müdürü Raufi ı 
de yarın g~!ecektir. 

- Kocamın cenazesıni ta~ıyor -
muşum gibı geliyor bana! 

- Çocuk olmayınız! .. 
Cahidi yatak odasına götürdü -

!er. Jale soydu, yatağına yatırdılar. 
Cahit Yaman şimdi ölü gibi yatı
yordu. 

Yüzü bembeyazdı, alnı balmu -
mu kadar sarıydı. gerilmiş derileri 
pırıldıyordu. Dudakları kurumuş 

aralık duruyor, yarı kapalı gözle -
rinin aras.ndan fersiz bir çıft göz 
cam gibi bakıyor, mütekallis du
dakları, sar.ki öbür dünyada güzel 
bir şey görmüş gibi sırıtıyordu. 

Jale tekrar mırıldandı: 
- Korkuyorum doktor, çok kor

kuyorum! 
- Beyhude üzülüyorsunuz, kor

kacak hiçbir şey yok .. Yarın gö -
rürsünüz. 

Jale bu söz üzerine bütün bütün 
te!Aşlandı, korkusu arttı. 

- Yarına kadar bu halde mi bı· 
rakacaksıruz? 

- Hayır hayır, bırakmıYacakım. 

tıracak proje 
Su mahsullerimizden daha geniş 

mil<y asta istifade edi1mesi ıçın 

bir kanun layihası hazırlandığırı 

haber vermiştik. 

Layiha son şeklini almış ve Bü
?ük Millet ll<!eclisine verilmiştir. 

Proj~ye göre memleketimizde kon· 
serve fabrikalarının adedi sür'atle 
arttırılacak, balık konserveleri ih
racatı genişletilecektir. Bu suretle 
halen 2 milyon lira tutan balık va
ridatımızın 2 - 3 misli yükseleceği 
tahmi nolunmaktadır. 

Matbuat Umum Müdürlüğü 
Bat Mü!aviri 

Matbuat umum müdürlüğü bat
müşaviri B. Bürhan Belge evvel:ki 
gün Ankaradan İzınire gitmiştir. 

r 
Şelıwdebaşında Ferah sine'"'.'a • ı 

sında evvelki akşam seyırcılcrı te-
18.şa düştlre~k bir vak'a olmuştur: 

Arif Y .lmaz isminde bir adam 
a1'..;;am sinemaya gitmiş ve bir bal· 
kon bileti alarak yukarıya çıkmış

tır. 

Arif balko'1a girdikten biraz son. 
ra etrafı tetkik edince eski karısı 
Miibccceli bir erkekle yan yana 

görmüş ve hemen tabanı:asını çe· 
!:ip ateş etmeğe .b~laroıştır. 

Büyük bir tesadüfle, çıkan kur-

Fakat yarm tekrar uytıtPc~ğım. 

Yarın ak~am Cahit Selim iyilE!,1 • 
miş ol.ıcak. 

Jale yatağa yakla~mış, kocasına 
doğru eğiln.ış nefesini dinlerken 
doktor Kiıfi anlatıyordu: 

- -vü~udün manevi esrar·nı sö
küp almak ıçın Anastezi en iyi şey. 
dir. Kloroform veya eterle ııyut • 
mak en iyi çaredir. Askerd~n kaç· 
mak, askerlikten kurtulmak isti
yen bazı biçareler vardır ki, ken· 
dilerini kambur gösterirler, sahi
den de kamburlaşırlar. Onları u • 
yuturuz, kloroform veya eter ve
ririz. Uyuduktan sonra kamburları 
kaybolur, vücutleri düzleşir, sah
tekarlıkları meydana çıkar. İyi • 
leşıneyen deliler uyutulur. Biraz 
Kloroformla yatışırlar. Bu uyku 
arasında akıllarlDI başlarına top
lıyanlar da görülmüştür. Manyak
lar vardır, ağızlarını açıp tek ke
lime söylemezler, konuşmazlar, dil
siz gibi dururlar. Onlar da eterle 
tedavi edilir; onl""'.a eter variliL 

• 
maaşları rzn 

Hataym ilhakı için hiyar hakla

rını Suriye ve Lübnan lehine kul

lanınaınış olan askeri ve mü J ki 

mütekait ve yetimlere ait maruılar 

hakkında hükümet bir kanun pro

jesi hazırlıyarak meclise sevket • 

miştir. Kanun projesine nazaran bu 

kabil Hataylıların sakıt Osmanlı 

hükumetiyle Suriye, Lübnan ve 

}fatay hükumetleri nezdinde geçen 

hizmetleri de nazan itibare alına· 

rak tekaüt ve yetim ma~ları için 

müktesep hak addolunacak, cum

huriyet Türkiyesinin dij?er müte

kait ve yetimleri esası dahilinde 

kendilerine maaş bağlanacaktır. 

' il • • 

şunlardan hiç biri kimseye isabet 
etmemiş fakat halk telaşa düşm~· 
tür. Silah sesleri üzerine polisler 
koşarak Arifi yakalamışlar tahki
kata başlamışlardır. 

Cami soyan hır11zlar ! 
İzmirden bildirildiğine göre Ke

malpaşada Armutlu köyü camiine 
kapısı üzerindeki pencereyi kırmak 
suretile giren hırsızlar tarafından 
üç büyük halı ve iki büyük halı 
seccade çalınmıştır. 

konuşurlar. Mücrimler itiraf eder, 

yapma delile akıllanır ... Yarın, ya· 
nn görürsünüz. 

Jale titriyordu: 
- Yarın ne olacak doktor? 
- Yarın kocanız kurtulacak. Ya-

rın ona kurtulduğunu isbat ede • 
~ğim. Size Malbranşun külbastı,· 
sını anlatmamış mıy<4m ? .. 

- Hayır doktor, anlatmadınız. 

- Anlatırım. 

Cahit kendine gelinciye kadar 
başının ucundan ayrılmadı. Niha· 

yet ressam yavaı yavll§ ayılınağa 
başladı ve kendini soyunmuş, yar 
tağında görünce doktorun tal:ımUı. 

ettiği gibi afalladı. Neden ya~ 
ı! Neden uyumuştu? Ne oluyordu!. 

Beyni boş, bomboştu. Zihnindıl 
derin bir b~luk hissediyor, hay • 
retleğ garip istifhamlar çizerek ka
rısile doktora bakıyordu. 

Doktor gülümsedi; 

- Merak etmeyiniz, hasta del!fl· 
•. ? 

ınnız .•. 

80§ yerler ağaçlandırılacak 

Şehrimizin her kazasında be -
lediyeye ait münasip boş sahaların 
sırtların ağaclandırılması için kay
mak~nılıkfora emir verilmiştir. 

Ayrıca, dikilmiş olan fidanlara 
da iyi bakılması kaymakamlıklara 
bildirilmiştir. 

Tanzifat amelelerine Kurban 
bayramı zi;yafeti 

Bazı vatandaşların kurban bay
rafında mahallelerinde çöpçülere 
et, baş, ayakları ve saire hediye et
meleri bir teamül haline gelmiftir. 

Belediye bunu nazarı dikkate ala
rak çöpçülere bu hediyelerini Sü· 

leynıaniyedeki temizlik ameleleri 
yurduna getirmelerini bildirmişttr. 

Orada pişirilip çöpçülere müşterek 
bir ziyafet çekilecektir. 

Hariciye Vekili hl\yram tati• 
lindco ıo ra Aukaraya 

dönecek 

Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Sa
racoP,lu aün Ankaradan şehri~ 
gelmiştir. 

Hariciye Vekili Haydarpaşa istas
yonunda Vali ve Belediye Reisi .t3 
Liıtfi Kırdar ile diğer bazı meb • 

uslar tarafından karşılanmıştır. B. 
Şükrü Saracoğlu bayram tatilin • 
den sonra Ankaraya dönecektir. 

Ticaret Odası meclisini bugün 
Vali açıyor 

Ticaret odasının yeni meclisi bu· 

gün Vali ve belediye reisi B. Lüt.li 
Kırdann reisliğinde toplanacak ve 
mühim bir nutkile açılacaktır, 

Yeni oda meclisi 30 azadan mü· 
rekkeptir. Sanayici aza sayısı ile 
7 den 9 a çıkmıştır. 

Küçük lıanıı> 
Cahit biraz doğruldu; 
- Ya neden yataktayım? 
- Yarına kadar fevkalade bir re-

j.ime tabi tutulacaksınız; fakat güç 
birşey değil. Uyumanızı, çok uyu
manızı tavsiye ederim. Uzun bir 
uyku devresi geçirmenizi istiyo • 
rum. Siz uyw:ken ben çalışacağım 

Ca!ıit bu sözleri şaşkın şaşkın 
dinliyordu, hayretler içindeydi 
Sanki bir rüya görüymdu. 

Doktor KMi oturdu, bir reçete 
yazdı, kağıdı J aleye uzattı: 

- Kocanız yarına kadar istediği 
şeyleri yiyip içer, perhiz wrmiyo
rum. Fakat i.ki saatte bir kere dıe 
bu ilaçtan yanm bardak içecektir 

Cahit sordu: 
- Nedir bu il.iç! 
- Mühim bir şey değil .. Bir 

miirekkin ... Ben yarın gene gele
ceğim. Yarına kadar yatağınızdan 
çıkmayınız. İstirahat ve uyku eıı 
hazik doktor<iur. 

(Devamı vart. 

ltalyaya y rdım 
Yazan: Ahmet .;i1'kru ı:.;, :O.ıER 

Harp uzadıkça, İtaba , r.efesl git 
tikçe kesilen bir koşum~·a buııe
meğe bnşlad.ı. İtalyn. geçen sene
nin haziranında harbin içine atı .. 
hrken, arslan tavırları takınınııı

tı. Avrupada döğüşmck istiyor, 
fakat karşısında düşman ;yol<. Fı ~ıı 
aa korkusundan teslim olmuş, 

Akdenize hôkim olacağından şüp
he edenleri İtalyan gazeteleri azal" 
lıyorlar. Afrikaya gelince; İ!alyaıı 
silindiri sağa ve sola doğru yürü• 
yerek bu kıt'a;yı kolayca temizli· 
yecek. 

Hayal ile hakikat aruuıdaki 

fark, İtalyan hava kurmay reiııl 
General Ricolo tarafından neşre • 
dilen bir eınri:;evıni ile anlaşıl • 
makladır. General bu emriyevıni
sinde İtalyanın yardımına· Almaıı 
tayyarelerinin gelccej;-rini bildir • 
mektedir. Bu yardım da mihver 
usulü bir tefsir ile izah ediliyorl 
Alman tayyare kuvvetlerinin İtal· 
yaya gelmeleri, iki mihver dev • 
Jeti arasındaki tesanüdün yeni bir 
örneği olduii,u sö~lenme tedir. Bu 
nun böyle olacn;;ı bir müddetteıı
beri malumdu. Bu haber ile diğer 
enteresan bir malumat da, İngil
tereyi bombardıman için gönde • 
rilen İtalyan tayyarelerinin geıi 
çekilmeleridir. Esasen Alman tay• 
yarelerinin himayesi alhnda İn 
giltere üzerinc!e ancak birkaç de 
fa uçtuğu anlaşılan bu tayyarele 
rin pek ağır zayiata uğradıkları v• 
hiçhir iş göremedikleri de bildiril· 
mişti. İtnlyanm kcnollsi himmet• 
muhtaçken, İngilterenin bombar
dımanına iştirak etmesi aykırı bir 
hareketti. Maamafih Musoli~iniıı 
de son nutkunda söylediği gibi, bil 
Almanyaya yardın:dan ziyndeı 

Londrayı bombardıman şerefin • 
den mahrum kalmamak maksa • 
dına matuftu. Ve İtalyan tavyAre
leri bu şerefli vazüeyi Bitlerin 
hususi müsaadesile yaptılar. Dah• 
doğrusu yapmıya çalıştılar. 

İtalyaya &'•len Alman tayyarı 
müfrezelerine gelince; bu, Alman• 
yanın Akdeniz mücadelesine işti· 

rakinden de daha ehenııııiyetli ve 
daha şümullü bir hadise olarak 
kaydedilmelidir. İtalyanın siyasi 

bünyesinde tobarüz eden zif knr· 
~ısında vaziyetinin ne olabileceği 
dünya efkhı umumiyesini meş • 

gul eden bir mesele idi. Alma• 
tayyare ku' vetlerinin İtalyay• 
gelmeleri ,ne olacağına işarettir. 

Alman yardımı, İtalyaya A.kdeni• 
harbinde yardım etmek kadar da 
İtalyada faşist rejimini takviye 
maksadını i•tihdaf etse gerektir 
Fillıakika şiddeti gittikçe artaJ 
sarsıntılara bakılacak olursa İtal 
yanın Yunanistan ve İngiltereyı 
karşı açtığı harpte Alman yardı· 
mına muhtaç olduğu kadar faşi 1 
partisinin de ayakta tutunmak i
çin Alman yardımına muhtaç ol· 
duğu anlaşılır • 

Bu yardımların &'ittikçe arta • 
caiı ve arttıkça iki mihver devit' 
ti arasındaki tesanüdün sağlamlı· 
tından daha çok bahsedileceği tal> 
min edilebilir. Ancak bu nol:tad• 
bir sual akla &'eliyor: Almanya M· 
navutluk harbine de karışacak ınıl 
Şimdiye kadar Almanya, İtal • 

yanın Y nnanistana karşı aç tığ> 
harbe karışmamıştır. Hatta Yuna· 
nistanla siyasi münasebetleriııl 
kesmemiştir. Alman elçisi heuüı 
Atinadadır. Almanya, bütün bal 
ve tavrile bu Arnavutluk işônd• 
İtalyaya ancak manevt yardımdı 
bulunacağını ve İngilizler tara • 
fından Balkanlarda bir taarrıı• 

cephesi kurulmadıkça bu nıesc • 
leye karışmıyacağını anlatmıştı. 
Eğer Almanya bu Arnavutluk har

bine de kuvvet yollarsa, Yunanis
tanla harbe girmiş olacaktır ve • 
zaman harbin Balkanlara yayıl • 
mas1 tehlikesi artacaktır. Halbuki 
şimdiye kadar harbin yayılma ıı1'1 

mini almak Alman politikasın.
hedeflerinden birini teşkil ettiil 
llÖylenmekte icli. 

Almanyarun İtalyaya yardıınJ 
ancak bu bakımdan tehlikeli ola
bilir. Yok,;a yalnız İngilizlere kar
ŞI mücadeleye devamdan ibaret 
kalacaksa, İngıltere ba1cmında• 
bıuınn büyük ehemmiyeti olama:&. 

(Devami 5 inci sahifede) 
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:oğrafyanı 
Öğrettiği 

ruı: Ali Kemal SUNMA!lt 
i dört ay ev\'e) dünya ınatbu-
n birinci mcvzuunu teşkil e
mçselc yeniden tazelendi. As· 

siyasi miitalcalar. Şimdi yi
mcsclenin üze.rinde topla -

r: İngiltereyi istila bahsi. Al
lar İngiltercye çıkarmak Ü· 

mil) onca 8 ke.r hcızırlamı -
.özü de bütün bu rivayetleri 

edecek gibi ku\'vetli bir de
niş gibi gö tcrilmektcdir. 

arın hep i rivayet olarak kal
ladır. Tnsan'lır 'c ri\'a~et ile 
•t ''e hakik t arasmdaki hu -
.se kola~ aşılır gibi dei,-ildir. 

gilterc)'c taarruz bahsi taz -
ıce bir..ız da coğraf) a erhabı-
3 ozdıkJarını okumak hızım 
or. Coğray yı iyi bilenler i-

.fe bu bahi tc söz sö3 lemeğ 
aiyet olsa gerek. Biraz da liÖ· 

nlara ,•ermek fa) dasız ol.mı
k. Çünkü Alnıan erknmhnrbi 
ne olur a olsun mutlaka co· -
ıwn dediğini ihmal ede.nu)e
z. 

0

00nen rivayetler arasında 
ıtnya hesabın hayali ok.şıyan 
ızip görünen şüphesiz Norveç 
lerhıdcn Britanyaya •atlayı
ıek- olacak. Sonra yakınlık i
ile de ip koluy gösterecek ~ 
ibct Fransa ile İngiltere ara-

... ki en dar yerden «geçiver -
• ihtimalidir .Aradaki ınesafe 
e ile Dover arası • 22 milden 
t olunc bunu ne yapıp ya
< aşmak mümkün olacağı h~ 
'l~lcnmektedir. 
;vcçtcki Bergcude İugilizl&
rkne)' adalarınn Almanların 

"ni kolaylaştıracak fnrze -
ilir. Buradaki mesafe 120 ıııil
.ergen ile İngiltcrcdcki Ska
., arası 300 Norveçtc yine el-

' ! bir nokta sayılan Stravan-
e Skapaflov araP 285 diye 

dilmektedir. 
fouırka sahilleri daha 07.alc! 
~kanın mühim mevkileri 
gilterenin arası 400 milden 
ılcğil. Alman ahillcrine ge

Vilhelınshaf en ile Jngilte -
llarviçin arası 285, Emden 

rawn arası 265 mildir. 

tları ne kadar yakın görün
e uzak denecek. Fakat Al
ınuı elinde Holanda var, 

• •ar, Fransa vur. ~te o is
asavvarlar1aı tazelendiren 
bu Avrupa kıt'asmda istila 

• bulu.nan memleketlerin 

sahillerine daha yakın olu
Bolanda ahiliudeki Aın5 -

ı nıcvkiinden Haniçin ara
, Rotcrclaın ile 1,,oadranuı 
ildir. 

la milyunea Alın_.. feda 
i göze almacağı da söyle -
Eğer tıısavvurları filiyata 
~ hakikaten ne pahasına o

lsun azmoluaınuş ise en ya
riincn yerlerden İngilt.ere
llya teşebbüs edileceği ileri 
yor. Hep birden harekete 
ek İngiltere sahillerine Nor· 

Holandadan ve Jt"'ransa -
,er göndererek i..stila)a ~I
~ İngilizler şaşıracak dıye 

>EHİ UOMAN: I_!! 

Bir tasavvurun kola)"C& 
hakikat olurereceğini dü
§ünmek, kendini kolayca 
aldatmak olur. Daha ziya
de mütküli.b göz önüne 
getirerek hakikati görmek-
e faydalıdır. 

farzedilmektcdir. Bir kere lngifü .• 
ler şaşırırsa artık Britanyayı istila 
etmek •haleti nıbiye> den istifa
de ile hem kolay olur, hem de is
tilaya giden fedailerin şevk ve 
cesaretini arttıkça artar .. ve saire 

gibi. 
Sö~lemece hacet yok ki bütiWı o 

abilJer tahkim edilmi tir. Bütün 

0 denizler İngili7.lerin ehndedir. 
istilii emellerinin knrs.ısma cıkaa 
hakikat budur. Bon part dcrmış ki 

- Bir tasavvurumun kolay oı ı· 
, crt-. eğini dli ii meğc ba 1 rken 
derhal kendimi toplarım. ÇU1tkü 
ha) atatın b-0 i aldnttı~ını .ınfnrım. 

Nuı,olyon &napart bunu va~ 
tııe ingiltercyi i m:,, n k lkı" -
uıadan evvel mi ciylemı ı;om·a 

mı?. Bunun anla ılması bugi n • in 
az faydalı olmıyacaktı. 

Lezzetli bir 
Aperitif 

Altı portakalm suyunu çıkan -
nız ve ıçme yaı mı litı e halıs ıspır
to ilave edınız. Dört gün cnn bır 
yerde bırakınız. Ondan sonra~ bu 
malılUle ikı litre beyaz arap ılave 
ediniz. Fakat bu şarabın ıçınde da
ha evvelden yarım kilo şarap eri
tiniz. Süzunuz. Bir hafta daha bek
letiniz. Nekndaı beklerse aperiti -
finiz 0 kadar ıyı olur. 

---oo.---
Kocnsınd n boıanaa 

yıldız 

Holivudun nıe.şhur yıldızların -
dnn Miryam Hopkin in ismi ve 
resmi Amerika \'e Avrupa gazete
lerinde yeniden görülmcğe başla- 1 
eh. Pek genç olan hu san'atkinn 
h:ıyatında şu son iki üç sene zar
fında a:ı dcği iklikler olmadı: 

937 eylulüııde film kumpanyası 
direktörü Litv k ile evlendi. Lit· 
vak aslen Kustur. Fakat artık A
merikalı olnnıştur. 93i da .ise karı 
koca mahkemeye giderek birbir
Ieı·inden ayrılmaktan baska çare 
bulnmamı lardı. Birbirlerinden 11-

sanmı tardı. Şimdi yine haber alı
nıvor ki Miryanı Hopkins yeni bir 
nİm cc\'irnıcktt'dir. Bu filmde es
.ki kocası Lih·ak ilt" beraber çalışı
yordu. Arada dargınlık yok demek. 

- -- 0--

"atate• dolması 
Malzeme: On aded iri patates, 

250 gram kıyma, bir irı domates 
( ahut domates suyu), bir baş so
~ Y bir dilım ekmek ıçi, iki çorba gan, 
kaşığı yag. 

Yapılış: ~atateslerm iyilerinden 
seçmeli, soyup içlerini oymalı, ek
mek içi ufalamah, soğanı kıyma!: 
ve hepsini klyma eti ile karıştır -
malı. Patatesleri, ortasına bir parça 
yağ koyarak hepsini dolduıımalı. 
Her birinin üstiine domates veya 
domates salcası ko.> malı Sonra pa
tateslcrı y .. r!anmıs hır tepsıye 

ve veya tencere" e dızmeli bir bar
dak su koyup kapağını kapayarak 
ateşte veya kapagı açı.k olarak fı
rında pışirmelı. 

en de Sevece in ! 
f azan : ETEM İZZET BEN C: 
-

d d b fi pwrlak 
~n sonunun lil a a 1 

' nı sanmıyorun1 .. 
eden?. 
aziycti görüyoruıu da onun 

:nnkaın Feridumm karısı: 

kolsun i2e: 

, Ha\ e etti: 

iişan sofrasında oturuyo • 
.ftleı·in gönlüne ferah , ·erc
ı Yerde ccı,lıcacki kötülük· 

ınuşuyorsunuz. Ne ehırsa 
'~e ile?. 

~zler~ hep birden giiliiştü
Uzhaşı Ncjat: 

~le Yn b'zim nemize gerek. 
'I: •• 

• 1ÇI\ oruz, cglcni.) oruz, ev-
roruz!. 
lıinbaş Şc ~ 

_ Yaşn::mı (·cph. g • 

Diye yüksek se le l.Ja ırdı. Hep

. birden bağırı tılar: 
Sl , • 

- Yuşasın cephe gerısı •. 
kabl n rnlnrla güldüler. Ni-

Ve.. 'dd't·x.· . tak . birden cı ı ısını w-hat yıne 

dl: gerısi sıkışıyor gali _ Ct?i'l' 

ba't. 
Ncjat: 
- Ne var yınt' 

. ıu Se\lb 
Dıye sor< . -s b'tlcr cephe· 

k d,.c:iın ıa ı 
- E.. ·ar ov:s çekince ne 

b. suvunu 
de birer ırcr • ttc biıe gelecek. 
olacak?. Sıra clbc.. sen teker to-
Yann ben, öbür guu ' 

"d "iz' ker gı eceg ·· d' ·ne· d' ken ısı . 
Salih. hem kcn 1 c.k de 
- Bu \lııtı.rtıda edenııı 

Açık gözl ik Tüc
carlık mı, Demektir? 

Bir gazete, bütan beya 
peynir toptancılarını mahke· 
meye verelim, diyor. Çünki, 
bunlar, hiç yoktan bir beyaz 
peynir buhranı çıkardılaT. 

Geçenlerde yağ tacirleri 
de, lstanbulun yağlarını baı
ka §ehre götürüp satmakla 
tehdit etmiflerdi. Bir ehrin 
muayyen İQfC ihtiyacı vardır. 
Ona göre mal gelir, stoh ya • 
pılır. Eğer, hahi aten mevcut 
mallar baıka §ehire na ledi
tir veya sm~lanırsa, bittabi 
buhran çıkar. 

Bir havadi:ııe göre, alaka -
darlar, bir şchiı-den bir 1ehre 
mal naklini ya .. ak edecehler •• 
Yani, tüccar, mesela lstanbu
lun muhtaç olduğu bir madde
yi, götürüp daha pahalı olarak 
bir bagka §ehiTdc satamıya -
cak. 

Fakat, bunlar öyle İ§lcrdiT 
ki, söylenmeden evvel yapma
li ve tedbir almalı, ondan son
ra ilan edilmelidir. Aksi 
halde, a•ıl tedbiri daha evvel 
tüccar alır. Gözle kcq arıuında 
malını saklar veya baıka bir 
§ehre gönderir. 

Bilmiyoruz, bu iılerc bakan 
makaml.ar, bu noktaları bizim 
gibi düşünüyorlaT mı?. 

of) RH AN CEVAT 

H • halde insan sıhhati içm iyı 
bır alamet sa~,,ımaz. Zaten ök
surenler de bunu pek ıyi bılirler. 
Öksürük vardır ki arızidir. Tütün 
dümanı, vapur dümanı, bnzı ilaç
ların koklanması, su içerken ve ko· 
nuşurken yun vey tü ürüğün 
bir miktarının hançcreye kaçması 
insam oksürtcbilır. Hatta böyle ök
sürü klerı sıhhi tel<lkkı etmek la
zımdır. 

Fakat dah:ı başka öksürükler 
''ardır ki, bunlar da ~1t ç ·şıttir, 
nev'ine ve ayarına göre, hııstalığı 
icabettiren sebeplen ortaya koyar. 

Bununla beraber umumi olarak 
öksürüğe kar~ı hlamur ile hatmi 
çiçeği menkuu vaptlarak, nobet şe
kerile hafif tatlılandırarak yatar -

ken sıcak sıcak imçek tavsiye e -
dilir. Küçük cocukların öksürü -
ğünü defetmek içın arkalarına ec
zanelerden alınan iyotlu pamuk 
koymalıdır. Hafif bir pembelik gö
rünce, panıuğu çıkarmalıdır. 
Öksürüğü giderecek en güzel 

ilaçlar da, eczanelerde satılan kat
ran sularıdır. 

lıveçte ticaretimiz 

Türkiye - İsveç ticaret ve kliring 
anlasmasının tarafımızdan feshe -
dildi0rı ve 1 mart 941 den itibaren 
bu anlaşma hükumlcrinın tatbik 
olunmaması Gümrük ve İııh1 arlar 
Ve' iı.letınden ehrımizdekı alaka
darlara b:ldırılnuştır. 

bnna mı düşıiyor?. 
Diye ıç. ıd l1h tclusa düşiiyor, 

hem de: 
- İn ar ed"n 'nlıu. Dnha beu 

e\·lcuettğim. ~inle brr rnhat yiizti 
görccegim .Allaha şükiır. Şimdilik 
Şanıdn ybıp içı~oruz. Korl.utma
yın bnri bizleri. 

Diyor ,yaıı gözle ı .. uUiyc.) t· ba
kı.) ordu. LutCiyenin de en gfüı:el 

olduğu gecelerden hır geceydi bu 
gc«tı. Si> h. irı gö:df'.l'İndck• tatlı 

bakış bütün sofradakileri kendine 
çekiyor, lıalpten balbc al:ı) ordu. 
Binbaşı Şevki: 

- Bırnkın imdi bu laflan. Biz 
ask~riz. Cephe gerisinde de, cep
he Berisinde de tnd buluruz. Ye
ter ki yaşıyalım .• 

Dedi, ilave etti: 
_ Şimdi bu çiCtleri nişanlıyo-

ruz değil mi!. 
Hep birden Stlfradan sesler );ik-

seldi: 
Helbet, helbet •• 

- "d nun knr.ısı yerinden kalk
Fcrı u 

tı: 

MÜSAHABE 

ınHa
rleri 

1 HALK 
=soru 

Evelenmeh istiyenler, 
iş ve İJ~ arıyanlar, şi
kayetler, temenniler 1>e I 

mü1küller 

""'i-

~!~ıtı.ıu;ı-.<.-:ıJ 

Radj'oda 
la lı Şar 

Re- -
ıla1 

1Kadın Şairlerimiz- E ·· pte mezarın! 
t niri - Koc agıp pa anır: aşkı 

~ Ye i.1Çi anyanbrla herlla.nd btr mUıt
külü olan okayuculal'ımızın mdttv.p
bn bu sütunda mumauma.n le mecca
nen neşredlleeektlr. Gıw.etmnktn doktor 
ve avukah da. sorulanlara cevap vereee.. 
ldcrdir. Ciddi izdivaç teklifleri de IHl ati/ 
tunda paraım ncflrolunacaktu. 

Radyonuz var mı?. Şu za.. 
manda, radyosu ohu y ... 11 !.im. 
ıe kalmadı, ya.. ten1..·e. esıniı 
ıatıp da radıo alanlar biliyo-
rıuıı. 

( Ym.ruı: Ut.-.;ŞA' 1 . __________________ ..... __________________ __ 

Maarıf Vekaletı, Ş 4r Fıtnatın E
y.uptekı .mezarını tamu eaıp, gü

zel iııc şekle sokmaga knrar ver -
ımiş. Bilmi)<>rwn, yahut da, şu 

g..ınletde bu iş yapılmı.ş, bıtıril -
miştır, bıle ... 

Türk edcbıyat tarihinde, kadın 
şairle>re faz nca tesadüf dılmez. 

Dıvan t..-<.kbi) c tuun yaşadıgı Os -
manlı impaıatorlu[tu devrinde, 
haremle St'lfunlığın ayrı oluşu, ih
timal ki, kadınların fıkir ve san'at 
mn•z.ularile alaka ve rabıtasın1 te
min edememiş, kadınlar için bır 

fıkir ve san'at muhıtı yarnt.ıma -
mışt r. 

Ed biyat tarihinde, en çok söh
ret kazanan kadın aırımiz Fıtnat 
Hanımdır. 

xvnr inci asırda ya.c;am•!o; o]an 
Fıtnat Hanımın hayatı hakkında, 

maalesef o kadar fazla malumata 
sahip değiliz. Mezarı Eyüpte olan 
F tnatın 17.00 tarihinde öldüğü 

malum ise de, ne zaman doğduğu 
henüz tesbit edilememiştir. İyj 
ve zengin bir ailenin kızı idi. Ha
yatını mes'ut ve müreffeh geçir -
mişti. Binaenaleyh uzun bir omur 
sur Ü Ü tahmin edilebilir. 

Fıtnatın nsıl ismi Zubeydedir. 
B" 'hare Fıtnat ismıni almış ve 
iırlerindc bu mahliisı kul1anmış

t r. Babası, zamanın tanınmış a
damlarından Şeyhülislam Mehmet 

Esat Efendidir. Mehmet Esat E -

fendi, Osmanlı tarihinde yalnız 
ŞeylıülislamlJkla tıınılmnz. Bu za

tın, ayni zamanda kültür tarihi -
mizde mühim yeri vardır. 

Lehceti.ıllugat isimli maruf ve 
kıymetli lılgatın muellifıdir. Meh
met Esat Efendi, kızı Fıtmıtı ıyi 

yetiştırdi .Zamanın tanınmış ho-1 
calarından den> aldırd Fıtnat, da
ha çok genç yaşında dıvan ede -
bıyatıru tetkik etmiş, arapça, fars
ça ôğrenmiştL F1tnat, ibılfıhare za
manın alimlerinden, ihnıye mes
leğine mensup Dcnri.5 Efendi na
mında bir zatla cvleııdı. 

~.:ur Fıtnat, şen, nes'elı, ibir ka
dındı. Yazılarından bunu anlıyo
ruz. Zarif bır üslubu, sağlam üa· 
desi, nkıcı bir edası vardır. Kos -
kocaman bir divanı, yani şiir mec
muası vardır. Fıtnnt Hanım tarih 
düşürmeğe de pek meraklı idı. Mü
rettep divanında bir çok hadisele
re daır, zarif tarihler vardır. 

Fakat, Fıtnatın şiirlerinde, ka
dın hislerı, kadın ruhunun tahlil
lerı, kadın 1.evkı ve görüşü yok -
tur. O, 1.amanın divan edebiyatı 
tesıri altında kabnış, divan edebi
yatının kl~ ik mefhum ve maz -
munlarına b ~!anarak, tıpkı er
kek airler ıbı e~rlcr verm~tir. 

Dıvan cdel l\ atın n bütün hu -
susıyetlerı Fıtnat H nllllın şiirle

rınde göri.ifür O da. muasırları gi
bı mütemaoıyen meyhaneden, mey 

den, sakiden, bezn.dcn bahset.m11 -
tır. 

Şair Fıtnatın, zamanının meş -
ıhur şairlerinden olan Koca Ragıp 
Paşa ve Haşmetle bir 90k rn~..aa· 
releri, latüclcri vardır. Rivayet e
dilegelen bu l ıtüelerdcn hır kıs
m , hiıl.'ı soylenır de, bunlardan 
mühım hır kısmının ne dereceye 
kadar .,cluh oldugu kcstırilcmez. 
Ancak, yazılmış ve müsıbct muşa
arelerden anlıyoruz kı, I•'ıtnat Ha
n.nı, 2amnnrn ilerı gelen şnhsi -
yetlcri ve san'atkurları t1r nda 
çak maruf bır kadındı; guzeldi, 
kendısını satmasını bılır, hoşsoh-

bet, hazırc \ np, zekı, bl az mağ -
rur, zc"'k ve eglencc se~en bir ha
tundu. 

Rivayete göre, KO<'a Rag p Pnşa 
ve Haşmet daha bırçok dıgerlcri 
gıbı ,Fıtnat Hanıma {ışıktı. Fakat, 

Fıtnat Hanım, bunlara yüz ver -
ımez, kimbilır, belkı de, nazlanır 

görünur, hayı·anlarını biraz üz -
mckten hoşlanırdı. 

Yalnız, Fıtnatın alay cttigi rıva
yet olunan Koca Ragıp paşanın, 
padişah 111 üncu Osman ve on 
dan oonra tahta geçen III üncü 
Mustafa zamanında, uzun yıllar 

Sadrazamlık yaptığını hatırlamak 

lazundır • 
XIX uncu asrın ikinci yarısında 

yaşamış ve 1910 da :istanbulda ve
fat etmış olan Trabzonlu Abdul -
lah paşanın kızı Ş3ır Fıtnntla, XVII1 
incı asrın meshur kadın Şairi Fıt
natı, birbırıle karıstırma-mak la ~ 
limmdır. Bu ikincı Fıtnat da dl 
van edebiyatı tesirinde ibir 9lk 
manzumeler yazmış bır ıkadın şa
irımızdir. 

Türk edebiyatı tarihinde, adına 
tcsaduf cdılen en eski kadın şaırı
mız XV incı asırda yaşamış ve bir 

çok kıt'alar yaznus olan Zeynep 

Hatundur. 
Xndın şairlerin en fazla yetişti

ği devir, Tanzımat edebiyatının 

son zamanlarıdır. XIX uncu asır i
kind yarısında yetişen bir çok ka
dııı şairlerımiz arasında, .bilhassa 
şöhret kuzanaru Nig!r Hnnımdır. 
Nıgar Hnrumdan sonra şöhret sa
vefat etmiştır. Yine bu devirde, 
Nıgar Haınrndan sonra şöhret sa
hibı olan Makbule Leman Hanım 
vard1r ki vefat tarihi, Nigardan 
dnha evveldır; 1898 de ölmüştür. 

X.V... inci asrın meşhur Fıtnat 
Hanımı 

Olmadn diller rUhude ganız.ei 
cadusuna 

De ti hüsniin sayd olurlar 
şiyrler ahı"ı una 

Bevtilc başlıyan bır gnzelinde şu 
mısraı <la yazıyor: 

Af...ı in erbabı a kın kuvveti 
bazusuna 

Acaba, ibazusu kuvvetli bu er
babJ aşk .kimler?. 

- 1ii nnde e:lerseniz Lutfiyeye r tu: 
yüziiğıi ben toknvıııı .. Snlihiıı an- - Darısı geriye kalan evlwme-
neli;•ını .)HPl.}oruın.. mi lere .. 

Dedi. Gtilii!.tülcr: Ve .. hinbaşı Şevki soru.)ordn: 
- SnJih;n nıınl"sİ. hnlı .. hnh .. hah. - Du;,iiıı ne \inkit? 
lln•ımı dn giileı-cl.: Salih başıuı önüne eğe eğe, b-
- 'e o ~ alnşhramadınrz nıı?. 

Yok a yaşımdan büyük oğluın var 
dı. c ını gulii~ orsuuuz?. 

Dedi, kadın duygusunun, yaşı
nın ilk dile gelen bir espri ini yap
tı, yiirüdü. Sofranın bütün bu 
şenliği, özelliği içinde Li'ıtfiyeuin 
yanına gitti, onuu ~umu ak elini 
elinin içine aldı: 

- Sana soıı uz saadetler dile • 
rim yn·rum .. 

Dedi, altın halkayı Lötfiyenia 

sağ elinin pnrmağma taktı.. Fil'
de\'~ de: 

- Öyleyse Salih beye de bea.. 
Diye yerinden kalktı, tıpkı öte 

kisi gibi o da, Salibin parmağına 
Lutfiyenin halkasını geçirdi: 

- Mes'ut olun. 
Ve .. bütün sofrada bir al~ kop-

zaran yüzile: 
- Asker adamın düğünii ne &o

lacak? Beş on gün llOIU'a bir top
Jauh yaparız.. 

Diye cevap verii. Melih: 

- Eğer cepheye gitmez em ~ 
bir diiğün yapahm Salih .. 

Diyordu. Nejat: 

- Oooo cephe falaa yok.. S.t6-
1ıin düğüuiinde ben çiftetelli oy
ıuyacatrım.. Yiyecefiz, içecetiz .. 

Diyor, Foridun aa Hive eıliJOl'
du: 

tl'çC'NcC ILU'TA 

Nişan gecesinaea Uç hafta .-çtl. 
Dördüncü perşem1'e akşamı öp. 
Jcri var. Firdevs hanım, kı.aı.QI e
verccclc ı:ib.i ~or: 

izdivaç teklifleri 

Kırk yaşında ırı kestane gozlü, 
bu day renginae miıtcnasıp sunalı, 

güzd bir kadmım. Musikiye ag.ına
yıın. Biraz ud çalarım. Sesım de 

gtlzcldır. Edebi eserlere dtlşkünum. 
Gezmekten, süsten hoşlanmam. Ha

yatı anlamış, yuvasını cven bh er
kekle evlenmek istıyorum. Yaşı -
nın elliden asağı olmaması lazım
dır. Daha ilcrı olmasının ehem -

miyctı yoktur. Talıplerin (Son Tel· 
graf Halk sütununda H. Y.) ye. mü
racaatlarını rıca ederim. 

- 19 yaşında orta boylu, esmer 
v kara gözlü bır kızım. Tahsilim 
orta, §lllldi ere meslek mektebine 
devam ediyorum. Lükse, modaya 

tabııyetım yoktur. Temız ve sade 

giyinmesini severim ve az çok te
ferruatı ile ev işlerine vAkıfun. 

Eşım olabllecek bayda aradığım hu
susıyetlerm başll<::ası iyi bir aileye 
mensubiyeti ve aldığı terbiyenin 
<iüriıctlüğü, lise veya yüksek tah
sil gormesi, alkol kullarmıaması, 

yuvasını düşünüp gözu dışarıda 

olmamasıdır. 

Taliplerin (Son Telgraf Halk 
sütunu Keyhan Özadlı) adresine 
mektupla müracaatları ve resim
lerıni göndermeleri rica olunur. 
Anlaşılmadığı zaman resim iade e
dilecektir. 

Gelen mektuplar 

Bayan P. O. P - Yenipostane -
den verilmiş bir mektubunuz daha 

vardır. Evvelki mektuplarınızla bir
likte a1manız lüzumunu tekrar ve 
ehemmıyetle rıea ediyoruz 
Ba~ an T K K. - Samatya<ian 

gonderil0 n bır mektubunuz var -
dır. Liıtfcn aldırınız. 

Bayan l\ ubecceJ - Bırj büyük 
postan<'Cicn \'erilmiş diğeri mat -
:baamıza bırakılmış 2 mektubunuz 
vardır. Lfıtfen aldırınız. 

Bay Miieyyet - Meıktuplarınw 

diin bildirdiğiniz adresinize posta 
ile yolladık., 

Bnyan Muzaffer ve Perıhana -
BUyiik postanoocn verilmiş birer 
mektubumu vardır Lfıtfcn aldı -
rınız. 

• Fransızca derı almak iatiyor 

Fransız bir madam veyahut nıaı:

mazelinden fran ızd ders almak 
istiyorum. 

Taliplerin Son Telgraf gazetesı 
Halk sütununda H. 1. rumuzuna 
müracaat etmelerı. 

• 
Kapıcılık arıyan genç 

22 ya mda kirnsesız bır genç a
partman kapıcılığı aromkatadır. 

Tahplerın bu sütunda Y. P ye mü
racaatları rica olunur. 

- Şuyun da eksik Liitfiye, bu
)'Un da eksik .. 

Diye bütün cksikJilderi gider
mi.> c çalışıyor. Lôtfiy• arada bir 
dalıp dü ünüyor: 

- Aca ~a daha mı iyi olaca -
j"ım, daha mı kütü?. 

Ge en günlerini gözöniiae P
tiriyor, teselli buluyor: 

- Helbette ki dalaa iyi .ıaca 
Sonra ,ilk kocaaı, Hasaa Cavit 

pı.lerinİ.ll öatindeo geçiyOI'. 
- Gençti, ribeWi, firiHi!. 
Diyor. 

- Fakat, lanet ~ n.1• 
en bıüyiik feMlaiJ Mu o ~ 

Diye 8~ p.lerlai, naezarl1-
ia bıraktığı çocuiunu d.tişüaiiy•, 
tüyleri diken diken oluyordu. Her 
tefi unutabiliyor, içi biabir iyi, ki
tU hisle delup boşalıyor, yal
~uğu gözlerinin önlae geliaee 
yiitttfnia a tlerin yeriatle• bir 
sızınm kopup gırtlafnn bkadıtmf 
duyuyor, duc1aldan keHilifUMlea 
yuınulU)' ~: 

(l)eewmw} 

Gazetelerin yazdığına g& 
... e, radyo ile yapılan ilanlc.r, 
reklamlar o kadar rağbet gö
rüyormu; ki, radyo idaresi, 
fıer gün artan tekliflerle ke.r!).l'o 
lqıyormuı ! . 

Dü~ünüyorum: s~ gidiı'
bir gün gelecek, radyomuzu 
açtığımız vakit, ilanlardan, 
reklaır.lardı:.n ne havadia diOI 
liyebileceğiz, ne de ıaz .• 

Sıra, tam, h vndislere, aa:a 
ıeldi8i vakit, ıaat, ıecc yarı.ı 

ıını çoktan geç.mi! bulunacak, 
uyku baıbracak ve gözlerim~ 
kapan~cak .. Haydi, ei:lip ya~ 
tacağız .. 

Radyc; idaresi, ilin veren 
müşterilerin bu tehacümü k .... 
tııında yeni bir proaram, yeBt 
bir tarifi"! yapn:aiı kararlatt 
brmıf .• İyi amma, il:ınlar, r$ 
limlar gittikçe, çoğalırsa, bun
ları, netriyat programının noı 
re.ine ııkıt bracakJar?. 1li11l8ııf 
rı, reklamları a~ yarıı: i~ 
aabah araaınde.ki saatlere koc 
7amazlar, ya.. Tabii, ücretini 
verip, ilan yaptırmak iıtiyen 
insanlar ve müe11eaelor, arz• 
ederler ki, reklamları, herko-
ıin en uyanık, DCfeli saatlerin
de ıöylenıin ! 

Benim aklıma bir fik1r geJI., 
yor: Hani, bazı seyya" aatıcıc 
lar vardır. Sattıkları malı, gQ. 

zel ıarlc:ılar, maniler ıöyliy& 
rek bağırırlar. Meaeli, ketet1 
helvacı, horoz ıekerciıi, nane. 
tekercisi, mııır buğdaycı, sah,. 
lepçi, bou.cı gibi .. 

Bundan aonra, ral!yooa o • 
lrunan ,arkılann aiiftelerl, 
radyo idareıine reklim vere• 
müeaaeselerin arzularına görtı 
yazılmalı ve bu aiiftelere li~ 
~·k besteler viicude aetirmeli. . 
hanendeler de, bunları, süuıl 
ıüzel okumalıdır. 

Bu ıurctle, hem aaz, aöz di• 
lemiı, hem de ilanlardan iıti
fade ebnİf oluruz. 

Bu uıulü, radyo idareai~ 
tavıiye ederim; zaten reldim
lar s.oialdıkça, aaliba, yapa 
lacak baıka bir feY de kalı.. 
yacak! 

R. Sabit 

BİRİMiZİN DERDİ 
HEPiMiZİN DERDi 

Peynir 
Kabil 

Bulm1tk 
01 uyor 

Lalelide oturan karilerinıiz
den Bayan Mubeccel yazıyor. 

cPeynir havayici zarurıye
den midir? Hem evet, hem ha
yır ... Peynir, elan.ek gıbi müb
rem olmamakla beraber, her 
evde bulunur ve e'kmekle be
raber yenen en iptidai yemek
tir, diyebiliriz. Ekmek diyince, 
hatırımıza peynirin gelmemes 
:ihtimalı var mıdır? İş n edebi-

l yatım ve felsef ıni bırakalım 
Bizim semtteki ba kallarda 
peynir çok güçlü\~ bulun -
yor. Mürakabe komisyonunun 

:koyduğu fiattan fazlaya oldu
ju halde, yağlı peynir buhnn 

imkftnı hlmam~tır. Yağswnı 

da. her aradığımız zaman, hec 
aradtğnmz yerde bulsak, yine 
neyse .. 9 da yok. 

«Belediyenin,~ hava de

polarında bulman peynirleri 

tesbit ettiğini, yakında piya-

saya ·kolunacağını gazete-

lerd yoruz. Fakat, ibu it 
ne zaman olacak?• 



IKAY 
AŞAMAK İÇİN .. 

1 Yazan: REŞAT FEYZİ 1 
Ziya Saran, oturduğu iooltulı.ta 

dogruldu, sigar<U>ını yanmdaki 
Wılaya sılkerek: 

- Marifet ki§ giınıı Bogazm kah
rwı çekmektir, dedi. Yazın kını ol
._ yalıda oturur. 

Odanın içinde üç arkadaştık. Zi
ya Saran, artılı: ~aklarında be -
yazlı.ltlar görülen, biçimli başını 

üıe doğru ııallıyarak, Hive etti: 

- Fakat, benim hayatını öyle 
bir Alemdır iti, ;çindelr:i acı w 
rztıraplann dışandan tah:ınin edi
Jeıbilmesine i:mılcAn )'<>it. Siz aora

bilinıiniz: N<t münasebet, bu so
lukta, fırtınada, tiı, Emargiına ka

dar he!" akşam yolooluk yapıyor-

91l.11 ?. Bu, başa~ ım?. Ap;.m
manın boş duruyor. 

Fakat, ~ içyüzü böyM değil .. 
Size, hakikati anla ı.ıam, bana acu
llllJıZ. Veya gülers:ini%. Yahut da, 
~ ederıni2. Zaten, gülme«, 
nefret 11tmek, acımak aynı §l'Y -

lerdir. Acıd:ığımrı insan giilünç
M'. Gılildü@müz insan, beğendi -

timiz insan değildir. Ondan bir~ 
nefret elırııft miyu: . 

Ziya Saran .kırk üçe basan ya
fma rağmen ,h6Ja dınç, genç ve 
pJı: bir adamdı. Hadi9eler, ma-.. 
ralarla dolu bir hayatı vardı. Mu

haklı:ak ki 9'>k enerji.le, heyecanlı, 
muh1eris bir adamdı. 

Sigaraeının dumanlarına U2UJl u
zun bai<t>ktan sonra, tekrar anlat
nuya başladı: 

- Selnıadan ayrılalı Hri ıoene ol
du .. Bu ayrılış hazindir. Kanını 
ııeviyordurn. Çak: sevdiğimi, ay -

nldıktan sonra anladım. Fakat, o
nu daha uzun müddet nikithı:mııı 

altında bulundurmağa vicdanını, 

tiılıikım, içtimai mevkiim müsait 
değildi. Nihayet, bana ihanet et

miş bir kadını, daha uzun müddet 
evı.mde, yuve.m<la tutamazdım, ya. j 
Bir akşam ,Sebnayı, iişık.ı ile be

raber kendi apartımanımda ya -

ltaladım. Bu, hayatmw:ı en kor -
kı.ınç h&diııEeklir. Bu manzara 

karşısında yapabilecek bir şey 
yoktu. Şapkamı başımdan çıkar
mağa bile liirum görmedim. Ter&

yiızüne döndüm, apart.ımandan 

çıktı.ın. Evvelce oturduğum pan-
1>yona gittim. Ertesi gönü, ar.k:a
daşım avukat Sadi Tekine mıiira
caat ett>ın. Meseleyi anlattım. Mu

ba.kemeımi%, 8 ay sürdü. ~la ay 
rıl<hlc. Sel:ma, haddi2atında fena 
bir kadın değildi. Muhakememi -
r;in devamı sırasında, kaç defa ya- J 

%.ıhaneye g?ldiğini, ağlayıp, yal -
vardığını hatırlarım .. Bana bağlı ve 
sadık olduğunu tekrar etti, durdu. 
Bir çıl€>nlık, bir budalalık, bir 
nankörlük yaptığını sıöylü~; 

affet, diy<> yalvarıyordu. 

Fakat rnürn.ktin mü? Benim ıçin 
biiyük bir iz2etinefis ve §e!"ef .ıne
..,lesı olmuştu. 

Uzatinıyalım .Ayrıldık. O, ba
basının evine, ben de pansiyona 
<liindük. Aradan iki, üç ay kadar 

geçmişti. Tesadüf işte ... Bir gön 
Selma ya, Modadaki deniz y ar:J§la
rında rasladını. Kulüpte oturo..k. 
Birer viskı içtii. Hiiliı, uzwı _...., 
8ÜJıalıırun affını i.stiyol'du. Ben, 
lıcleta ma.bçup oknuitum: 

- Fakat, dedim, hanıırnetendi; 

bugıin kendimde hil.iıır hak g&
ır>Uyonmı. Bir sfatım yok ki ... 

- Seni hala Sl!Vıyorum, sana 
hali ihtiy11e1ım var, Ziya, dedi. 

Gıildüm. Güldüğtiımi görünce, 
Pfu:ıün yaşardığını hatırlarım. 

- Ara.ıruzda herhangi bir ma -
nevi bağın olabileceğine inanmak 
pek müşkül, dedim. 

Yüzü, bırden sapsarı kesildi. FJ.. 
lıeriııni tuttu: 

- Sensiz yaşamaık, ınüınkün ol
mryacak, Zıya, dedi .. Sana, o ka
der alı§m.ıştmı lr:i... Ayrıldıktan 

80ru"a geçen aylar, eminol 1'i, ha
yatmı için çok gayritabii oldu ... 
Yaşıyor muyum, !Uç fal11pnda de

ğilim ... İnan iki, lM!ıı, profesyonel 
ahlAk düşkünü bir kadın değilim.. 
Aksi halde, bu.gün da-ha mes'ut, 

daıha rahat, daha .hfu olmam la -
un değil mi?. Fakat, hayır, Ziya, 
bir eve, ltocama, sadakate, Jurv -
vetli bir erkeğe, sevdiğim, alıştı

ğım erkeğe esir olmak, köle olmak

>htiyacıru duyuyorum. Bu hisle 
kıvranıyorum. İçimde böyle bir ba
va var. 

Ziya Saran, bunları anlatırken, 
dalmıştı, gözlerini yumdu. İki ar
kadaş ,dikkatle kendisine ibakıyor
duk Buhran geçiriyordu. Belliy -
di ki, o da Selmayı seviyordu. Bir
duı gözlerini açt~ yülaıek bir ses
le: 

- Fakat, diye, sözüne devam et
ti, böyle bir ·kadına ismimi nasıl 
verebilirdim?. Bu mümkün değil
di .Hayır, buıru yapamazdım. Ba
na, beni evine al, aıfatını ne olur

sa olsun, diye yalvarıy<ıro.u. Se -
ninle beraber ,senin yanında olmak 
ihtiyacını defedemiyorwn. Yaşa
mak ,yaşıyabilmek, nefes almaj< 
için bunu i&tiyonun .. 

Ziya Saren, biraz durdu. önün_!? 
t)a.k.tı. Sonra ,ağır ağır devam etti: 

- Selmayı seviyorum. Hoş ~
dındı. Beş sene beraber yaşam!r 
tım. Apartırnanımı, yani, pansıyo

numu bounadım. Emirganda, ba
bamdan kalma yalımızı tamir et
tirdım. Bıraz eşya aldım .• Selmay} 
oraya taşıdım. Sevdiğim kadın, 

fimdi, o yalıda oturuyor. Her ak
şam Emırgana gıdiyorımı. Sabah
ları, işı.me oradan dönüyorum. Fa
kat, asıl evim, pansiyonum. F.şya

larım, eLbiselerım, hatta mendil; 
Jerım bepı;ı pansıyonda.. Emir .; 

giındakı yalı, Selmanın evı .. ~e
hırden, göz.den uzak ... Her gece o
nıın mısafırıyim. Sebna buna razı.. 
Ben de öyle ... Anladım kı, ondan 
ayrı olmak çok rn~kiil .. Şimdi, 

Selma bemm neyımdır?. Eskı ka
rım, bugünkü metresı.ın, sevgılim .. 
Ne derseniz deybırz.. Foakat, Sel
ma. ııevdiğım .kadındır. 

'YAVUZ OLTA SE .M 
Halif el~r ,Diyarıwıda 

Ne. 92 Ya:zaa: M. SAMI KARAVEL '•"·--- -Ben Napoli sahilllerini vurmıya gidiyorum 
- Padişahımız efendimizin bu

turdukları gibi Karabulutun ilk 

çıkecak muharebede yığitliğıni 

görmek dıleriz.. Efendİm.1%, ken -

disini ha..sa.sına almak irade.sinde 

bulundular. İıışaallnh bu yoldaş 
muvaffak olur ve yeniçeriliğe ter
fi eyler ... dedi. 

Yüzıbaşı cevap verdi: 
- Bu şeref size ait muallim e

fendimiz .. Esasen beJı size buraya 
Allaha ısmarladığa geldim. Üç 
senedenberi burada çalışan bu 

böınk al 4 sene ocakta talim gö-

denbire durdu. On bi-
..1;1.1.. + 1 

renlerle beraber manevra yapa -
b.ılecek kabilıyettedırler. On bırın

ci bölük çok pervasız bır takım -
chr. Düşmana pervasıo; yollanabilir. 

Bu eöz üzerine hepımiz bır da

kika kalplerimız çarparcasına dnı>

dllk. O vakıt Turgut kaptanın be
na söyledıklerini hatırladım. O: 

- Ben Ceneve il<! N apolı sahil

lerıni vurmağa gxliyonım. Sız de 
yakında muharebeye gıdeceksiniz. 

Dememiş nuydi? Olur şey de
ğildi. Demek Tuı,gut, bt.itun esrarı 
bıltııorou.. 

BDıra~ cdla 
' 

Ku•urauz pldh Rahat Kapı 
Mtmarın birisi, f1!V yaptırmak ;. Ev aalribi, ywı.i abnak istediği 

teyoen zata pi1runı gösiererek, de- "fllğa aordu: 
dl lı:i: - Kaç .lira ay1ılt islercin? 

- Yaptığmı pl"1 pek mttkem - Uf8lk - öteki ıkapımda on .lttığıt 
aııel1 yalnız plAnda ehemmiyetsiz ,,ıeriyorluch. 

bir lll&hzar "ftlr. O da abdesthane - Veriyorlardı anıma, ipelı de 
ile yukanya ÇJkan merdiwne yer aıanı belliyorlanh. Halbuki beni 
lı:almıyor. "uııde itler çalı: hafiftir. Sabah 

Miifteti giiltMi, 911 eewıbı. verdi: er.itenden kalkarsın. Kuyudan yirmi, 
- Canmı, onlar olmasa da olur, at112 k<>Ya su ~ ı.&şlığı Jllı:ar -

Plan iyi ya sen ona bek.. an, ~yi sularsın. SoMa biz u

Hesap Dersinde 
Hoca tattl>e6ine kesirl«i öi • 

Miyoc: 
- Meııeli fanedelim iri, bir ai

Mde altı çoculc, fal<at ortada da 
dıört yumvta var. Şimdi bu ço -
ou:kların annesi ne yapııcaktır?. 

En arka »lradan bir ses çık\!: 
- Çılbır yapar. 

--or---
POT 

Bay Ali ,düşündüğünü s6yle -
ıınelcten çekinmez, trun manaııile 

açık sözlü bir adamdır. 
Geçen gün arkadaşlarından bir 

l'e!!9IUllJJl atelyesine gitmişti. Res
sam son yaptığı tabloyu göstere -
rek, Bay Alinın fikrini sordu. O 
da fU cevab verdi: 

- Doğrusu tai>k>ya diyecek yok! 
1'akat ne dıye bu kadar çirkin, 
mendebur, suratsız bir model in
tihap ettin?. 

- Şey ... Bu kadın benim hem
firemdir. 

- Ha, öyleyse affedersin. Bira -
der, bendeki dalgınlığa da ba·k .. 
Hiç dikkat etmedim, sana da öyle 
benziyor ki ... 

I 

Bir mantık 
Balkan harbinde Salornonu as

kere almı~lar ve topçuya ayırmış
lardı. Bir gün Vize taraflarında, 
kendisini bir topun başına koy -
muşlar. Salamon y.alnız kalınca 

ııöyle düşünmüş: 

- Bana bu topu ne diye bekle -
tirler? Düşmaııdan bir ~k nefer 
gelirse, topu alıp götüremez. Ka
lehalık gelirl&se, zaten ben mü -
dafaa edemem. O halde bunun 
doğnı1n.1 bırakıp git:ınektir. 

Öyre düşünmüş ve topu bıra.kı.p 
gitmiş. 

---;r-

Kimin keyfi için ? 
Bayan Leman, geçen gün ço -

cuğuna nasi:h.at veriyordu: 
- Cieırn, b.ak, ben hep böyle uslu 

duTUrsıın, senı severım. Sana ne -
ler ahnam. Seni döğd:üğüm zaman 
keftdı keyfim içm ıru, döğü)'Ol"Uill 
zannediyorsun? 

Çocuk annesınm yüzüne baktı: 
- Yakımın keyfi için döğüyor

eun? 

Sarhoı Polis 
Sarhoş - Karşı soka« nerde? 
Polis - Kör mu.sün be adam? İt

te '.karşıla sokak. 

Sarhoş - Tuhaf şey! Demin o
radan 90rdum, burasını gösterdi
ler. 

Demek padişah, ODU suretı husu 
nyede akına gönderıruştL Halbu
.kı bır aydır muharebe tetıhkefil 

va.muş da ubitlenıruz bi2ıden bu 
lfl saklamışlardı. 
Talım !XN•alhmı tekrar söze bsş

ladı ve tıır da.ki.kalık Wkfuıet ve 
heyecarurm2.1 şoy lece bozdu: 

- Evet, yü.tbaşun, on bırinci 

bölük muharebeye luızı.rdır. Bu -
mı talimhanecı başı Hersedt Yu -
8\11 ağaya da söylemiştım. 

Tekrar meyodanda bır sükiit beş.
ladı ve muallim mahrem blrşey ler 
ııöy lıyecekmış gıbı sert ·bır seda 
ile: 

- Yokla!j, diye bağırdı .Ordu, 
dündenben, ~odrada diğer ocdu

larla bırleşmek mere hareket et
meğe başlamıştı<". Ocağın gerı ka

lfınlaı:ına ve ıııpahilere yarın ha
reket ıçm emır verıldı. Hem de 
sbi muayene iÇm şundı talımha-

neci~ gejecek alayla birlikte siz
ler de muharebeye gıtmek şeref -
lerinı alacaksını.z. 

yenın<:ıya kadar bak keyfine! 
Bizım kahvelerimizi pişirdikten 

llOllfa çarşıya gider, et, ekmek, :ıet'
mevat alır, getirirsin. Oııları te -
mizce hazırlar, atili<' koyarsuı. Ça
maşır varııa yıkarsın. Sonra öğle 
yemeğine kadar bak keyfine! 
Öğle yemeğin<!en sonra bulaşık 

yıkar hava güzelse çocukları park
da ge:Mirirsın. Dönüşte yine çar -
§!Ya uğrarsın. Ondan sonra bak 
keyfine! 

Akşam yemeğinden sonra kalı
.eleri pişirir, yine bulaşıkları yıkar, 
yatakları yaparsın. Bayanları mi
safirliğe, çocukları sinemaya gö
türürsün. Sonra gece yarısına doğ
rıı meyhaneye uğrayıp beni alırsın. 

- Sizi alır mıyım? 
- Evet, ben çarşı ba~ındııki sıra 

meyhanelerden birinde)ıni. Biri~ 
de bulamazsan, ötekinde mutlaka 
bulursun. Ben biraz fazla içtiğim 
için yürüye yürüye eve dönemem. 
Artık nekadar zahmetse, beni sır
tına alırsın. Evi bir dolaşır, kapı -
!arı kilitlersin. Ondan sonra bak 
keyfine 

G<irüyorsun, aylık az amma, iş
ler hafif ... 

- Kulunuzun işıne gelmez efen
<tim, Allaha ısmarladık. 

- Üç kağıt azsa haydi iiç yüz 
elli olsun. 
Uşak dayanamadı: 

- Ben aylık için bir şey demi -
yorum bayım, işler de burada çok 
hafif... Sayenizde bu kadar keyif 
süre süre tembelliğe alır~ırsam, 

senra bir gün gelir de maazalleh 
beni kapınızdan da koğarsanız, baş
ka gideceğim kapıda çok &ıkıntı 

çekerim. Allaha :ııımarlad>k. 

iyi Bir Kedi 
Ked!nn farelere karşı iyi 

midir?. 
- İyi de söz mü? Hem o kadar 

iyidir ki, bir tane gördü mü kork
masın diye hemen ikaçar. 

IEGLENCEI 
Dık duraa Yumurta 

lyı psşmiş bir !f"murta.yı oır tefr 

mıın içme lcoyunuz ve tepsiyi e!i
mzde döndtırmek 8"retil<ı salla -
yımz. Yunmrıaı.ı11 !/<lOO§ !l<lOO§ 

doğnı.laTıık, dik doınrıaJc S1U'et>Ze 
döndüğünü göreceksut.ı.ı. 

Bu sözlerı hepimıı alkl§ladlk. 
Muallim Wını bitırır bitintıeıı acı 
acı taı>bur vurdu. 
Başmuallım al üzerinde rpek 

beyaz çuhadan yenelı cii.bbesile 
fıl'Orundü. Başında Javmızı bir ltü
JAh ve ellerınde de b~ sitab
lar vardı. Atın yanl.arında hariıe -
darlar yaya yürüyorlardı. 
Arkasında da at üzerinde odacr 

başısı gelıyordu. Bil'denblre önü
muzde durdu. Sılah altında oldu
ğumu:ıdaıı. sılam veı-emedı.. Yii& -
başıroıcz ke&kin brr seda ile: 

_ Ağr>boz dik;ka t ! Harbeler yv

kar1 !. 

Emrıni Yerdi. Hep birden wzi-. 

yet aldık. 

Başmuallim, omuz kemikleri çS.
m•ş, esmer yüzünde dön beş kılıç 
ve kargı yarası bWuııan bir adam

dı. Bızi diklcatle muayene etıneğe 
~!adı.. Manevralar.ımnda bir 
yanlış görmek iStiyord.u. Bbe muh
teltf talimler yaptırdı. FeWuı!Ade 
..,kı ve muharip bır asker oldıl • 

l ..)leVl UU,) \.la. ---

Çocuk soraraa.· 
Küçü:k Sedat arl1k altı :l"lflll& 

blıtm, kocaman oldu. Bunun için 
annesi oou arlM ayrı yatakta ya
tırrnağa lrıırar verdi. İlk iftirak ge
eesmi "8kip edeıı sabah, Sedat u
J'&llll" \l)'&runai!: annesine şa suali 
ıtordu: 

- AnMciğim, beni eakisi gi:>i 
neden lcoynunda yatımııyonıun? 

- Se11 şimdi '.kıııMocıca herif ol. • 
dan da, onun için yavrum!. 

- Öyleyse ,babamı nastl konu
na ahyor.ıun? O, ibenden uf&k mı? 

Garsonun ifadesi 
kafi değil 

Londra gazeteler inde okmıduğu
na göre Lqndracb ait olduğu mah
kemeye müra"8atla karısı aleyhine 
dava açan Vikont Çarlmon iamin
deki zengin n elli dokuz yaşla -
nndaki davacı eski şoföriinü ele 
mücrim olarak göstermiştir. Vi -
.kont bir zanınndan 1>eri boğazın • 
dan hasta olarak hastanede yat -
maktadır .Vikontun vekili dava-
yı anlatmıştır. 1 

Vikontun karısı elli iki yasların- 1 

dadır. Gerek kadının ve gerek şo
förün bazı yazıları tetkik edilmiş 
ve bunların bir otele gittikleri, o
telin garsonuna gösterilen fotoğ
rafilerin tanınması ile sabit ol -
muştur. Ancak garson diyor ki: 

- Bu erkekle bu kadın otele 
gelmişler ve kendilerine akşam ye 
meğini, devrisi sabah da sabah 
kahvaltı"1nı lıen hazırlıyarak ge
tirdim. Faka! bundan başka bir
teY bilmiyorum. 

H&kim neti<ede Vikontun ka -
rısını bo~amak husu~,ındaki tale -
bini kabul için bu garsonun ifa
desini kati görıneıniştir. Garson 
her iki yemekte de kadmla şoföre 
hizmet rtn1iş ise de bu iki yenle .. 
ğin arasında geçea zaman zarfın
da ne e>ldıığunu bilmiyor. 

o 
FARK 

Nesimaçi bir gün müslüman bir 
bir dostuna tesadüf etti ve sö.< ara-
811lda Büyü.kadada bir ~ .atın 
aldığını söyledi. 

Müslüman: 
- Anlıyorum, nasıl ohır? dedi-, 

ü:i sene evvel on paran yoktu. Şlın
di binlerce lira ile oynuyorsun. 

N esunaçi güldü: 
- Ha, ha, ha! dedi, biz sizin gibi 

~ğihz de ondan! Biz iptidadan di
lenir, sonra dükd<iin açarız. Size ge
lince, siz iptidadan dükkan açar, 
sorıra dilenttsiniz. 

İki Sarhoş 
İki sarhoş karşı karşıya geldiler. 

İkisı de ayakta duramıyacak halde 
sallanıyorlardı. 

Bırisı şehadet parmağile karşı -
sındakme kaldırarak: 

- Yahu, dedı, ikiniz birbırinize 
nekadar benzıyorsımuz? Bu yanm
dakı adam kardeşin mi? 

Ölelti başını salladı: 
- Galı.ba sız ilunız de sarho§ -

sunuz, dedi, benim .ka:rd<ışim filan 
yok. 

ğ\l g&;iıkuyordu. Heqeyi. ıepeden 
t•rnağa kadar m.ıı.ayene etti.kteo 
ilOflfa teşekkür edip gitti . 

Görmey 1DllZ artı.k, y Ü2lb8jııınızın 
ve ça VUfWDU'"'lll yWıii gülüyordu. 

Öğle ohnupı. Dağıldı&. Bize bil" 
Bu saatbk istirahat ve Wıı vw -
diles". 

Şöyle ÇAl"flya doğw ge'Lmeğe 

çıktıık. Eekı mütekait yeniçeriler
den biriaı bi.%ımle beraberdi. Çar
fl'Ya ~ :oemao btoy~ 
içmde kaldım. 

Kadınlar papuçlarını bmıkıp 

ltaÇlflyor hır. DükıkinJar !tapanı -
ycc, evlerın kapıları ~ 
<hı. 

Hulba bir lc:a~ cld< -
y.oNlu. Bu kargaşalığın arasında 
da ~ \IZağa darbuka, düm
belek ff çalgı aesltti, kahkahalar 
işitiliyordu. 

Biz hayretler içinde alılı: alık ba
Jı:aıık.en, 741nıımı2da bullınan mü -
Wtalt yeniçeri fUDlan eöyledi: 

- Merak eımqıniz yoldaıılııır. 

ı 

Deniz 
"uıını RAHMİ Y,\G 

ed-i~, 
OSMANLI - ITAL YA HARBiNDE TRABLUS 

GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

ltal < lar buna ce•aret edcmiy cektir 
IX 

ÇANAKKALE BO<iAZINI DIŞA
&IDAN HÜCUMA KAKŞI KA -
PAMAK İÇİN BAş;VU.KULAN 

~ARİP ÇARE .. 

Douanmtı kumandanı Tahir be
)'İ nezarete çağırıp hemen ÇıHoaJı. -
luıleye filonun harekefüıi emreden 
Bahriye Na:un Mahmut Muhtar 
paşa; donanma Niıraya cidip bo
taz lı:uınandanlığile .müşterek bir 
müdafaa programı hazulanıalı:la 

meşgul iken Jıiliı dedikoclularlll 
devamı karpsında mecliste iza -
hat vermcğe mecbur olmuştu. 

Gerek meb'uslar meclisi, gerek-
9" vükela heyeti İtalyanların bo
ğaza hücumlarını çok yakıR gö
rüyor ve telaşa düşüyordu. 

Tabir beJ•in ileri sürdüğii se -
hepleri tekrarlıyarak İtalyanlann 
böyle bir harekete cesaret ede
miye~<kl<rini söyliyen Bahriye 
Nazırına kiınse inanmak istemi
yordu. Boğazı maynlerle kapat -
ınak liizıındı. Fakat Osmaıılı hti
kllınctinde ı:c mayn mev~uttu, ne 
de buntı dökecek gemi vardı. 

Günlerce süren münakaaşlar -
dan sonra heyeti vükelaca Bahriye 
Nazırından boğazın sür'atle ka -
patılması, bunun için lüzumlu her 
tedbire başvurulması istenildiği 

zaman Mahmut Muhtar paşa in
fialle karşılık vermiş: 

- Elde vasıta yok. Para JOk. 
Malzeme yok. Boğazı istihki>mla
r~ın toplanna, donann1Anm hima
yesine ve nihayet Allahın birliği
ne emanet etmekten başka yapıla
cak birşcy de yok ... 
Demişti. 

Bunu ıniinakaşa eden, dediko
dulaştıranlar Bahriye Nazırının 
ortaya attığı sebepleri dinlemek 
isterni~rlar: 

- Efendim, Bahriye Naurı de
!ll mi?. Tabii elindeki kuvvetle 
boğazlann emniyetini istihsale 
meeburdur. Yoksa nezaret aandal
yesine yaııgelip yaslanmak, •salla 
başı, al maaşı• dösturile hareket 
etmekten ibaretse bu iti hepimiz 
yaparız!. 

Diyorlardı. 

O devirde ve bl>yle bııhralll:ı u-

mantarda hiikilmete miüacaJI 

halli arım olunan bazı nıe>cl 
etrafında fikir dumeyan ~ 
bundan kendilerine menfaat r'
ayıraa ee11ebilerden mürekk•P 
tufeyli zümre de nıev<utıu. 
Boğazın böyle kapanması -' 

•ak.aşa olduğu ve sözün ayaga ' 
töğü o sıralarda Bahriye N~ 
tine müteaddit b"§vuruşlar ı}. 
4hı. &11ların arasında ucuz ve lir" 
lay bir kapama şekli tasavvııt 
d.en bir ecnebi denizcisinin (ıJ 
miiliyim röründü .. Bu fjkir J' 
daa ibaretti: 

- Boğazın l'n dar mıntal<a 
lan Kilitbahir ile Mecidiye rab 
a aras.ındaki mevkiini hususi 1 
kilde ve imtidatlı !tir sal hattı 
lı:apamak, daha a~ağıda Kunı~ 
civarında da eski n iş• yarard 
gcmilerd<n olnp Heliçle eO~ 
halinde duran birkar '°fine>·i • 
tırmıığa hazır bulundurmak, l~ 
yanların boğaza hü<umları sıtl 
sında da bu köhne ve enkaı • 
lindeki gemileri batırıp boğazı 
silmez bir hale getirnock ... 

Cüz'i masrafa ve az bir gayri 
bağlı görünen bu teklif kabul 
dildi .. Bahriye nezaretinden 514 
len bir çark<ı zabiti emrine 1 

miifrcze verilerek Kaleye gönıl" 
di. A<aip bir çalışma tarzı ile -
ııaiye koyulan bu müfreze Iıall 
larla birbirine bağlı ve SU)UD 

kısmına kadar sarkan demir 
zincir aksamı havi bır hat yaP" 
ğa uğraştılar .. Bunu yerine ı.o 
cakları sırada akıntıya kapıJJ 
m., orada durdurmanın imkR11= 

Jğını görüp keyfiyeti Nezarete 
bar ettiler. 

Diğer taraftan Bahriye Netıl 
Haliçteki Abdiilaziz devri arU 
)arından olan köhne ve enk ı 
lindeki •-. i gemll"'rt özden gtÇ 

terek bunlardan İ•tanbul re fıtı.: 
kruvazörlcrini Çonalrkal•ye 
derdi. 

Bacaları ve direkleri bulun~ 
yan birer skavt tarafından çtl 
len bu enkaz Kıınıkale önün• I 
tirilecek, hinihac.,ttc orada b•" 
lıırak bo~az sun'i bir harika ti• I 
patılmış olacaktı .. 

(Devamı ,.ti 

( ÖLMEYEN VALSLAR 
•BU• 8 llrincikiiJıun Çarpmba matinelerden itıbaren 

Kurben Bayra.mu f"J'eline TA K S j M sineması 
SineD'Mlı san'atem en bt.yük :ıaıer abidesi 

Taribm en büyük ve heyeca.nlJ k«hramanhk vak·a$ı 
kamaijtırıcı dekorlar .. On binlerce figüran 

HALİME 
• 

BEYAZ ES 
Senenin en fevkalitde ve en btıyUk 

TÜRKÇE. söztü he ser 

Hayret edilecek birşey Y.9k· Har - 1 
be gidece« yenıçerıler ,.muharebe 
ilin oluııduğ~ zaman, yola çkar -
lreıı böyie eğlentiler yaparlar. Şim

di na.ı olduğunu jfÖreee.ksiniz. 

Hakikaten trlraz sonra, yeniçe
menn geidiğini gördük. Ellerin

de aopalar, düıkü:n kepenklerırıe 

çanaık, çömlek ne raııgelir&e "\'UTU• 

:rorlar, çalgı çalanıık, şarla ııöyli

yerek ~lardı. 

Başlarında oeağılı en ileri gelen 
mııhar ipleri, IDH rengı ura O.Ş.. 
larında .!oy.metli pan; deriı>mden 
elbıse gzymm.ış oolwrul)'orlank. 

Ellerinde ınl.ler ve dıHt•nkalar var

ık. Cesatttlı bR- snıoette ~ 
lardı. Doğru.su l:M.ınl.ann balı çok 
hoşuma gitnıişti. 

Dij.Jrlı:Anlaru:ı :ka:paıımaaı, kapı • 
larııı kilitlenmesi,, kadınların kaç
ması, yeniçerilenn §et'rinden i<i'i. 
Çünkü, yeıiçeri muiıaı>ebeye gi
deııken önüne gelen düki<iıu, evi 
yllğmA eOeı:di. ~.J.at'A t.&6aJlut 
ederd' 

===-d 
Her taraftan aı;kerler ko;otll 

ve yeniçerılerı seyrediyor! 
Yeniçerilerin başlarında kocG 
cır lı>ilahlar vMd.ı. 

Bızler daha yeniçeri oımayıf 
cemS oğlanlar oldugumuz içiıı 
Jahlarımu: başka ve elbısclrr 
de başka idi. 

~! Bu yeniçeriler!. Ah' 
hıri.stı:yan devfjırmesi babeyığl 
leı-, ne güzel gıyın:mıştıler ... p.?I 
bir Jile ve zambak bahf '6ine :rl 
ziyorlardı. 

~ b!ze bağırdı.: 

- Hey! Karal:ıoı.lut! Kurt rJ 
met!. Siz de ariw:laşlar! gelin 1~ 

Bsz de alayın so"nillıa takJl 
Ö..iirndeki yenıçerinin beline 
mn: Belinde altın telle işıeııJ' 
kuşağı ...ardı. 

Ağr-ıboreWaıodaıı birısı bağıtl 
yordıı: 

- Düldııanlardan istediğiniıI 

hn. Bug= B>Z9 herşey helA!di!· 
deıtır bu ..• 



J 
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Bir ayda 228 ltal: lngiltere üzeri- lLibyada - ltalyan 
ya ~1 tayyaresı ne yapılan •on kuvvetlerinin 

düşürüldü haıJa hücumu 
va

ziyeti çok müşkül 
Londra 6 (A.A.) - Daily 1'ele -

graph yazıyor: 
Ortaşarktaki İngiliz hava filo -

laTı aeçen ay içinde bütün rekor -
lan kırarak 228 İtalyan tayyare& 

düşürmüşlerdir. 
Bu tayyareler, İngiliz, bombar -

dıman ve av tayyarelı:ri tarafından 
Yunanistanda, MlBl!'da, Libyada ve 
şarki Airlkada yap&lan birçok şid
detli hava muha'r1'beleri esnasında 
düşürülmüştür. Düşürüldiiltleri 
muhakkak olan bu 228 tayyareden 
başka .tahrip edildikleri muhte -
mel olan• ve eyerde tahrip edilen• 
birçok İtalyan tayyareleri vaniır. 

İtalya, harbe girdiği tarihtenberi 
ceman 530 tayyare kaybetmiştir. 
İngilizlerin tayyare zayiatı bu ra
kamın sekizde biri nisbetindedir. 
tıkkAnunda İtalyanların uğradık

ları zayiatın büyük bir kısmı bu 
ayın ilk iki haftası içinde Nil ordu
sunun Libya hududundan yaptığı 
taarruz esnasındJı kaydedilrnıştir. 

Bardiyada hür 
Frans z kuvvetleri 

Kahire, 6 (A.A.) - Hür Frans>Z ka• 
rarııAlurun tebliğine göre, Bardiyada 
Fransızlar bOyük bir rol ~!ar, 
bllluıssa Tobruk ile Bardiya muvasaJası. 
nı k .. mekte büyülı: yararlık ıöstermlr 
Jer ve düıımana büyÜI< zayiat verdil" 

mişlerdir. 

Bir h ft•llk tay· 
yare zayiatı 

Londra 6 (A.A.) - Resmi rakam
lara göre 4 oonkamm gecesi biten 
hafta içinde Alman hava kuvvet~ 
leri İngiltere üzerine yaptıkları hü
cumlar esnasında üç tayyare kay· 
betmişlerdir. Bunlardan biri 3/4 
nun gecesi ve ikisi de 4 sonkiınun 
günü düşürülm.üştür. 

İngiliz hava kuvvetleri 4 sonka
nunda bir av tayyaresi kaybetmiş· 
lerdir. Yine ayni devre içinde Al· 
manya üzerine yapılan şiddetli hü
cumlardan sekiz İngiliz bom bar • 
dıman tayyaresi dönmemiştir. Bun
ların ikisi 28/29 ikisi 29/30 geceleri 
biri 31 günü, biri de 2/3 ve biri de 
3/4 geceleri zayi olmuştur. Bizim 
tayy relerimizi önlemek istiyen bir 
Alman tayyare düşürülmüştiır. 

Fi.ozof Bere•"" 
öldü 

. Nev Vişi 6 (A.A.) - Tanınmıı 
Fılesof Bergson bugün ölmüştür. 
B. Bergson 82 yaşında idi. 

Ecnebi limaalarıaa 
gidecek yapurlar 

Londra 6 (A.A..) - Alın.an haYa 
kuvvetleri, eumartesiyi. pazara bal· 
lıyan gece İngiltereye yaptıklan 
hücumları bilhassa Büyük Britaıı
yanın garp mıniakaaı ile cenubt 
Gel memleketlerine te.cih etlllİf" 
lerdir. Londra nuntakasında alarm 
saatlerce sürmiiftür. Fakat hücum 
küçük mikyasta olmuştur. Garp 
sahilinde bir şehir. bu harpte, şim
diye kadar gördüğü akınların eıı 

süreklisine uğramıştır. Birçok yan
gın ve infilak bo.mbaları atılmış, 
birçok evle bir konser salonu yı· 
kılmış, bir ki1iııe de yanmıŞtır. it
faiyeciler yangınlarla bombalar al
tında kahramanca mücadele etmiş

lerdir. 
Gtrbde diğer bir fl'hre pek az 

bomba atılmış 'Y'e çıkan yangınlar 

sür'atle söudürülm~ür. 
Pazar sabahı erkenden birçok 

bombardıman tayyaresi cenup Gal 
şehirlerinden biri üzerinde UÇJnllf" 
}ardır. DükkAnlara ve yazıhane -
lere isabetler vtılri olmuşsa da ha
sarlar umumiyetle hafiftir. Pazar 
günü gündüz yapılan hücumlar kiı
çük mikyasta olımuştur. * Bükl'I, 6 (A.A.) - Stefan: 
Havaların !enalıb yüzünden 36 saat

tenberl ecnebi memlckrilerle telefon 
muhavereleri ke9ilmişt.tr. 

Meyhane şarkısı 
( 1 inci aahf!"'1eD devam ) 

lar Vekaletinin yalnız içki değil 
cmeyva suyu• da imal eden bir fab

rika kurması, çikolatalara içki düş· 
manlığı için vecizeler konulması 

iatenilecektir. 

İçki düşmanlan meyhan~Jerin 
erken kapatılmasını da Dahlliye 
Vekaletinden illterneği dün karar
laştırmışlardır. Aynca, radyoda 
mey J8l'kılarına yer verilmesi de 

kongrede şiddetle tenkit edilmi~ 
tir. Yeşilay kurumu bu hususta 
da Başveka~te müracaat edecek· 

!erdir. 

Bulg1u Kr lı 
( 1 inci sablfeden dt-v:ım) 

Salzburga gitmiştir. Filof'un Hit · 
' !erle de görü eccgi zarnedilmek -

tedi.r. l 
soVYET SEFİRLERİ ÇACIRILDI 

Londra 6 (A-.\.) - Haber alın
dığır\a göre, Sovyet Rusyanııı 3.o· 
manya, Yugoslavya, Bulgarıstan, 
Yunanistan ve Macaristandaki se
firleri Moskovaya davet edilmiş-

lerdir. 
( ı inci sahif~dcn devam ) 

fer edecek vapurlarımız için yeni 
kararlar alınmıştır. Parti RelBİ geldi 

Armatörle, şimdiye kadar bazı Birkaç gün evvel Ankaraya git. 

Londra 6 ( A.A.) - Londranın 

salihiyettli mahfillerinde beyan 
olunduğuna göre, Bardiyayı yirmi 
bin kadar İtalyan müdafaa erlıvor
du. Demek oluyor ki, alınan 150.000 

esirden başkaca daha hır miktar 
İtalyan esir edilecektir. 

Mevcut kanaata göre Bardiyanın 
sukutu orta şark har<'katının en 
mühim safhasını teşkil etmektedir. 

Sidcli Baranninin, Sollumun ve 
diğer muhtelif müstahkem mev • 
kilerin zaptı Mısın istila hususun
da her hangi b;r teşebbüs imkanını 
azaltmıştır. Bardiyanın zaph ise bu 
imkanı tamamile ortadan kaldır • 
mışiır. Tobruk Bardiyadan 110 ki
lometre uzaktadır. Bardiya İtalyan 
İmparatorlugundan filen İngiliz • 
!erin eline geçen ilk şehirdir. 

Trablusda harbeden İtalyan or
dusunun vaziyeti cdden çok fena
dır. 

Bardiyanın zaptı İngilizlere mer
kezi Akclenjzde yeni lrir liman da
ha temin etmektedir. 

Bardiya taarruzunu yapan A • 
vustralyalı kuvvetlere büytik bir 
muvaffakiyetle kumanda eden Ge· 
neral Mackçy, 1916 dan 1918 e ka
dar Fransada bir Avustralya piy'.\
de tıı.burunun kumandı n lığ 'nı et
miştir. Sivil hayatında Sydmcy'de 
bir lis"'1e Öi,'l'elmeniik yapıyr.rdu. 

ita/ya ile 
Anlaşmamızın 

Tek Çare3i 
(BD.$1naka!eden devun) 

Yunaıı orı.;u.uııun ka ramıınea 
mukavemeti ve akını karşısında 
kendisine •atlama tahtPsı• ittihaz 
ettif:i tahtaravalli oyunt ııda Ar
navutluk topraklurıııın ilerisine 
dcğiJ, gerisine fırJamı~ ve Tı·ahlus
gt. pta da dur.nadan gc.-iye do;;ru 

" süriilmiye ve atılmıyn başlauı.ıış-
tır. 

Arn:.vut!.-~ ta ac!("mi nıuvaffa _ 
kiycte uğrıyan, Trablusgarpta 
•m ~bur tP.:arruz ord1 sunun• he
ziır.etine ~ahit olan İt•lya, artık 
bugün icin Balkanlarda, cenubu 
şarki Avrup~ında bir kemi~·et 

ve keyfiyet ifade eıJcınez. Anuk, 
Türk d vleti, Türk milleti Tiirk 

' mathuc.tı dünyanın UPiun1i si,·asi 
gidişi bakımından hiçbir devİ~tle 
nizl ve ibti1.~lfa düşmek niyetinde 
bulııumadığı, ancak mukabil nis
bette muka!ıelcyi kendisine pren
sip ittihaz eylediı';-i için İtalyanın 
vaziyeti ve içinde bulunduğu şart· 
!ar ne olursa olsun onunla dost 
kalmakta, nizasız ve ihtil&fslz bu
lwıınakta tereddüt ehnez. YalnU< 
bunun tek şartı Ciornale d'İtalia· 
nın: 

vapurların mütemadiyen dahilde miş olan Halk partisi İstanbul ıdare 
çalıştırılmak barice sefer yapma· heyeti reisi İzmir meb'usu Reşat 
larına müsaade ediJınediğine iti- Mimaroğlu bu sabah şehriJ11ize döıı- · 

ahi
ld ki •ltalya Türkiyenin vaziyetini 

raz etmişler ve gerek d e ve müştür. Reşat Mimaroğlu vilayet 
f 1 

· · b- yakından alaka ile takip ediyor. 
gerekse hariçteki se er er ıçın U· parti kongresi hakkındaki raporu· 

tü
·n vapurların sıraya konul:nasını ıeklindeki kuru, ahülaınel yarat-

nu alakadarlara vermiştir. · hd mıya müstaıt le it yavesi değil; 

istmişlerdir. ~==:::::::::;;; İtalyanın bugün ve bundan böyle Komisyon, daha karlı olan harıci 
seferlerden bütün armatörlerin mü- ı j Türk milletıne, Türk vatanma, 

, Tiirk mcııfao!lcrine aleyhtar en 

sa,·i urette istifadesini temin için l ı:,,:;,~~!!~~~!~=::~~ı küçük aykırı bir hareket! n ken-
yeni bir kararname hazırlamıştır. disini menevlemcsi ve bunu yer-

Münakalfıt Vekaleti bu karama· halyaya yardım yüzünde deği,mesi mümkün ola-
meyi koord'nasyon heyetine vere· nııyacak bir temin tarzı ile temin 

(2 inci sahifeden. devam) 
cektir. ve tekeffül etmcsitlir. 
H la Nüşus Kağıdı İngilizlerle ıı-arbi Avrupada döğü- Ancak. bn şartın tahakkuku ile-

( 1 
'ncı so.lıifcden de.va!"} şen tayyure filolarının bir kısmı, dir ki, İtal~·a Tiirk matbuatında 

. . ·ı ı . c kanıını rıbe- ayni Ingilizlerle düi:üşmck i~in zam•n zar.•~n u•· ı: n tereddüt . 
ma1·1-;1 ırııı a· e ~rın .. A' -' niıe ., .... el ceklrr d ıneklir. Bu ' ·ı üfus cıız· u !erden ve •'iphdrraen kendi<;ni 
tin aulatılıuru;ı suıctı e n . haberin İngil!erede İtalyanın zil. Jrurtarnl1ilir ,.e kendi derdi ile 
d•»ları verdirilın 5İ istenı:nış v .. 

8 tını tebarüz ettirmt olmektan b b k ı ··· Ak • h i -- aş aşa -n a uır. sı alde. tal-
nüfııs tezkeresi oJı:nadı~ından yuz· baska bir aliıka uyaııdırmad.ğı gö- yanın kendisini en kuvvetli zan-

·ıı:nedik· i lerce çocuğun mektebe gı "Jıne tedir. Biliıkis ngıli7kr, Al· nettiği ve yaygarası ile ortalı<>ı 
JU k d • ik' ~ 

!eri anl:ış.lmıstır. ıı"anıtı daima açın ıgı 1 cep- ka»ı> kavurduğu zamanlarda dahi ı 
· ·da ına, k ·r Bundan başka mektep çagın beli ınulıarebe yapma vazıye ın.~ kcnw inandığından bn•ka hiçbir 

iken ıııakul sebeplerle mektebe d" tü<.ünden biraz da memnun go- şeye kıymet .ermiyen Tiirk ınat
gitıni en 6 yuşından 12 dahil ya- uş ~1 t diller. İngilizler bakı • buatından •Ükut ve fuzuli bir dost-

ünn1c ~ e 1 
"'na kadar •ocukların nüfus tez- r · et ne olursa 0 sun, luk beklemek gültinç olur. Tür-
.,. , dan vazıy d'"'' d 
kere i gösterilmek suretile tram· )111Jl ı\)cdenize gel ıı;ı • kiye, Türk matbuatı yalnız keııdi-
vaylıırda teıızil3tlı tarifeden isti· AJı:nanyaııın ve ttal) aıım zifın· sine dost obnlarm do.tu ve ken
fade etmelel'İ de kongreden talep :ıııeyda~dad~u veıiyet, her halde di emniyetinin, kendi Belime! ve 
olunmuştur. Bu dileklerin hemen 

1 

dan dogaıı. jııkişafında ehem • kendi mtnfaatlerinin bekçisidir. 

Belediye Reisliğine !ıildirilnıesi mücadele~ıı:ııerba)edir• J::TEM IZZh'T BENlCB 

kararlaştırılmıştır. nıiyetli bır 

ON24SAA1' 
içindeki 

l s p o R 1 Zevk alemlerinin hazin neticeleri 

Dünkü maçla- T crDb iz, !T um 
1 Hadiseler rın neticesi b z 1 k 1 z 1 a r n a ~ 1 1 

(Bu yazının metinleri Ana.. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıstır.) 

Dün ille maçlarına :Ka<Rköy ve 
Şeref stadlarında devam olun • 

dO ürülü rl ? 
Tellris eden: MUAMMER ALATUB 

muştur. Kadıköyünde Fenerbah • R~ .._ • 

1
- opor .. Jl yapaıa ·-

çeliler Kasımpaşalıları 4 • O yen- , ' ı 
Dua haberlere göre, Viyanaya mislerdir. Beşiktaş • Vefa maçınt HALÜK CEMAL 

tedaviye giden Bulgar Başvekili da BD"'ı. '-9~taşlılar 6 • 2 kazanmışlar- Eneikt • · • 8 .._ _ •• _,, 1 
Filof, bu şehirden meçhul bir sem- d:ır ~·- J • l&minde genç ve gOzel bir k.w:atl ı Ziya 
te doğru hareket etmiştir. Bulgar ş ıs eref stadında lıtanbulsporlu • minde bir fab'.·ikaııtır bir. ıeoe. sarbüfı 
B11tvek.iliııin Bitlerle göröşmek Ü- !ar Topkapılılara 5 • 1 galip gel • edip bir eve .ıötilnntll ve orada iitfal 
:aere Münibe veya Salzburga git- ·şı G etm!ıılir. Llnua uiradtı buyülı: te' .,.. 
miş olduğu zannedilmektedir. Di· mı er, alatasaraylilar Sü!esy:ıne- U ancak oabahle:rin anlalllll ır. O:,,, i 
- niyeli!eri 7 • 1 mağlilp etmişlerdir. hıçk.ırın(l\ır. 

8 

•• 1 
ger taraftan, Bulgaristanın yeni· '"'==============-1 ı- Zlya c Bütün lat*balinl teınin edece-
deıı lıazı askeri tedbirler aldı"- • &• arruzu muvaffak olamamıştır. i- ilm> diyerek onu temin, teselli etmek·. 
söylenmektedir. Midir ' '·-'- . 1 talyan mukabil hücumları büyük · ~ bu lwlıle artık evine, eak4 

SU\ EYŞE T • • ';C,UZ MU'. mesud vuvasn d' · 'inci z 
.t>JU• sayiat verdirilereŞ tardedi!ıniştir. , a onemı.yece• en iya 

Ronıatla lıulunan bir gazete mu- y 
1 

Beye kendisini terkctın~ınsı.ni yalvan• / 

h b
. . unanlı ar şimal cephesinde 1509 yor. o temin ""'-or v·e bu temıruı· ttan 

a ırıııin bildirdi~ne göre, İta! • ,_, 
d 

metreden yüksek mühim tepeler sonra berabere~ ~a çıkıp Um••~ 
ya n, halktn maneviyatını yük • · ~-ışgal etmişlerdir. yepyeni elbise ve tuvaletle bo:ralı, DD-

seltnıek için büyük bir faaliyet Son giinlerde Tepedelen • Kli· düleli bır kız yapıyor. 
sarfedihneldedir. Roma siyasi ıııe· Şimdi geca \'akil bl • ı ı·~'" ıura mıntnkasında şiddetli mu _ ' r _..,, ı, ....,,.. 
hafilinde, Süveycı nuntekusı da da- yerdeler .. LAınia yeni kıyafctıledir. V• 

• harebeler cereyan etmiştir. Bu art 
hil bulunmak üzere, mihvercile .. ık eski mevhum yaver ,ihtirasın kızı 

mmtakada Yıtnanlılar esir ve le- olmaktadır. Lilnıia bize sonra&ını .nvı. 
rin ya.kında Akdenizde büyük bir ~, 
taarruza geçL-.:eği talımiıt edilmek· vazımı harbiye ele geçirmişlerdir. anlatıyor: 
tedir. Spanidisin kumandasında Kat- Birazdan Zıya beyle odamıza dö-

İtalyan Hariciye Nazın Kont somis isimli Yunan denizaltısı ı~d- nerek başbnşa sihirli bir ı:ece da-
Cianonun daveti ti-zerine, 406 Al· riyatik denizinde bir İtalyan pet. ha geçirecegimizi, beni kuvvetli 
man subay ve eri İtalyan .Riviera· rol gemisini batırmıştır. Yunan kollarının arasında sabaha kndar 
5ında dört haftalık bir nekahet kumBDdanı bir derece terfi ettiril- sıkıp seveceğ.ni düşündükçe si • 
devresi geçirmişlerdir. miştir. nirlerim tatlı tatlı geriliyor; bü • 
Amerikanın Roma büyük elçisi Röyterin bildirdiğine göre, İta!- tün varlığım, kalbim ve gözlerim-

Flipis, bir tayyare ile Liz1-a gel- yanlar Arnavutluğun merkezi o- le yüzüne bakıyordum!. 
miştir. Lizbondan 1talyaya geçe- lan Tirandan 30 kilometre kadar O da ateşli bir moktop çocuğu 
rek vazifesine ba§lıyacaktır. bir mesafede kain Elbasana doğru gibi sabırsızdı. Bn gece kadehleri 

Böyök elçi geçen ağııstostanberi yayılan YunBD tazyikini durdu • birbiri fu;tiinc içi~·ordu. Fakat ba-
mezun bulunmakta idi. bilmek için gayretler sarfetınek • na fazla içki vermiyordu. Bunun 

TUNADA SOVYETLER tedir. Elbasana giden yol üzerin· sebebini sorduğum zaman çapkın-
Londradan haber verildiğine gö- de İtalyanlar tahkimat yapmak • ca güliimsedi: 

re, yal<• da, Köstence ile Çerııa . tadır. Yunani•tandaki İngiliz ha- •Ynoo!. Herşeyin fazlası zarar!. 
vods arasuıda Tuna nehrini Kara- va kuvvetleri Elbasanı şiddetle dedi. liu nkş;.; J.!ıc iiç hıdeh yeter. 
denize bağlıyacak olan bir kaıırıl bombardıman etmişlerdir. Yuııan Maksat neş'clcnınckti. İşte o da 
inş:ı edil••ektir .l\tu,·asalayı dol:· resmi tebliğine göre, son me\'zii old" .. ı•eın ~ok içersen sana doku· 
rudan doğruya temin edecek olan l nur. Sızar kalırsın. İn nıı hayatın mu 12rcbclcrde içlerinde subay do 
bu Lana! sa:v, esinde, bugün Sov . 1 her zevkini a. ··J..kcn tatınalıdır!.• bu unmak üzere yeniden 20-i esir 
yetlerin kontrolü altında bulunan 1 Sonra koltu ı I . bana cio;;,.,, y.,... a ınmıştır. Bundan ba~-:ı.a bir çuk h' -

Tunanın ağızlarıudan geçmek ih- !anarak masanın altmdBD elini u-
otomobil ve harp malzemesi iğli-

tiyacı bertaraf edilmiş olacaktır. zattı sıcacık parmakları çabuca • 

B 
nnın cdi]ıni'..tir. Amcrikn Birle~ik 

asarabyanın ilhakıııdan sonn, cık parmakları·nı, avucumu buldu. 
devleti, Yunnnistana 25 seyyar 

Sovyetler Tunaıun şimal ayağını Onları snnsıkı sıkarkt•n luvılcinı-
hastane malzemetıi göndcrmektc-

kontrol et1ecel;: bir vaziyete gir- laşan gözlerile ıııöderime, çıpluk 
mişlcrdir. dir. omuzlarıma, kollarıına yiyeceı.. gi· 

HARDiY.\ KALE;::i DÜŞTÜ Rl'ZVELT NVTUIC SYLİYECEK hi k'.•rak yavaş yavaş, fa.kat ~ı-
L;byıı cephcsmue ıarp yeni bir V• şıı.;:lur.dan gelen haberlere cıklıyan bir sesle: 

muvaffakiyeUe İngllterc lehine in· göre, Ameri!:a Cunıhurrcisi Ruz- •- Yavrum .. Canını benim!.• 
l,kiş.:!Jar gOO. ermi~tlr. Dün gece, velt bug-Un kcr.grc bu2urunda nıü- dedi. ç 
Bard'.ya knJes;nin biltiin şiıııal ıuın- bin1 bir nutuk söyJiyecektir. İn - Artık ne haykıran, inliyen, si-

takasıııı tutan Jtclyan k t'al rı tes- gilttreye ) a: lını için hazırlanan nirleri tulU)IUran müzik, ne ılı.k, 
lim olmn.ga ınt rbur e. .. ~ loıiş)crt1ir. progr~n1ın tatbikHtını idare etınek aydınlık salon, ne ctra'ı saran s s 
İng'liz rlevrP· cleri iu B xdiy~nın üzere yeni J»ı hiiJ~Uınct korpo as- ve kahkahalar ... bunların hiçb;ri-

i~~ne girmh;f ·ıdir. Dü~nınn •niiJa- yonunun h. il edilc::t:,:;:i riva~cti niıı içiındc, bt.•nli;iıde kı ·ıneti yok-
faası ~inıdi ynl•11z S[' ,_ nııntaka _ dolaş.ınaktad 1 r. Ruıvcltin bu nut- tu!. Bu gece o kadar snrl~'l~ d"'ğil-
sının dış salın~ınu in h>.;ar et .. kunda, uulti sıınayiiıı filen harp dinı. Aklım lıu~ıında idi. Fa nt 
mektedir. n·:.~ nnndAn 15 bin c~ir zanı;;nındnhi esasl11ra gö•c teşki- sarl•u-ı olırı: c1 :;:ım halde dakikalar 

aluın1ıştır. :,Iukavcmct cdrıı1crin ]8tlanrl1rılmasın1 talep edeceği söy- geçiik~e 'H~nr "iın banıbo~ka hir 
temiz!nme an1rliyesi muvaffo.ıki _ lenm<'ktedir. atc~le :anı1 ·or. a'·ct;ımki giinuhkiır 
yetlc dev:ım ctınektedir. ALTI AY l\IUKAVF IET zevklerin batı 8'1 ile c'n•iyet

1
1?1in 

A\·nstr .. J ·tth ~ .. 1'.rrler süngii ve Londrada çıkan Observer gazc- • ebedi zfıfını yine alev nlev damar-

el b ' ı rı ile Hi~l'm ederek tesi neşrettiği bir makalede, Ame- larımda duyuyordum! . 
BarıJiyadaki mevzileri zaptetmiş- rikanın yardımı yetişinciye kadar Zi) a bey son kadehini içerken 
lerdır. Tanrruz büşl'ıdıktan bir saat tny,;lterenin dayanması !ılımı gel- hali\ anlatı 'ordu: 
sonra İlah. ·an müdafaası mai!!"" «- Li'ınıia Allah •eni zaten ö-.... u,.. difı,ini ileri sür ... nekte, ve dayanma 
edi!n•._stir. ltalymıla.r cenubu gar- d ı · · 1 Id zenerek yaratm:ş!. Lakin bu el· mü < etının a tı ay o ıılttıııu ilave 
biden taarruz b4'klemedikleri için etmektedir. Düşman bu allı ay i· bise, bu tuvalet o kadar yakıştı. 
yine ı:afil avlanmı~lardır. çinde ne yaparsa yapsın İngiltere Bütiin güzelliklerini öyle mey • 

BARDİYADA INGİLJZ dayanacaktır. dana çıkarclı ki!, Bilmem şimdi 
DONANMASI FRANSADA VAZİYET halik bizi, seni görüyor mu?. Fa· 

Brrdiya kale&inin bombardıma
nına lııgiliz donanmasının nasıl İf" 

tirak ettigine dıı.ir yeni tafsilat gel
miştir. İngiliz donanmasına men
s11p zırhlılar ve daha bir çok harp 
gemisi, sahilden 6 mil mesafede 
bulunuyorlardı. Hticum başla • 
mıştı. Gemiler, Grazian;nin kalesi 
üzerine en aşae"ı 300 ton obüs sa
wrmuşlardır. Bombardıman 911 
dakika sürmüştür. Hava şartları da 
çok müsaitti. Deniz sakin, rüyet 
mükemmeldi. Ateşe, Amiral ge
misinin 15 pusluk tnrlnrn1nı sal
vosilc ba;launııştır. I>ii~ınanın sa
hil muhafaı~ botaryalorı mukabe
le etmi~lcrılir. İtal~·anlarnı bu 
meydan okuyuşuna, İngiliz gemi
leri en küdik topları ile cevap 
vermislcrd;r. Bu sırcdn, ~ahildcki 
büyük kaya parraları askerleri ve 
miidafaa k isatını e•erek ve ton· 
!arca taş )UVarlıyara dcni>:e dö
külüyordu. 

kat insan elinin bir genç kızı bir 
Vişiden gelen haberlere göre, günde bu kadar nefis, muhteşem 

FransU< kabinesi, Bahriye Nazırı yapacağını, bayır yeni baştan ya
Amiral Darlanın riyasetinde bir ratabileceğini bilseydi, eminim ki 
toplantı yapmıştır. Madrid gaze- Allah bile beni, seni kıskanır, ha· 
telerinin Berliuden aldıkları ha· sedindeıı çatlardı! .• 
berlere göre, Vişi hükihııetinin va- Manasını pek anlamadığım bu 
ziyesinden Alman hariciyesi nıem- cümleye kartılık bnlamadını.. Ar· 
nun dcğild:r. Vişideki miicadcle • tık tek arzum bir an evvel lıu-

ler Alman taraftarları ile Alman radan Ç1kmak, ikimiz yapyalnız 

aleyhtarlıırı arasında cereya·ı et • kalmaktı. Zaten o da hareket için 
mcktcdir. Bir Fransız • Alman teş- hazırlanmıştı: •- Hem ben seni 
riki mesaisi rle, bu mücadelenin etraftan d~ğil, Allahtan bile kıs
neticesine bağlıdır. Londradaıı ge- kanıyorum. Haydi gel artık kal
len haberlere ı:öre de Petenin Al- kalını!. Yuvamıza gidelim haya • 

manyaya kar ı hareketi daha T.i

yade sert bir mahiyet almıştır. Al· 
maular, Mont • Cemis deıniryo • 
!unun kontrolünü istemi ·!erdir. 
Bı• hat, Alınanyadan Fransaya gi
den en sür1ntli muvn!'la]a vasıta!n
dır. Fransanın böyle bir talebi ka
bul edip etmi~·ece~ belli değildir. 

HAVA IIAil.Bİ 

tını!.. dedi. 
Hesabı görerek kalktık. Beni yi· 

ne koluna aldı. Masaların, kala • 

balığın arasından birbirimize lf>' 

kulınnt geçerkeu garsonların, JR
bancı çehrel~rin öyle bir bakışlan 
va~dı ki!. Birçoğu heyecan ve &ıP
ta olan bn yabancı anarlar bi:ı:i 
süzerken sanki: •- İşte loirblrlc • 
rinin olan me.'ut lılr çifti.• dly91'

Iardı. 

• 
YuvllllllZf. 

tomobilclen karaı:hk bir yerde i• 
)'Oruz. Birkaç ııdıı-ıl yürtiJüktm. 

sonra yine karanlık bir kapının li
nünde duruyoruz. Onun ,m çd
masile içeride bir kotu~ma oluyor 
ve saçları sap;arı boyalı, kuru yüs 
1ü, gözleri çukura kaçmış ihtiy.,. 
bir kadın bize k3pıvı açıyor; Ziya 
heyi cörü.nce insana tilı.sinınc ve
ren kısık, kuru bir sesle: 
•- Ooo .. Bu;rurun, bul urun .ır~ 

!anım!• diyor. Saorn b~-ni de yılı
,.& yıh,ık süzerek selcı• lıyor: 

.__ Sefa geldin gü\ ercini.ın!.> 
Burası ilk getchi ) er dcgil.. Sa 6 

bahleyin ı:<irdiığüm ı ad:ıı;ı da 
benzemiyor. Bu deı:-i,i!· likten bi· 
raz şa~ırıyor, fakat nereye gdıli
ğimizi soramıyorum. Hem sors:l.1n 
da ne olacak. Ben artık hep ona 
tibi, <t'Siri, kölesi değil miyina?. 
Zaten kapıyı açıuı kadın da ne gii· 
zel söyledi: B:ına •Giivercinim!.s 
dedi. Evet kanadı. kolu lıopmu~ bit 
lfilvercin .. •Atmoca. nın eline, pcn 
çesine düşmüş hir kusun; höyle 
bir nrl~n11n, iht'ra~1n esiri olmuş 
bir kızdan n~ r .. kı var ki?. 

Birkaç merdiven çıktık. K•dın 

kapalı bir kapıyı artı. B'•i yn nız 
bırakhktan Mnr:ı: •- AJ!nh ra • 
hatlık versin?.. di~·e çekildi. Oda 

sıcacık.. Bir k~cki komodinin 
lherinde ye~il hir elektrik ab3 • 
jorundan hafif biT ışık ireriye ya· 

yılıyor. Divan, aynalı dolnp, ko • 
modin ve knryol:ıy1 ~çf'riYnr. Di· 

ğer tarafta lı\i:vil bir m:ın'!alda 

kızıl ateş parçaları ürpere jrpere 
titreşiy<>rlar. 

Ziya bey mantomu kendi eliyle 

aldı. Sonra aynklrnplarınıı, çorap
larımı d3 çıkardı. 

(Deıoomı var) 

Asker gözile 
ce heler 
( l ir..:ı sahıfeden devam ) 

saat iç.inde muk:avemette-n vaz g ı.,.,-ı!t' 

\erdir. İlle rako.1nllra ıöre, alınan İ~l 
yan esirlerinin miktan 15 buıdır, BaN 

d.iya mu.ha.hılannın bu kaıW olrn d: 0"1 

ve daha 5 - 10 bın k~b1ln es<r du;ıec-<.• 

il muhakkaktır. Bu vazıyctte ort~ 

Libyadaki İtalyan ordusu ~·ok zay,{19 

mış bLıh.:nuyor. Mane\ lyı.tı d~ı bo u ao 

bu l;u\ vetlo.:ı-in cabuk tcm..ı.lcn egJ 
ümid ı::rlilebiJiı·. 

Y ıJN AN HARBİ 

Yunanlılar, merkez cephesinde İtal

yanların son bir gayretle yoptıl<lıırı bu. 
tün 1nukabil hı.icuml. n m ' Ca.k l o 
pliski.trtmüşlcrdir. İtalyanların ger d 

Tirananm 30 kilometre kadar şarkında 
mühim yol üzerinde kuvvetli tahkımo.tt 

yapnıaga başladık~ı yolun~a h .... b rlr-r 
geliyor. Bu hatta gtu.ıde üç dört tn-ke 
tahşid etmişlerdir. 

Anla~ılıyor ki, İtalyanlnr, son bir tJı .. 
lih tecrübesi olmak uzete, Yunanlılara 
kaıııı bu hatta nn·k:ı.vemet etmeğe ea .. 
lıtacnklanlı..r. Cephenin dl&er kısımlıı"' 

rında cereyan eden ffi(.'\'zıt muharebe" 
lerde Yunanlılar yeni tepeler ı•aı ~ 
esirler, pnaim almakla dovam ediyo~ 

!ar. 

Bir çocuk 
Arkadaşını 
Bıcakladı • 
Kurluluşt& Baysungur sokağında 

166 numarada oturan 12 yaşında 
Necdet Yağcılar ile aY'll mahallede 
oturan ll ya~ında Bülend Esmer 
?yun oynarlarken kav~~ya tutuş· 
muşlar, Necdet cebinden çıkardığı 
bir çakı i~ Biılendi m~htehf y<'r· ' 
!erinden yaralamıştır. Bülend •ıe
tişenler tara!:ndan Beyoğlu has • 
tanesine kal rılınış, küçük carih 
yaka! nır~ır. 

YARALANDI 

S'rkeci nh ımına bağlı Sinop va
purunun bordas,ndaki HÜSC),n re
isin mavnasına ge.midf'.n manda • 
lina sandıkları verilirken sapan 
kopmuş v" sandıklar tayfa İbrahim 
oğlu Hasanın üzerine diişilp ya • 
ralanll§tır. 

Bu inhidam ıı" yüzünü toz bu· 
lutlarile kaplamı tır. Bir miiddet 
sonra İtal:Rn bataryalan susmuş
tur. Bir torpito muhribi gecelevin ' 
Bardi:va limanının tn içine kcdar 
girmiş, bir İ !yan gemisini bntır
mış ve diğer bir ı:emiyi de yaka
layıp getirmi,tir. 

Y11SAN H RRİ 

Dün hiçbir İtalyan nınkabil ta-

İngilizler istiliı Ussü olan linıaa
ları bombardıman etmoikte ber
devamdır. Son gelen tafsıl ta göre 
Alm:ınyanın en mühim sanayi ve 
deniz te-zgfilılan llmoııı olan Bre
men, son İngiliz bombardunanın
dan ..,ora, artık bir harabe halin
dedir. Almanların fnglltere üze-
rine nkuılnrı ..,n iki gündür 
hafif geçmektedir, 

ço)c 

Bnz.ı Ciyalann, odaların da ca
nı, rulıu oluyor- Ziya beyin •yu
vamız• dediği yer Beyojılunun ne
re..ınde, lı angl bir izbe sokağın a· 
partımaııında lıilmiyonun. Yalnız 

'-ltantanın önünclen bizi alaıa e>-

DENİZE DÜŞTÜ 
Kadıköy iskelesinden harPket e

den Moda vapun;na atlamak !stı· 
yen Ligor ism' nrle biri denize diil-

1 mii§, lwrtarılın~ ır. 



Ya.san: l•lıentla F. SERTELLi No.85 

<< Ölüm postası » kalkıyordu .• Ve 
bu postayı felakete sürükliyen 

makinist, postacı T alit efendi idi ! 
Abdülhamiditl iııtibclat ele vı ine ı ıer temin adeftk, bu suretle Rlte-

rahmet okutan o meş'um harp ııe- natm dev111nına çalıpnıştı. 
nelerinde iki kişin.in bir yerde dert-! Umumi harbe giren h~, if
leşmesi, veya hariıe ait küçük ve te böyle tarihte bile eşi görülme
basit görüşlerini arkad~ile müna- miş ihtir11Blarla gözleri kararan 
kaşay• yeltenmesi - maazallah - lıir kimselerden mürekkepti. 
felaket sayılırdı. Hemen ensenl7.de Hüldimet, milleti nereye aürük -
bir memur tüttr, zindanlara aııııc, lediğini bilmiyordu. 
divmıharplerde bıı cür'etiıılziıı he- Millete gelince, o da, büyük bir 
sabını verlrdintL, 

Halbuki, o meş'um harp yılları 
içinde İngilizlerin bize teklif et
tiği sulha temayül göstermiş ol -
sayd1k, Ne Çanak.kalede yarım mil
yon fdıit vermiş, ne de Rus cep
hesinde boş yere kan dökmüş ola
caktık:. tl'stelilı:, Türk milleti yıl -
larca bu ıztırabı çekmiyecek ve 
sulh yolunda anlaşarak, beliti de 
baŞ'ka milletler için de bir sulh ka
pısı açmak vesilesini .bazırlaınış o

lacaktı. 

* Memldı:etin her köşesinde Bal -
kan harbinlıı elim bir neticesi ola
rak manevinat bozukluğile bera -
her, ahlfilı: mefhumu da ortadan 
kalkmış gı1ıiydi. 

Edipler, mütefekkirler, ilimler 
ırusııyordu. 

Sıımuıyanl&r da millete faydalı 
bir tek satır yazmış veya söylemiş 
değillerdi. Ortada bir tek şair kal
mıştı: Me~t Aıti1. Milletin ıztı
rabını ondan başka terennüm eden, 
ondan başka inleyen yoktu. 

Tevfik Fikre tin: 
cHAll m'ltan dişlere hep lokmai 

tıı'amL.• 

Dediği gibi, tatmin edilmeıni§ lh
lira.ılıu, iyanlıklarla, meb'usluk -
!arla, meclisi idare azahklarile taı
min ediliyor; dolmak bilmiyen mi
deler doldurulmağa çalışılıyordu. 
Başta öJ}e bir hükıimet vıırdı ki, 

memleket halkını görkörüne ve ga
filane bir itaate mecbur edecek lta
dar - istisnasız - herke&i korkut -
mWJ veya kendilerinin çekindiği 

her şahsa büyük büyük menfaat -

Bayramda yalnız 

pşkınlık ve korku içinde, nereye 
gittiğinin, ne tarafa sürüklendiği
nin farlı:ında değildi. 

Hiikümet, nereye gittiğini düşün
meğe lüzum da görmüyordu. Ta
ıat paşanın bir sözü bunu pekila 
izah ediyonlu: 

<liükfunet fazl• düşünmüş ve-
ya hiç düşünmemiş olabilir. Her 

ne şekilde olursa olsıın, harp bir 
emri vAki. olmuştur. Harpten iç
tinap edemeyiz .. Ve edemezdik.> 
Öyle ya.. cBüyük efendi. bir ke-

re kerameti savurmuştu. Artık, 

verdiği karardan nasıl dönebilirdi? 
Lutfi Fikri merhum: 

cMazisi şan ve şerefle dolu kos
koca bir milletin ölüm postası 
hareket ediyor. Nereye gidiyo -

ruz? Sakın sormayın! Niçin gi
diyoruz? Bıınu da bilmiyoruz. 

Biz bilmişiz, bilmemişiz, bundan 
ne çıkar? Bu muazzam pos

tayı götüren bir postacı var ya. 
Hepimiz canımızı Ol'la ve onuıı 
iki üç arkadaşına emanet ederek 
yola çıkıyoruz. Bu seyahatin, bu 

korkunç yolculuğun sonu şüp -
hesiz ki, bir uçurumdur. Zira, 
trenin makinisti olan zat, bu ma
kineyi ancak bu kadar idar2 ede

bilir. Hellillaşalım arkedaşlar! .. • 
Talat ve arkadaşlarının, Lutfi 

Fikriye neden hücum ettiğini, onu 
neden imhaya kadar çalıştığını 

şimdi anlıyorsunuz, değil mi? 
Bunun gibi, çarçabuk boğulmuş, 

sindirilmiş ufak tefek sesler de 
varıl> 

(Devamı var) 

•• M\*!Mh 

KIZILAY GA 
h~nlannızı 

olacak.sına. 

ımnekle 

ı LAN 
FIATLARI 

l liiu sayfalarında .. ntimi 
, Diğer ııayfalarda 

( 3 üncft .. yfada 
ı 2 aci Nyfada 

1 aci Nyfada 

Müracaat yer•: 

" 
" 
" 

5'J Krş. 

100 " 
200 " 
2!>0 " 
500 .. 

i-..ı., pootahane arkasında İlirıcılık Şirketi Telefon : 2009' - 95 

l;lJ•Il•l 
Dalp Uaunlağu• 

1548 m. UZ Kc/s. 128 Kw. 
T.A.P. 31.7 m. M65 Kc/ .. 120 Kw. 
T.A.Q.19.7Sm.. 15195 Kc/s. 211 Kw. -

Saat 18.00 Program ve memleket 
saal ayarı. 

18.03 Müzik Radvo caz orl<estrası 
(İbrahim Özgür idaresinde). 

rn.40 Müzik: Şarkı, türkü ve tak
sımlcr. 

19.15 Müzik: Swing dü<lSU R. Le
dıı ve Hei4dı - Smith tarafından. 

19.30 Memleket saat ayarı ve a- ' 
jans haberleri. 

19.45 Müıik: Radyo ince saz he

yelı. 

2.0.15 Radyo gazetesi. 
20.40 Müzilı:: Lucienne Boyer'in 

....... 
Umumi acentalığ>: İııtonbul, KuUu 

ban 1/4. 

1 

plakları. 

21.00 Müzik: Dinleyici istekleri. 
21.30 Konuşma. 

21.45 Müzik: Radyo orkestrası 

(Şef: Dr. E. Praetorius) 

22.SV Memleket saat ayarı, ajanı; 

haberleri; ziraat, eiıham - talivillt, 

kambiyo - nuJ<ut borsası (Fiat). 

22.45 Milıiık: Cazband (Pl.) 

23.~/23.30 Y arınk.i proera.m, ve 

Kapanlf. 

. . 
nılılzı.ılH t~ .......... 

Rmlik ve Eytam Bankasından 
ALI llUHIDD•N 

DCNYANl1' MEŞHUR ŞEKERdSI 

HACI BEKİR 'iEMTI Claal 

190 

116 

ili 

'99 

ll05 

H90 

btanbul, Qetıcelllö,' lıaldınal'91ıa 
ııolcaitı No: esltl 22, ,.eni 48 
:İııiaııbul, Kandillide Mez.arlılı: ,.._ 
kak No: eslci 26 
İstanbul Kandillide K- -
blı: No. eski 27 
İstanbul, Xu:rguneulı:, Babrlye Dot
"1m11Cı aokak No . ...ı..t 1, ~ M/1 
İalımbul, Kuz.ııuncW<, Delikoç 4-
7:mna çıkmıw. llOkak No. eııkl .. 
yeni 22 
İstanbul, Kuzguneuk, i.tn.tı bllia 
aokak Ne. eski, 4, yml 2/1 
islanbul, Beylerbeyl, ~ 
Abdullabağa mahallesi eokl .Azizi7 
yeni arabacılar ıookalı: No. eold 7, 
7eni 17, u 
İstanbul, Beylerbeyi, Bootaııcıbap, 
AbdullabaAa mahalleol, Hacı Ömer 
efendi, i.tavroz No. eakl 5, yen! 7 
İstanbul, Beylerbeyi, Bostanoba"' 
Abdullahaj!a mahallesi, Raolmaia 
aokak No. eski 6, ~ 4 
İstanbul, Çengelk6y, Kaldınmyol?J 
ookak No, 37 
İstanbul. Thrabya, Kolçjyari sokak 
No. ~ 10,, yeni 911, tal 8' 
İstanbul, Çengelköy, eoki Bekıirdeo
resi yeni Çakaldağı sok.alı: No: eski 
4, yeni 6 

1743 İstanbul, Boyacıköy, eski Koru 
caddesi yeni hekim Ata sokal: No. 
eski 51, yeni 53, 55 

17'7 İstanbul, Yeniköy, Ayanikola ma
hallesi Darbhane sokak No. eski 8,' 
yeni 53 

2281 İstanbul, Beykoz, Kavaklıdere cad-
desi No. esld 73, 75, yeni 6ı, 63 

:M-9 İstanbul, Yeniköy, .'\yanikola soka.Jr 
No. eski 13 yeni 17 

2154 İııtanbul, Sarıyer, Bilyükdere cad
desi No. eski 19, 21, 23, 25 yeni 34, 

Tarla 

rarl& 

Tarla 

Ey / 

Köoklil ba~ 
9/108 bisseB 

BahçeH eır 

Ev ve dükklırun 
2/3 blsaes; 
Arss 

......... 
M'l. 

'1'111 

··" 
nuo 

an 

lf386 

17870 

l8388o.48 

ıc 

ctAmam» 
~86 

11,58 
118.-

1 llukadcler 
... , •• u 
L it. 

lfOG..-

·-
1.-

ı430.IO 

111.-

U7.-

\60.-

79.-

IOG.-

285.-
68.-

••• 

.... 

'7UO 

'131.48 

so.-

ıuo 

21.-

95.:ıo 

57.-
13.60 

)' 1 1: 1111~ ..,ıı.leri: Beyotlu, Karaköy, K>dıköy 

Mısır ( Elkahire ) 
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Maliye Vekaletinden 
Dutel•iz bir kuruıluklarıD teda•ÜldeD 

danlmuı bakkıDda ilin 
Dmı' 1 ı Wr -...ı-... ,- ..,.telli lıtr '-uklar darp .,. plylf/I 

711 lı:Ul Jl2iktarda ı:üarılnui okhıilı•ııclen dantetmz bir Jruruıluklarm 31 marl ,; 
~ -... ..,Ylll...., 8- kararlq~. Danteı.ı.. bir 1turol' 
luldar 1 lliııan Ml 1aribinden ltlban:o aı tık tedavill elmi7ecelc ve bu tarihten IÔ' 
.,_ - im: _,. müddetle ,.aJıuz ~·Cumhuriyet Merkez~ 
lıam IQbeleriDCll! ... Cıımbur!:tet ııı..- lıankaaa ..,- 1>uhınmı7ıuı 7erı.,ll 
Ziraat bankam ıul>elerince kabul edlleblJettlrtir. 

Elinde clantelalz bir kunltluk bulunanların bunlan malBandıklaıile Cı"n'* 
>Vtıt ı&rk• ve ııhııM Mnh"m 1Ubele:rine tebdil ettımıelerl ilim olunur. 

c9035• c125JIŞ> 

Dnlet Demiryollan ve 
U. İdaresi 

Llm.ınları qietme · 
İlan lan 

Aşağıda isim; muhammen bedeli ve muvakkat t ıina\J ayrı, ayn ııııstetll' 
m1, olan Ankara bastcnesi muhtelif tesisatının yaptırılması ~ 18/l/1041 5' 
günü saat 15 den itibaren kapalı zart usulü De Ankanı:da idare binasında _. 
ile ve ayn ayrı eksiltmeye konmuştur. 

Bu işlere girmelt lstlyenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat 1emoıı' 
lle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekUflcrini ayni a:ü.n saat 14 de k•d'I 
k _.-on reisliğine vermeleri lbımdJr. 

)art.nameler parasız olarak Ankarada malzerne 
~um ve sevk şefJiginden dağıtılacaktır. 

Y apt.rı lecak tesisatı ı adı 

1 No. lu liste muhteviyatı çamaftı'bane tesıoat 
1 No. Ju liste muht.evJyatı mutfak tesisatı 
3 No. lu liste muhte\·iyatı soiuk bava tesisab. 

dairesinden, B.Q~ 

ltuham• .. Muvaklı' 
bedeli te•i .. ıt 
L!ra l.·ra 
0375,- 703,13 

18750,- 1406,25 
5000,- 375,00 
f375- Ul,13 36, 38 İki ananın 

2455 Sarıyer, Pnzarbaı;ı sokağı eski 7 en .f./16 hssesi 344.71 259. • • 61.86 
eski 54, yeni 76. No. Arearun L/2 h""""" 258.29 335.- 57.-

ı 4 No. lu ıı~te muhteviyatı Etüv t~.sisatı 
5 No. lu liste muhlevıyat> •acıavı banyoları, dili clb:.<lan 
ve 1>aire tes~at 1125,..-

Yukanda yazılı gayri menkul1er pe&ıl para ve a;ık 'arttırma ile satılıktır. Müzayede 18/1/941 perle'rnbe güntl sa<ıt on 
23,,38 

(12550) 
dörtte Ankara salı$ komisyonunda icraolunacak ve 1ha1e, ma.liy.e V<'~fıletinin tasvib~ i1e yapılacaktır. 

Bu h~susta daha tazıa izahat almak ıstiyenler Ankara merkez emlftk servisincveya bankamız İstanbul fUbestne muraca .~tt?~fWJJfunrnın:iffUimIT~~.:JffllUlllmIDnınR. mımillıımımıırıwillllnıılliiıı 
~ edebnırıer. Ha - 12ıs6 . ;[t T Ü R ,. İ y E C U M HU R 1 y E f 1 

1 1 - .As~erlik_Jş~e_r.!__:_I .r Z~ a t Bank s 
1 

1 21100 = 21180.-

s ıoeo = 3000.-

ı 7H = 1500.-

500 == 2000.-

8 %.58 ::::::. 2000.-

15 198 == 3580.-

80 ao = 400'1-

" ıo = 6000~ 

ı rkiye lı Eaukaıına para yattırmakla yal• 
nız para biriktirmiı olmaz, aynı Zıml"-nda 

taliinizi de denemiş olursunuz. 
lı:eı;ldeler: 4 Şubat ı Ma- ıı Kumb1"'alı ve kumbaramı 

Y"'• ı Atıı.•loo, 3 n.ıncı... besaıı~ eıı az elli 11-
t.etrbı f.a.rihlerlDd.e 7apılar ; rası bnlnoa.nJ;ır kllr'a:J& 

· cbhil edDlrler. 
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ı - ı·ukarda yazlı gayri menkul pe5in para ile ve kapalı sarf uBU.lü ile •tt .. 
lık\Jr. 

1 

2 - Müzayede, 16/1/941 per~embe günü ı;aat on bir buçukta .Ankara oall§ ko
miqyonunda icra olunacak ve tekH1' edJlen en yüksek bedel fl.faUye Veklıletinin , 

tasvjbine arzedilecektir. 1 
3 - İstekli olanlrırın. Ankara merXez emlAk &ervisinden veya İstanbul tube .. 

sinden bir lire mukabilinde bir 13artname edi.neı·ek buna gOı:e tanziın edecekleri 
iıek.lif mekl'lplarının müzayede tarihi olan ı6/J/g41 perııembe ıünü saat on bir bu

. çuğn. kadar Ankarada merkez sai13 komisyonuna tevdi etmeleri veya taahbüUü o
lanık mezkur saatle komisyonda bulunacak suretle poııta ile ıörulerm..Ieri 16-
zundır. 

' - Fada izahat almak i&tiyenler Ankarada merltez emlAk eervisine, İslaıılıul-
da banknmız şubesine müracaat edebilirler. t844-1348"l> 

Sahip Ye ne,riyan ıdare eden Bqmuhaniri 
ETEM İZZET BENiCE 

Baaıldıjıyer: SON TELGRAF Matbaası 

lg~ Kuruluş Tarihi: 18R8 
Eminönü Yab. askerlik şulıesin- I~ !'ermll)'f'Sİ: l~0,000,000 Türk Lirası 

·"'V t 

den: ~ ~uhe ve Ajaus adedi: 265 
a37 doğu.'llluların ilk yoklaması- § Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

na askerlik kanununun 14. mad- .t:::~ 
;-:-:-::- ıır.'\.""-"• .._.. 

desi mucibince 15 ikincikanun 941 ~ ~ 

tarıhinden ilıburen yapıl. ... tğa ba~- ~~ 
Jan'=.L.. ·;~Hıdan aşag1d::ı.ki hususların · f: 
dikkatle okunarak bir yanlışlığa 1 §c~ ·~~J'" .;:_,,~:;_..,;~"''" 

meydan verilmemesi ilan olıınur. ı~ 
ı - Yoklama her ayrn tek gün- ıe . 

lerınde ve sabah saat 9 dan 12 ye ~ · 
kadar devam edecektir (Yalnız §! 'lt':lJ~~· t"'" ,.. 
C te . .. l . .. t -"··) = !Fl "..!: t~~ ı f ~ 

umar sı gun erı mus esnauu. ı;;;; . --~~ ... -f '.· .r"f•' ·~ ...,.........~. ~.~ 
2 - Bu yoklamaya gelen her er § ... ~,,_, . ~~ i 

yeni harfler ile yazılı nüfus hüvi- ~ · ,,:·- " • J · 
yet cüzdan:, 6 adet 4X6 eb'adrnda ~·-- t• l':ı{ f.k: ;i ;'~, f~1İ. ·t t~· ' ~~ 
fotograf ve iki adet dosyalık sarı ..:;:.; fi~*;,,, :;g tim~ 
büyü kzarf ve ikam"t ctliğı ma - ~ ff rL • .;, '. :lİ~~aıı>'.' -

~ iJ!t~ . ·t - ... ji'.: hallin poais komiserliğince tasdik· ~ , 4,l/, . ~ ,, ,.., 

li ve fotograflı bir adet ikamet se· = 
11 .'·~~,_,;. ~~4' . 

nedile beraberf şubeye gelecektir. ~ • Y ~.~:.~;~,ıır.;;:;•2 
3 - Bu doğumlulardan mektep- a 

de okuyanlar talebe olduklarına ~ 
dair m~nsup bulundukları mektep "' ~ Para biriktirenlere 
müdürlüklerinden tasdikli ve fo- § 28 800 L lk v • tograflı bir tecil vesikası ariyete.n ; t ira ramiye erıyor 
getirmeleri lazımdır. ~ Ziraat Bankasında kumbıınlı ye ihbanu tasarruf besaplııruıda eıı 

4 - İzdihama meydan verilme- E u 50 liras' bulunanlara senede t defa çekilecek kur'a ile qaiıdııkl 
mek için yoklama aşağıdaki tarzda e plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
mıntakalara ayrılmıştır. ı= : •:et ı:oo lliıı~ ~= ~ 

A - Eminönü kazası lkincik~- t • Z58 • LOOf • 
nun ve şubat aylarında ı tO • 108 • 4-.oor • 

100 • 5t • 5.0ot • 
B - Fatib kazası Mart ve nisan ~ 120 • ff • t.800 • 

aylaruıda §! 160 • ZO • 3.21111 • 
C- '""'" kazası Ma '5 ve Hazi-

1 
DİKKAT: liesaplarmdalti paralar bir ~ne iç:Ode :ıo hradaıı 

~J'up yı aşaJ!ı dü.şmiyenlere ikramiye çııktJkı takd'.l'Qe % 20 fazlasile verile-
ran ayları niheyetine kadardır ve cektir. Kur'alar ııenede 4 defa: 1 Eylül. 1 Birincikanun, 1 Mart 
bu yoklamaya kanunt müddet zar- liiid~e .. 1 Haz'ran tarihlerinde çekilecektir. 

fında gelmiyenıer cezalandırııa _ -lfflHlllHllUU!IUlllllWmllllllll1 . 
caklardır. •AVRUPADAN DİPWMALI İLK TÜRK KfJRK""" .. 

stanbul As!IJ'• - deaftt --

Kompanin Cenov .. e eli l'hvlpzione 

A Vapore Şirlretiıı!n Capo arma vapuru 

ile Cenovadaıı ıelen Vog 482 rııarlcalı 

ve 1/3 numaralı 3 sandık muhteviyatı 
:til elektrik teline ait mezkfuo sirltetin 

TÜl'kiye umumı acentası Laster Silber· 
man ve pjrekfısı tarafından 22/ll/g37 

taribinde İstaııbulda ~ 
Rıdvan ban 7 numarada N. S Diltran
yan namna tanzim ve kendisioe ciro 

edilmi6 buhımm Gtimrük ordirıosunıı za.. 
yi ettiğinden ;ptaline karar -ılmeli 

Galatada Perçeııll ııokalı: Laelvert baıı 5 

numarada Morlı Groıı t:ınıfmdıın \a1ep 
.,., ciro auretil• Jı.lmlll bulunduiuna dair 

vesika ibraz edllmle oklu~ tlearet 
kanununun asa inci medrn.ıı mııdl)ince 

mezkdr ordmoınm bulan tarafından 45 
ırüıı sarfmda m•lıkemeye ibraz edllmea.i 
ve lbraıı odlhnediil takdirde bu müd
detin hitamında iptaline karar ....U.. 
celi UAn olunur. (8111> 

160 - 200 LiR A'ya 
Ismarlama Kürk Manto, Kilıklerlnizi Şık, Ekonomik ve San'atlı 
yaptırmak veya tamir ettirmek isterseniz Beyoilun4a Ka.btan 
Mağazası bitişiğinde 
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