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Başvekil Kış Tatiline Başlı
yan Meclis Azası :rı Dün 

Mühim Bir Nutukla Uğurladı 
-BAŞVEKiLIN Başvekil Dedi ki: 

NUTKU 

lngiliz ileri kuv
vetleri T obruk 

önüne geldi 

Şimdiye kader•'•· 
nan esirlerin mik• 
tarı70,000 i buadu 

Almanlar İtal· 
yan ordusunun 
hezimetini ka· 

Belik Sa1clam billWmetl; 
Türk milletiaia refahını, 

Türk millet ve ntaıwwı 
mubddenıtı kadar Jmkaıı~ 
l.ıkla ve kat'i uimle müda
na kararındadır. 

Ya.zan: E.TE.M iZZET BENiCE 

Türkiye Büyük Millet Medisi • 
ain k.ış tatiline ıinnesi münase • 
!Mıtile sayın Bafvekil Dr. Belik 
Saydam dün çok ebeııwıiyclli bir 
nutuk IÖylemiıtU. Başvekilin bu 
ılelaki nutku bilbusa ihtiva ey
lediği iktıaacli millihaıa ve hiikiim
lu itibarile tue i>ir hususiyet ifa-
de eylemektedir. . 

Bafvekil çok iııtihsal fltiyor. 
Batvelı.il Türk bılkınııı lktlsadi ve 
mali nzlyetı.ine karp iürüst • 
lilk n saysı lııtlJ"OI' .e Türk iktı
sadiyatındald tewdiinle aWWı 
IHlluııanlara dikkat taniy• edi • 
y4l. Bu itiberla natuk, Refik Say· 
•m büldimetinlıı Türk milleti • 
llİD refahuu, ODUD &tıaadl menfa· 
aüeriai Türk millet 't'e .... tanının 
mukadderatı luıdar ghnçlıkla 
'l'e ı.atı aaimle ınftdafaa brıınıı
.. lıulaaiafwı tebarüs ettir 
loir rulo .,. .,,-ipe iatinat etmek· 
teclir. 

Hüldlmet, 1'a lıedefhıi taJtalı:blı: 
C'ttinnek lçiıı ıercıken billila •l&

i yetlerle kendisini ~his etmİIJ • 
tir. Ba DOktaJt ipret eden Başve
kil: 

- Sıla abamh bir OriMadi .;.. 
lemla ilk bdetnelerinde bulunn• 
JOruz. Bu b-ta htlk6metinisi 
lüzumu olan her tiirlil aaühlyet
le.de teçhiz )ıuyıırdunus. 

' (~ 5 inci .,Wfede) 

ita/yanın Arna· 
vutluktaki 

beyhude gayreti 
ltalya .. ıam..tini Amo-
11utluiu bırakıp pkil • 
mekt• onyacağı yerde 
hilôlıü orada tı:rtruımı· 
ya fQi,,,_Jrla IJ«Hti • 
ni tnri ediyor. 

Juaa: ETEM iZZET BENiCE 

Yuııan ordulan Amnatlakta ·r .. fakat mavaffıt!Dyetli adım-
;.:.rta yavq yavaş ilerliyorlar. Ge

c. yanııı YunaD Bııfvekilinl yata
imdım kaldırıp üç saatlik bir müh
let ile teşliınlyet istlyen w buaa 
alanıad.ıfı içlıı her türlü hukuki, 
aiyasi taahhüt ve ıskeri teamülün 
'1şında taarruza kalkışan İtalyan 
-• . . • ranılan akıbet her 
.... usu ıçın uıı d b 

if. d••ıD a a
türlü tasvir ve tar ıa .., 
Iİ.D oldup kadar bili Arnavut • 

hılcta tııtunınıya ça~ da 0 de-
reec hayret vericidir. ..... 1 isti .... . 

halya için eıı ınıtıul " . . ı ısalıakıırundan en lbtıyat ı, en 
ltetli hareket anavalana çekilıııek 
.., ııeride kalması icap edecek gün· 
leri devam ettirmekte ısrar giis· 
~meınektir. italya Arnavut • 
hıkta bunıı yapmıya mecbur ol • 
•tıku ıibi, Trablaqarpta da, Ak· 
'-'nİ7.dekl diğer adalarında da 
llaeeburdur. Filhakika, İtalyayı bu 
tııvııiyeyi yapmamız biraz tuhaf 

IÖııükebilir ve yadırgatır. Fakat, 1 
lıia fahsan İtalyıyı bir Alman telı-

f Deva.mı 5 mci $ollıi1<de) 1 

-
D h •l' _J • l.tihaali arttıracağız, ih· a ı ae. tikarla mücadeleyi k.uv
vetlendireceğiz, ithalatımızı tensik edeceğiz. 
LJ • t Dünyada görülen •iyasi 
cıarıç e : ve askeri faaliyetin in
kiıaflarıaı hükumetiniz azami teyakkuzla 
takip ediyor. htifaklarımııa tamamen aadık 
ve merbut siyasetimizdeki şuurlu istikrar 
iyi neticeler alınmaaını intaç etmiştir. 

Büyük Millet Meeilisi dün.kii top
lantısında, meclis içtimamm 10 
mart gününe taliki hakkındaki tak
riri Juıb.ıl ederek, kış tatiline bat 
lamıştır. 

Bu münasebetle Başvekil dokt~r 
Refik Saydam ltiirsiye gelerek, 
memleketin dahili ve harici vazi
yeti etrafında miilı.im beyanatta 

(Devamı 5 inci t:ıııJıifeıU) 

- -~ 

il Yarın Kurban Bayramı il 

Bayramı Istan
bulda geçirmi
ye gelenler 

Dahiliye Vekili •e di
ğer birçok zevat bu 

aabah geldi 
Dahiliye Vekili Faik ÖZtrak bu 

•behki trenle Ankaradan tebri
aiae ıelmiş, Baydarpaşada Vali 
ve Belediye Reisi Lutfl Kırdar, 
.Emniyet Müdürü Muzaffer Akalın, 
vali muavinleri, belediye reis mu
avinleri, Bakırköy kaymakamı 

Bahir Öztrak tarafından kar!Jlan
Jlllştır. 

Vekil vapurla İstanlıula ııeçnll§· 
tir. Faik öztrak bıyram tatili mü
-betile ı.tanbula ır;elditini, ba-

(Detıami 5 inci .oclıifede) 

Son Telgraf 
Aziz okuyucularının kur

bnn bayramını tebrik e
der ve aonauz aaadetler 
diler. 

Son Telgraf, bütün di
ğer refikleri gibi, Ç&rf&m• 
ba, perıembe ve cuma 
günleri çıkmıyacağını ve 
cumarteai gününden iti· 
baren neıriyntına devam 
edeceğini muhterem oku
yucularına arzeder. 

Bayan İnönü bu 
sabah geldi 

~ 

Reisicumht. İsmet !nönünün re
fikaları Bayan İnönü ann{!sile be
raber bu sabah Ankaradan şe!,ri 
mize gelmişlerdir. Bayan İnönü 
bayramı şehrimizde gcçireeekler -
dir. 

Bu ne biçim z m? 

bul edivor 
Kahire 7 (A.A.) - Öğren!ldl~ne 

göre İngiliz ileri unsur !arı şimdi • 
den Tobruk mmtakasına v.ıı·mış • 

. !ardır. 

Garp çölünde harekAtm i:ıaşla • 
dığı. zamandanberi alınan İtalyan 
esirlerinin miktan 70,000 e baliıf 

olmuştur. 

Almanlar, ltalyan hezi
metini kauul ediyor 
Londra 7 (A.A.) - İtalyan pro

pagandası Bardiyadak.l İngiliz mu· 

vailakiyetlnln ehemmiyetini sak· 
larnağa çalışmakta olduğu halde, 

Alman matbuatı İtalyan hezimeti
ni kabul etmektedir. 

Hamburger Gremdenblat yazı • 
yor: 

•Sirenaik müdafaa sistem!ne sert 

bir darbe indirilmiştir. Bu hare -
keti küçük göstermeık doğru de • 

ğildir. İngiliz askerleri bir muvaf 

laltiyet kazanmışlardır. Bunıı .lı:a· 

bul etmek J&z.ımdır .• 

(D.,,,amı 5 ;nci ıahifede) 

Korunma tecrü· 
besinde ha kın 

vazifesi 
Ay sonunda yapı'acak 
tecrübede ne suretle 

h. reket edilecek? 
Hava taarruzlanndan korunma 

tecrübesmde halkımızın vazıfeleri 
dün kaymakamlıklara bildirilmiş
tir. Bu talimata göre halk düdük
ler çalınca teliışsız olarak evlerine 
gideceklerdir. Evleri uzak olanlar 

polise sığınıp bir s.ığınağa götürü
leceklerdir. 

Nakil vasıtalanndan motörlü • 
ler oldu.klan yerlerde duracaklar
dır. Arabalar hayvanlarını çıkarıp 
başa bağlıyacaklardır. Vapurlar 

hareket halinde ise en yakın is -
kelelere gidip bekliyeceklerdir. 

Trenler garda yolcu almıyacak, ha
reket halindekiler münasip bi7 
yerde bekliyeceklerdi. 

Tayyareleri seyretmek için dam· 
lara, pencerelere çıkmak memnu
dur. Tecrübe ayın son haftasında 
yapılacak ve 8000 Qdşi ekiplerde ça
lı<acaklır. 

Bir roman d~ğil, bir aşk mace
rası değil, fakat bir romandaıı 
ve bir a§k m1cerasından daha 
heyecanlı ve meraklı bir eser 

adece müdür ve 
erka ı n aaşlarını 
arttırmak do" ru mu? UMU J HARPTE 

Od ridatının ır!hğı ve ha - -~ 1 00 EN DOLAPLAR 11 :=.ıııaştıt beyanile Ticaret Dün lngiltereye ha va 
yalın p uıni kitibinin maaşı 100 hücµmu olmadı İskender Fabreltiıı Sertelliuin 

tefrika ettiğimiz •Perde arka
sında oym vanlar. uerinin 
ikinci kısmıdır. 

odası uın ~"" liraya çıkarılmış 
lir zaıııla """ 1 da ıı .. el"""''" ıııaaş arııa 

.. mu U•- H 1 ve ııç y~nılınıştır. a • r zaTll .... 
50 şer ıra d enıurtarının ma-
buki diğer O .• uı m ~aıııtıııadı -

h' bır ıa " aşlarına 1 ~ !<'ldr hareket ohın • 
ğııı~all btl Sl' ~ \)uhıll<llBılli~lll• ı 

h. de do""11 
maııı ı~ • 

Londnı 7 (A.A.) - Bu tc , İJı8iltere 
fiz;er-ıoP Alman taa.rru:tu yaµddıgı hak
kında hıçbır haber gclınt·mıştır. Alınan_ 

Jarın adaya hüt·unı etınemesi fena bava yakında 
tar• h ~dılıııekt<dir. Dün İn€il~ I 
run muhteıı.ı .ının~k.a.lanna luıı Y•kt.U$.1 SON TE/,GRAFDA 
w. l1ım .. mmlll!ma.EB ....... 

L.cms 

Arnavutlu lcla 
Yunanlılar 219 

esir daha aldılar 
Merkez cephcsia e 
yeniden bir kaç köy 

ele geçirildi 
Atiııa 7 (A.A.)- Resmi Yunan 

tebliti: Cephenin üç noktasında 

yeni mevı.iler ele ceçirdik ve 219 l 
esir aldık. 

Atina 7 (A.A.) - Yunan ileri 
hareketi bilhassa Hhil mmtaka • 

ııında ve merkezde Klisurada de

vam etmektedir. Burada Yunan
lılar yeniden hnı köyler sapıet
mi§lerdir. 

rı~il i Piyango 
Bugüa ••at 17,3J da 
Eminönü Halkcvi sa

lo•unda çekiliyor 
111illi piya.ugonun dürdüncü ter

tip üçüncü çekilişi bugün öğle • 
den sonra 1aa! 11,30 da Eminönü 
Halkevinin J.onferans salonunda 
yapılacai;ından ulon saat 16 dan 
itibaren halka açık bulundurula
caktır. 

Arzu edenler çekilişi scrheat ... 
rette takip edebilirler. 
İkramiye kazanan •'RDUlralan 

Ankara radyosu akşam ııervisin

ıle tı"fl'edecektir. 

'f obruk önünde 
Bardlyanın Avustral7alı kuvv..tıer 

tara!ından zaptından ııonra, ılmdl Trab 
lu..:::grbde muharebenin ıüçüncil afhu 
başlamış oluyor. Zaten Ba.rdi.ya muha· 
sara edddJkten ıonra, İngilız ileri kol
larının Tobruta do ru uz.anmaları l'U

relile llçıln<il safha çoktan baılnmıt 

oluyordu. Ancak Bardiyruun sukutu ile 

Wtmall Afrika iıU'bırun ilclncl l&fha11 
kapanınıı oluyor. 

Gelen haberlere a<>re. inıilıı. ku\lvet-.I 
leri daha •imdiden Tobruk önüne ka
dar sebnlı bulunmaktadırlar. Bardiyada 
İtalyanlardan ele g i~llen mühim mik
tarda m.'.l.lıeme, İngilızlerin Tobrula 
1'ırliYU.UnU hayU kolaylaftıı ocaktır. 

Ancak bu da blraı umana miıtevaJc .. 
Jut olaca.k.Lır. ÇllnkU •ir1edn k>planma .. 
aı ve eevklerJ, ıanaimtn ıamlti, öltllerlD 
&ömölmesi veeaire ıibı, orduyu mesgul 
edecek ıeler vardır. Bununla ,beraber, 
İlalyon mildafa8l'ının daha ziyade Jruv. 
vetlenmesine uman brra.kmamak r.aru
ftti d., vardır. 

(Dı<ıxı.mi 5 iuci HlııJedel 

....... ~ 
aTSll IZZST BSNICB 

Yll. ı 4ı 

Oniversitede bUy 
adamlar galerisi 

k 

Buraya resimleri konacak büyük
lerin isimleri yakında seçilecek 

tl'nivenitede •bliyilk adamlar 
plerW. aamile bir l'•leri 7apıl

ması kararla9tırılmlflll'. Buraya 
resimleri lı.onıcak olan büyük ıı

amlııı:m . mi fakülte tedria 
meclisle.riıılıı i!tifakile, 7abut üç

te iki reyle yapılacalı.tır. 

Hastalıklı bir 
kadın mangal 
üstüne düştü 

Kuşdilinde, Bacmeclp 10kaA'tn
da l numarada oturaıı Mehmet Ju
ıu 35 yaşlarında N e.rınin Güller 

(Deııcım& !i mci Khifetü) 

ÇER~EVE 

A iFE 
!VECIP FAZIL KJSAK.VR.EK. 

Bayram arifesi dej!il bu, harp 
n poliüka bid.iseleriıı.iıı ari • 
fesi." 

Bayram arifesinden ,eserek 
harp ve siyaset arifesine doinı 
cidiyoruz. 

Bu zamaııa kadar harp w 
politika hadiselerine ait teşblF 
lerimiz aynile ıer ~ tükçe, 
enları batırlatmıık zaafı.ndaa 

kurtulamıyın kal~mimlze isnat 
ettikleri benlik davasını &özden 
kaçırmıya niyetimiz yok. Harp 
ve siyıııet dlinyasmın arife sil· 
nünde, kalemimize yeni bir ta. 
Yır vermek ibtlyacındayıs. 
Artık bu samana kadar bbl 

bıktıracak mikyasta peşin tq
bislerimize göre tahakkuk edPD 
bidiselerin yeni prçekleşnuı • 
lerini bekleyip: 

- Nasıl!. Dememiı miydik?. 
Tarzında bir eda takmacak 

değili:ıı. 

Sad-, h'diııeleri ka,....ıı 

harp •• politika tenceresiııla 
kapalı patkUt, pat.küt hopla -
ınıya ba~lar ft kapağın altın· 
dan ne çıkacağı henilz meçhul 
ır;örünürken, biz, ıon lıarp n 
politika devresine ait pe§in tet
bislerimisi in acık bir liste ha
linde hulhalandırıuak cesare -
tini &'Ö'ltereceğiz. Neticede mah· 
cup olu,..ak . buna bizzat yar -
dım eh~ olmak; gerçekletir k. 

Bıı meyanda edebiyat fakült&
lline Na.auk Kemal, Ali Şirııeval, 

Abdülhak Himid, Kant, Dekar; 
fen fakiltteaine Eiscbteiu, Hamt 

Poaııkare; tıp fakültesine Pastör, 

Klocl Benaarm rsimleri konW... 
eaktır • 

lngiltereden ge
lecek ticaret ve 

• 
sanayı eşyası 

İngıltereden gctırilecek olu 
ticaret ve sanayi eşyasile malze 
melerin tesbiline Hariciye V ekAl~ 
tinde ~vmn olunmaktadır. 

de, onu sonunda söylemeyip a
rife ırününde belirtmiş olmak 
he.rbalde ae•lııuiz lıir if telikld 
eclilmes. 

Yedi aydan, busasile yedi 
ır;ündenberi ııöylediklerimi:Wı 

~u: 

l..- İııırillz ... vatanı iatillı 
edilemez". 

L. Tehlikeyi Balkanlardaıı 

.aı.lap!Uf farzetmek aptafu5. 
tıı_ 

ı... Almanya; ır;:ırp, eeııup 

prbı, şark ve cenup tarkı lstl
hmetlerinden, talihini ancak 
f8ı:.k ve cenup p.rkmda <len• 
mele kalkabilir. 

4- Almanyanm, prk ve -
nup prkı istikametinde, yahut 
bu i.otikametlerden herhansl 
lıiri il•tüude, batla 1941 ilkba
harından evvd harekete geç • 
mesi ihtim~li galiptir, Vaziyet, 
niba t 1911 ilkb harmn kadar 
oürüncemrd kalabilir. 

İddia ayniyle tahakkuk 
..ı , tlmdiden ddedi:yorus 
ili: 

- Nam?. Dcmemit miydik? • 
Tanında bir eda talunmıya

cağız. :· 
; . ~ 

Fakat siz, o'k'l,Yucu, ki hak
ların t~yin ve tle5biti salihi1• 
tine m8.Jiksin~ İ§laizden: 

- :Nasıl?. oem~ miydi?. 
Tarzında beni 16tuftantlı.rm> 

Jat.·ak mıs1nız?. " 

Size, mübıırr bayramıms • 
da., ı>n•a dıı milharek ba)r.
Jar temeaui edvim. 



l -SON -

ÇOCUKLARA -- -- ---
Oç SUAL 

· arihfsur
lar v eski 
kapı ar 

Bir çocuk mecmuası küçük . Belediye hangı aurlan 
kaı-ılerine soruyor: Arkadat k k } 1 

k . . _ I'' tırıp apı arı, esaa ı 
mı, §e erı mı, oyuncagı mı ter- • • , 
cih eders;niz?. Bu wale en iyi surette tamır ettireceK? 
ce"-P verecek çocuk, en zeki 
çocuk payesini alacak •• 

Diifünün bakalım Çocuk, 

Nasıl cevap Y'Cll'Sİn 7. Hangiaİllİ 
tercih etsin? • 

Hana &"öre. en Hki çocvk, 
fU olacaktır: 

Üçünü birden isti:r- ço. 
cuk! 

AGZIM/Zlf'I 

TADI 

Gazeteler yazdı: Bazı top. 
tancı teker tacirleri, tekel' 
fiatını artırmak yol111U1 arı • 

yorlarmlf-. Yani, -•keti bir 
tarafa buakınamz, dalavere, 
hırsızlık, h•inlik yapn•lı isô
yorlar. 

Dün bir gaute İstanbul surla -
nnm belediyece yıktu-ılacağıımı. 

işitildiğini halbııki bunwı dotıa 

olmıyacağını JUDUtta. 
y aptığmıız t.hkibta göre bellt

diye tekmil ııarlan yılrimrcak ı»
ğildir. y alnıa maili iwbidwn 01-
Ian Ye tarihl bir toymeti bulaa · 
mıyanları müzeler müdürlüğü ile 
uyllfUlarak ve onun muvafaltali ile 
yıktırılacaktır. Bu meyanda S. -
raybumu - Y~le sahil .urla
rındeıı bir kmDl da yılı:tınlacak • 
tll". Buralardan çdı:acak ma1-
w tııparla da tarihi kıymeti haiz 
oMa ar kapeı•n tamir ol~
ta. 

Bu n,.y•ıda 'l'opbpı, Yııdible, 
Çatladı.1tap1, :rdlrDCkapt, Sllin*a
pt, Rmnellh:isan, Aııadoiuh.iaan 

bpılan da tamir olımecalrtır. 
Topbpt ft lldirnekapt <ıW"lan 

b.pılarınııı cmırtannda bil • 
yük ilı:i kapt açıknası Pç;n de ay
nca tetkikler yapılmaktadtr. 

Mesele buit: Macı-Jci.
lar, aizımızm ted1n1 tmain • 
den tekerle ujrqıyorlar, biz 
de onlaruı aiızlannnı tadım 

bozacak tekilde, aiız,lanmQ 
payım vsmeliyiz. ,..(B-u~ .. -Ç~Ü~K-H_A_B_E __ R_LE_R_f 
SiNEMA 

SALONLAR/ 

Bir habere göre, sinemalar, 
cumartesi, pazar ek,-mları, 

fazla IDÜ§terİ ahyor, istiab 
hacmini tecavüz ediyorlarmıtl 

Yine inaafh adaınlarımt. Ya, 
'Vapurlar, tramvaylar, otobüs
ler gibi, her gün fazla müfteri 
alsalar, istiab hacimlerini to. 

cavüz etseler, herkesi ayakta 

beklet.eler, sanki, kim aiznu 
açıp bir feY diyecek?. 

OLCN 

HAYVANLARDAN 

Ölen bayvanlarm kanından, 
yağından istifade etmek, bun
lardan türlü kimye>A madd& 
ler yapmak üzere, Sütlüce 

mezhabaat cİyarında bir mö

e"ese vücude ııetiriliyomıutl 
Bu havadisi veren gazete §an

ları da ili ve ediyor: 

Bu ite, bundan tam 22 eeoe 
evvel tetebbüa edilmitti, an
cak, bugün neticelendirilebili
yor. 

Öyle ise, hayvanların bm 
lrurumU§tur, a7ol ! 

TERKOSUN 

MAKiNESi 

Geçenler~ terlı:oc tesisatı
nın tazyik makinesi patlamtf.
Patlar, a. .. lami üzerinde: Taz

yik makineai.. Neyia üzerine 
fazla tazyik yaparaawz, nın.. 

yet, patlaııv&ir •• 

insanlar pathJw, -ıo
petlamlf, çok mu?. 

AHMET RAUF 

ViLAYET ı:ıe BELEDiYE: 

* Kendilerinden asker aıleJeri. 
ne yardım paran istenen mükel . 
Jdlerden baWarı itiraz etmişlerdi. 
Dün vali muavini B. Ahmet Kı -
mk'ın yanında kaymakamlar top
Jananık bu itiruları önleyecek bir 
formül bı.ıhnuşlardır. Her bzıınw 
kendi anlaYJflDa göre para tahak
kuk ettirdiği görüldüğünden iti -
razlar kayınalıwmılı\larca tetkik o
lunacak tır. * -Ocretli ınemw-larm maap 
memuriyete ~leri işi etra 
fmda Ankımıda çalışmalarda ba
lunmı 1roınlsytm böttln dair~lerden 
~li memurlann kadrolanm _;,,. 
tıımiştir. 

TiCARET ue SANAYi: 

* Yeni ticaret odası meclisi dön 
saat 16 da Vali B. Llltti Kırdarın 
bir nuUkile açılmıştır. Vali ve be
lediye reisi LOtfi Kırdar toplantıyı 
açarak azayı ~lamlaınış ve muvu
kat riyasete intihap edilen Murat 
Fortonun riyaseti altında riyaset 
dfvanı intlhabı yapılmış, teklif o
lunan nll!n2eÜ<!r Mitlıat Nemli bi
rinci reisliğe, İ'brahim Kemal Bay
boca birinci reis vekilliğine, Ah -
met Kara ikinci reisliğe ve Nuri 
Dağdele>ı ikinci reis vekilliğine se
çilmiştir . -

* Beyaz peynir azlığı hakkında 
belediy@nin raporu dün ticaret mü
dürlüğüne verilmiştir. Buna göre 
cumhuriyet buzhanesınde 857~ 

Karaağaç soğuk hava depolarında 
57~, Sirkeci deposunda 2434 ve 
Talıtakale deposunda 7000 taneke 
beyaz peynir Tardır. Şehrin uzun 
müddet ihtiyoıııcma kifayet edece.k 
bu kadar be:y.ız peynir varlı:en bun
.len gizl.iyenler aleylune ttddetle 
takibat yapı.1-ktır. 

s· 

üçük Hanım Ya as Gel! 
·SFı 4.MI iZZET SEDES 

Cahit başını sallatlı: 
- Hasta olmadığım halde ya

tacak mıyım? 

- Hasta olmamak için yatacak
sınız .. . Yarın 8Öriişürüz. 

Jale doktoru kapıya kadar ge
çird i. Endişe içindeydi, bu tedavi -
den hiç bir şey anlamamıştı. 

,Sesi titriycrek sordu: 

- Ne oluyor doktor? 

Doktor gıiliimsiyerek amuz sillt-
Ci: 

- Size böyle bir !ecrÜbeııın el
sem olduğunu söyledim ya. Derin 
brr uyku ile zihninin dinlenmesini. 
c!inı mın biraz t&ieVVlİlle utnım&-

ıımı ist:yorum. Verdiğim ilaç bu işe 
yanyacaktır. ôtekınden korlrusıı 
kalmıyacaktır. çünkü ötekini düşii-
nemiyecektır. Yarın da... . 

Bu yarın kelm- Jal<!ye pek kor
kun<; geliyordu. Dok\or mütema
diyen yann dıedı:en Jalerun kalbi 

atıyordu . 

- Yann ne o1acalı: doktor? 
Doktor güliimaedi: 

- Yarın ... Yarm ... Yarın ne ole
cağuu görürsünüz! .. 

Jalenin elini sıktı, gitti. 
Kocasının dap çıkmasına, be

le bu kadar pcikmeaine hiç allpk 
olmıyan kanaı sa1ıJzsızlıkla ODU 

bekllyordu. 

.~ 

ıP' 

HALK-· 

Nefia Yemekler 
Diyvı : Fraaıa 

Fran .. nın her 1'"'ri lmhraA p
~hatıra ııelir, fakat, >'i7ecek 
lNıhnnı çekeceği diişüııülemezdl. 

.N...ı ıtiifüaillaüıı ki, .vr.n.., ,_._ 
fağı ile m~hurdur. Pr--1er dıa, 
yemeğe, içmeie verdildeıri ehea
.U,etle öğünürler ,dÜllJ'.,_ ""' 
1111'gaddi ve lesilı yemekleriıai, lı;ea. 
cli.leriniıı yaptağuu iddia ellerler. 

Ba idılialar qrndm. Blitiia _. 
-riııienle en lüks ve faateııi yemelı:
ı... hep Ftt.... lıal11f11ılar. ~ 

- mutfatı -cm. ~li. .... :ııe-.k 
malmıJildür. 

l'raosu-lar sofraya çok elıemııoi
yet nrirler _ Sefra, em temeldir. 
jiair. Sofrada, çqitli şaraplar var
dır. Fraasızlar, büttin düıoya nı.il
letlerinden daha çok yerler, daha 
çok içerler. Yeryiizüode • sek 
meyltuae buhuwuı ıııaemlebt y,_. 

-iır. 

Fakat, Fra .. a Jooqım...ı.a -
.., bu Ç<llane imilleri ıır"!tmlır
_ ba, ortaya, Framız mutfalµnm 
ff FraM1Z pnıbmm da adı 

ııtirilldü. Çok yiyen n çok i~ 
Pnınsuların pı.._ena: olduP. 
-1iJerini by'bettilı:leri, elll>elı: 
peyda edip llantallqM:Jen Wd1a 
eılildi. 

Baldbten, ~ .-..-..ıar, 

lmaım top yallllldı, iriaı ıöbelıll, 
kalın emelidir. 

Fakat, bugün Franııa, madde 
yediği nefl• yemeklerin, içtiği Ju>. 
kttlu praplatın hasretini, ve belki 
de cıozaııını çekiyor. 

Avrupa gazetelerinden ve aja .. 
haberlerinden :ınlaşılıın şudur ki, 
Fraıwınm buglin en milhim da • 
vası İBJC&İdlr. Jl.Iar'-'f"I Peten hii - 
kilmeti, şimdi, bu dav.,.. hallet -
-ldamegul. 

REŞAT FEYZi 

Belediye; bır 
get1e klü:bil 

acacak I • 
Hallomızın medeni eğlence ve 

gece hayatı ihtiyaçlarını da en m.ıt-
tekamil bir şekilde temine çalışan 
belediye reisli ği Avrupa memle • 
ketlerinde olduğu gibi şehrimizde 

de bir egece klübü> tesisi için tet
kikler yapmaktadır. 

Bu ltlübe yalnız aza olanlarla 
bunlann getirecekleri mis.ı.firler 

kabul olunacaklardır. 

Klüpte daııs, varyete, yemek, 
içki ve mütalca yerleri bulunaca :
tır. Taksim şehir gazinosunun bar 

kısmından bir tecrübe mahiye -
tinde olmak üzere istifade im kilnı. 
da dü, ünülmektedir. 

Orta mek•ep müdürlerinin 
toplantısı 

Orta mektep müdürleri ayın 11 
üncü sah güniı İstanbul ktz lisesi 
konferans salonunda maarif mü 
diırü Tevfik Kutun reisliğin-ie bır 
toplantı yapacaktır. Bu toplantıd -ı 

geçen içtımada bahis mevzuu ola : 
ta.~be hüviyet varakalan ile kıya
fet meseleleri tesbit olunarak ka
rara bağlanacaktır. 
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BİRMEKTUP 

Gece Sofrada doktor karısına: 
- İlım ve fen çok eğlencelt şe ; 

ler diyordu ... İki muhım meseleyı, 

iki mühını davayı bırden hallet -
meğe ça~ıyorum. Davalardan hın 
büyük, muazzam, öteki meraklı ... 
Her ikısini de ayni zamanda halle
debilmek de ne büyük muvaffa -
kiyet!.. 

Kör kadın sordu: 

- Cahıt nası l ? 

- Yarın iyileşecek ... Yarın onu 
dertten kurtaracağım, hayata ye

niden kavuşturacağını, mes'ut ola· 
cak. 

-Ya ben! 
- Sen?.. Muvaffak olmak ÜZl!rf>-

ylın... Pek yakında artık sen de 
işkenceden kurtulacaksın. . . Gözü
nü dünyaya açacaksın.. .. Yer yü -
zünü, insanları göreceksin. 

Bir müddet sustu, karısına bak
tı.: 

Gl1niJn meaele•i: 

Şeker Buhranına 
Se ep Yoktur ! 

Şeker vermiyen balılıal ve topta 
cılar yakalanıyor. Şirket ne diyo 

ŞehrimWıı muhtelif 8Slltlefta -
deki ve bı.ı meyanda Kadıköyünde
lr:i bazı OOkkallarda dön JDAUft r 

bir şeıke- 'buhranı Piilmüttiir. :e. 
zı ba.k:ka~ f8ker hiç bulumı»
mış baztlan :İlle enıcak yarunpr iri<
lo, 250 şer çam~- Bak

kallar toptancılann kendilerine f> 
ker şirketinden şeker aWııadıkla· 
nnı iddia etıııişlenlir. 

Şeker fab<-ikalart şirketi iııe bil 
iddialan ~ şöyle demek
tedir: 

•- Depolarmıı.ta uzun miid -
det ihtivııcı ~§lhyacak şeker Vlll"· 

dır . V<> ~tok boldur. Toptancılar~ 
bi, ba'.<kallara da depolanmız a -
çıktır. Bakkallar isterlerse ioğru · 
dan doğruya 'bir.den şeker .!ilahi 

Şehzadebaşında Ferah sinema -
sında geçen gece bir h fidise oldu
ğunu ve Avni isminde birinin eski 
karısı Mübecceli sinemada bir er
kekle görerek tabancasını çekl? 
atfı§ ettiğini dün yaz.mı~tık. 

Avni dün ciirmü m~ıut kanu· 
nuna göre 2 inci ağır ceza mahke
mesine verilmif ve bu hAdl.ııenln 
altında halolı:i, h.az.1n hayat fac\
alarındıuı birinin saklı oldni\u an

lıışılmJı;tır. Bedbaht koca bu hakı
kt hayat faciuım dün rnıdıkc.ıned~ 
§6yle anlat.ml§tır: 

•-Mübeccel ile dört sene evvel 
evlendik. İki tane çocuğımıuz ol -
du. Yuvamı~da bütün gürültüler
den uzak, rahat ve mes'ut yaşar · 

ken bir gün en büy ük bir fel aketle 
karşıla~tım: Karım bana ihanet e
diyordu!... 

Bu yüzden yuvayı değıtt :ı-. · 
nldık ! . • o., İbr:ıh 'm adında bir ıy.>
förle m etres yaşama ;a " hdı. Ça-

1 cuklarım da vanında kaldı. 

Ancak, şoför benim çocuklarımı 

görmeme m üsaart e etmemektedir. 
Ha tta 9 ay evvel beni ölümle de 
tehdit etn-.L, tL !~te. bu defa da 

Tırhakl·n zeF~imde bıyram harç
lığı vcrr-:ek Uz.ere rocuklarımı 'Ör
miye elcceğimden . ve bu teh -
ditten korktu ğum için yanım• t:ı · 

banca:ır.ı da aldım. Anca!<, iki tane 
kurşunu boc:;l tar ak barutsuz dol . 
durdum. Şayet tec oYÜ 'e uğrarrnın 
bun!arı patlatarak k ,ırl<utarakt ım. 

Nihayet evvelki gün Milli sine
mada yer gösteric!Jik cd~n eski ka 
rımı görmeğe gittını. Fakat, bura 

- Pek yakında ıztırap.an kur
tulacaksın!. 

Karısı gülümsedi, hazin iıazin 

gülümsedi: 
- Ben muztarıp değilım kı ... 
- Alnın? 

-Acımıyor. 

Doktor Kiıfi, elek tr ik şualarının 

yakıp yara ettiği kırmızılıl-!a giız -
!erini dikiyor, yarın bir gözün be
lireceği yeri sanki bakışlarile del
mek istiyordu. 

Jaleye dediğ i gibi karısına da: 

- Yann dedi, yarın tcıkrar baş
larız. -- Yarın iki davayı birden hai
le<lersem görülmemiş bir muvaf
fakiyet kazanm'i olacağım. 

Karısı tekrar gülümsedi, hazin 
hazin gülümsedi ... Biraz sonra bu 
gülümseyişi inkişaf etti, yüzüOO. 
bir sevinç belirdi... Evve!A şöy}.e 

düşünmüştü: 

cB u yarını senelerden beri bek • 
liyorum.• 

Sonra birdenbire hümü geçti: 

lirler. :riatı da Wl!d!rın« ıe.bit .. 

mlftir. Diğer ıarattan §.imdililı: -
d1k bulunmadıAmdan kemne ~ 
!eri de çuvalla wrmelı:e)"K.> 

· Beledi)'e reislib ve üearet m6-

dör!Uğü. de bil Mhıth ba mevzuı.. 
aıalı:tder ol.mıs§ ve aWtadarlna 
lı:ontrollar yapdmae !:ıildirilmifti. 
Şeker vermiyen, saltlıyan top*-" 
<ılar, bakkallar 'Y8l"8& bunlar ya -
!atlanacaklar ve millt korunma ka

nunu ahkamına g~ derhal müd
deiumumiliğe verileceklerdir. Bil
hassa toptancılar srlo bir kontrola 

.ıl.ı.nıp şeker vermedikleri görü -
]enlerin depolan derlıal aranacalt 

ve bu manasız buhrana ~i~ 
ven:illderinden şiddetle tecaiye OOı
nacaklardlr. 

tlan da fenalığı yüzünden kovuı
duğunu ve şimdi Femina barında 
artis tlik ettiğini öğrendim. Vakit 
geçirmek, hayır teessürümü avuı
mak ve avunma:lı: için Ferah &ine -
masına gittimL 

Sinem&da başımı yulcan kaldır
dığım vakit Mübecceli bir gençle 
beraber Lalkonda birl>irlerine sa
rılmış olsr• gördüm. 

Beyniom döndü kendimi kaybet

miş bir halde yukarı çıktım, taban
camı çekerek ateşledim. Çocuk kor. 
kup kaçtı. Mübeccele de birşey 
olın~ı. Maksadım korkutmaktı. 
Öl-du rnıek istemiyordum, isto?Sey -
dim hakiki mermileri doe sıkar -
dun .. 

KADIN NE D!YOR? 

Şimdi davacı mevkiine geçıniş 
olan Mübeccel bu ifadeye karşı •• · 
dece: 

•-Ben sinemada N L4ri ism indP.: 

tanıdığım bır gençle beraberdim. 
Avni bizi takip etm i ş. Ölr:ürmc:t 

için ate~ etti, fakat isabet ettire -
m~di!• dem iıti r . :MahkC'm~ <a 'ı it -
leri d.inleJ11 i ş \ ~ }~u ra ra k :ı' mı :tır. 

---o. --
Y.:ağıthanecic yeni i:.i köprü 

yaı .. lıyor 

BclC>rliye !~rafınd an Ki\ğıtha -
nede Kôn ıth3ne deresi üzerinde 1J 
bin Jira; •a modern bir köprü yap -

tırılııı ru;ı kararlaştırı lmıştır. Ayın 

23 ünde ' niaat !1.ole olunacaktır. 
Dii'er taraftan Alıbey deresi ü

"' riııdeki küprü d ' e aslı bir şe 
kilde tamir olunacaktır. 

•Mad 0 mki kurtulu ş günür.ün gel· 
diğ:rıi söyliiyor, doğrudur. Doktor 
Kd i aldan moz!• dıye kendi ken -
dine düşündü. 

Ertesi günü doktor Kılfi Ca:lıide 
git ti. Hulasayı cebine koymJştu. 

Jaleye: 

- Kat'i devayı getırdi.m! dedi. 
- Nedir bu deva? 

- Yer yüzünün en basit şeyi. 
Bir parca kağıt. Bir şise kloroform
la bera ber bır parça da kağıt var. 

B ir parça ka ı~ıt ! Bir kağıt par
çası!.. Jale doktordan daha fazla 
birşey sormadan, uzun izahat i.9-

teınedi. 

Cahit ile J alenin doktor Kafiye 
tam itimatları vardı. 

Doktor Kafi Cahidi yatakta bul
du. Cahit doktorun sözünü dinle -
miş kalkmamıştı. Doktoru görünce 
gülümsedi. Doktor: 

- Nasıl olduğunuzu sormuyo • 
rum ve sormıyacağım dedi, yüzü
nüzden gayet iyi olduğunuz belli. 

lstanbul 
Maarif 
mOzesi 

lataabul 40 ıncı ilk 
okulda ilk aarif mü-

zeai açılıyor 
Maarif müdürlü~ tara:fınd.ıııı t. 

tabnl Fatih 40 ıncı ilk okulda açıl

- kararlaştırılan cphir mas" r 
müzesi. nin lı&zırlıkları ilana} e

d>lmek üzeredir. 
Den yılı aoıı1annda <*ullarda 

\alebelerin bir yıllı.k çalqma malı
ııullerinden müteşekkil açılan 11«'

lilerde teşhir edilen eeerler'.ien Qe.. 

ğeri olanlarını müzeye ayırmalı: 

için 'kurulan ilk tedrisat müfet -
tişlerile öğretmen ve baş öğret -
menlerden müteşdddl koımsyon 

büyük bir hızla çalışmalarına de
vam etmektedir. Müzenm 23 ni -
sanda açılmaııı muhtemeldir. 

Tal ebe yurdu 
olacak medre
si!ler ayrılıyor 
Dün Aııkaradan geldiğini haber 

verdiğimiz parti reisi Reşat Mi -
maroğlu dün yanında edebiyat fa.. 
kültesi dekaııı Hamid Uygunsoy 
olduğu halde ctalebe yurdu• ola · 

bilecek medreseleri gezmiştir. Ü · 
niversitelileri pansiyon ve otel 
köşelerinden kurtaracak olan b,ı 
yurtlar sür'atle açılacaktır. 

Üniversitelilerin di ğer ihtiyaç 
!arı hakkında kararlar vermf!'k ü
zere bayramertesi Vali ve beledi~·e 
reisi B. Lı'.ıtfi Kırdarın ve Rektö
rün de iştirakile par!~ bir top . 
Jantı yapılacakt ır. 

-----«>-----

yeni alınacak doçent 
asiatanlar 

Üniversite hukuk fakültesinde 

ceza, devletler htılruku, esas teş
killit hukuku, Roma hukuku kür

sülerinin doçent ve asistanlıklan 
münhal bulunmaktadır. 

Bunlar için yeni asistan w Do· 
çentler alınacaktır. 

Demir yolları idareıi aan'atkir 
amele yetittirecek 

Devlet Dem•ryolları Eskişehir 

cer atölyesi ic:i n san'atk.lr yetiştir

mek üzere amele kaydile ilk mek
tep mezunları alacaktır. Bunlar bir 

sene ist ihdam ediklikten sonra gö<
terecekleri k '-ı ' lıyetkre göre işçi 

m uavi ı' iğine ter fi et tirilec !d erd ir. 

Talipler ayın 13 üncü gününe ka
dar S irkC'cidc 9 uncu işletme mü
d ürlü f, üne müra·aat etmelidirler. 

Paralurı vm·ilemiyen apor 
muallimleri 

Şehrim iz liselileri arasında ya
pılmakta olan spor müsabakaların 
da vazife alaıı beden terbiyesi öğ
retmenlerine verilecek munzam 
ücretin maarif müdürlüğü b;itçe
sinden verilmesine imkan buluna
mamıştır. Bunun üzerine Maarif 
Vekaletinden bu hususta taluıiaa~ 
isteıuniştir. 

Cahit doğruldu: 
- Kalkmak, sokağa çıkmak, kı

mıldamak, dola§mak, konuşnalı: 

istiyorum .. 
- Siz mahpussunuz, fakat pe1c 

yakında tahliye edilecelcsinız. 
Jale doktorla beraber koc.ısırun 

baJıucunda oturuyordu. Cahidin 
gözlerinde ümit şimşekleri çaktı 

ğını görüyor, için için seviniyor -

du. Tahlive sözü ile Cahidin gözbe
bekleri güldü. Zayıf, sarı yüzü p;ı.r
ladı. 

Eğer doktor Kafi bu mucizeyi 
yapacak olursa ona ölünciye kad"-" 
medyunu şükran kalacaktı. Cahit 
kurtulacaktı. Kurtulacak!.. 
Kurtulmıtk fiilin.in telatfuzıı ona 

nekadar ııhenktar geliyordu! 
Sesi titriyerek sordu: 

- Bugün mü doktor? 1 
- Evet bugün ... Bugü.n 8'Ze C"\-

hit Selimin ... 

- Ötekinin mi? .. (Det>cum ııar) 1 

lngiltere, Al n:ıiıf. :ıy3 
ve ir •• · n a 

Yuan: Ahmet Şiil<ru ... s , ı:;R r. 
Bütün on dokuzuncu usır zarı uı- Is. 

da İngiliz devlet aJaınlarııu mer s 
gul eden bir İrlanda nıesclcsi •Ol'" ll 

dı. İrlandoya idari mulıtJriyet ve- ş 
rilsin mi?. Verilıucsin mi?. V• tl 

verilecek ise bu muhtar'yctin g,.. m< 

Dişliği oe olacak? İşte 1 ııneu r im 

- ıutrlıııda İrland:ı mes<~esi bUll" ' n 
dan ibaretti. tiı 

Mesele 1914 harbinden sonra 
halledilmiş demektir. İrlnnria tad 
ilitikliile yakın bir vaziyet te~ 
etmiş bulunuyor. 

Fakat İrlaudar.ın müstakil ol • 
mamasmdau do;:an b:r İrla11dl 

meselesi kHpnnmış ise, onun ye • 
rine, İrlanıbntn mii,fal;il olma • 
smdao doğan d ·~er h iı- İrlanda ın• 
selesi çıkmış bulım••ı· or. Ve bu
gün İngiliz d c,·Iet ~ıian1larını mef" 
gııl eden r.ıesele de bı·~ur. İrlan· aztl 
da, Almanya ile Tu g;Jfere arasın- J 
daki mücadelede bitaraf kalınır c;. 
br. 

İngiltere için İrlandanın bitaral 
kalmaıımdan doğan bir mahzur 
bir de tehlike vardır. 

1- Mahzur, İngili7.lcrin, Al • 
man denizaltı gemilerile mücade
le ederken İrlanda limanlarında• 
istilade edememeleridir. Binaen • 
aleyh İngiliz donanm~51 endi yol
larını açık buhındurmaöc için Al· 
man denizaltı gem ·ı röle ınücadclc jeni 
eder1•cn, dolayL<ilc İrlanda na • Hı 
ınına da hareket edi ·or dem e'·tir. Jıet , 
Bu sebepledir ki İn~"'zler, trlanck •o~ 
Jimanlarmd:'n i!;;t ifnde etınc ·i İS" 

!emekte ken<l"lerinde bir hak g& 
rüyorlar. 

2- TeMikere gelir ee; l.ıu ~ 
küçük ve ı u:i 1 a[;;ı~sı:ı bir rr.ea1le .. 
ket olan İrlou 'onın , di 'er küç " ilı 
Aı·rnpa nılnılck" tle1 · i r."' i, aı1s ızıO 
Alınan istil&.sı altına tlU"tn~s i <lir. 

Alnıanyanın diğer küçük nıen1-
lekctlcre kulla ntlığt nr ni ti•hİ ) Cyl 
İrlanda meselc;lnde btbi!; cf n;clı 
istenıiyeceği ne maliıra?. Ilôyl bit 
teşebbüs muvaffak olursa , fn;.:il • 
~enin ae derece nt .. '" iil b"r \ "?. 

yette kalacağını nnlanıak irb a• 

ritaya bakmak kô.fidir S " ~çtell 
İspanya sahilleriue kadar A' nıaO"' 
yanın isül5sına uğrıyan mern: 1c .. 
ketler bir ay şckHnde İngiltr , -1 
şarktan ihata ehnektcdir. Garp!<>' 

İı·laııda da Almanların işgaller i nl· 
tına geçerse, İngilterenio muha • 
sarası tanıaınlunHHŞ olacaktır. 

Birkaç g:iı . tlcıı!:ı cri İrlıındanııı. 
bazı şehirleri üzerin" atılan bonı
halar, bu küçJk a.!a mcn1leketi j .. 

çin !ehli\~ saatinin ~-al laşmakl• 

olrl uğıına Ce1il olnr2k f!Ö~tcr11cbi-
lir .Bn boınh:ıları kim atmı~tır?• 
Elhc• e İng : liz!er değ'ld i r. İnglli:r 
ler, İrlaıı<la iizerine bomba at .. 
mal·tan h:rbir f:ıyda temin ede• 
mezlcr. Es;.en bu, İrlnndanın bi• 
rinci bonıbatdııııanı değildir. Da
ha evvel de İrbnda Ü•erine bolll" 
balar dü~1ıa,~iis ve Almanya bom · 
balnrın ~· nn h~lıkla düştüğünü id
dia ederek itizar beyan etmiştir. 

Fakat davo bugün atıı.ıı b• 
bombalarla bunlarm yaptığı tnlı
ribat meselesi değildir. Bomb•laf 
doğrudan doğruya İrlonda, dola • 
yısile İngiltere ve hatta İngiltere
nin davasını benim•iyen Amerik8 
için bir tehlikeye l§Uet etmekte • 

ılir. 
Aealıa bn üç devlet bu t<ılıliketf 

nasıl kar~ılıyacakl-ardır?. Eğer flal' 
sele İngiltere ile İrlandamn ha•• 
!edecekleri bir dava olsaydı, asıt' 
larc!anberi biribirine dfüman gıİ" 
zile bakan bu iki milletin bu !clY 

likeyi önlemek için mü~tcrek ted
bir almaları mümkün olamazdı. 
Meğer ki İngiltere İrlandanın · ,. 
tikliıli için lrnyıtsız dm'raosın. Fa 
kat İrlanda ile Am~rika arasın · 
daki münasebetlerin ;ıck saminıl 
oldıı.j;ru mahimdur. Anıerikatla bU 
yük bir ziimr• lrlandnlı vardır ki 
bu zümre Amerikanın politika ha• 
yatında bHyük nüfuz sahibidir• 
Esasen İn •iltcrenin bu İrlnnd• 
meselesinde ihliyatlı davranma· 
sının bir s rhebi de Am<'rikanuıd 
İrlandalı efl:arını rencide etmek• 
ten çekinmek mek<adına m•tuf • 
tur. Amerika. İn"•ıterc ile Alı ., ıı• 
ya nrasmdaki miiradclpye uzakta• 
se:vird vazh·ctinde kaldıkca, İr • 
!..;,da ile İnmltrre arasında i mi'-
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Kimya harbi •• 
t.lt [UUI! ALl &ZMAL SUNJL\l't 

.ın- 114.\ senesi A!ıruınlarm yeııid• 
ıef" suı·~tlc harekete gc~ecekleriDe 
ar- ir bir takını tahmjnlerle gir· 1 
ve- ış oldu. Ortaya çıkarılan rnıa- . 
V• ·tlerin birbirine uymadığını söy-1 
ııe- meğe lüzum yok. Romaııyaya 
' r iman askeri birikiy,., Bundan 
ıın- , maksat İngilizlerin nazarı dik· 

atini Avnıpanın cenup tarafııı.ıı 
ora kerek asıl ıııaksada varınak e
ad .elidir. Yani iııııiltereye taarnrıı 
~ ..ınektir. Sonra Almanya ınutla· 

• İtalyaya yardım bahanesile ha· 
ıl • Aete geçerek Akdenize inecek· 
,ıı. .. v~ire gibi. Her tasa~"".1'uıı 
e • ">lennıesi ve hep•i de caızdir. 
• • Alınan erkbıharbi_vesinin he-

~
" ılu nedir, Almanyarun siyaseti 

ıı• caba müttefiki İtalyaya karşı ne 
t' !ikamet alacak?. Bunlara dair 
o• azılanlar lıep tahmin hududu da

n- 'ıı.inde kalıYor. 
Geçen har;;>te meşhnr olan Ge-

al Ludendorfa ııöre •iyaset as
ral ;erliğin ;eabıdcr. Siyaseti idare e-

l. len hep askerliğin icapları olm~ 
ıcrektir· Alman a•kerı muherrır· 

• .erince bu fikrin sonradan nıüna· 
e- şa edildici görüldü. Kayzer AI· 

Fa maD)'l'tR zamanında mühim bir 
r . rolü olan bir generalin bu fil;irde 
lolo almasına rapıen Bitler Almanya· 
ti• ın başka türlü. dü§İİJl'Üİiü siiy-

tc leolyordıı. 

• Her ne hal İM belli olan bir ci-
ır. hct var ki o da Alııtanyaonı ioter 1 

dı 'oğrudan doiruYa İngiltere)'~ ta
arnız etmeyi düşünsün, ister ıtal

aya yardım bahanesi.le Akdenize 
eyi tasavvur etsin harbin bir 

eyeti umumiye olarak cereyan 
iğidir. Her hareket mutlaka di
r sahalarda da tesirini ııöstere

ektir. Hiçbir hareket diğerinden 
ecrit edilemiyor. Müttefiki İtal· 

0 -+ln ne aya karp olacağı vazı.r~-
yl t.iceler vueceğini düşünmek 
lı ıft.lınanyaya taallfık eder. Fakat e
İ1 er siya•etin as.kerliğe tabi bir 

yfiyet oldıığuna dair Luolen • 
~ :rfun fibi bugünkü Almanya 

rafııı.dan da iistün tutııluyol'Sa 

il manya müttefildne karşı poli- J 
'kasında bir çcık ihtimalleri ııö•

;inüne getirmek mecburiyetinde • 
ir, İtalyaya yardım, yahut İtal-

el ·-· .. rayı iatiU.. ne olursa 0.13un mun· 
lerit bir keyfiyet olarak kalacak 

ğildir. Almanya için çok eoıki 
ir imparatorluğu bugiin dirilt • 
ek istiyerek Akdeni~ sahillerine 

ladar inıneğe zaman nıün.it gö • 
,riinınüyor. Eğer büküm siiren ha· 

al!t ise o halde hakikat ile kar
ıleflllak !hını gelecek. Hakikat 

fso &iilcr yiizlü değil. 
lnı:ı;tereye taarruz tasavvtıl'D

'1U bu "•<Lr artık filiyat sahasın • 
e b~nrmak iti ise' dalıa kolay 

caag beıızemiyor. Buntm ne -
den <>hını:ıyacağına dair şimdiye 

adar o kadar askeri, fenni delil
ler ve 'zah §ekilleri görilldil kl 
~ahsin üzerinde bn noktada ısrara 
iti.zum kalmıyabilir. İngiltereye !a

ti arruzun ba~erılmıı&J dejil, böyle 
bir harekete başlanması bile her j 

t türlü heşap düşüncenin kabul e
emiyeceği bir fedakarlığa mal

olauktır. Bunun Alın.a.nyada an-
~aşılmanuş olduğu farzedilse de . 

~OEBI ROMAN: 1_2. 

lasaolar hediyeden 
tabii "ıo,laaır 

•amil ııekili bir karar ııer
mif: Mekteplerde taııra 

MAHKEMELERDE: 
'' Bed asla necabet mi 

verir hiç onif orma ,, 

m.mzı- AJmaal,.na 
taarruz te,ebbüaleriı:ıi u: 
ffYa çok pahalıya mal 
olacak diye ikiye aym • 
yorlar. Bu harpte bir gün 
zehirli saz kullanılması 
farzediline buna teıebb" 
edecek taraf için bu en 1 
pababya mal olacaktır. 

İngiltere üzerine Y"'l"""• J>aft ta
arruzları ile İngilizlerin çok yıl ·· 
nı:ış olduklarını söylemek suretile 
Almanya dahilinde efkiirı uyut -
mak da daha ne kadar sürecek?. 

hareketi, çall§kanlıiı ve ter- ıo·· .. - .. 
biyesi ile temayüz eden ço - lumu dort ~özle beklenen inmeli 

bilinema. 
Fakat yeni seııeeiıı gelecek güu

leri, haftalan ve ayları için her 
ihtimale göre İngilizlerin hazır • 
landığı besbellidir İngilizler için 
hayat ve memat mıicadelesi sayı • ı 
lan b'' harbi devam ettirmek hu
susunda menba yalruz para kuv
veti değildir. 

İngilizler diyor ki: Harp mek • 
tebinde yetişmek zordur. Fakat 
buna alışıldı. Her İngiliz kendin
den beklenen işi kat kaı görecek 
J.aldcdir. Eğer Alman tarafı bütün 
tecrübelerini yapar, daha az paha
lıya malolacak her türlü teşebbüs
lerin akim kaldığını iyiden iyiye 
anl .. rsa işi daha ileriye götürmek 
de istiy•cektir. Bn arada zehirli 
gazleri unutmamalı. Fakat İngil
tercde de kimyager vardır. İngi· 
liz ihtisas eri.ahı geceli gündüzlü 
çalışarak memleketin müdafaası 
''e .c ıirli gazlerden korunmak i
çiıı ıwler dü~iiıımek, hazırlanınak 
lazımsa ona uğraşmaktadır. 

çııklara münasip hediyeler d~ 
iıtılacakmlf. Bu gibi çocuk
ların da daha evvel, mekteP
lerdeki şeref levlıalarına ad
larının y<aılmaaı lazım. 

E.kiden, mekteplerde ale. 
rinler, tahıinler, mükafatlar 
vardı. Bilahare, bunlar kal • 
dırıülı, çocuhlarımu; çalqıyor 
ve terbiy.didir. Böyle nın'i ter· 
biye ve teşvik vasıtalarına lü
ziiın yok, denildi. 

Aradan zaman geçti. Eski 
usullerin, başka İşimlerle tek
rar ihda.1 edildiğini görüyo • 
ruz. Demek J:i, bundan evvel 
ileri siiTülen esbabı mucibe 
makul değilmif. 

Gayet tabii, çocuk da insan
dır. O da, daha hızla çalışabil
mek için te§ııik, mükaf~t, he. 
diye veeaire ister. insanların 
yaradılışına ait olan bu hisle
ri inkar etmelı, gün<ıfİ inkar 
etmek demektir. 

Biz, yeni tasavvur edilen 
hediye umlünü pek muvafık 
ve yerinde buluyoruz. 

BORHAN CEVAT 

Bunlar ihtimal dahilinde olan, ır~~;"P'!l-: ın 
fakat v~uat sa~asına Ç.•"-'."RmlŞ ~- 1 ~ k1~~u. . ,:t!ili 
lan keyfıyctlerdır. Zehır\ı gazlerı · ,.,. , _ • :;,·]I f '""~il 
kullanmak ağ1l' bir mcs'uliyettir. . !ı .. . "l"" • l • ~ıu: i 

Bunun nelere yol açacağını tasav- l.A.ı 
vıır etmek zordur. İngilizler Al -
man taarruz ihtimallerini düşü · ' 
nürken pek pahalıya malolacak, 
daha a:z pahalıya malolacak diye 
ikiye ayırıyorlar. Yani Almanlara 
pahalıya ınalolacak diyorlar. 

Çalgının akor
du bozulmuş 

Londrada ait olduğu malıkeme· 
de §Öyle bir dava göı-ülmüştür: 

Mis Heniberg isminde gcnr bir 
k.duı ile Merkcl iaminde hali vak
ti yerinde bir adam bundan üç 
dört sene evvel beraber yaşamağa . 
karar vermişler, .\T ·rkel kadına iyi 1 
bir ev tahsis etmiştir. Adamın ser- 1 
veti yerinde olduğu içjn kendi ev- ı 
lerinden birini kaduıııı oturnıa,ına 
talısis etmekte zorluk çekıueıoiş, 
fakat bu ev yil:til.ııden iş nilrnyet 
mahkemeye aksetmiştir. Merkel ' 
kadına bol bol parular da vermiş
tir. Ti ki canı sılulmasın, istediği 
ııibi sarfetsin diye. Llikiu kadın 
bir giin şikayete başlanuş, kendi
sinin Merkel işi icabı kendisinden 
ayrıldıiı zamanlar çok yalnız kal
dığından, üzüldü;ünden şikayet 
etmiştir: Buna bir çare olarak Mis 
Hen.ibergin Anıerikada bulıınan 
amıcasının oğlunu İngillereye ge
tirmek diişiinülınüştür. Bu adam 
karısı ölmüş, kimsesiz kalmış, yaş· 
lı bir adanı~. Merkel para yol -
Juyor, amıcazadeyi getirtiyor. Ka· 
dmın batınnı kırmanuık i',:İD onu.n 
daha bajka seyahat arzularını da 
yerine getirmek üzere her üçü 
Fransanııı ccnubuna, soo.ra da en 
pahalı vapurlarlıı Amerika:va se-

ıŞ fAHS ·zLIK 
İştihasızlık ya bir hastalık ne

ticesi vücudün uğradığı zaftan, 
yahut gayrimuntazam zamanlarda 
yemek yemekten, fikren çalışıldığı 
zaman, yahut vücudüıı hareketsiz 
kalmasından, yahut da çok sigara 
ve kah ve içnıcı·i itiyat etmiş ol
maktan ileri gelir. 

İştihasızlık irizi olduğu için, bu 
&rıza izale edildiği zamau, iştiha 
yerine gelir. 

AleHimum iimı acı olan şeyler 
iştihayı tahrik eder. Yemekten ev
vel bir kalıve kaşığı kınakına, ya
hut turunç kabuğu hulasasmı bir 
fincan ıu ile içmek iyidir. 

Bununla berobcr eczanelerde 
iştihayı açacak birçok iliiçlıır var
dır. İştihasızlar neden )enıek yi
yeınedikl~rini pckfılıi bilirler. De
diğ,ııUz gibi ,i1iıçlar l.ul!auarak, 
zorla iştfhayı ceU,etınekt-.>nse. i.
rızi seb<>bi neyse onu ortadan kal-
dırnıak en jyisidir. 

ya hat r-di)orlar. Jlcr 1ne\.sinıi gü
zel bir >·erde geçirerek tatiı 7.a -

mJlUlar yaşıyorlar. Bütün bu mas
rafları l\lerkcl ,-eriyor. 

Mahkemede hakim kararını ve
rirken kadına diyor ki: 

- Bu iyi geçen günler nihayet 
fenula~ıuş ,çalgının akordu bo -
zulmuştıİr. Aranızda kavgn başla
nuş, nihayet Merkel evinden çıkıp 
gitmenizi istenıiş!ir. Siz ise bu e
vin kendini»c ait olduğıııııı Mdia 
edi~·orsun11ı. Fuzuli işgale imkan 
yoktur. Evi sahibine vereceğiniz 
gibi u1ahk•:we ın.asraflarını da ö

diJcceksiniı.!. 

Sonrı.ı dnı-np durup ters.ini ınu
bnkeme ediJ or: 

hanımefendi neler anlatıyor ? 
Yaşlıca ,giyimi, kuşa mı zarıt, 

şapkasUllll iki yanından çıkan bi
rer tu:tam kır saç çehresine ayrı 
bir asalet ve zarafet veren, sözü 

sohbeti yerinde, temkinli bir ka· 
dındı. Hukuk mahkemeleri k.ori· 
dorunda, yine kendisini andıran, 
ayni standarttan, fakat, kendisin
den bir parça daha yaşlı bir ka -
dınla konuşuyordu. Konuşma tarz
larından, orada tanışt.klan, yeni 
alı-bap oldukları da aıılaşılıyordu. 
S•rt mı onlara çevirip dinlemez 
görünerek, muhaverelerini, kılı kı
lına, bir harf kaçırmadan takip e
diyorum. 

- Vallahi hanımefendi • diye 
anlatıyor - böylesi ne duyu1muş, 
ne görüJmü,tür .Bendeniz, esbak 
ferikandan Süleyman paşanın ha
fidesiyim. Peder merhum da, ba
bı valayı seraskeri şube müdira
nındandı. Pederin h.ali hayatında 
iki defa izdivaç ettim. Birincisi bir 

miralaydL Sizlere ömür merhum 
oldu. İkincisi, Hayriye tüccarla -
rından birinin, oğluydu. Pek hay
laz, şımarık, yılış:k, zıpçıktıy -
dı. Geçinemedik. Mes'ut olamıya· 
cağ mı anladım. Ayrıldık. Peder 
merhlllID olduktan oonra bir müd
det evlenmedim. Fakat, hanı.me

fendi, hazıra dağlar dayanmaı:.. .. 
Sonra, yalnız başına dul bir ka -
dm ... Türlü tefsirlere, türlü kıvlii· 

kallere hedef olı.r. Nihayet, yeni· 
den evlenmeğe karar verdim. Kı
lavuz madam Eıeto, son efendimi 
buldu. Tahkik, tetkik ettirdim. 
Yalnız bir adam; kimsesi yok. Ti- ı 

caret yapıyor; işleri ynluııda ..• 
Zengin. Madam Ereto resmmi ge
tirdi. Çirkin de değil. K;•mı>tmiş.. 
Oldu. Dediğim, on beş, yirmi sene 
e'llVel... 

Efendimin hüsnühal ve teıiıiye
sinden, zevkiselimindcn, hüsnü -
intihabından, herşeyinden mem
nundum. Yalnız, bir kusuru vardı: 
Kadınlara karşı zayıf tarafı. Onu 
da, ·ben hissediyorJwn. Fakat, ne 
yalan söyliyeyim, hi<cbir şeyini 

görüp duymadım. Yalnız, son 
zamanlarda, O'Oll zamanlal'da de • 
diğim iki üç sene evvel, yazıha • 
neye bir dakti1o kız almak lazım 
geldiğini, münasip bir şey aradı -
ğını söy !ediği zaman. içime bir 
şüphe düştü. Birkaç gün sonra da 
cbir arkada~ tavsiye etti. Afif, 
namus!cir, tel'biycli, iyi bir aile 
lozı vannış, kanaatkar, on beş, 
yirmi liraya da çal:şacakmış.> de
diğ:i zaman, ku.şkum bi!Sbütün art
lı. Fakat, ben şüphemi belli etmelı: 
istemedim. Hiç aldırmaz gibi gö
ründüm. O günden sonra, bir kurt 
da içimi keınirmeğe !başladı. Öyle 
anlıyorutırn ki, beyin. daktiloda 
işi yolundaydı. 

Nihayet, bir gün ben hastalan -
dını. Seliimün kavlen min ra.!Jbir
rahim, sağ tarafım tutuldu. İşte o 
arn ı da, ne olm <rn <>lmuş. Şır
f:ntı mahalle kızı, meramına nail 

- Ondan nasıl apılacağıın?. 1 

olmuş Bunların hepsini sonradan 
öğreniyorum, 

O şırfıntı, utanmadan, bir bi:r, 
yüzüme söyledi Neyse hanıme -
fendiciğim, ondan sonra da, belki 
chanım hasta, nasıl olsa ölecek, <>
nu bırak, beni ali> demiş. Bey de 
•alma• yı muvafık bulmuş a=a, 
benden ayrılmayı da pek göm ke. 
memiş olacak, demiş ki; 

- Hanım nasıl olsa ölecek ... ö-
!ünce seni alırnn. Fakat, şayet 'ben 
daha evvel ölecek olursam, ben 
öldükten sonra ibraz edip almak 
üzere sana beş bin Iirahk bir se
net vereyim. Yahut da, bunu, o 
şırfıntı teklif etmiş; kimbilir? Ba
şınızı ağrıtıyorum galiba, hanım
efendiciğim ... 

- Y~ooo! Estaı;lfirullah ... O na
sıl söz'/ Vakit neyle geçecek, ha· 
rumefendiciğiın?. İnsan, dünyada 
neler oluyor, diye ibretle dinli -
yor. Bakalım, sonu ne olacak? 

- Evet, hanımefendiciğim, ne
rede kalruktı?. 

- Senet meselesi... 

- Evet ... Tamam ... Senet im • 
zalanıyor. Gel zaman, git zaman, 
hekimlerin, hocaların iyi edeme
diği Seli\mün kavlen, Rablbi Zül
cel31in keremile günden nüne iyi
l~iyor. Doktorların ümit kestik -
leri kolum, bacağım, yavaş yavaş, 

oynayıp işlemeğe başlıyor. ,Söz 
ölümü giderm<>Z.> Tam benim şi· 
fayap olup da kalk!!ğımın yirmi 
dördüııeü günü, ge\1Cn r5m82an 
Kadir akşamı. eve geliu royunup 
dökündükten sonra, sektei kalp • 
ten, bey vefat etmiyor mu?. Za -
ten müliih!ıamca idi; kalbi de var

dı. Ertesi gün, teçhiz, tekfin, uzat.
mıyalım, defin... tki gün sonra, 
ağlamaktan gözlerim şişmiş, yazı

haneye gidiyorum. Artık, herşe

yi dağıtacağım. Tabii değil mi ya? 
Ticaret işlerini çevirecek kimsem 
yok. Yazıhaneye giriyorum. Na

zeninim giyinınlıj. kuşanmış, sür
müş sürüştürmüş, mahzun bir eda 
ile, manalı banalı yüzüme bakı -

yor. Ondan evvel birkaç keı·e gör
müştüm. Eskiden hiç böyle ağıı' 
giyinmezdi. Bcylo işler yoluna gi
rince, almış yürilmiiş. Hiç yüoz Vel'

miy<>rum. Bildim bileli beyin kii· 
tibi var, Riza bey ... Ağınbaşlı, e
fendiden arl.am. O da üzüimüş, ağ
lamı-'i- Onunla looı:ıuşuyorum. Bu 
işleri ta fiye edeceğimi anlatıyo • 
rum. Adamcağız, mahzun mah • 
zun, 

- Nasıl isterseniz öyle oillun 
hanın1efendi, diyor. 

Tam ç'kacağım sırada. bu k&h
be önümi\ kesjyor. 

- Han•rN•fondi, sizinle komı -
şacaklarım var, diyor. Elin kah • 
besinin benimle ne konuşacağı. <>
lacak? Şaşıyorum. Senetten, se • 
petten haberim yok. Çekiliyoruz 
içeriki odaya; •enedi çıkarıyor. 

(Devamı 6 ıııcı sa11fııda) 

Sen de Sevecell - Varına,aydım ne olacaktı?. 

Diyor, 011uu da laiılılini yapı -
yordu: 

Diyor. Bunun da tesellisini bu
\ııyordu: 

- Ki:rnladığımuı ev buraya ya· 
kın .Sık sık gelir, onu görürüm. 

ki hayatında bu heye<:anı bir kere 
duyuyor ve.. bir kere duymalı, 

Di~·e söyleniyor, lı:ızarıyord•. 

DOO'ON GECESİ 

Yazan: ETEM iZZET BENİCE -
Sonra birden yiıı.e kendi keo • 

•· <Üne coşuyor: . 1 "-'· " m - Acaba ne oldu, Re..,...cıgı · 
- O 1 d L!-ltilir şimdı oe-o say ı .. ..,. bii· 

ıl relerde sürünecektirıı?. Jleııı 
:rütenıezdim ki .. 

h· ...• ıA.-te 
uıyor ınulıakemeıııa< -- ' Çlkarıyordu: 
- Mezarlığa bırakmak onu u• 

llutmak, ondan :vaza:eçınek değil 
ll:ıiydl?, 

Öyleyse pındi ue düşüniiyo • 
l'ııın?. 

V'e .. yine kendi kendisine maıı-
11tlnın yürüyü§ilnü tamamlıyor • 
~~: 

- Eh .. ne de olsa evlat. Acısı 
)" 
b ~'•1-ten çıkmıyor. Fakat onların 
•p&iııi unutmak ,yeui hayata gir-

nıek. avnnnıak, mes'ul olıruya ça

l~mak lazım. 
Ve .. bu hızla Salibi, nişaalısım 

g()z.de.a pçiriyor, uıuu UZ.Wl Ö&e

rinde duruyordu: 
_ YüslJa~. Y ıtŞJ kırk diyor.lar 

L.-ı. b- bdki de daha faa
anııııa JLU.. y" 

Eski yüzbaşılardan,- lıoyu k1511, 
la. . göre de fişınan. Kap • 
kısal.ığlna d ;;.;1 Bi:raı i,inden 

b' adaDl C&·' ' 
lan ır a da ııeuziyor. Çok ko-
pasarLtklıY giilıniiyor. Belki 
nuşmllYor, çok iJSIM hiıla içinde. 
de ölen kıırt.ııDID S@Jcaklarda sü
Kısıtıetiııı buyıııu:ı-a çile dolduran 

rüııen ,el, ka~ne bir ~başı 
bir LlltfiYe Y . terİJIL zaten ben 
karlSl- Daha ne ıs bir kadU)llD· 

bayatta ziyan obn~ darı bile cok. 
Benim a:ibilere bıı a 

- Gün~~ büyüdü. l<'irdevs lıo

mmm yanında rahatuıı çok iyi. 
Beıı artık dad.ılıktıın çıktım da, 
onun, kardeşi ıı;ibi oklmn, fakat, 
ne de olsa bir yük değil miyim"/ 
Yarın öbür gün ya bunlara ajiır 

ıı;elmiye baJlarsam, o vakit ne o
lurum. "!. Ne cidecek yerim var, ne 
sığınacak ,cüveneeek bir feyim. 
Hem Salihteu benim her 'l"YİDil 

aakladılar. Kocası öldü .. dediler 
Kendi kı...ları ıı;.ibi evlendiriyorlar, 
Firden haıum ııünde üç beı kere 
çarpya ııidiyor, bana öteberi alı

yor. Bu, lıeninı için bir devlet ku
şu uıyılmalı. Ve .. bütüu bu mu
hakemeleri yaptıktan sonra aldı 

k<>Aiyor ki, bıı evlenme kendisi i
çin eıı iyi bir evlenme, hem de 

iştir. Vahın, bir büyük üzüntüsü I 
var: Güneş. 

Olmazsa sohohl~vin nldırır alı:-
' 

?ma kadar yanımda tutar, seve 
doyar, akşamları ııiind.,ririm. 

Bunu böyle düfiindil, 
- Sabahları aldırH", akşamJuı 

&önderirim.. 
Derken birdenbire içine de bir 

böbürlenme düşüyor, koltulı:lan 

güvençle kabarıyordu: 

- YüzbaŞJ evi. Helbet benim ııle 
kapımda bir ikı askerim olacak. 

Tı.ıltukları evi de beğeniyor: 
- Küçük amma, iyi bir ev. :ıta

hat, düzayak. Döşe.ınesj de iyi al
ılul. 

Diyur, düğünü düşünüyor ,ifte e 
.akit içinde bir ii perti, bir g:ıak
lanma duyuyor: 

- Alayla, ıiüğiiııle ikinci bir de
fa el adamının koyııuna gitmek de 
ne tuhaf?. Her kadın mohalr.kak 

Gece. Sant on bire &eliyor. Şa
mın ılık, damarlara baygınlık ve

ren geceleri. Arap kızları şakır $•
kır çiftetelli oynuyorlar. Saı, dar
buka, ya \elli. 

Feridun, Nihat, Nejat hurma :nı· 
lııaını tercih ediyorlar. Akfl"l' hflt
te baıladılar, durmedan içiyorlar. 

Hepsi keyifli, hepsi şen. DUtıın eri 
dopdolu. Yeniyor, ~iliyor, eifeni
liyor. Nihat karl4llla duyurmadu 
Feridunun kıılağına fıAlıyorı 

- Şu çenginin ıölıek kıvınf1U 
bak. Kahpe lıayılttı beni. 

Feridun ela: 

- Ara btu fiizeU de ırfisel olu
yor buiya. Kilir-.n., iiyle a..,..ı 

baJo?lar.ı, kıvrak eayobtları var lı:I, 
insanı bir ~ ..,.,..,..,. çe
viriyodar. 

,. 
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HALK 
=SÜTUNU 

Evelenmelr. istiyenler, 
iı ve i§çi arı yanlar, fİ
kciyetler, temenniler o• 

miişküller 

1' .,,, !tol ....,,anıa.ı .. heriı&llSI tılr ...... 
kWil olıuı okııyuoul&rımızm meıcı.z.

lan bu sti.lunda. muniaıamu n m__.. 
nen neşredlleoektlr. G·wl lırte ..._ 

ve a.vultatı da sonala.n.lara oen.p Tereot... 

lderdlr Ciddi izdi~ tdı:Hfl<>rl ele n il 
1..- parasız ııdjrol~llr. 

izdivaç teklifleri 
- 20 yaşında 1,60 boyunda sa • 

nşın, ev işlerini seven bir kulnl. 
Haya• :ı-t'kadaşım olacak bayan ha<
sas ve dürüst olması, llZUJl roylu, 
esmer veya kumral bulunma& ve 
yaşının da 28 i tecavüz etmemesi
ni arzu ediyorum. Ciddi tekliflerin 
(Son Telgraf Halk sütunu M. M. H 
20) rumuzuna yazılmasını t'İca e
derim. 

- 25 ya~ında orta boylu ve ea -
meriın. Üniversitenin ikinci sını
fıııda olmakla beraber devlet me
muriyetindeyim. Elıme ayda net 
olarak 76 lira geçmektedir. "Evle -
ne bileceğim kızııı fakir olınası mev
zı..bahis değildir. Bıraz güzel ol • 
rnakla beraber bilhassa ahl!k ft 
tabiatinin yerinde olınası şarttır. 
Bu noktaları kendi fikrine uygun 
bulanların Son Telgraf gazetesi 
Halk sütunu M. Ş. C. ye bildiri! -
mesini rica ederim. 

Aranılanlaı. 

Çanakkale bel ·cııyesınde 100 lira 

şehri ücretli belediye muhasipliği 
m ünhaldir. Yüksek tahsil görenle•. 
le Maliye Meslek mektebi mezun
ları tercihan alınır. 

Ankarada Maarif Vek:B.letı ne, • 

riyat müdürlüğünde çalıfıııalı: üze
re türkçe, fransızca bilen bir dalı: -
tilograf alınacaktır. 100 lira ücret 
verilecektir. 

İstekliler bi!' lsttda ~ 13 K. sani 
941 pazartesi günü saat 17 ye ka
dar neşriyat müdürlüğüne müra-
caat etmelidirler. , 

Beledi~enin şehir meclisi için 50 
şer lira aylıkla 2 sten<ığrai memur 
alınacaklır. Talipler 15 kanunusa
niye kadar belediye zabıt ve mu
amelat müdürlüğüne müracaat et
melidirler. İmtihan ayın 20 iııcı 
pazartesi günü saat 10 dadır. 

Acıbademdeki prevantoryum 
sanatoryomun 20 lira aali maaşlı 
hemşireliği münhal<lir. Talipler 
müessese müdürlügüne bq vur
malıdırlar. 

Gelen mektuplar 
Bey F. K. K. - Sarıyerden btr 

mektubunuz var<hr. 
Bayan N A. - Üsküd.ırdan bir 

mektubunuz gelmiştir 
Bayan P. O. P - Dün mektup

larınızı aldıktan sonra Kuınka • 
pıdan bir mektubunuz gelmiştir. 

Bayan Ö. N. - Posta mühürii o
kurunıyan bir mektubunuzlıı. Kadı

köy, Pangaltı, Galata ve Beyoğ -
!undan gönderilmiş mektuplu 
gelmiştir. 

Bayan Mübeccel - Dllnkü me:k
tuplarınızdan b~ka İstanbul, Pan
galtıdan verilmiş birer mektubu-
nuı daha vardır. Sür'atle aldırınız. 

MÜHİM NOT'. 
Mektuplar her gün saat 15 den . 

Kurban 
bayramı 
hatıraları 

Yarın kurban bayramı .. 
Her kurban bayramı arifosı• 
de, fU g'.inlerde iımi çok ge
çen meşhur kadın şairimiz 

Fıtnat hanımla Koca Ragıp 
Pqa arasında geçen fU muha
vereyi habrluım. 

Rivayet ederler ki, bir k~ 
ban bayramı arifosinde, ıaiı 
Fitnat, kurbanlık koyun al • 
mak üzere, pazarda dolatı • 
yormuı.. Fitnatın hayran ve 

ll§ 1klarından olan Koca Ragıp 
Paşa Fıtnat Hanımın yanına 
o,okulmuı: 

- Dileğiniz, nedir, sulta
nım, demif .. 

- Bir kurban almak arzu 
ıundayim .. 

Koca Ragıp Pata espriyi 
tam zamanında yapı9tırm1fı 

- Ben sana kurban olayıaa. 
sultanım .. 

Fakat şair Fıtnat Hanımın 
esprisi, koca Ragıp p&f&Jlm 
sözlerini ba.tırmıt-. 

- Boynuzlu iıtemiyonma" 
Çok meıhur olan bu muha

verenin derecei 11hhatı m. 

lı'.im olmamakla beraber, çolı: 
söylenir, çok tekrarlanır bir 
bot nüktedir. 

Ben kurban bayn.mını, to
ker bayramından daha çok ao

verim. Çünkü, evvela, kurban 
bayramı dört ıründür. Sonra, 
kurban bayramında evin içi.o. 
de yiyecek, İçecek tey daha 
çoktur. 

Ekseriya kurban bayram • 
larında, yağmur yağar. Ço • 
cukluğı,ımuzda, bu yağmuru 

görünce çok canımız aıkılır
<Jı. Sorardık: 

- Neden yaimur yağıyor?. 
- Kurban kanlarını akıt,. 

mak için .. 
Bilmiyonım, ıimdiki çocuk 

lar, teker bayram1nı mı ıevi
yorlar, kurban bayramını mı?. 

Aziz okuyucularım, hepini
zin kurban bayramınız kut -
lu olıun! 

R. SABl1 

sonra aldırılmalıdır. Gelen tekrn u 
mektuplar SU'a ile yazıl<hğından 
intişarda.ki gecikmeler mazur go • 
rülmelidir. 

Bir genç kız İf arıyor 

Orta mektebi iyi derece ill bu } u 
bitirıihn. Tahsilim ile mütcnas· J 

resmi veya hususi bir yerde .iş a
rıyorum. Taliplerin lfıtfen (Son 
Telgraf Halk sütunu S. İ. P) ru · 
muzu11ı11 müracaatlarıru rica edP 

rim. 

Davet 
Bayan Muzaffer ve Ba:ı-an Mi\

beccele - Namlarını:ı:a gelen meli 
tupları almak üzere bugün saat 11 
den sonra behemehal gelıne-niz rl 
ca olunur. 

Diye Suriye kadınları haklaa. J-::;:::;:::;:::;:::;=::::;:::;:::;:::;:::;:::;:; 
daki fikirlerini söylltyordu. 

Bir aralık Nejşt kalktı: 

- Benjm adağım vardı. Lıtttl
yenin düğününde çiftetelli oy111-
yacaktım. 

- Çiftetelli. Bahriye çiftetelliR! 
Dedi, saza emretti: 
Ve .. oynam.ıyı başladı. Arıı:a.ı.., 

Feridwı kalktı: 

- Benim de a<lajım aeybek oy
nADlllktı. 

Dedi, zeybek oynaclı.. Litfi,-. 
pervane gibi evin içinde ıWap • 
y<ır, sofradan oofraya ıııidiyer, lııer 
ıı:- ayrı ayn his.met ediyor, -
btl güzel özdea &örüuüşit dtiifuaA
•ÜD bütün uvetliı.iııı.i IDemA• 

Mliyor<lu. 
Salibe taldanlar da çekt•: 
- Beyefendi güveylik Ml7c. 
Bu ne çalım yahu!. 
Anladık, evloenioyrııaıı. Falı:at, 

fiyaku lıime?. 
Uele Nejat, keyifti keyifli: 

(Deva.mı ııar) 

BİRiMİZİN D[Hlli 
HEPIMIZiH OE~OI 
Duvarları yıkılan 

cami 1 
Okuyucularıını:ıuan Bay ci ı 

dettin yazııyoc 
Süleyınaruyede Bozdoğan ke

merinde Kh azJı camilnin du
var lan yılolmı.ş ve taşlar yol
lara düşmüştür. Bu yüzden bu
rası çirkin bir hale gelmiştir. 
Evkaf ve belediyenin nazarı 

di~katlerini celbetnıeııiz:i rica 
ederim.> 

Son Telgraf - Oldukça işlek 
bir yerde bu çirkin manzara· 
nın böylece bırakılması doğru 
d~ ildir. Al!bdıırlnnn ehcm-

etle nazarı dikkatini cel . 
bederiz. 
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Ş~ yO e rr 1 pıp .. ~l!f:~:r:~~:'.: 
ALİYE TEYZE Denizaltı 

,- Yazıın: MAHMUD YLSARİ 1 
gemilerinde hayat 

BAY TEK1N YENi 
DÜNYALARDA 

Baş l'Ulde: Mtıthur BUSTER GBABBE 

Yazları, annem, araSJTa üç kar
deş, bizi al>r, büyük teyzemin E
mirgilndaki yalısına göti.iriM-dü. 
Bu yaz, yalı, Jı.8J.Q duruy()f'({u. Rıh
tım açılması ilerlemişse, ~ -
ğll'Jilun, benim için canlr kalım bir 
hatırası yık:ıl:ın.ış demektir. 

itip okluğum gerdune• ye, bir tei<
me atar, beni halvet ık:apıs:ı.ı:ıa yol
lardı. 

Bu daracık 
gemideki 

ve içi karmakarışık aletlerle dolu 
insanların hayatı nasıl geçiyor ? 

1090 ııri.ist ve figüranın i§tiraki le emşalsiz bir harika 
30 KISIM TEKMİLİ BİR DEFADA 
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Yalının, set set harem, seliı.mlık 
bahçeler~ büyük ç;çek bahçesi ve 
hududu koruya dayanan bir de 

Soğııklu.kta beirliyeoı halay>klar, 
halime acırlar; öyle ya etim ne, 
budum ne!. Beni sarar sarmalarla, 
yatağa koyarlardı. 

Hamamdan hlç haz~em. He
le sıcağlnı, Allah .göstermesin. Sı
c:aktan soğıını.u,,"llm bir kere. 

Bir gazetenin, bir denizaltı gemı-ı 
sini ziyaret eden muhabiri, zama
nımızın bu müthiş harp vasıtasını 
şöyle tarif ediyor: 

-yer brr metre murabbaında ya var, 
ya da yoktur. Su üstünde iken ye
mek pişirilir; altında iken soğt>k .. ı 
ve konservelerle iktifa ol!Hlur. 

uka belıçesi vardı. 
Set bahçelerde yaramaızhık ede

mezdik. Çiçek bahçesinde Kara
dağlı bahçıvan Yuvanın, posb>ylJ<
lı, ·kol'k:unç bakışlı yüzünü gör -
meği bırakın, sesini duymak, bizi, 
çilyavrusu gibi dağ>tmağa kMi 
gelirdi. 

Arka bahçede, sebzeleri iborı:ına
mak şartile istediğlıniz gibi haşa
rılık ederdik. Yalıda, teyzemin ev
lAtlıkları vardı. İzınirden akraba
lar da gelirlerdi. Biz, bozan, on on 
beş kişilik bir çete olurduk. Bah
çrvan Yuvan bile, güç başa çıkar
dı . 

Oyunun, hazan tadını kaçırıyo
ruz; lı;illi topraktan tutun, meyva 
lekesine kadar, kirin, pisliğin, ça
murı.m. çeşidine bulanıyoruz. 

Annelerimiz, bizi o halde gö -
l'İince, hem feryadı, hem tokadı 
bamyorlar. 

Y alınm, üç ıkıurnalı hamamı da 
istim üstünde. Ne zaman istense 
ısımyor, •hamam <ıluyor• !. 

Kadınların bir •temizlik gayret
keşlikleri. var. Yüzümüzü, gö2ü
orııü2'ii silin ;bırakın. Hay:ıx!. 

- Zaten kirli idi, hamama gir-
-6in. 

Daha i1ti gün evvel hamama gir
diğinizi siiy leyin, bakın dinlete -
bilirseniz dinletin. 

Eğer, o sırada, yalıya, Aliye 
teyzemiz de gelmişse, ben, idam 
nıahkiımlan gibi titrerdim. 

Ah, bu .kadın, 90Cukluğumda, 

bana, çok zulmetmiştir. Bir dok -
san boyunda, Aydınlı ııeyibek ka.
dınıydı. Eni de 'boyuna uygundu. 
Sözleri sert, hareketleri sertti. 

Hamamda, beni, onun •ellerine. ı 

teslim ederlerdi. Onlar, ne ellerdi 
yarabbi!. 

Beni ayaklarının araı;ına kıstı -
rır, oklava parmaklı ekmekçi kü
reği ellerile de, beni •artklamıya• 
başlardL Kaynar kaynar &Ular dö
i.erdi. Çırpın! Çırpınmak değil, 

• 
Bu Aliye tey-re, zengin değil<li. 

Zekiydi, 'becerikliydi. Bilhassa ha
disata karşı, taş gi.bi dayanııklı idi. 

Genç yaşında dul kalıruş. İki ye
tim oğlunu arslan g1bi yetiştirmiş. 
Biri süvari Jtaymal<aını, öbürü mü
hendis. 

Aliye teyze, mühendis oğlundan 
çok, asker oğlunu severdi. İki oğ
lunu da evlendirmişti. Otoriter ka
dındı. Asker oğlunun .karısını, içi 
sevmedi. Boşattı. 

Asker oğlunun bir erkek evladı 
ol:muştu. Aliye teyze, hiç kimse • 
!eri dinlemedi. Torunııınu yanına 

aldı. 

Büyüyünce, ne olurdu, pek bi
lemiyorum amma, benim tanıdı
ğını zaman prekos bir zeka idi. A· 
man Allahııın, herşeye &klı ererdi 
ve hepsini <baıbaarıne. sine yetişti
rirdi. Bu, gizli kapaklı ıbirşey de
ğildi. Torun, büyük annenin o
muz ba§ına çı.kar, tepesinden ba
ğırırdı: 

- Babaanne, duydun mu, falan 
olmuş?. 

Baıbaanne; duydum, lbiliymuml 
der gibi başını ağır ağır sallardı ve 
hakikaten de duymuş, ıbiliyordur. 

Zeki kadındı; kulakları duymazdı 
amma, dudakların oyruıyışından 

bütün söylenenleri anlardı. 

Asker oğlunda, şeker hastalığı 
vardı. Sıkı perhiz edemedi gaJi.ba. 
O, dağ g!Vi adaım gürleyip gitti. 

Aliye teyze, bunu da sükfuıetle 
karşıladı . O, bir truıtı, bir granitti. 
İçi ağlıyordu muhakkak. Fakat, 
dışarı sızdlrmıyordu. 

•GenV-nin ortasında kınnan<w11 
kulesi ve perisk-0pu vardır. 

Ön taraftaki açılır kapanır ma
sanın üz.erine, denizaltı su üstünde 
seyrettiği za<man haritalar ve pus
lalar konulur. Kumandan; genç ye 
faal bir genç olan muavllıi ile bu
rada bulumrr. Denizaltılarının ku
mandanları, zabitleri ve efradı hep 
gençtir. 
Kumandanın: 

- Motörü işletiniz ... 
Diye verdiği emir derhal ye:rine 

getirildi. Denizaltı hafifçe sarsıl • 
onıya, sonra limanın sakin suları 
üzerinden süzülerek sahilden uzak
laşmıya başladı. 

Geminin içerisine gmdim. Deni
zaltıların içerisini hariçten kestir
mek kabil değildir. Bu, ustüvane 
şeklindedir. Birçok locaları var. 
İnsan elini kaldırınca tavana do -
lrunabilir. Bu madeni tünel, elek
trik lfunbalarile aydınlatılır. Kori
dorları ancak bir kişinin geçebile
ceği kadar geniştir. İki kişi karşı
lruıtı mı mutlaka yan durmak la
zımdır. Duvarlarda birçok elektrik 
telleri, borular göze çarpar. 

Denizaltı, denize dahnazdan evvt>! 
bütün mahreçleri sıkı sıkı kapanır, 
vidalanır. Kompartımanların biri
birlerile rabıtası kesilir. Bu kom -
partımanlarda bulunanlar, biribi.r
Jerile yalnız telefoola konuşabilir
ler. 

Efradın yatacll!k yerleri bruj ta
raftadır. Torpil atznıya mahsus 
tübler de buradadır. Torpiller, bu-

raya raylar üzerinde getirili ve atı
lır. Ön tarafta bulunan efradm sa-
yısı yirmiyi geçmez. Bunların ya-

Torunla oobaarıne haşhaşa kal- takları kenarda ve üst.üste üç sıra
dılar .Artık, kalı İzımire gidiyor _ dır. Adeta büzülür, yatarlar İki 
Iar, kalı tstanbula geliyorlar, iki metre murabbaı kadar bir boşluk 
şehir arasında uzun kısa fasolalar· vardır. Masa, sandalya gibi hir şey 
la meltik dokuyorlardı. olduğunu zannetmeyiniz. Efrat, ye-

Aliye teyzenin bu seyahatleri b<>- meklerini burada yer, mektupları
şuna değildi . Torununu ınektebe nı burada yazar. Tabii yere çömele
verınişti, amma, Avrupaya gön - rek veyahut oturarak ... 
dermek istiyıordu. Elektrikli mutfağın bulunduğu 

Jupır<lıyamazııın. Parmaokların her Onda, o azim, o irade varken, 
biri ayrı kmaçlar g>bi yakalamış, gönderirdi, gönderecekti. mı? diye, merakla titreştiler!. 
kıpırdatmıyor. Gelin için, çok munis diwırlar- Yaln •z ,eski.sinden daha sert. da-

Bağırrrım, ağlanın. Kiip giıbi sa- dı. Aliye teyze, nedense kızmıştı; ha n.obran olmuştu. Onwlla gizli 
ğır. Buyumn bakalım, duymuyor torununu: gızli alay eden duvak düşkünü ta-
iki. Bağırmamı, ağlamamı duysa, - Yavrumun yavrusu, yarısı yı- zeler, genç k.ı1ar, su·naşıJtl.ğı açı-
bclki biraz insafa, merhamete ge- lan yavrusu•. ğa vurJu. 
lir, suyu ılrtır, keseyi hafif sürer, Diye okşuyorch.. Aralarında bir gün, yavaş sesle 
güzüme 20rla sal:nın kaçll'maz, ça- Aliye teyzenin •te>s.,.l>bü,leri. konuşuyorlnr<lı: 

b'.ık azat ederdi. •iltimasları. ne dne<-cve kadar i- - İnsan bu ·kadar yaşar mı? İh-
Ben, bağırmaktan, ağlamaktan lerlemisti. kimse 'bilmiyor. Gü - tiyar yaşamanın ne manası var?. 

yorulurum; o, çitileınekten. kese nün birinde, türıınu. sevıo;ili <Wlu- Meğer, o tetikte iınilj. Dudak • 
sabun sürmekten yorulma?..dı. Ni- nuıı biricik vadipar hastalanıp da larm oynayışından söylenenleri an-
hayet, !es tas ooğuk su dölınıeğe ölüvermez mi' lamış. O, taş siiıkünile şu cevabı 

Denizaltılarında, mazotla işleyen 
iki Dizel motörü bulunur. Suya 
dahlıkları zaman bunlar durdu • 
nılur, elek.trik motörleri i:ıarekete \ 
geçer. Arka tarafta da otw; kişi var
dır. 

Denizaltılarında birçok hava de
likleri mevcuttur. Fakat bunlar, de
niz dalgalı oldu mu açılamaz. Suya 
daldığı zaman bu delikler tama -
mile :kapanır. Yalnız kwnandan 
mahallindeki camlı kubbenin üs
tündeki kapak açıktır. Bu, içeri -
den ve el ile kapatılır. 
Kumandanın verdiği bir emir ii

zerine denizaltının üstünde bulu -
nanlar birer birer köşkten içeri 
girerler. Niha-yet kumandan da içe
iye girer. Kapa:klar kapanır, vida
lar Blkıştırılır. Dizel motö:ı;lerinin 
sesi kesilir. Kmmzı ampuller, bü
tün kapakların kapandığını bildirir. 
Arttlı: ondan sonra kom prime bir 
hava teneffüs edilir. 

- Balastları açınız!.. 15 metre 
derinliğe. : . 

Bir gemici, bir manİVelaya ba
sar, gemi de denizin dibine doğru 
inmeye bruılar. Kumandanın önün
deki levhanın ibresi yavruıça dö -
:eer: 6 ... 8 ... 10 ... 11 ... 12 ... 
Kumandanın emri daha: 
- İleriye doğru ... 

Şimdi, artık kainatla alaka ·kesil -
miştir. Telsiz telgraf memuru höce
resinde, lmmandan köşkte, Peris
kopla denizin üstüne bakıyor. Kö-

İYİ CİNS SAATTiR ba~lardı amma, ne fayda, ben, is- Yalı<la, konakta. şımarık kızlar verdi: 
iakoz gibi haşlandıktan sonra. hoppa genç kadınlar var. He}J6!İ o- - İnşaalfah, sizler, ihtiyar ol - UMUMİ ACENTASI: 

Beni, hamam tas na oturtur, ha- na sata<ır .alav ederlerdi. ı mazsınız!. İstanbul Kutlu Ban 1/4 bütün 
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u S l·ı·~™'~~~;~.1• ~~~ı~:r :.~~~~~r:.r:~~~~~~; :::~~ğ~ıl:~;~lill<başınınoo-y ~ . hr.ld€ birbırlerın1 lel>rik edıyor - Herkes ıbir anda ııusmuş, d-iıili-
lardı. yordıu. Kumandanlar at fu:ennde 

Halifel~r Diyarında 
( 93 ' ~ . ~~ SAMI KARAVEL 

Kurt Mehmedin kolltırırıa ah!<l11u 
Devrilen bir yığın degin arka -

,,nda saklanmış olan bır Ermeni 
tüccarı duvarın kenarından koşa

rak kurtuldu. 
Eski ocaklara doğru gitmeğe 

ııaşla<Lk. Etmeydanı askerlerle 
dolmuşlu. Bu kanş•k a9kerleı-ın en 
~ında yüksek rütbede bul<lllan 
yeniçeri zabitlerin.den on, on beş 
ki:;i görünüyordu. · 

Bunlar at Ü'zerinde kli. Baktım. 
Yüroruıımız da burada idi. Bizi gö
riır görmez hakim bir sesle: 

- Acem1 oğlan, on birinci bö -
laik! Mehmet, oıı.bajı Eyüp! Gelin. 

Mehmet ve Eyüp seğırttiler. Ö
nwmızdekıleri dırsekle yararak 
ilerlıyorduk .Aldıgı.mız emrı yer-i
ne getırdik. Önuııe gelrnııştJ.k. Şu 
emrı ve!:dı: 

- Haydı toplanın!. Ocaga arş'. 
Süvarıler ve pıv;ıdeler aras.ın

da yumruk kavıga.ıı oluyordu. Her 
kes braım g:ibi zabıtlerınden aldı-

ı ğı emri yerine getırnwk u;m top
larunağa çalışıyordu. On bınlerce 
119ker bırbırine girmıı;. ool'l.İ'klerıni 
btıhnağa çal~ıyorlardı. 

Niha~t toplandık. ocai!;a gel -
dik. Bahçede bütun zabıllt:ı·, ağrı-

Bölüğümüzün çavuşu ellerini idı. Hepimiz yerliye<"ine gelmiş 
göğsüne çaprazlam~ duruyordu ve ve bi.iyük kışla meydanında dört-
g0zlerı yaşarmış bulunuyordu. köşe olm-uştuJt. Fevkalade bir in-
İmam efendı yanımıza geldi ve tizam vardı. Bunu gördüğüm za-

dua ederek: ıınan, ilk defa nizam ve intizamın 
- Çocuklar dedı; çok şükür ya- güzelliğine hayran oldum. 

rın muhaı eb<'ye gı<lıyoru z. It;te İkinci tanbur vunıkl.u. 
size ı;:üuol bır havadıs muharebe ÇaV11Şlar yoirlama yaptMar, ibö-

başla.muı.. ruklerden onar kişi ayırdılar ve 
Duranıa<l.m, Kurt Mehmedin 

başlarında vekitlıarç başıyı ahval< 
kolları arasına at.ldım. O rengı so1- yürümeğe başladılar. Bunlar dır i 
muş, dL,lerı kılitlenm!'i, gözleri 

.... rı çikar çııkmaz ocağın demir ka-lkanlı ve sevıncten san.' n-"i olduğu ,-
halde ke.i.k bu· sesle. pıları kapanmuıtı. 

- Karabulut, k<ırk:ına 
dam olduk!. 

Diyebildi. Ben de: 

artı.k a-

- Kurt Mehmet dü.'iÜJJ bır kere 
ben muharebede büyük yararlık 
gösterırsem padişahın has bendwi 
lbendesı olacağım. • 

Dedıın. Bu sırada tancurlar vu-

Böliilobruıı birdenbire: 

- S:.bırlı olunuz çocuklarım! 

diye bağırdı. Arkadaşlarınız, mu

harebe içın liizını olan erzak, cep

hane tedarik içın ambara gitti.1~. 
gelecekler, sonra yatsı namazına 
.kadar ~i"zc istırahat vereceğim. 

( Deoomı v..r) 

şen.in birinde bir gemici, eli ses 
mıdtinesinin üstünde dikkatle bek· 
liyoc. Yakından bir düşman geınısi 

Bütün Viyana, başdöndürücü valslaxile, 
Bu CUMA Maönel.erde 

ŞARK Sineması'nda (En ki 
Ekler) geçiyor mu di)19 .•• 

DeırizaJtılar ekseriyetle bütün 
günü deniz altında geçirirler. Ha· 
va kararınca su üstüne çı.karlırr. 
Eb-at, dört saat nöbet alır. Bir ge
ce ve bir de gündüz. Diğer zaman
lar yatıp uyurlar, yahut kitap o
kurlar, iakambil oynarlar. 

Geceleri bütün mürettebat de
nizaltının üstüne çııkar, oturur -
lar; hava alırlar, sigara veya pip<) 
içerler. İçeride sigara içmek kat
iyyen yasaktır. Bu fedakar gemi
cilerin en büyük derdi de budur. 

VALSLAR KRALI 
YORAN ŞTKAUS'un hayatını gösteren 

ÖLMEYEN VALSLAR 
Filnıile yeniden canlaltllcaktıır. Oynıyanlar: 

PAUL HOBBİGER - MARİA ANDERGAST - CRETEL THİM:EJI 
Viyana filarmonik orkestrasmın iştirakile 

FEVKALADE BİR FİLM 

................................ ôllilll&iai .... ..,, 

Bayram Haftalarında Daima EN GÜZEL FİLMİ'ni sunaıı 

MELEK Yarın matinelerden baştıyarak 
Sineması 

Müz.ik - Dans ve Güzellik Senfonisi 
NEFİS ve ŞAHANE BİR ESER TAKDİM edecektir· 

B R O D W AY M E L O D 1 E 1940 

Denizaltılar hazan on beş, yir -

mi, yirmi beş gün açık denizlerde 
dolaşırlar. sonra üslerine dönerler. 
Kumandanın, on dört, on beş saat 
köşkten inmediği, gözünü Periskop
tan ayırmadığı olur ... Hulasa, de
nizaltı hayatı, zannedildiği kad"" 

hissile, vatana hizmet için bu müş
kül vazifeyi memnuniyetle yapar-

Harikulade güzel bir mevzmı olen bu filmin Yıldızları 
ELANOR POWEL -- FRED ASTAIR E 

İlhe olarak: EN SON FOX DtİNYA HAVADİSLERİ 
AKDENİZDE harp gemileri ile Tayyareler arasında müthiş bif 
muharebe. Sual'€ için numarah koltuklar bugünden satıhnakta• 

hoş bir şey değildir. Fakat, lm - il'· 
mand'8n -Olsun. efrat olsun, vatan 

lar ve hiç ş_ik_a_y~~-e-tınezler ... , ~ııaımm••ınM:m:ıı:ıım:ııı::ıı::ııım•ı:=mcııı:;:ımı::ım:g;;ıammı•' 
dır. Tel: 40868 

Ş hzadebaşı ıııım~ i 
T URA ~ıj .. Bujf.inkii harbi ka.rJŞlmırıda canlandıran ... 

Eınsıılsiz kahramanlıkları gözümüzde yaşatan ... Tiyatrcsun a 
Bayramda 4 gün 4 gece: 
SİNEMA · TlY ATRO . 
VARYETE-HOKKABAZ 

Sanatkar NAŞiT' in 
Bayramda her gün ayrı ayrı 
yeni komediJ.,..iıM göreceksiniz. 
Tafsilat el ilanlarmda. 
- Telefon: 22127 

Aşk ve k>skançhk heyecanını kalplerimizde yaratan. .. 
Dünya harbinin ilk biiyük Filmi 

YÜZEN KALELER 
TÜRKÇE 

CLİVE BROOK - JOAN CLEMENT 
Yarın matinelerden itibaren 

LALE Sinemasında Şehir tiyatrosu -
1 TEPEl1 \ŞI DRAM j .. __ m:ı:ııım1Uıımıllm_ll:ll .. Dlllillıı:sııii1llll~ 

KISMINDA 
ram=--~ 

Bu ak~:,~20,30 da DOKTOR 1 - Çocuk Hekimi 

1 
Feyzi Ahmet Onaran l'IDr. Ahmed AkkoyunlU Yazan: Gostoyefski 

ktiklal caddesin de Komedi 
kısmında 

Bu akşam oaat 20,30 da 
Pll§a hazretleri 

Cildiye .ve zühreviye mütehassuıı Tııluılm • Talimhane Palıas No. 4 

Adres: BabıAli Cağalojllu yo- Pazardan maada her gün uıl 
ku~u kb:esinde No. 43. Tel. 23891 15 den aonra. Tel: 4012'1 

iPE 
BU AKŞAM 

ve SA y 
Sln&malarirda 

TÜRK FİLMCİLİÖİNİN ZAFER TACI 
15 aerıedenberi l\femleketimizde yapılan filmlt'rin 

En güzel .. En muhteşemi 

KAHVECİ GÜZELi 
Bat Rollertk: 

HA Z I M B [ H l A T ve M 0 N 1 R H U R [ O D i H 
TALAT - NEZİHE - NEVİN - PEBİHAN - SABAHAT -
HADİ:- AVNİ - KANİ - YAŞAR-NECİP HAKKI-MÜMTAZ 

Zengin ve muhteşem sahneler -Büyük Saz Heyeti - Yeni '8rkılar. 

Müzik : SADEDDiN !KAYNAK 
Numarah kolttıklarm erkenden aldırılması rica olunur. 

Bu Filin ayni zamaada İzmirde ELlIAM••R•A••"•i•nm=emmn•&· •. n•d•a111d•a••~-· 
Gösteri~. .. 

Bu Akşam S UM E R Sinemasında --
B•rilıuffıde Ji1!mleria. en dehşetliai. .. llm,..,, luudı bir dramL. Loudrama esrarı ... 

Bir ııaltanatm oona._ A,ı. ve lr.ıslı:~hk sahnelerini tuvir edeO 

LONDRA KALESİ 
MÖSTESNA FİLM BAŞLIYOR. 

DeJışet ·~ le!kili.t. .. Kral çocuk ve ailelerinin öldüriilme•~·· 
Saltımat ki1' ve miicadeleleri... Saltanat hırsları ... Velba&ıl seyır• 
cilerin tUyleriıd ürpertecek kaDh ihtiraslı ulwneleri ihtiva eden 1>11 

em.ııatsiz şaheseri yaratan: 

BORiS KARLOFF 
En büyök ..., eıı. ~ rolünü .. ynamaktadır. 

Bu akfam için ,erlttinizi e'f velden aldumız. Tel: 42851 

Son Seanslar olarak Bugün 
DlilANNA DURBİN'in 

İLK AŞKI 
a.ae ,.. &.30 ela 1 

P'İEBRE BLANCHARD'm 
BİR KIŞ GECESİ 

2wlide 



!Başvekil diyor kit SON 24SAA T lltaiyanın Ar~a-
1 <Btrinci saMıeıı- c1etar:

1 
• • d k" ı vutluktakı 

\tal yan 
. . k b" . d buhırJmuştur. Sabah refl)derimis ıçın e ı be h ..ı • 

hezı·me- 'ıVışı a ınesın e ıar.r .. -ı.nneşredilmifolanbube- y uae gayretı 
. f y.-tm en mühim taral1armı .,.,,... H .. d" 1 

tinin akisleri bir istı a yucuJarımız ;çm hu1Ma ~fONS. a ıse er 
BaşvEOdl ucümle fWllaıı, aöyı.. 

Londra 7 (A.A.) _ Bardlyanın Cenevre 7 (A.A.) - D. N. B . .,. 

1 <•n<un.n h~~-·-' muhabiri b~ husule ge en Ya - ,...-- UbW'.< 
zaptından sonra v;•ide ı"yı· ,__.__alan lllllhfill_er -

. l' apan Londra as- .., """""' :ı.ıyctın hu asasını Y • . . - "'- ..,... mesaı ...., 
lreri mahfilleri bu had's_"n:". yal de öğrenildi.,~~ ır--• 

. 
1 

ın ve ıruhverın ıtıbar ve imalat na&ırı B. Belin Marefal. P9--

miştlr: 
(Bu yıızmm uwtlnleri Ana. 
dolu Ajanın blll""'1erind• 
alınmıştır.) 

l'ellliıı eden: MUAJIMEB ALA 'l'l1ll 

( ı inci ııahlf- dona ) 

TEL G g AP - 7 2inci_ ki.nan 1941 

ZeYk alemlerinin hazin neticeleri 

ecrObesiz, mAsum 
bazı kız ar nas 
düş"·rülü rl r? 

1 

daılajma blraktığı ilk iipiiş!-

~ t.ıu,....· .. ,. Billloıııa - ~ ruz 1 a yan kil et- tene ,_.,f·~"' __ ;......,. 
nüfuzuna ağır bir darbe teş .... w --- ~~· 

kl kalrnıyara.k. ayni zamanda Ayni mahfiller B. Belin'iıı iııtifua 
me c add" k~ meselesinin birkaç gün mu~ 
ar ki Afrıka vaziyette m . ı 3 

• 
ş ·· he etmı vorlar kalacağı f!krindeclirler. 

•- Bugün dahilde en büyilk çe
l•fl"•mız dünya buhranı karpıın
da lkttıiadi ve ticarl aahede muvt>
zen.,,,ı muhafaza el:ınek, ntımdaşın 
Mgari ih tiyacma tekabül edecek 
yiyim, gıyim ve yakacıı.lc madde -
}erin nakli ve sabşl işini ııı.ln bir m
zam altına almak, istihsali arl*ır
mak, ihtiok!rla mücadeleyi k:uv -

Londradan s..ıaıı _, lı.abedor, -
manyada ~ .-ı deNJOre karanlık 

olduilunu bUdJm>elı:ted!r. Yeniden Al
man !olalar Macarlo~ ııeçe...ıt 114-

-IQ"& ~- llomaDJ'ad.ald 
aakerl, ııWil btılün \ananı meydanları 
.A.-n!arm eljncledlr. HaUA AJmani.anD 
Romım,-ada SOY,-et hududu l>o7W>C& 
Mlter ve mtthimnuıt yılmakta oldul<la
n da haber YVilıne!<\edlr · 

~e ,,., bir Almaa ~ti!Mına 

- ~"llmüz içindir ki, bu 
tawiyeyi yapıy• ve aruıntanda 
ayakta durmak kabili}l,\ıtini mn
,_._, edecek, hatti, ~tereye 
ve müttellklerlıae iltica edecek bir 
İtalyayı işgal ,.., taluıldriım altma 
ıtreeek bir itaıyaya tercih ettliti
miz için böyle ıoöyl1l7orm. 

leninde ıen.c; ve sQse1 bir kw:aiı ı Z.t::ra 
lammde l<DÇ VO iüzel bir lwlcagw Zıya 

edip bir eve ıötQrmÜI ~ orada iıtal 

~- LlıJtia uinıdlı bü:7ük -İtalya için Akcleaiule muvaffak 
ehaanın ihtimali luılımam .... 
TrablW1ta hergii-. biri.birine rah
met okutffak ka«lar kavvetli bir 
taıt.rık altıncladır. Araavntlukta 
bütü11 gııyretiae ni':m"" tntııaa -
JDJY11•ak, iter tntıı.nmak istcdiif 
hattan sökülüp atılacaktır. Bütöa 
bu şartlar Almauyayı icabında 

İtalyayı tabakkümii ve idaresi al
tına alacak tecl-l>irlcre ıevketmelır 
tedir. Alman işgal ve h•hakkümö
nün İtalyaya vidcdeee~ hiçbir 

teY yoktnr. Bll&kis, kendi kendi -
ıini besij7emiyen, fırmlara hücum. 
şekli ile vesikaların tayin ettiii 
miktardaki ekme&i anyan İtalyu 
milleti içi11 mali ve iktısadi bakım
dan bir de Almall i§&al onluswı -
nun ağırlığı çıkacak w İtalyan is
tlldfili iki taraf nazarında da bir 
şü.phe n tereddüt mevzuu ola~ 
br. Galip bir Almanya, İtalya -
dan çıkmayı ve Avrupanın bu 
köşes.ini hakimiyeti alttndllll çı
Juırnıayı ta•avvur etmez. AlmOb
yayı mağlup edetı. ve Alman i~gııll 
altında bulunan bir İtalyayı tahlis 
eden müttefiklerin de İtalya içiu 
mMideki hareketleri nazera alarak 
tam bir istikUll ve bir i!ltikbal 
mülflhaza ~!erindeki miişk:ü-
16t meydandadır. 

Ab bea Oll yedi yıl ııeııç ku:lıi">
mm • t-ıis pue&lııi ı.öyle y .. 
hancı bir odada bir ~rei kııtiliam 
kirli ~arma mı bıraluıak • 

tını?. 
Dlbı pce aThoı;kea k••lln•ıuda 

ıeaç kıdıktııa kadınlığın nihaye~ 

sis elemlerine atıldığ:m bu :ul:ım 
't'iicudümlill -\eti ile dudakbrı -
mın bekaretini de ak!ı. Fakat ı,.., 
dün ırece o kadar kcnd;mdc yok
tum ki utradığm1 fdiık•tl<n soo
ra ~ ihtirMı da bu akşnm !atı.
yonun!. 

\eri olacağından §UP . • ' 

1 
o 

Şimdi Mısırın isti!A.!ı bahis mev - logiliz kUVVCt erJ 
.ruu olamıyac&ğına göre General 

Wavell ordusunun manevra i<abi- T obruk önünde 
. __ ,_,,._ ııazararı. daha -

l!yetını ~~ 

bestıemiştir: 
Diğer taraftan Bardiyanın zaptı 

haberinin :ıarki Afrikada bulunan 
halyan kıt'al.;ı.rına u~ı gecik

miyecektir. 
Bu harpte ilk defa olarak İngilte-

re ve İmparatorlu'k. orduları kar • 
ştlarına çıkacak herhangi bir ordu 
lıı:adar parlak bir surette modern 

silahlarla taarru:d ~Uerde 
muvaffak olabileceGdeinı göster -

mişlerdir· 
Trablıısgan>le General Wa"9l 

. de bulunan 'bütün vasıtalan 
emrın . '"''-•- nlQn• tatbik kullanarak bır ......,__.. Y--

etmiştir. İtalyan esirlerinin mec
, rnuu 70,000 tahmin edilir buna da 
zayiat da ilAve edflirııe )4arqal 
Graziani'nin Trabhı5garp ordll90-

nun üçte birini ka~ttiği. anla · 

( ı mci scıhi~"" ıı- J 
Kahire 7 (A.A.) - Bardiyanm 

muhasare.sı esnamnda, İtalyanla 
bir ça~la yedi, sekiz İnglfü as -
kerini esir etml,lerdi. İtalyanlar bol 
esirleri Zingarella i.sınindei<; kii -
çili< bir gemi ile Tobruk' a göndf!l'
ıınişlerdir. Halbuki Zingarelia T· >b
rnk' a değil, bir İngilli limanı cWuı 
Solluın'a gelmiş, bu defa gemide 
bulunAil İtalyanlar eeir edilmiftlr. 
İtalyan gemisi Tobnık'a doğru a
çıldığı zaman, bir Avustralya mah
rlbi tarafından yolu !kesilmiş ft 
dtn°'ıJlM' için bir top atılmışt.r. İA
g!liz ÇllV\lfll ile nettrler top aemnl 
dııyuDC8 imdadın yetiştiğini anla
nuşlar n gi.verte,oe çıkarak, ge
minin yüu wınm mörettebatIDl ... 

sir etmişWdir. 
Şimdi gemi İngiliz bayrağına 

geçmif, A~ m1J.hribi tara
fından Sollum'a getirilmiştir. 

Asker gözile 

"1;~ oro.uııun ~ 2llO bin 
tahmin edilmektedir· Bu kadar 
t.ızla esir alıı:ıınd. ~ tıaınrn
dan bazı meı;ele!et" meydana çı -
karıyOl'Sa da ttaıyanlacm Bardi~a- < ı mcı oamfeden d~ J 

da 
büyük ..nvecek ıı*oJdar1 tanzım iııcllli*, Blııdlya 1Pımımdantyı ilıl 

, ., __ ,.._ .. n.. - "'8lim olmaoı için mtıracaat etmı.-
edilinclye "·-.dar ·--.. di ~-= ''" """' - ~ )ıone ele, bu -llar rodctwHhn..,ı 
beslenmeleri müınkiın ıaı1aca81 Çllnlı:il burada mulaıvemot için her "'7 

-·'-·ktadır mevcuttu. Bunun 1berine Avu~ 
llJ.IOW.d • • ın·· _._........ inkl -_&-...._"' ~ lar, İtalyan ktfmtrvlanlıl;mm bJç um-

M ul:ıareu=- """"';,ı-
taJ:ınıinler '3--- - ınadıtt ,.e..ıen müdafaa hattını ,_,,.... 

f!ifı hakıkında tereddüt edlJmelı:· ı.roır. 
mek hwıusunda TdxUk ınm- A.rtılt ı:..-ı- llClllNkl lilnlcrde 'J'ob.. 
tedir. Zırhlı kıt'aJ.arUl . o]ıması _ ruktaki .bantita ,.ıııt olacağız. Burada 
takasına kadar il.erJeıııl'I da v~t qatı ,-ulı:an Bardi787a ben

nın mutlaka ve (lerhal.~: aemel<tedir. Totınıkta iki İtalyan Pİ78-
"Cloetlet" yapıhnasmt. jıJğlzaım cıe taarruzu. Demede ufalc bir ~ 

vetlendirmektir. 
Sıkı ıuzamlı bir iir:tısadi &iste -

min i1k kademelerinde bulunuyo
ruz. Henüz kimsenin alışmadığı bir 
devredeyiz. Azami dikkatle bütün 
pyretimizi sarlederek, bu devre,, 
geçireceğimize kaniim. Lüks mad
delere kıymet ve mevcudiyet V«'

miyeceğiz. Daima clll!gari ihtiyaç• 

göz önünde tutulaeıdctır. Bu bu -
susta s1ok yapılması, umuınİ S&tt.f 
yerleri temsi, bütün sanayi müeıı· 
seııelerinin devletin vereceği. if,.. 
ioıtihsal programı dahilirde çalıt
tınlması için ali.kalı veklletle.- ça

lışmaktadır. 

Tllrlı: l<ö,-lüsü nomıal zııman!dn
den ziyade istihsale çalışıyor. Fa· 
kat smn sal1hiyetli ağzumdan ;.. 
ti}ıııattrı daha arttırıknaa llizumu
mı onlara duyurmanıza hülnmu -
tinlı bfıyi}k bir kcymet wmı'*'9-

dir. 
Bundan bıışlı:a ~ bütün 

bfıyiik fcllirler için tele ekmek si&
tenrine karar vermek üzeredir. 

İhtikarla mücadelede fiat müra
bhe teşk!Utını merl<eo.ıe bağlıya -
cağız. Vatandaşların 100 kuruştan 
fazla alış verişte fatura istemekte 
:ısrar etmelerini teşvik etmek IA-
mırdır. 

ithaU.t tacirlerini de bun.ya ça
ğırarak, kendilerinin §i:kiyetlerini 

mıı<:ip sebepleri dinliyeceğim. 
Aziz arkadaşları.ın; 

.ıı:ızyeccğine ;şaret edilme~• \ çu.pu olduju omınedilmekledir. ıı.ı... 
Mukabil taamız ancak_ T""'.""' yanların, Tumıl bndudundan -eldklan 
. t'-~- yapılabileceğine bir tümeni de T1ıiırull'• cetirmclcie oı.

lstikame lll""" \in ~le bir duldan ımJafllmalcladı. Fakat b<ı tll
göre General Vayve . . ,,_ 1ıenıız '1'<ıbruk • ........ "• CSn11 
harekıelıin muvaffa'k olın- ıçm deiildlr· 

Dünyanın anettiğl fevkallde 
prtlar karşısında vatan mii<lafaa 
vazifesini Ü2erine al!nış olan şanh 
Türk ordusunun hergün daha kuv

vetli olmasına çalşıy0l"ll% ve her 
giin daha lruvvetloi oldulunu gör
mekle sevini~. 

Bütün dünyada görülen siy.t 
•~- 1 tedbirleri a!&caılt ta - Diğer taroftm iııcııb ~ ve askeri faaliyeti hükOmetiniz l-

Sovyet 1ıi11ı:6meti, Romanya, Yuııoıı

la97a, Macaristan, Yunaı:ıınan ...., Blll
prlırtandaki ııefirleriıılo _..,.. ça.. 

iu"m...ı.r . 
Ankara radyo pzetesi, A.omrilc.aıı 

n<lyosuna atfen ·oerdijp. bir bAl>enle l><l 
davetın Bulga.rietan vaz17<'Ü ile allka
dar oldugunu bildirmekt.edir. 

Yine Ankaro ra<lyo gazetesi, Aaai
bn ..e İnıılliz Jı:a,-n"1<}anna ıöre, Al
man höldlınetlnln Bulgaristan üzerinde 
tuy\k yapacajuu bildlrmeiıJ.edlr. 

Bu tazyikin ~ sabada 7•Pılacatı 
belli d$)dir. Bu laı7""klar Alman taz
yikinin mbeoslr olınJoııcaiı Jtanaatiode
dlrler. 
JtUZVY.LT PBOGRAMlNl :ıtONGRBYJI 

BİLDİRDİ 
Ruz.oelt Amermın lı.oıı8resİlıİn 77 inci 

devresine lıitab eden RH!08.lını dün obı
muıtur. B!ililll ııa1oı:ı. ıwı.cNw>ç cıoımı.ı.
ta. 

Rtızttlt ~ ...veli Amodk.a -
nın emniyetmin buifuı1ı:ü Jı:adar lıotıdi
d; uğramndıitmı llÖJ'li;rerü. blrlefilt 
cıe..ıetıeriıı 1789 dlın. lbiıaren bir tarih
~ yaptlrian eoara. b'lhp- lJ'lmlat 
llÖ)"lemiştlr: 

- Demokrasinin meveudl;!'<>ti bucOn 
d6rt kıtada siWıla halı:nmW>C& m6da-
taa edllmelı.ledlr. 

Bu müdafaa akim lı:aJdılı ııtakdlıdo, 
Mtün dünyanın ~n taUlılerin 
eline ıeçeceklir • 

Bu sebeplftden blıiefilc Amerika, 
milletm inıdes!ne UJ'CUll olaralı:, milli 
mUdalaa husuoımda tam bir pfOl11lDl 
tatbilı: etmelidir. Bubi yan lı:!iremizden 
uult tutan azimli mllle~re ,-udını et
melidir. 
Devamlı bir boınfllı. milletlerin hi!r

ri7etl ~ oatın aımaın.,..catım 
blli7on.ız. 
Tayyanı t..ıılllıabmızde gecikme var

dır. Yeni prtlar dımnadan, yeni lbtl
)'ftÇ!ar dofunı7or. 

İstılı:belde b.. iyet için dl!rt .....ıı 
bllrıVet ı..hill ~: 1 - Hor ta
rofta. ııöc lıUrriyeti, 2 - DOedlll ,.sil-

cı. Allahma - - lıaldı::ı, 3 -
Zaruret Jı:orlrusundan kurtnlmak, 4 -
:ıtodcU ~ lwrtulıruılı:.> 

=ım ge en . ~---ı v-~el ._ __ ~· '~'~d ~~ fih UCH"'-~ ~· Bardi7& _,,_. ,_,..,en ~~ • ~ zaml tekayyuzla takip ediyor ve 

~!:~n~~ yapalıil<iiğini. »- I :~~ mıı.uir akınlar ,..... bunların muhtemel inkişaflarlBl her 

bat etınişqıtır~·~·-----~~:-::-:;;==::..---==-=--=-Am:=-~~ an gözönünde 'bulundurmıy:ı ça -

Ruzveıt meoalını okuduktan ımma. 
kongreden gen.il ...WU,.et ve tahs!At 
lolemit ..... alırulllr. 

HARP v ~İYETİ 
r. 

-- __ :!. ve k·ı ı ·ı n n u u ~~:ı~:~ 1!:~:::':· !:l:· 
ol.an esaslar dairesinde yürüyor. Di

Ba,vekiliıniz tek ekmek brarm.ı yebilirim ki, milletin ve meınle -
(B~makaleden ~t~!s büfün memleket için tercih etmı>- ketin selinıeti için ittihaz etmit 

Derken bü.kümenn bed ; sıra si ve ınnhtekiri amansız bir mö- olduğunuz hattı hareketin isabeti. 
~tti;;..; haşan mevıul~~nı B: esas- cadde ha:ile ta!tip eylem.ek için bu inkişaflar la bir daha tebeyyün 

ile tebarüz ettirmek! ~- b"Jiris: fiat ınurabbesini merkeze almak etmiş ve bizim yegô.ne gayemiz o-
ları şu şekilde hulasa e e 

1
• L-rarı yerinde bir müjde olduğu 

Yıgın ~ ,.. lan masuniyet umdesi, ittifakları-
1- Türk vatandaşının ~ibi ithalat tacirleri hakkındaki 

-·-" • mıza tamamen sadık ve mer!:ıut si-
ğuı ihtiyacını önlcuu- d"ı- ikazı da son bir tavsiy<> ve ihtar 

• k ınetlen ·-- İ h ı· 1 yasetimizdeki şuurlu istikrardan ,__Nakil satış, •Y li _._ ahiyetindedir. t a at tacir eri -
•. ' ·d·ipnıu- m • lflermi yeni ve sıla bir ıs nin ıınıumi menfaate aykırı ha - iyi neticeler alınmasını ıntaç et -
tında bulundurınak. , yülo- reketlerinin devamı takdirinde mi~tir .• 

3- İstihsali baddi_azaınıye hükumet, ithalat işini de devlet- Başvekil nutkunu şöyle bitir -

seltmek. . detll leştireceğini, memleketi• ve hal· miştir: 
4-- ihtikha k.arfl eıı ficl kın umumi menfaatini koruma •-Hepinize sıhhat ve neş'e ile 

mücadeleleri yapmalı:. ltd t olan bakJınından açıkça ııözönüne koy- güzel seyahatler dilerim.• 
S-- Geliri sabit ve ma u t maktadır. İthalatçıların bu tedbire 

ntandapn mtivazenesini ha~ lllıUDI bırakmıyacaklarmı umına-
P&halılığuta marus bırakıJıaılla . ını:ı yerinde ve haklı bir ümit ol-

'-- Eldeki imJWı ve kudrotleri m• k guektir. 
umumi ve hayati ibtiyaçlan Iı:ar- Dünya siyasetinin yeni yeni 
plamap tahsis eylemek. lüks " IJlirprizler ba:rnladıi{ı ve giinle -

. . addeler• 1ı \el ıevk ihtıyacına yarar m rin meçhul. mnamma meae er-
lıarıp. lakayt kalma'.k. .. le zihinleri yorduiitı; mihta\tıel 

7- Hususi ve wnunıi sınai mu- hadi•elerin nasıl ink;·•f edeceğini 
- · i• v• ... cseleri tlevletin vereceı:ı ' merak ve heyecan mev1ruu kıldığı 

iııtih.al programına göre ça!ışdırt- tereddütlil ve şüp1ıeli bir devir 
ıııak; untunıi ihtiyaca ait stoklan Türk hallnnın iktısnd1 nıenfaat • 
arttırmak ,satış mağazalar• aç - lerini, refah ve saad•tini kat'l bir 
ıııak ve bu stokları ibtihar aley- azimle ve sıkı hir nizamla ıniida-
binde mücadele için kullıııtlll8k. faa kararın~a bulunan sa),n Bat-

ıJaşvekilin büyük ehcnınıiyetle 
• vrkil nut1nında Tiir'<iyenin irln-

üı\·.-L.iLC durdu.ğ-u ve hilhas5a ınüs-
1 de bıılundıı~.ı siyasi g'dişi de Mil-

Bayramı lstanhulda 
gecirmiıe gel~nleı 

( l lnct saııır- devanı l 

rı::dan doğru Ankaraya d.öneceii
ni söylemi tir. 

Ayni trenle Başvekilet Milste
prı Vehbi Demirel de şehrimise 
ııeih1işHr. 

l:lu sa"ahki Ankara treni bay -
ram mUııı.~ebctilc ~hriınizc ge -
leuierin fazlalığı yiıziinı'cn çok 
kalabalıktı. Gelenler ara:ında es
ki Basvekil Celili B~yar ile b:rçok 

" meb'u;lıır da bulunmakta ıdi. 

Bardlya !lssO Brltariyalılar t.rt!ttından 
tamarolle \,lllal edllmiş bulunm•ktadır. 
Burodald İtalyan ı:amizonu dUn tama
mile teslim olmuştur. BütOn teçhUat 

'"" malume ~zl•rin ~ geçmlşllr. 
Garnizon kumandant &eneral Bergon· 
ıoli, aynca diğer dört general, duha bir 
çok ,.Ukselt rütbeli ""lrler arasındadır. 
Eıılrlerin adedi :ıo bini t.ocaYili: etmiftir. 

Bir taraftan temizleme barekfltı de
vam ederken, diler taraftan İnsillz or
dusu Tobruk mıntakasma yaklaşınakta

dır. 
Şimdi in,uıa hava lı:uvveUerl '!'ob

ruk, J)enle, ve Trabluogarb ü-U... a

kınlanm sılı:la,oılurruflardır. 
Melbumdan gelen haberlru-e göre, 

Bardt7• harekMında Avu.stral1aWann 
zayiatı beŞ yüzü geçme•,,ektedır. 
Bardiyanın ı.apb münasebetlle AYUS

tralya ıehlrleirnde b<itUn resm1 binalar 

donatılm~tır. . . 
İTALYAN !dİI.Ll!:TI ACI HAHIKATl 

}fİSSETMEGE BAŞLADI 

cTayıruı• pzetesi, diyor ki: cŞ\lndl 
Mus:ıolinlni.n yeni tecavü2Jer için üa 
olarak ltull•nmelı: fuoere istill ettiği lop 
ri.~tl;:lr teb<lit alt1nrlad1r. Italyanlann 
empcryali%ın bülyasile ao hakikat ara
sındaki t""zad İtelyada hisscdilmeğe bq... 
ıanrntl\.ır. Mussolin, ş;mdi '\,Tlşi hükO
meti mü~ait davrandıgı t."lkdirde, AL 
m8nyanın İtalva Y""rine Fr..uısayı geçir. 
mek U.."tiyereğini pekfd.i bilir . 

1agiltere, Almanya 
ve İrl:::.oda 

Halbuki, fimdidcu •zararın -
resinden dönülürse kiıniır• diye
cek, Alman tehdidini önliyecek ve 
müttefiklerin affını ve yard.ımmı 
anyacak bir İtalyanuı hııMle ve 
istikbalde kuanacağı meniaatbı. 
hesabı yoktur. Bu bakımdan h.ı
ya için tavsiye ettiğimd fikir hl> 

u ancak aabahlaJirı anlpmıı aıı•m" 

lııçlarıncJtır. 
Ziya .,Büttbı iltild:>alini Rmin. edaıc:e

jlm• ~ - temlıı, tıeaelli -
loclir. Lamia bu halile artılı: evme, eold, 
meeud yuvasna döneımiyeceiinden ZtJıa 
Beye kendisini terlcelrnemeolni yam..:... 
;ror. O temın ecbyor ve b<ı ıemı-tiOll 

80nra l>eraberoe çartı;ya çıkıp ~ 

yeyyeni elbL...c w tuvaletle boyalı, on
düJ'"'li bir ktz yapıyor. 

Şimdi ikinci ııecemr. Zl7• içkili, çal-
,ph bir yenie Llmiaya yine içlnnit, ba.. 

tl1. sarhot etmiJt.lr. Oradan bir odqa 

sdiyorlar. LAm.ia bundan sonrasını biM 
IÖ7le anlall,yor: 

Bunları yapoırb11 hiç itirn e
demiyor; divaruı yulaıunq, tatb 
bir bitabi ile oevimli yimine l>a -
kıyorum. Ziya bey robumu da çı
karıp yanıma uzanırken gö:ılerl 

o kadar alevleniyor ki onlaı:'1aa 

korkuyorum .. Kalbim daha şid -
det1i atıyor, ıröğı;üm keaik kesil< 
ihtiliiçlarla inip kalkıyor!. Fakat 
bııkıtlarındaki bu vahfilik nisbe
tinde sesi öyle ılık ve yavaş ld.~ 

EllHi.nıi okşıya olqıya yalva -
nyor: 

«- Canım, hayatım, her şeyim 
benim.- Bugil!ı çolt yoruldun. Za
ten dünden de yorgullllun .. Artılı: 

yatalım e mi? .• 
Hiçbir şey sıtylenıeden, söyli -

yemeden SURyorum. Hayı:r itaat 
edip onu dinliyerum. Kulaklarını• 

fısıldadığı ebedi n~k n~id<'I rini 
tatlı bir baygııılıl<la i~:mc sindi
iryorum. Senelerdir ınütehassirl 

olduğum bu ılık nevuüşlcre, sn
giye, ihtirasa s anıış hasta ben
liğim o kadar muhtaç kll. 

Bir aralık ıtlslerimizde en p
leyanlı vecd dalgıılarile biıtıirimi
ze bakışıyorns. Sonra birden be
ni hısta kendine çekiyor, dudak -
hm dudaklarum at~ten laslı:acı 
içine alıyor ,.., kollanmn hiçl>lr 
tabii kuvvetin ayram.ıya<ağı bh 
~ birbirine dolanıyor!. 

Biras sonra yfu:lerimiz gevşlye 
gevşiy<> yekdl.iterinden ayrılırkea 
bu sefer ben çıplak kollarınıla o
DD sarıp ilk defa dudaklannı arı
yorum ve tutuşmuş gibi yanaa 
dndaklanna içimin bütlln ıı- -
tini döküyorum!. 

Bu, benim daha düne bdar ba
lıir kalan dnclaklarınun bir erkek 

sareti. bahis mevzuu olamu. Al
manyaıım İM böyle bir maceraya 
a\ripnesi f81'b, yani Sffyet Rua
yaya karşı bir tasın.im ve tanv
vuru ifade edeceği için ayni za
manda S...yetlerin de müdahale
sini icap ettireceği. cilaetle şimdild 
ha)de apayn bir miillhau mw
:ıuudur. 

Allahım sen 6evgivi. ~hvC"li, ;a, 
tirası niçin kal!:ıim•ze, dlmarlan -

mıza koydun? Ve erkeklere l' nt 
yürekleri nasıl kıydın da verdın ! 

Benim gibi t..crühcsiz kızları. .; -
kile, §le!ıvetle uyuşturulmuş :a -
vallılan büsbütün öldürmek i;•n ., 
mı ... 

Artık nel,.r düşünüyorum. O n&o 
\er söylüyor, duymuyorum. Etraf 
hep alev, hep alev ... Ve ben ateşte 

yanan zavallı bır pervane gibı ta
biatın bu günahkar alcvind~ ~riyiJ 
biterek kollarımla tekrar on~ sa

rılıyor: 

c- Ver ateş dudakl::rını bana! .. 

Ziyacığım bu akşam beni tıaştan 
yarattın! .. Bw.dan wrıra da.rar -

larımdaki kandan varlığı'llm en 
küçük zerresine kadar seninırn: ..• 
diye inliyor, inliyorum! ... 

.......................................... 
Bu gece benimle beralıer bı. yn 

bembeyaz bir mazi. tekmil çi PlC 

gibi bır ömür de ihtira::nn al~.;:;1ndt 

solup ölüyor ... Artrk bundan r ra 

eski, ması.m Lfuniacık yok.,Z,,vkı.~. 
ihtirasın, ~eh ·etin ı! Q '11 r' n1~a 
var!. .. 

BİRİNCİ KIS~HN SONU 

Haıtalıkh bir taciı ıı 
( 1 iıv•i Mldfedr1' drt•ıın) 

isminde bastelıl<lı bir bdın 1-ar
Y-Olasuıda yatarK~n. müvazt"fl .. -
&ini kaybeıderek karyolapın l aı 1 ·

başınd11ki mangalın üzerine riii't" 
müf ve alır su.rette yannıı~tır. 

Feryadına yetişenler koııu~ı·"" -
lar ,biçare kadın nüınnne ba'>13 

ne5ine kaldırıJnuştır. 

BİR AMElE HAŞLAl DI 

Anadoluhisımnda halot fahri 
itasında çalışan .ı::euri oğlu Fuat 
gn tenekesile fabrika kazanından 
su alınış, birdenbire tenekenin sa

pı kopunca krzgın snlnr üz:=ir.e 
dökiilınüş. fena halrle hn~lnuarak 
tedaYi altına alrnnııştır. 

ÖLÜ .; 

sat mikadele içinde buhmaıı İtal
yanlar için bo!ll ptmiyen bir hılrr 

Uf olsa dalai istikbali ıör- ttaı.: 
yanlar için hakikt bir mnhakeme 
ve mıtnlık mevı:mıdur. Harbe gir
mekle hata eden, Anurnıtlap ta
arnız etmekle batasmı katmedq
tiren, Mısıra taarrnz ey !emeğe kal

kışmakla hatayı intihıır bıılm. 
ııoluuı balya için bütün bütlln yı

kılmak yerine buıfuıkti çökltnttl 
ile kurtulmalı:, AJmn. iı;tilisından 
u.zak kalmak ve müttefiklerin hi
mayesine sığınmak en faydalı ve 
en kaznçlı yol olma.sına rağmen 
harbe devam etmenin ve billia9Sll 
Arnavutlukta tutunmak için. daha 
birçok zahmetlere katlanmanın 
hlç manası yoktur. İtalyayı ,.. 
Arnavutlııkta, ne anavatanda, ne 
Akdenlı ve Afrilı;.:ıda artık hi~ 
kuvvet tutamaz. Binaenaleyh JIJ1l

bvemet ve ümit beyhudedir. İtal
yanın harp talihi ve mukadderatı 
ne ol11H8 olsun tersine dö.nmtiı, 

adına •muharebe yılguılığ1> ..,_ 
nen kurt İtalyan rııhwta dÜfnlÜf
tür. Ergeç A.rnavutlnldan ahi -
muı mukadder olan İtalyu _.. 
dusa için yeni bir hatta hrtulımaa 
İtalyaya: 

- Balkanlarda ihtiltt 
~ Yeni bir taarruz hamlesi 

için. ele vaitli olamu. Zira, Bal • 
kanlarda bun-dan böyle teea-ribı 

edeceği her devlet İtalyaya brp 
kendisinde maddi ve manevi kn.,.. 
vet üetiin\üi(ü inanı !~inde ba. -
lunduğu gibi, onunla birlik etımy. 
da herhangi bir yeni devletla ee-

İtalyanın Arnavutlakta yeni Wr 
hatta tutunup mukabil ve )'Mi 

bir taomıs Jaamlesiııe ~ 
İ9e ula varit olamu. Zira, İtalya 
Adriyatikten istifade edip Araa
vutluka yeni takviye kıtaatı ı:• 
dereınez. Adriyati.k dahi bil.Ula 
İtalyan iddialarına rağm"" Mr 
kalyan den.id ulmak vaııfuu b7-
betmistir. BIMenaleyh, heriıanp 
bakı~dan olursa olsun; İtalyaııuı 
Arnavutluktaki ııayrett beyhude
dir ve beyhude olmaktan öteye 
(itıniyecektir. 

Türkiye ~ bankası İstanbul şu· 
besi memurlarından Sabahaddin 
V ol.kan ve Ha vuzLar müd ürlüğıi 
memurlanndan Vahdettin Vol -
'.lı:an'ın babası ve Devlet Denizyol
lan inlaiye mühendislerinden v,,,_ 
bit Sağnağın kayınpederi tüccar -

dan ve abdı: yorgancılar ve Mo -
bilyeciler cemiyeti rei.ai Fethiye'll 
Ali Haydar Volkan ımın bir rahat 
sızlıiı. müt!!Glop 5 sonkfınun 1941 
gl!COO vefat etmiş ve cenazesi dün 
kü pazar'c ,i günü Göztçpc.deki 
kiişkleri~ kalıhrılarak Gözle?<' 
caınilnde namazı kılındıktan oı.rı 

Merdivenköyde'<i aile kalm,ıa -

nına deinedılm~tir. 

Mevlıl gartkı rahırıfl eylev.,. 

K R i S T A L Sal nu ~a .. 
Yüksek BAYAN M U A L L A 

BU ıv.şAM: Taksim 
hıhS• e ~c ra.rlanınruında, tavsiye 

J Jet !lfo<li,inin şalısındn Türk ef· 
r:lilıt1CSın e hiiyiik değer bulduğu 

.1 kfirı umumiyesine bir kere daha 
ı..lf ırıc~:t~ ua, hntL;. imkiDın fcv-
"' d st·h--J ı izah buyurmuşlnrdır. !C•' ' ı : - ~&[>,Jma,ıdır. 

lJ!IŞ'·ekıl hu istihsal fazlalığma Bu izahın iki ana davası şudar: 
f~ d• ~u gar• ti ·i a~•kça ve 1- Her giin her vakitkinden 

);.l'·!;Ôtı1ct namına tekeffül ederek daha kuvvetliyiz ve kuvvetlen -
lı'' tj;.tcdir: mekte devam ediyenız, ordumuza 
,.er~_ ,.c fiat diiş'nek endi esi, ne güveniyoruz. 

' al sat•nıanıak korkusu var - • Birbir memlf'keti ttueek, en-
' ,,, 1<1 ..- > 
oC (!erci; topra •ve gerek sana- tlişeye düşüre<:ek anasın ihtiva 
ılı!'' $ı\a j5tibsali~, h•lde ve is- etıniyen dürüst siyasetimizde; 
~de f& Iıiı.inı yegane d.,.teğimia doıtluklanmızda, ittifaklarımızda 
İı'' "l :u lıor vatandaş bilnıelidir.• aynen yüriıyeccğU. 
Ol'' ' •• •·ıı1•k, fial m_ ural·abe, ı"tha- 1 " .~ • Bu yo un hayrına ina111yor ve 

'ft\; ıc\:ırı üzerınde de duran miW aiyuetlınize ııllveıı.iyoruz. 

Diin ak um Anhradan hareket 
eden Münakalüt Vekili Cevdet 
Korim İnccdayı Eskiş<.-lıirde tren· 
den iomi~tir. 
Devl~t Hava Yolları İdaresinde 

ve E;kişehirdcki atelyelerde tet
l ·ı.ı.,r yaparak ve yarın sabah şeh
rir.ıize gelt.'CC tir. 
KLR3.\, ·ı.nc KO '1"NJ..ARDA 

İHTİ L-'ı.R YAPANI.AR 
Belediye reisligi kurbnnlık ko

yun fiat•arında ilıf ~ ·apıldığını 
tesbit eduek, dün kaymakamlık -
lara bu husu•ta bir emir vcrmi tir. 

Kaymakamlar bu sabah kont • 
rollere reçmiılerdir • 

(2 inci saJ.ifeden devam) 
na.ebetlerin ınalıiyetile pek ala
kadnı· d ğildir. Fakat Amerikalı· 
Ja .. , İngiliz davnsını keadi dava
ları gibi beniınscdiklen sonra, Al- \ 
nıan tehlikesine ka~şı _in~lt~~~ ile 
İrlanda araı;ında bır ış bırlıgı te- , 
nıln ctn1eyi, ayni zamanda kendi 
emniyetleri bakımından lüzumlu 
bir tedbir addetmektedir. Ba hale 
nazaran, merikanın, İngiltere ile 
İrlanda nnsında da müşterek teh
likeye karşı anlaşma temininde 
bir köprü vaaifesini ııörmesi bek· 

okuyucu 
Kemani SA D ı ve arkadaşları Saz Heyeti 

Hallnmnw yiik.lek t""""tllo ,,. atıl.kalan ik ınuvaffakiyetle 
devaa ediyoc. 

SAZ llEYll."'l'İ 
Kemant DF..MİR Ali 
Klamat Ş RÜ 
Cüml>üt CEMAL 
Kanun t<;MAİL 
Banço S BAN 
Piyııniot A YSBL 

H ··n saat 4 den 7 ye kadar IJall< 
R3),.amda btty61ı: o6ı-prnler .. MasalarıDIZJ eneld 

Hateı la 

OJruYUCULAR 
HAnZ l.llRA !l'lf 
HAFIZ CEl.AL 
LKİS, SUZAN, 

Bayanlar j NAD RE. SA. 
LtT~t ŞEKİ idattsin' 

POGAJ\ı'Nİ Kadın Orkestrw.ıı 

matineleri, l 
Td an: 

!enir. .,_,,:, 
liı\ l>" 
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Emperyalizmin iflasına doğru 

atılan ilk adım •• 
Awrupanın ~a harp ha • 

nısı esınıete bll§ladığı zaman, em

peryalJst devletler telife dü§müş· 
lerdı. İngiltere, Almanya ve Avus· 

turyada ayni teli§ vardı. Hatta 
Çarhk Rusyada bile. 

Zira daha ~ manada harbe 
taraftar görünen bir takım siy asi 

EÜ!n.ttlerin: •Harp, emperyalizmi 
yıkacak1ır ! • mealınde propagan

uya başlamalan, p<>k de yabana 
atılır bır hakikat değildi. 

O zaman Abııanyada : 

•İ.ııgilttted<!! emperyalimı kök· 
leşmiştir. Fakat, Alman impa • 

ratorhığu 4ı:olayca yılalabilir ve 
yerıne dmıokratik bir idare ge
lebilır.> 

Diyenler de vardı. Almanyada 
bU havayı estirenler çolı: sürme • 

4ten susturuldu. Başvekil Bet.rnan 
Holveg'in bir nutkunda: ] 

•Alınan milleti, İmparatorla· 
nrun etralında toplanmıştır. 

Sulhde de harpte de İmparatorla 
beraber yürüyecektir.• 

Demesi de gösteriyor ki, Alman 
emperyalizminin tehlikeye düştü

lü veya emperyalooler için bariz 
bir tehlike sezildiği görülüyordu. 

Bunlar, llfllitı yUkarı taayy{hı 

etmiş gibiydi. 
Kongre murahhaslanııdan biri 

daha ileri giderek: 

•- Biz insanlara hürriyeti muı
laka vernıek istiyoruz. İnsanlığı 

bır iman, bir ideal etafmda top -

lamak f*1-indeyiz. Artılı: kb1ıneler
miş tahtlarda oturan hükümdarlara 
değil bu ideale boyun eğeceğiz .• 

Demesi, sosyalistlerin ou toplaıı· 

tıda neler düşündüklerinızi, neler 

kon~luklarını ve nelere karar ver

diklerini açıkça gösteriyordu. 

Mösyö Puankarenin o zaman de-
diği gibi: 

•Bu kongre, ilk komünistlik 

tohumunu Avrupanın göb~ğine 

serp~ bulunuyor. Tehlike bü· 

yüktür. Avusturya hükCıınetinin 

bu ihtiWcileri neden dağıl.madı· 

ğına şaşıyoruz .• 

Sözlerini, hemen memleketini , 
düşünen her vatandaş tekrarla • 

maktan çekinmemişti. Bu tehlike· 
yi biz de bile - uzaktan uzağa - gö
renler, sezenler vardı . 

(Devamı vaT) 

fatanbal bdaatro bAldmlllinden: 

' 

Mevsimin 

ÇAPA~~ ARKA 

çorbası 

ÇORBALIK 
KOMPRlrtıt.LERI 

En iyi cins tau sebze ve hııılı<Kı alla tavuk suyundan mamul olması 
itın&rile çok yüla;ek b.kıri ve iştihaaver lezzeti camidir. Bir tecrübe 
lddiaımzın doğruluğunu isbata kifi gelecektir. 

Büyük btrkkaliye matazalannda bulunur. 

.. taabul ikincı icra memurluğundaa: 
Ahrıanya böyle ohnalı:la hra -

Davacı İstanbul valtı1lar mlldUrl(lğ(l. Osmanın temlikinden Y ervant oğlu M'ihrana olan ipotek bon-unun 
ber, Awsturyada da ayni cere • 

Dava olunan: Beyotıu ~albd.a ödenmemesinden dolayı ve Fatma İrfarun malı olan ve tamamına se
yan baş ıösterml§ti. 

Demlrtaı aoluıiı 8 numarada Jı:endisine itiz yüz lira kıymet takdir edilen Beşiktaşta Türk Ali Teşvikiye mahal· 
Acaba lromünlımin temeli - o asaleten ,.. lı:liçllk Jı:ızlan Mar,ya ve lesinde Uzuncaova sokağında eski ve yeni .( No. h hane açık arttınna

Mman ·harp bqlamadan mı atıl· M.alı:rlnaya ve!Jye1en Ana.taya moh • ya konulmuştur. 
ınıştı? temeııln 94-0/15~ numaralı do.t;Joslle Evsafı: Zemin katı, zemini malta döşeli bir taşlık üzerinde bir tu-

0 d · rlh" i ...___. İstanbul nkıfinr başm!ldUrlülü \ara -""""° ta m ve ~,--· vak'a- lumba ve bağdadisi mevcut diğer kısımları gayri mevcut natamam 
luını yalı:uıdan tetlı:ilı: edenler için, tından •le7hlnizıe açılmJll olan ta.arrut bir oda, bir kömürlük olup mezkı'.irkat natamam bir haldedir. 
b k L<--tmem ve tashihi kayıt davasından dolayı llta-unu eezmene ve """"" ek Birinci kat: Bir sofa üzerinde natemam bir oda ve temam diğer 

me~hırıızın meçhul bulunma., oebe-
labil olmuyordu. bile usuliin 141 lncl maddesi mucibince bir oda ve arka cihette bir bahçe ve bahçede meyva ağaçlan ve mer-

A'l'U4turya - Macaristan impe.ra- ilAnat yapılarak tebligata rağmen mah- diven bHşında bir halıl. vardır. 
k>rlu~ ı.htında oturan Fransuva kemeee t87in edilerı 3111941 tarihli İkinci kat: Bir sofa üzerinde kapısı gayri mevcut bir gusulhane üç 
lozef çolı: ihtiyar bir ~amdı. Maa- ~Iseye relmedli!nlzden n kanuni ma- oda olup bir tanesinde camları ve çerçiveleri gayri mevcuttur. 
ırıafih, ihtiyarlığına rağmen henüz oeret de 1ös11ennedlğinizden davaemm Üçüncü kat: Bir sofa üzerinde dört oda bir hal§. dördüncü katın 
beyni sulanmış değildi. Emp<'rya- talebi tluTi.ne usullln 401 lnci madde.ine bahçesinden ayn merdiveni olup bu kat çatı 'katıdır. Me . ür hane kıs
lizının yıktlması tehlikesi karşısın- t.evtılnın halı:lruıııda llJ'•P kararı itti- men tamir edilmiş kısmen tamire muhtaçtır. Zemin ve birinc-i katları 
da tedbir alacak Jı:.adar kabiliyet hazma ve yine llAnen leblltine karar kil.gir diğerleri ahşap olup içinde elektrik terti"o.atı vardır. Tulumha 
Ahibi bulunan hükumetin takip et- verilmiş ..., muhakeme 8 1Ubat q4ı per- kuyudan su alır. 

ııembe günil saat 10 a brak ılmıştır. İşbu 
tiği Kiyasetten de emin bulunuyor- karara itiraz etmediğiniz ve m>ayyen Mesahası: 124 metre murabbaı olup .(9 metre murabbaı bına ve 75 
du. c!inde mııhakemede bulunmadğıruz btlı:. meter murabba kısmı bahçedir. Bu gayri menkule ait şanname 20/1/ 

Böyle ohııakla beraber, (Hır • dirde davanın cryabınızda ı11yet edile- 941 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için icra divanhanesinde 
nt) ların Viyanada yaptığı (sos- ceği !!An ve teblll olunur. 940/155 açık bulundurulacaktır. Birinci arttırması 30/1/941 tarihine müsadif 
yalist birliği) kongresi, Avustur- perşembe günü İstanbul ikinci kra dairesinde saat 10 dan 12 ye kadar 
ya İınparatorundan en ufak me- Göz Hekinıi icra olunacak ve muhammen kıymetinin % 75 ~i geçmek şartile en 

muruna kadar herkesi fÜpheye Dr. Murat Ramı· Aydın j çok arttırana ihale edilecektir. O gün böyle bir bedel elde edilemezse 
düRümıüştü. son artıranın taahhüdü bakı kalmak şartile arttırma on gün temdit 

Beyoğlu • Panııaklmpı, İmaın 
Bu kongre ne istiyordu? sokak No. 2 Tel. 41553 , edilerek 10/2./941 tarihıne rnüsadif pazartesi günü ayni mahal ve saatte 
Neler lronuşuyordu? Muayene ve her türlü göz 1 icra olunarak en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. İpotek sahibi . 
Nelere karar veriyordu? ameliyntı fıkaraya paras...!ır. alacaklılarla diğer a!Akahların gayri menkul üzerinde-ki haklarını bu-
--------------•-i_i_a_i!_i_a_ri_i_i_it_~_-_f!._'-_<._~_i_i_~_-;;ı_=._ .. ~~ i susile faiz ve masrafa dair olan ıddialarını ilan tarihinden itibaren on 

[)eylet Demiryollan w: 

u. idaresi 
Umaaları İfletme 
lWııan 

Kulıammeıı bedeli (1800) lira olan 2 adet h:ıva tompreollrll (1811/19411 
peı:-ıembe glloü aaat (11) on btrde Hay'.larpa•ado Gar bınası dabıHndekl k..,, .•• 
ymı Lan:tındaıı pazarWr: l.allile satı.o aJına~aktır. 

Bu ıte ıı!rm<* IObyenlertn (27()) 1int lık kat'I ıomıııaı ft kanunun tayı11 e· .ıt 
V'W!!aikle bırWcte paıarhk stmü aaatlne .tadar k:omıayona mtiracaa t l ı : : · ı IAzundır. 

Bu ite aıı ŞMtııame.ler 1<oma;7ondan paraıız olnrak datıtılm&ktudtr (~3) 

* * .Nrkiye, Yun :l nistarı ve 8ulgarls1an demJr;roüan anısında mer·t üç t.ara.flJ 

..a:hştcrck eşya tarı!e:nndekı BuJaar demi ryoJlarıno. atı eua OcretJerioe 1 fl,Lbat 
l94J den itibaren yuzdc 10 zan1 yMpı.lnu,ur. c21> cl2'l> 

ÖKSÜRENLERE Kl TRAN r~KKI EKREM 
..................................................... 

T AKSİ!J. Beledi1e GAZJNOSU 
Her akşam: 111.qhur Aınoriken Trupu 

P C KAR D'S Chlnese - Sing'in 

beş gün içinde evrakı miısbitelerile daıremize bildirmeleri, aksi halde · 
haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacakları, arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin muhammen 
kıymetinin % 7,5 nisbetınile pey ak . ı veya milli bir banka teminat 
mektubu ibraz etmeleri ve taliplerin şartnameyi ve lanmgelen evrakı 

1 

okuyarak münderecatına vukuf peyda etmiş ad olunacakları ve müşle-

1 rinin yalnız ferağ harcile ihale pulu ve yirmi ııenelik taviz bedelini 
vermeğe mecbur olduğu ve fazla malCıınat almak ıstiyenlerın heri 
zaman 934/1454 No. ile dairemize müracaat edebilecekleri ilan olunur. 

(9823) . 

lstanbııl asliye 
yeJinci hukuk 
hakimliğinden 
Natıa Vekiıletı vekili avukal Ha·,·

dar 'l'iıreguniın Buyükada 2.3 ru· 
sarı cadüesınde 29 numarada Ta-

' 

Saat 18.00 Program ve memleket 
saat ayarı. 

18.03 Müzik: Cazband (Pl.ı 
18.30 Konuşma (çıftçının saati) 
18.45 Müzık: Ravel - Pıano ıçıa 

Sol-El konçertosu ve Bolero (Pi.) 
19.30 Memleket saat ayarı ve a-cedıiın Yal<;ın aleyinne. açtıgı ala- j 

ca.k davasında M. aleyh Taceddme jans haberlen. 
dava arzuhalı teblığ edılmış ıse 19.45 Müzik: Fasıl heyeti. 
de ahıren gi>nderılen davetiye 20. 15 Radyo gazetesi. 

muhata·bının mühenaıs olduğunu 21.30 Konuşma: Hukuk ilmini 
ve geze geze her yere gıttığı ve an- yayma kurumu adına avukat Feh
cak uç ayda bır eve uğradığı meş- m ı kı mıl: •velayet nedır? Nasıl de
ruhatiie ııı.de edi l m ış olduğundan vanı eder ve kalkar?. 

mahkemece ilanen ve bır ay mıid- 21.45 Müzik· Radyo salon orkeıt
detle davetme ve duruşmanın 6 trası (Violonıst Necıp Aşkın ıdare-

fUbat 941 perşembe güniı ıaat sınde) 

14 de talikine karar verılmış ol- 22..30 Memleket saat ayarı, ajans 
duğ·undan mezklir gun ve saatte haberleri; zıraat, esham - tahvilat, 
mahkemede hazır bulunmanız ve kambiyo • nukut borsası (Fiat). 

ı.Dinamik bir güzelliğe 
maıilıtiyetiaizin 

6 sebebi 
ı - ıo cazlp renlı:, hepsi de aon 

Paris modası, bunlan kutunun orta

sındaki delik1.en •örebilirsiniz. 

2 - EvveJce mümkün oldutu zan -

nedilmiyen daha ince ve daha bati!. 

Bu pudra .Havaland.Jrılmıa> tır. 

3 - Yeni nefis bir koku, ad\!ta Fran

aanın Midi bavalislııdeld ı;lçeltlerin ko

kusunu hiasetmil olacaksınız. 

• - Biltiln &ün sabit ltalır . Zira ler

Jdbinde cKrema köpüğ\.i> vardır. 

8 - Gtizel •Finimat> ciltıkü ne rtiz

glr ve yağlnurdan, ne de fazla terle

meden kat'iyyen müteessir olmaz. 

8 - Gayet kıymetli yeni ve zarif 
cBüyiUt Model> kutular. 

\Dr.-Hatız C•=nrıa ' 
LOKJUAJ'> HEKİl\1 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayene aa.Ueri: Z..S - 6. Tel: %23tl 

1- GENÇLİK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
!şte yüksek bir kremde aranan 

bu meziyetlerin hepsini liııe 

l{REM PERTEV 
temin edebilir . 

''Bed asla 
hiç • 

verır 
(1 - aahlfe<les denm, 

- Beyin bana beş ibin lira boı-
cu vardı. diye gözüme dayıyor. 

Aman Allahmı .•• Orada yüt"eti
me inip yığılınadı:ğıma, hlilii. Ş8f8-
nm. 

- Beyin, senin gibi bir şırfıntı
ya, senetli sc;ıetli beş bin lira ne 
borcu olacak? diyorum. Ses, seda 
çıkmıyor. Başlıyor ağlamıya ... Ben 
tabii işi anlıyorum. 

- Vermem, diyorum, veremem. 
On para veremem. Beyin kimlere 
borcu olduğunu ben bilirim. 

Tabii vermi:yurum. Vermiyo -
rum amma, :ifte, şimdi, mahke -
melere düştük. 

- Bari, kız güzel miydi?. 
- Aman olmaz olsun... Adt, 

mahalle knı. Yoksa, güzelliğine 

güzel .. Hi r. diyecek yok ... Şimdi 
gelir. .. G<>rürsünüz ... 

Ben de merak edip bekliyorum. 
Çok geçmiyor. Anlatan hanıme • 
fendi, dinliyen hanımefendiye (ha
nmıefendi kendi ti>birleridir): 

- t~te, diyor, geliyor yosma . .• 
Bakıyorum .. . Bal ı k etinde, genç, 

mütenasip, fevkalılde güzel, sır -
t:nda kürk manto, başında çer • 
kes kalpağına benzer şapka, elin· 
de eklivenler, gayet şık bir kadın, 
karsıdan, nazanü hıraman g~liyor ... 
Herkesin gözü de ,üzerinde ... 

Yine anlatan hanıımPfendi din-

necabet 
onilorma, 

liyen hanımefendiye: 
- Bak, nasıl giyinmiş, 

mış ,iki dirhem, bir çekirdek. 
renler vurulacalc .. ımma .. . idi. 
halle kızı ... Asaleti yok. .. Siz 
§llla değil ,içine balen, diycr. 

Dinliyen hanımefendi de, 
latan hanımefendinin sözleriJI 

- •Bed asla necabet mi verir 
oniforma. (böyle te • 

ediyor.) 
«Zerdus palan vanan~ •. • 
Diye teyit ediyor. 

KULAK MISAFI 

Ha!kevlerinde 

l'tiotörcüiilk kursu 
Eminönü Halkevinden: 
Motörcülük kursunun ırmell 

mı her hafta cumartesi günleri 
at (14) ve çarşamba günleri 
(20) de Halkevinin arkasında 
vir sokağında Turan garajında 
pılmaktadır. Derslere devam el 
miş kayıtlı talebenin bu ·kursl 
devamı. 

FOTOGRAF SERGİSİ 
Eminönü Halkevinden: 
İkinci amatör resim ve fota& 

sergisi 8/1/1941 çarşamba gu 
Evimiz sergi yerinde açılacalt 

Sergi her gün saat (14) den ( 
ye kadar açıktır ve giriş ser 
tir. 

l\ıtaJiye Vekaletinden: 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

nlması hakkında ilia 
atıma, 70& ıııanı.ıutı..... 7Binlt romoıı 1ı1r 11ra1ıtJar ...., ... 

lılfl mllı:tarda çılcanlmıf oldutıuı- cUmlll ,.O. lruruılultlaruı il 
nun 1941 tarihinden aonra ted..,111.ı.n kaldınlmuı tararl.qtınlmıştır. 

Gllmlll yil.ı lruruşlutlar 1 rubet llNl tarihinden ltlbattrı artJt tedııYlll 

,...,.,t ft anut yalnı:z mal N11dtJı:larile "umhurtyet -ır.. - ... ~ 
kabul edllebllecettlr. Elinde romao 78ıı kunıfluk bulunanlann bunlar. 

annd ıltlarile CUmburlyet merkoa lıu>lraaı fUbe1er1ne tobdil ettlnMlof.i 
olunur . 7025 • 111211 

..,._.. H E D 1 Y E L E R 1 N I Z ·~~ 

1 OSf\~AN ŞAK AR ve Şki den 
~. · a k s i t 1 e a l ı n ı z 
Gnlata. Bankalar Caddesi 59 • f7 Tel: U7&9. Beyaıııt, 'Üniversite 

Caddesi, No. 28, Kadtlı:öy, İskele Caddesi No, 33/2 

1 1 llMRilGUill!lilwCiW/lllHIWrJUıu '•!?B!J!DWillilll!D 
TÜRKiYE CUMHURIYE fi 

Zi aat Bankası 
Klll'llluş Tarihi: ısas 

Sermayeei: 100,000,000 Törk lJruı 
Şube ve Ajam adedi ı 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

1 - KBEM PERTF.V: Bir tu
aleı müstahnrıdır. İnce 
bır itina ve yapılışındaki 
hususıyetı ıtibarile yüz
delı:ı çizgı ve bllrUfultlulı:
lann teşekkülüne mini 
olur. Deriyı l"'IIÇ ft 11.er
ııın tutar. 

B 
2 - KREAI PERTEV: Bir gil· 

zellik vasıtasıdır. Geniş
lemı.ş mesamatı sılı:ıştıra
nık cilttekı piirtük ve lı:a
barctkLarı g,c ·cı .. Çil Ye 
lekelen ıza.ı.. eder. Teru 
mat ve ıef1at bk baI. ae
mır. 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri ııuddelerl

nln ifrazatını düzeltir. Si· 
vilce w liyab nokta1aruı 
tezahürilne ınhi olur. 
CUd adalesinı besliye -
relı: kU'FYetlendirir. Kuru 
cıldler için yağlı, ve Yal-

lı cıldler için yaks1z hu
ırusf tüp ve vazoları vaniır. 

1 
1 
1 Para biriktirenlere 

1 28,800 Lira ikramiye Veriyor 
Ziraat Ben•....ra kvmlıuah ve lhlıarm tuarraf henpbımula eB 
u 5e lirau lıaluaanlara Hilede f defa çe!rileoe.k lnar'a ile 8f&iıd 

p!Ana ıöre ilınmb-• dağıtılacaktır. 
' ... 1.000 Unlıll 
f • IOI ,. 
c • zsı • 

4t • 100 • 
100 • .. • 
120 • .. • 
ı• . zo • 

4."8 
2.000 
1.00f 
f.OOf 
1.00". 

··~ UOI 

• 
• • 
• 
• 
• 

Büyiik muvaffakiyetleri devam ediyor. B~nden itibaren 

M .. ~bor Kü· JUL"A REYES balı Şantöa 1 
in uumara• 
ları bati yor 

ya tarafınızdan vekıl gondreme • 22.45 Mıizik: Radyo orkestraaı 

nu: ak•ı halde muamelenın gıya- pTogre.mının devamı. 

buıı;ı.da cere) an e<lcceı;ı tel:ılıi! m 1- 23.00 Müzık: Dans müzıği (PL) 

Sahihi ile n.,,.iyatı itl- etlen 
BQJ muharriri 

DİKKAT: Heııaplıanndalı::i ııaraUır bir 8elle ıc!.nde !10 liradan 
~altı düşm.iyenlere ikramiye çık.tııı:ı talı:dırde % 20 fazlASlle verile
cektir. Kur'alar senede .( defa: 1 Evlı'.11. 1 BlrinelkAnun, 1 Mart 

kamına kaım olmak ti7.ue ıliın ıı- )· 23.25/ W.30 Yarınki program ve 
lunul'. 941/208 kapan14. 

ETEM iZZET BENiCE 
SOn Teltraf Matbaa• 

ve 1 .Haz ';ran tarihle~ çekilecektir. 
I' 


