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' ETE:\f tzZET BENİCE 
SahJp ve BaşmuJıArrirl: 

GazeteJ'e si•ltr!leıa evrat ı...ı. e.ınm .. 
. . .. 

EN SON TELORAFLARI VE BABERLERI VEREN AKŞAM GAZETESi 
' 

' 

En şüpheli\ 
günler içinde •• 

Şubab ortalıyonız. ~e~e
cek gün ve haftalar ıçın· 
de Almanyanın ne yapa· 
cağını merak etnıek ba• 
kımından en §Üpheli deY
re ıirilmittir. Muh~~ 
kak ki İngiliz b&fvekılı 
gibi bütün dünyada bu 
anlarda Alman taamı· 
zunun haoıi noktadan 
veya noktalardan patlt 
vereceiini ıneralıl.a be • 
liyor •• 

razan: ETEM iZZET BENiCE -

YUNAN 
TEBLİGİ: 

8 Düşman 
• 

Tayyaresı 

Düşürdük 
Bütün Yunan tay
yareleri s a .. ı i ·~.en 
üslerine donduler 

BİR !!İKTAB 
ESİR ALINDI 

·~,.-.ıır-__,..,~-"""""'~~ı:-----ltalyan Ordusu 

r 

\MI 

'-······ ' 

#\frikanın Bü-
; 

tün Cephelerin-
de Mahsur Bir 
Halde Mukad
der Akibetini 

Bekliyor 
-

. 
~ 

Az kaldı bir hava 
gazi faciası 

daha oluyordu 
Süleymaniyede iki ev halkı ken
dilerini ölümden zor kurtardı 
Yine, §Chrinıizde yeni bir hava 

pzi faciası olmuuıa ramak kal. 
mıştır: 

Süleymaniyede Taşteknelerde 
Karnmürı;el fabrikası muhasebe 
memuru Galibin 25/2 numaralı 
evi ile bitişiğindeki bakırcı h.ra • 
himin 25/l numaralı evinin ön. 
!erinden ceçen havagazi boru.ı.u 

patlanııı ve sehrrllgader lld eve de 
aızmıya haşlamııtır. Her ilı.i e• 
halki zehirlenec:eklerl lılr arada 
gazin kokusunu almıılar 1'e pen. 
cereleri açıp lıavalaııdırmalı. ıu • 
retile kendilerini kurtarmıtlardır • 
Hadise bem ... n polise ve havagad 
ıirketine bildirilmiş, patlıyan bo.. 

(Deftmı: 6 lnol 9&71..S.> İngiliz Başvekili ç<;rçil; ~ün ~':" 
ee radyoda en eheıuıniyeth ... da-
Dıilsbet nutuklarwdaıı bırllll 
lıa ·· 1 eli 

soy e • · · dinıı. 
Almanyaya karşı lngılız 

ınizminin nihai zafere inanmış o. 
larıık aldıi;ı bütün tedbir silsılc. • 
lerini dık bir seslu ifade eden Çor. 
çil ayni zamanda harbin en m_e. 

' d girmış 

Atina 10 (A.A.)- Ywıan 
resmi tebliği: 

l\Iahdut mahiyette devriye 
ve topçu faaliyrti ol".'uştur. 

"d n bir miktar esır alın. 
Yenı e 

.Afrlkadakl ltal;yan ordıılan ...,,... 
men mahsul' blr vuiyette -.:alnuştı.r. 
Libyadakl '>rdtJlann nail maltım.. Ha
beşlstandB'kl, Erlttt'dekl ltalyen lruv
velleri de pek periaan ve milll<Ul bir 
vaziyettedir. 

Yukandakl barftada Afrfkada •ttl· 
mış buJurıan cepht>lerdc İngiliz taarruz 
lstikamellerl &önilınektedlr. 

oııştır. 

v an tnyyare1eri sekiz T 8 y y ar ,,. l e r 
dil ,~:n ta)·yarcsi dü~lirmüş • '-' 
ı ~· Bütiln Yıınan tayyare. L :1 k 
ı:~i ·:;;..erine dönmüşlerdir. on raya ya . 

1 Belediye-doktoru 
acaba nerede imiş 

raka şayan aafhB'ına a 
bulunduğunu ıeharıiı ettirmekte. 
d . AJaıan 
ır. Bu, merak şupbesıa . ak 

•- ,. eıic•Y• alnı "-arruzunun katı n . kla veya 
leşebbüsll ile bangı no . . . ö · 
lloktalarda patlak verecegınıb ge. 

T şeb u> ~nnıek mc.aJudır. e t. 
başlalllJlk için Jlitlerin son nud 
L • <d bahar ı. 
~unda tesbit ettiğı >'M e "t'barla 

L------'. laşırken he
İtalyanlar hırı men kaçırıldı 
mukabil taar-

d 1·000 iki Alman bombar· 
ruz a • dıman tayyaresi 
ölü bırakblar düşürüldü §ubatı ortalıyoruz. B~. 1 ı Al. 

celecek g11n ve haftalar ıçınde k 
lbanyanın ne yapacağını ınera 

etnıek tabiidir. . l'ınl y lıfar ehemmiyeti 
Çörçil üç dört hedef lhtim.• d unan . 

lıUtkun~ heyeti uınunUY .. ın e haiz yeni mevzıler aldı 
Dafi bataryalar şld· 
detu bir ateş açtı 

Bostancıda ansızın deliren 
bir genç hala doktor bekl~qor 

Dün B<lstancxla hazin bir vak'a 
olm~ur: 
Bostancının yerlilerinden olan 

26.27 y14larında Süleyrr 1n ismin· 

de kimsesiz bir genç son günlerde 
hastalanmış fakat hastaneye kal· 
dmlamamıştır. Dün Süleymana 
ini bir kriz gelmiş ve kendisini 

öteye bt'riye atıp etrafa !illldınnağa 
b~lamt:ştır. Bazı kimseler derhal 
polis vasıtasile nahiye müdillilğüne 
müracaat etmişler ve bl!ledıye dola· 
toro istemişlerdir. Fakat nahiye 

mildürün!in .doktor muayene et • 
ıin de lüzum l(Öriirse hastnneve 

CDnar.u 5 lacıt earladal 

~b•riiz ettirmiştir: ·ıa he. 
'·~ Lıı;ı!U adalarını isti ' iki it al y an tankı 
8- Akdenizde tociJtereyl ınag. taJıriP edildi 

lt.p etnıek hedefi Bul- . 10 (A.A.) - 13EC: 

Londra 10 (A.A.) - Dün lngil· 
terenın ~ark sahllleri e~ıklarıntia 
iki Alman bombardıman tayyaresı 
düşürülmüştür. Bunlardan biri 
a".ICI .aYYa•eleril!'lz dıj\eri d Pych· 
ley haro gemi.sı ta.rafınd:ın tahrip 
edilm;,;tir . 

Yeni Yıl Ali ŞiR 
Bdtcesi ha- Nevai i~in 
zırİanıyor merası m ! 
atlkan:eııı~·.aıı\ 1 ~snaf kongrele-

~ ... en c_ Balkanlara inm(k •t r· Atına ad«osunun bıldırdiğine 
.... · k hede ı Atına r , . . 1941 mail yılı bütçesinin bam • -•••ı.tana taarruz etme .. e cuma gurıu Klısura mınla • 
ll- Şimali Afrıkadaki Tunu: gor 'da itlyanlar tarafından ya-

~c Cezaiz üslerine atıaınak ıeşe • kasın ukabil taarruz akamete 
lıiısü.. pılan ın Yunanlılar 2 tank tah-

n ettiren gr· amışıır. "h 
u hed~neri trbarilz U . esirler almış ve nıu ım 

4 veya 5 Alman keşif tayyaresi 
Londrava yakla~mış ve kısa bir 
hava tehlike ~areti verilmiştir. 

Düşman tayyarelerinden bir veya 
ikisi Londra civarına kadar gel • 
mişse de tayvare dafi toplarının 
artığı ateş üzerine geriye dönm~
lerdir. 

lanmakta oldufunıı yunııftık. 

Memur maa!ıları üzerinden alın. se rıa yet o 1 m uyo r ? 
::ı~!~.:ı~7ç~~;~~·y~;:;.::::.i • 

r · istit"'5ı.. rip etmış. · · , -.orçil; lngiliı adalarının .. . ·ı:iler işğal etaıışicr .. ır. 
llın İınkiııı;ız buluııdUJ:'1111U goz- yenı m

1 
~'1 !arın sa ol ölii olarak 

. l a da la yan l 
<>nüne koyuyor ve Alınan ıa\'a h. ru• 1 rdeki mukab:I taarruz a. 
it ı il · e Ja a Geçen e ı 1000 ki.,;i kay • ııı llrına, tedhiş usu crın . d ltalyan ann · 
lııiidafaa hazırlı~ı bilirilmcmış bu- rırı a 

1 
· bildirilıniştir. 

1 D "' .,_ ııettik erı •t Unduıiu 1ıra!arda muka\'Cın, •ıngı"ıı"zler keşı 
d"ıld'-• . . d' . t ..:ı·ı· ·d•ları-ıgını, ŞUll 1 ISC 0,;t• ""' t 

!lu akın teşebbüsünden ba~ka 

İngiltere üzerir.deki dii •man hava 
faaliyeti çok mahdut olmuşt r. 

anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan bir ihracat resmi 
ihdasının, mahkemelere, devlet 
şürasına uk.i mi.iracaatlerde alın. 
makta olan harç usuliinün, ferağ 
ve bina vergisi itirazlarına da teı. 
mHinin düşünüldüğü Ankaradan 
bildirilmektedir. 

Athıada iki dela 
a!Arm 

llın mukavemeti b~J<ınıı.cdan_ brr uçuşları yap 1 . 
türlü tedbirin alın~ oJdugnnU 10 (A.A) - Bugun ıkı V k d • 
ifade ediyor. Akd•·nisdc, lı~~·.1.~; J,ondra • resı~ın Cala" mın • 1 .l\.aVa fa enzz 
~Yi ma&lüp etnıck tcşebbusıı Spitfııe UYY~ bır taaıruı k<'şfi Atina 10 (A.A.) - Dün Atinada 
ltiiltn Ve pıke b<•mbardınıan ~t'C• taka51 ü:eflD e bilidrılmiştır. iki hava tPhl!;e i~arcti Verilmiştir. altında kaya-
l'ilbtltrinin netit..,,;iı J,;aJdıgını yaptığı re>"ll'len irden bırı bır tay- Bunlardan biri saat 13/25 de baş-
tanlandıron İngills B.ı.şvckili, ~c.. TayYarelerım ası mevkıınL ve lamış, 13/50 de bitmşit!r. Diğeri /ar keşfedildi 
ltair ve Tunwıı..ki Fransıı. ii•ktne yare defi .bat;1'[, ate~ile hücum et- 20/1!\ de başlamış ve <aat 21/15 de 
•tlarnak teşcbbıhiine knr'!' da Aııl. kıtaatn mıtra y bir gemiye mıtral. sona ermiştir. Deniz haritalannda işaretli ol • 

· da · diğerı de ------n---
t'liı donanmas1aı.n ecnuo. ı.U: mış, . mıştır. d s· H" d" • i mıyan ve a"nizciler tarafından da 
ıııaıııara iyi bir ders vrr~'.ş ~ yözMaıu;,skı aa~çfatlandınl 1 ıyam • ın ıçı n bilinmiyen, su •eviyesinin biraz 
I~ d · cc1· inı:ılı• .,o. · T k 10 (AA) N d'l n uğunu zık.r •Y0~· . bulun- • 10 (ı\.A-)- Çın m~- 0 yo · · - eşre 1 en altında iki büyü:.. kayalık keşfedil· 
lıaııması Akdeniı.e hakuıı .. ken. Çwıkını: b'ld'rdiğine ı;öre, amı. resmi tebliğe göre Fransız Hindi,i. miştir. Bunlar, Ana<!olukavağı Ie-
d~lru ve Fransa kendi üslc~ını.,dip kanılarını_n. 1 k~a • lıniral Su:ıoyı nisi iie Siyam arasında yapılmakta nerindcn takriben 75 derece cihet 
dı eli ile AJuıan~·•ya teslıın "•rsı ral Osuını ıle. ıbayını ı :.mil bu. olan suL'l müzakere'crine dün Ja-
~lınauıar 58(u,da lııgilter<Ye "°'..d' we diğer 1 denız sır-ini dlı~ürdıil<.. pon ha.ciciye nezarttinde devam ve 8 gominya mesafede bulunan 

d'ği mu • . ıayya u Hacıağzı naınile maruf koyun garp 
•ro aneyl kaLul etnıe ı kd iz Junan Japon y· uaadi ve kumun. ed!lm~ ve baıı hus· si meseleler burnu a~ı"ında sahilden 100 met. 

d t bi /. en · · 'n albay '-'·' l t I d kt · t t · d ' " • çe; Alınan.~nn car , kuk terı ıçı ı. t'a nıu ....... at an. e ra ın a no aı na1 r ca ısın e 
lı,v,a•md•ki planlarmı ıaha.'' lj da eltili:! seyyar 

1 bulunulmuı;tur. re mesafede ve gün doğusu batı 
ı. Afrıkaya ı r istikametinde birbirinden 30 metre 

tt•irnıelerioin •e şiına 1 
1 ıdı~rı~lrıU:'.:§'.:1 ~· ------~=~-~=-------::~=----' h 1 o ını- arnlıklıdır. Şa~k tarafındaki yarım, 

tlarnaluının iml Jıu . asl 1- s t • 
' l ,, .• n or- • a n 1 r 1 garp tarafındaki 1 kula~ su allın-
:•t•ktır. Ttablııstaki r'·a ·-···· artık E r o 1 n ' ~ ~ dadır. Bu iki kava deniz harita -

.ııı.ıı baki ·~sinin de ıas •Y ed l k 
lı , !arına işaret ı <>ce tir. I 
v~ dcj;ildir. ~ rr<ol t 1 d 

.. n•ına rağmen Alr1:an1.~ eı~ıeklC ş e be k e u u u ( K _·ıf s A c A-:J. tlcn Fmıısosıı ı ınz; 1 JJııı:ün 
'4>n lıadde \"a-ıın;lıırdıı. ; 
) k on ""'-~rı tauzzı.h cdet·c · s ı rla • 
>•t .. . d fraıısıs 8 b A d h Bulgarıstan hat o ~' " ı:ure· lıellıı e ki•! k . es azası a c ..... 
••p hali~i tel rar i•. de e.dec:ik~- ş be enın ~ .. sını tekrar ederse .. 

'l>e C'ıtrbi A!..dcnize, .inıalı Af bbiıS e " t ı• d"ld• 
h ·••dırm•k pliınlarına tt·ŞC n Adlıyeye es ım e ı ı Çôrçil, •on nutkunda, nu•ıraris. 
td k ıııe tanın biı)iik harpteki hata"nı tek. ~fe J~rd r. . • sim- KüçOkpaza? , .. e SUlt")·ınaniye aemt-ç .. ·ı b'' ·1; t ·bhkenın · • rar rhniyere~ırıi Unlit <"ttig"ini cö"' .. orçl rn 1.1y11 ~ c • ZJL~ 11 )e, :ndc Mrar v,. e-roın S."ltan 5 kışılik f' ., 

dik.i halde BuJ· .. a.ri~tana n ütrvec. - AS-'t:'B 00 U bu· ~ke ya""alanıııı~tıı. Aıra ~. F't•ıdt, Jtiyor. Biı.irn nt-.hut arkadaşla hu 
t , ~ · h ikon•· DU b h · k d 1 ı~ olabilet:eğıni ~endı şa s B 1 ı isınaiJ Hakk ı ve Ru~en le:~rnlenndfl o- a sı onuşuyor uK , .a: 
•ti ola ak il er.iye s•.irilY"~r vt~lılı~: 11 -,, "p 8 E f, E B oı~:n~uu.:ı:ia'~;r~ efra<!ı ııu ı iyeye \.etil.un - Doi'.,rrUMl Ja od.ur .. 
'" • L ı bı • \J ili Dedikt ... n sonra, devam etti: '>C\letlerıne vflf e !' - TRA:ll\'AYDAN DÜŞTÜ •r i ta.,siye"''" - k - Bulyaristan Almanya ile be. Şlitnda bırleşnıe)' ~s er Kumk.apıda oturan fil Ya-tlarında A.-

)or 'f n US ".11 ~ raher olursa Alm•n)a tarafından 
U ~ ıop dhn gece • .._k.sarayd.ı traınvaya 

t B lgarıst:ı- ' 1 , ı 'uiıılacaktır. Alınan,\·a ma"liip "&:ilir Ba~..-ekiliniıı u d k p aDJ durm•n•n •t •m~ '" yere diışerek o " 
l~t\ rlunınıu,ve tutuu.:U hak.kıdnl ',·! akletrne nnıhteh! yerJeı:·ırlc•! U:hlıkell !'Uretto olursa galipler af ctıniycccktir. 
,, .. l • • ıı rl tere 4 n 1111 ·- yaralanmıştır. ZavaıU ıt ' 1yar Cı..ra.b... Binnenale~·h Bulearistnnın her 

"O erı \•e 1~31,·e ~ b · . aUr ,_'fi m l. n1 a....- ~ hastanesine kaldırıım14Ur, · • d h 
lf•de ctnıe t• ,'.e Uııl,:arbtana u. ~-n 11,mı dört "'

1
,. /.kd•!DIZ dona.n- iki •·azı ·eıı e esaba katarak iki 

hjı. ' • k ar et • ~· 1<etl ını• ~ d · • YANGIN B.'.Ş.LANGlrı kere ikiııin dö•ı edeceğir.ı bilm.-i 
" h&rı•teki hıt•sllll te .'' ·I ıcerl tı.JfC '. blt lıaly;.ın cıuz :JI- Ferikoyunde Lal:oşa~ın &eltd(ında 91 

~ h · o e. ıııum r , .• ona güre bü,ruk lıarp<cki hata. ! ~''tn'~ t!'mennisint 1 '~' 8 "ı t. ınas.~ın. ııı şı'ddt"Lle ve muv;ı - nurnarad<1 oturan S.adull.ıhın 1inM1>u1-
l• Jr · " o,·ayı idir Du ·•·- ,,. d sını tekrar ctmemesj elbette ki en ·••ktedir. f'örç:I Oalkan a ıü olon C•" eırJıman etmes don y;uıgın ç~~ ~ .son W'UW1~-t•i birleşn;edikl~ri ve t:ıarrduır iııJ<ire.ıe t>v01'ı>••"'''" 5 ıocı ~ı...uı ıur. baltw ve en çıkar ) oldur. • • 
..... . .. -· il• " -

t. 

Ali ~ırine.,..inin eski bir min7atür 
iiaerinddd :ıesml 

Büyük Türk mütefekkiri ve şa. 
L-i Ali Şir Nevaşinin 500 üncü do
ğum yılı münasebetile bugün sa
at 17 de Üniversite konferans sa· 
lonunda büyük bir ihtifal yapı • 
lııcaktır. 

GECEKi VE DÜNKÜ 
TOPLANTILAR 

Dün gece saat 20,30 da Emlnö • 
nü Halkevinde parlak bir mera.•im 
yapılmıştır. Bu toplantıda evvela 
H alkevi idare heyetı reisi doktor 
Yavuz Abadan ile profesör Alı 
Nihat Barlan Ali ş:r Nevuinin ha. 
yat ve eserlerini teşrih eden birer 
konferans vermi~lerclir, 

Dün öğleden sonra da Sultanah· 
meddeki Türk kültıir birliği - eski 
Türkistan gençler birl!ği • mcrke. 
zinde b;,. t-Oplanlı Y•J·ılmıştır. Bu 
toplantıda doklcr /' tımet Can. 
profesör Zek! Veiidi ve Ahmet 
Caferoğlu Ali ş:r Neva'nin e:;er -
!erinden bahsetmşlierdir. 

Ömer lncnü 
Uludağda 

En·clki gen şehrimize geldiı!ini 
ya,dığımıı Milli Şef lsrneı lnonü. 
niin oğlu Ömer !nonü buradan, 
kardeşi Erdal lnônli ile bırlıkte 
Bursaya gitmiş ve Uludağa çıkını~
lardır .. 

Cumhurreisim.zin cuk!an U-
luda~da btrkaç ~iın kalaı·ak ka.1-ak 
~porıı yapacaklardır. 

Hamam/arın sabalıa kadar açık 
kalmasında mahzur görüldü 

Eıınat ceml7eUerlnln ;rıllılr. it_,..,. 
lerine devam olunmakt.adır. Hamallar 
ve yilkcUJer eeml70lioin ilk toplantı
da ekseriyet İt'min oluna1JU711n kon ... 
ıre:ıine de bu sabah aaat ı de -
,... merlıe21ııd• baflanınıltır. 

Hen•en her 711 oldu'u ıPbi bu :rıJ da 
&na! ltonareı.,,., 16kıı,yd kalmalıta ... 

ÇERÇEVE 

Bir Tenazu Dersi 
NEciP FAZIL KJSAKOam 

Bapııda akıl, aklında lrla-. 
lrfaaında terkip, terkibinde üs. 
lüp ve üslübunda tiir kıymeti 
bulunaA dostlar ne u, ne u!. 

lıte bu mücerret dost baya. 
ı:ue en yakın r;ördüiüm birkaç 
tanıdığımdan bir tanesi olaıı 
Bıırhan Belgenin evvelki &'ÜD 

Ankara radyosunda lıir konu1-
masını dinledim. Dostum, &'Ü
nün meseleleri başlıiı altında 

harp ve politika vasiyetini biL 
lürlaştırırken çok cüıel bir 
nisbet kurdu. Burhan Belıe a. 
ıağı )'ukart dedi ki: 

- İngiltere ve Almaııya nıU. 
eadclesinde, taraflardan her bi.. 
rinin birer Uıtin müttefikine 
fahldi>: Fraıwı ve İtalya!. Bir 
kıt'a devleti olan Almanya, İa.. 
ı:Htercnin mütıefiki Fransayı 

kıt'ada majlüp etmlf we teolim 
alnıı;hr. Kıt'a dışı bir devlet 
olan Jngiltercye henüz birşey 
yapamanıışhr. Kıt'a dışı bir 
devlet olan İnglltereyse Alman.. 
yanın müttefiki lıahayı kıt'a 
dışında mağlup t'lmiş ve teıılim 
alınak liıere bulunmuştur. AL 

manyaya kıt'a içinde birşey YL 
pılıp yapılamıyatağını cörece.. 
giz. Böylece taraflar araMııda 

bir nevi tenazur doğmu,tur. 
Kara ordusuna dayaııan kıt'a 

içi hakimiyetilc, den.iı ordusu.. 

birinci toplantılarda hiç bir oeml)'et 
ekılcrl7et temin 4'<ielTH!mektedlr. İklnd 
lçtımalara da pel< .. aza plmelttedlr. 
M-IA 1000 kUsur halı bir cemiyeı
len ancak 80 kiti plmiftlr. Buna -
bet> lten,rel..-iıı İl uatinde 7apılınaa 
Ye -.atm oeml7eUtrındeı:ı daha bil-

(Dovııaı: 1 iMi _,_, 

-
aa dayanan kıt'a dıp lıü:lmlyet 
aruınıla ıılenislerin U.ttln halr. 
kını unutmıyan Burhaa Belce. 
lıwuı ratnıeo slbel ..aphe4e.. 
ılni11 fiSylece tamınnlanmıya 
mulıtaç ıalduP.u kabul ede. 
lıilir: 

Kıt'a dışı ve kıt'a içi iki lıtL 
yük ku...vettea ikindsi, kıt'a iri 
kuvvet, aon ve hiiytik oymıuna • 
oyn•nıış, kendisine rak.ip or • 
duyu yenmiş, fakat kıt'a dı~'l 
kuvvete hirşey yapamam ştır. 
Kıt'a J~l kuwvetin kıt'a dtŞP 
kuvvete karşı, kıt'anın hem 
içiade, hem ı!e dışında müessir 
bir silah olarak kullanmak la. 
tediği hava sililıından da bir 
netice alınmamq; ln:illzlcr hL 
vada Sakarya müdafaalarını 
nrmiş ve ailıayetlendirmlştlr. 
Halbuki kıt'a dııı kuvvet, krn. 
llisinia kıt'a içinde matliıp e ld 
aüttefiklae karşılık; rakibini• 
kıt'a dıpnda ı müttefikini taa. 
fiye edivermekle, MJn deki!, ilk 
eyununa başlamış oluyor. 

Yarıi Almanların bitirdiii nolı. 
tadan lngifüler başlamış bu • 
lunmakta.. iki düellO<'ud .. 

birincisi (Almanya) silbhını 
ateşlomi~, ku~un lnı:;Jtcrenl11 
zırhını delmiş, fakat gömleılin. 
de kalmıştır. Sıra lrgiltrreye 
1rellnce kurşun ateşlenmiş, diifo 
nıanın ıırlıı delinmiş: \'e hiç da 
ar•lesi olmıyan bu esrarlı kur. 
§t n ~·iiriinwkle hulunmııştur. 

Dustum Burhan Bclı;enin gtL 
zcl bir bulu~la kurdı.l u tena. 
sunlan çıkacak den, İ§te bu!. 

11 el v~ ~•rhe hı; ~ "'1ıa.ıı.I · 

<De...,,.. ~~~~~~~ ....... --------------------------------------------------------------~~~ ........ ~~--...... .ıiıiiı...,.Wıtııılııollilillılmıiıı!ıl.iİ~;,aııı.illli.;..;.;ııılııııııliliiıılllıllilia 
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\Amelenin!JIW&lJ.ıııll Gününmeselesi: ~ızıf af•'! [l•Jfiil·a~I 
korunması MODener cemiyet- Trakya'da 30 bin ongre erı İnglltere'nlnlstllisı A.ı 

MÜSELLES in Ju ti J.-, 
- Kömür havzasında ıer yme k... ı ·· k tUIUyOf Alemdar şubesinin Yaza.n:AhmetŞükruEsMER 
ÜÇGEN ı . 1 . 1 --·-non L-•'--d10. "'a""• -- oy u o u y il k umumA heyet İlkbahar yaklaştıl<'·a İnı!iltercyı' 

Muharrir Va-Nu bir fıkra- yeni ame e tesıs enne ~~~ ~ ;,"i.:\k~ ı ı ı istila teşebbüsü etr;fınd;;ju riva. 
milyon lira harcanacak .Ne F.ransız d"'naumP'•, ıuı Buerla - toplanbSl yapıldı yetler bir defa daha ortaya atıl • sının sonunda şu cümleyi kul

lanıyor: «Evladlarımızla ar .. 
mızda bir kültür uçurumu a
çılmıyor mu?ıt 

Höyle demesinin sebebi tu= 
Bir zat, yazdıiı bir yazıda 
mü~elles tabirini lmJ!anmış. 
Halbuki, bu kelimeyi mektep
lerde çocuklarımıza o: Oçgeıııt 
diye olrutuyormll§UZ· 

Eğer, Va-Nii, gazete sahi
felerinde de Üçgen gibi aca
yip kelimelerle yazılmlf yazı
lar görmek istiyorsa, kendi 
kuyuusnu kendisi kazıyor, 
demektir. O vakit, hepimiz, 

denis üssü verilir şeyler değil "'enı• Jen muhtelz~./ kurslar açı- ""-la Al---'- nahl . k<m. mqtır. Bu rivayetlerin ortaya a. } 
Kömür hırvumıırla amelelerin Bir Lava! çtktp bir takım do. ~ ~ Uı ':J """""'" Y "-'llU<Or yesı • tılıııasmıı. birkaç sebep vardır: Ev. ı.,; 

istirahatlerini Ye ihtiyaçlarını le-- Iaplar çevirmek istiyebilir. Niha. gresi evvelki akşam saat 16 da A- veli harbi 1941 senesi içinde ıı1 •es 
mi niçin :l.onguldak amele birliji yet, !..aval, Frau.sıı izzeti :aefsiııi, lıp el, e'lJ sanayüne hız verildi layköşkünde nahiye merkez.inde hayetlendirmek için llitlcr tara · Yo 
tarafından yeni kararlar verilmir Fransız ~erefini temsil edeD. bir yapilinıştır. hndaıı Alman milletine vuilcn 1 
tir. kütle adamı değildir. Trakya kö-'-'~ -'-"""'-"' eY '•'eri ........;..;...,._,.,,.,... madalya Kongre Kızılay nahiyesi reisi kat'i teminatta dcn:Üy<>r ki knrbİ ela 

Yeni bütçelere brşıh:klan ko -
nular bu kararlar arasında baş • 
lıca doğum ft bakım evleri ve dia
panserler açılmaııt da vardır. 

Amele Birliği tarafından Zo.._ 
guldakta bir çocuk baknnevi Sağ
lık kamsiyonu tarafından doğum 
evi ve iş mükellefiyeti tarafından 
Devrek, Bartın, Çaycuma gibi a. 
melenin tekasüf ettiği mınfaka 
merkezlerinde birer dispanser ve 

J~~ ,_ • ..,,,~........., ~ -,.~ ...-- Bay Ceill Atasoy tarafından açıJ- • ' 
Fransa, medeni, olgun bir ce.. olan göçmenlerin terfi.hl.eri ;~in fa- w takxlirname !razananlar pek nihayetlendirecek hareket, annı• hal 

..-- lll1Jl davetlilere :teşekkür ettikten "'", 
ıniyettir. Fransa, düştüğü perişaa aliyetle çalışılrnaktadır. El ve f!'r çoktur ve geçen ııenelerde İ2ım.ir sonra kongre riyasetine Kızılay Britanya adalarına kar~ı mııvaf. "'11 

hali ,yeni yeni idrak edi7or .. Asla, işleri göçmenler arasında olduğn fuarı Trakya pavyonunu canlı bir kaza reisiAtıf Ödül, ikinci reislip :fakiyetli bir teşebbüstür. Alman-
Fransız milletinin şuur ve m.iW gibi hallt arasında da sür'atle i.leı- ırurette süsliyen el • ev işleri vit- Bayan Aliye Yüei?yaVU% kfıtip - yanın başka sahalaıda kazanacağı 
:ae!ı:;"""'ıbıı şüpheye düpnemelı: lcyip çeşitlenmektedir. rin1eri bunun güzel bir örneği oi- ilklere de Bay Çağlar w Bürhan zafer, mücadeleyi ıılahyetlendit. 

Kültürü yu·ı.seıı:, medeni iılrııld Tezgahlar her köyde yeni çeşit Jll'UŞtur. Sezer seçildikten sonra Bay CeW mez. 
lere göre uydurulacak ve bilhas. Bir yandan köy eğitmenleri Atasoy tarafından bir yıllık ça • Bundan başka esasen Ilitleriıl 

geniş olan Fransız milletinin mağ. sa el işleri de lwoperatifleştirile - kursları, bir yandan da köy ensti· lışına raporu okunmuştur. bu sarih sözünden ayrı ol~rak , . .,, 
lôp olıışıınıı, mallım şartlara naza.. cektir. tüleri Trakyada 30.000 lı:öylümürll. Kızılay müessislerinden mer - ziyet de Alman, anın miiınkün o-
ran, tabü bulmak gl'rek. Nihayet, Bu büyük jktısat hareketini ele ı,'!ıklandırmak yolunu tutmuştur. hum doktor ve saylav General Be- lan sür'atle miicadeleyi nihayet. 

başka İf arayalım! 

YAZLIK - --
BAHÇELER 

Belediye İktuad müdürlü
ğü gayrete geldi; yazın açıJa· 
cak bahçelı gazinoların, eğ
lence yerlerinm hat tarifele
rini ıimdiden bazırLamağa 
başlamı§. 

' Ereğlide bir Bakımevi açılınsru, 
sıtma mücadelesinin ehemmiyet -
lendirilınesi de bu meyanda bu • 
lumna.1<tadır. Ve bü~ün bu işlere 
1941 mali yılında 1 milyon lira 
sarfolunacaktır. 

tarihinde, hayalında, hiç mağlup alan İktı&at Vekaleti köycülüğün Ve aynca tezgah hareketleri, .köy sim Ömer Akalın için üç dakika lendirmesini istil?am etmektedir 
olmamış millet bulabilir misin.iz?. büyük davasına tam yerinde olarak demircilik ve marangozluk kunı- ayakta ihtiram sü:kütu yapı~ Birleşik Amerika Avrupa harbi· ~ 
Bir takım hatalar işlenir, ihmal • iştirak etmiş hulunmııXtadır . .An.- ları ve biçki - d:ild§ yurtlan d& tır. ne müdahale etmiş bir vaziyeti.,. .ı,. 
ler yapılır ki, bu ôıniller, m.ağlU.. karada 1936 senesinde açılan el, inkişaf etmektedir. Bilahare nahiyenin bir serıelii: dir. Amerika tarafıııdan İngilte • it. 
biyet gibi acı bir netice verebil.lı. hesao raporile bütçesini tetkik için • 

R:- •.ı_. ""--• bo reye yapılacak yardım gün geç ' Ca 
~.-oAU<Cı, ... .....,,ız zguıına • k l iDf wnl Hakkı Aker, Halit Çelik, Ha ;m 

daıı sonra, Fransız cemiyetini de, IIadm, er ek çorap- Balkev er D 3a.• Baztland.an mürekkep 3 kişilik bir tikçe artacaktır. Almanya bu ysd• iti 
haritai alemden siliruni§ telakki ları Biçin çilrtlkmtıa. dinimi. merastml hesap encümeni intihap erulmiş - dun yetişmezden evvel, mücad .. 

Rivayete göre, yazlık gazi· 
nolar, kışlık gazinolardan da
ha yükıek bir tarite tatbik e
debileceklermİ§? Sebep? A,. 
caba, yazlık mahaller, topye
ki:ın lükı mü addedııiyori'. 

KJSKANÇLIK 

VE SEVGi 

Bir garip kukançlık hidi-
aei var, buuıeuı gazetelerde 
okudunuz mu! 70 ya§ında bir' 
koca, 60 ya§ındaki karısını 
kıskançlık yuzwıden yara.la
ı:ı:ııf. 

Bu genç kadın ( ! ) pencere 
önünde çok oturuyor, 61Ji: ııık 
sokaga ı;.ııoyormlJ! ! 

K.ıakançll.K, aevgiye, qka 
delalet eder, derler. :;ıu ınti
yardaki aşk, §İmdıki gençle
rı.n kaçında var? 

ŞAİRİN 

/SMJ 

Büyük Türk taırı Ali Şiri 
Nevai'mn !>00 uncıi. yıtdonu

mü münasebenle UnıverSle- ı1 de merasım yapılaca.ı<.. J etı<ık 
makaieier1 De§• eden bazı ga
zetelerde, bu zaun ısmı «JUi 
Şir Nevai» ola<ak geçıyor. 

İçimize şiıpne du~ .. ı; bazı 
edebiyat tdl'mlerwı tetKIK 

ettik: uAli :;ıırı Nevaiıt §eklin
de gördük. Acaba, h..ııgui 
ı:iognı, dersiniz?. 

Yıl dönumünde, hiç ol
mazsa, merhumun ismini doğ
ru olarak tesbit etııek ! 

AH~ll:.f RAUF 

• 
Açık Muhabere: 

Bana o:G ... » imzalı mek
tup yazan okuyucuma: 
Maksadım latıtedir. Fakat, 

emin olabilirsiniz ki, bahsetti· 
ğiniz hidise va.ki değildir. Fa
kat, hayalen aeYinmenize a
caba ae~ep ne? Cevabınızı 

beklerim efendim. 
A. R. 

KÖMÜR tsrtHSALATIMIZ 
Kömü istihsalatmuzın arttırıl -

ması için de yeni ve esaslı tetlbir. 
ler alınacak ve amele sayısı işçi 
adedi çoğaltılacaktır. 

nat l\ID.rakabe 
komisyona n un 

buga.ıııkil l(timaı 
Fiat mürakabe komisyonu bugün 

öğletlen sonra nııntaka ticaret mü
dürlüğünde toplanacak ve yeni 
bazı il>tikiır hadiseleri ile ayakkabı 
satı:şlan ve maliyet fiatları hak
kında verilen raporu tetkik ede.. 
cektir. 

Il0Ç0K HABERLER 

ViLAYET ue BELEDIYEı 

* 1 -2 aya kadar Beş.iktaşta yeni 
mahalleye terkos suyu verilecektir. 
Karabük fabrikasına ısmarlanan bont
lar gelir gelmez de Bakırköyüııe .au 
verilecektir. • 

+ Ekmek dimdaıı itibaren 14,5 lr:ıı
nışa çıkmıştır. 

+ Belediye İktısad müdür~üğünüa 
l::.:.ız.ırlad1ğ1 Vo 20 çavdarlı yeni elandr: 
tipi Ticaret ve Ziraat VekaleUeri ta
rafından tetkik olunmaktadır. Fakat 
beledıye ekmeği az daha ucuzlatabi
lecek yeni bi.r tip hakkında da \ıM
kiklere başlamışt.ır. 

TiCARET ve SANA'llt 
+ İstanbul Kamb;yo, Esham ve Tah

vi.J..at bür.ı:;asının D.isanda açılması k.
rar laştırı l mıştır. * FınliınJıyadan bir çak llrnıalar 
~ehrimiz Ticaret odasına müracaal ed~ 
rek deri, tiftik, kuru üzüm, yaprak: 
tütün, halı ve saman almak llitedlk.le
r:irıi bildırmişlerdi.r. Otla aıak.adar tüc
carlara bunu haber venniştir. 

+ Zeytinyağ rekoltemiz bu yıl 30 
milyon kiloyu bulacaktır. 

J.ıAARlF, UNlVERSITE: 
+ Olgunluk imtihanı vermeden tah

sil için Avrupaya gilıniş olan ıa..lebe
lerden tahsillerml ikınal etmeden şeh-

edeeek kadar ileri vardılar. Bal • T tir. Encümence yapılan tetkikat ne. leyi nüıa~·etlendirmezse, döğüş • 
bııJtl, bu uhap yanlıştı. N'ıluıyet, Avrupadan iplik tedariok o- Ha.Ikevlerinin yıldönümü müna- ticesinde de hesapların uygun ol - rneden harbi kaybetmiş olaeaktıt· 
40 milyonluk bir Fransız camiasını Jiınımıadığından yerli ipliklerle ya.. sebetile 23 şubat pazar günü mero. duğu görülerek idare heyeti teb- Fakat :ıeaba İngiltere istila "" 
her türlü,~eref ye gururundan ıızalı: pı1an çorapların ve bilhassa kaduı leketiınizin her Halkevinde büyill< rie edilmiştir. dilebilir mi?. Müı:ı:,ün olmadığı ıı., 
!aşmış sanmak, insen zekiınnıu çoraplarının çürük olduğu hakkın- merasim yapılacaktır. O gün Kay- YENİ SEÇİM kimse tarafından iddia edilem6 C• 
en büyük hatası olurdn. da sanayi birliğine şikayetler ya. serinin Pınarbaşı 'kazasile Kocae.. İngiltere, tarihte iki defa istili ~~ 

Bu harp sonu gösterecektir .lıi, pılmıştır. linin Hereke köyünde birer Hal - Bundan sonra yeni idare hey'!!'ti edilmiştir: Bir defa milattan Y"' 
Fransa, tekrar benliğ:iai avuçlan. Mütehas&lSlıırdan mürekkep bir kevi açılacak, K&ıtamonunun Da. seçimi yapılmış ve B. Abdülkadir, nm asır kadar evvel jiil Sczar ta• 
na alacak, yüksek bir demokrat.._ heyet de fabrikalarda tetkikler icra day ve Kırşehirin Mucur kazala · Bayan Mualla B. Ala ettin Ergin, rafından, bir defa da on blı:inc:I 

· et Jd - · b t ed 1~'- _., t _, ki h Ik od 1 d H lk · Malıınut Yürütersemirrıog-lu yeni mıy o ugnnu ıs a ece""" ederek ayıti n.,..ceye vannış ır. rmua a a an a a ·evıne asuda •Fatih. Giyyoıu tarafın • 
Fransayı., Fransa ayarında ol - Bunıın üzerine çoraplı:k iplik ya. tahvil edilecektir. Ayrıca yurdllll idare heyetine seçilmişlerdir. İn • [ k ı~ 

t d d tl"l dan. Diğer taraftan mııvaf a o -
gunlaşmış münevver bir cemiyeti pan makinelerin ve çorap makine... muhtelif bölgelerinde 18 kazada, ihaptan sonra a ave 1 ere çay ~·ıe 

sta 'kr 1 t mıyan teşebbüsler de çoktur. " • 
tarihe maletmek tasa"fVlll'll kadar lerinin ıslahı için tedbirler alın - 22 nahiyede ve 19 köyde olmırk il.. ve pa ı am 0 unmuş .ur , 
budalalık olama g a&. od ıl kt selfı oa altıncı asrın sonlarına dog" 

iEŞAT FEYZi m.ıştır. zere 5 h ası aç aca ır. Kasaba ve şehirler ru İspanya kralı ikinci Fılip mc?-

&atayın siyasi ve 
askeri tarihi 

Hatayın siyasi ve askeri tart -
bini hazırlamak hususunda yapı -
lan çalışmalar devam etmektedir. 

Bu münasebetle geçen gün All
takyada büyük bir toplantı yapıl

mış ve yazılacak olan tarihin: 
Meşrutiyetten mütarekeye kadar 

olan, mütarekeden Ankara itiıat • 
naınesinın hazırlandığı tarihe ka -
dar bulunan, anavatana kırvuştıuğıl 
güne kadar olan üç kısundan mü
re'kkep bulunması kararlaştırıl • 
m.ıştır. 

f ir Belediye muhase
becisi mahkum oldu 

Eski Fatih beleruye m1•hasebe -
cisi Tahsin 11 '1 lira 23 k~ş ih ti. 
Uistan 2 inci ağır ceza mahkeme
since evvelki gün 3 yıl hapse ınah
kfun olunmuştur. Ancak Tahsin bu 
parayı ödediğinden ve blı: daha da 
suç işlemiyeceğini beyan ettiğin.. 
den cezası 2 yıla indirilmiştir. 

Ada çamlarını büsbütün mah
volmaktan kurtarmak için 

f • • ') 
~~( ADLIYEvePOLIS-:ı;t.;~ 

Kendine yardım eden 
tokat atan sar'alı 

memura 
genç! 

-------~111-------~ 

Fattbte kıbtl kadınları arasında çıkan 
bir kavga da mabkiimiyetıe neticelendi 

miyeceği hususunda. kanaat geldi
ğinden, verdiği cezayı tecil etn:ıJr 
tir. 
Kıptiler ı;rasında kavga 
Dün Fatihin Ortaceşme mahal -

lesinde Kıpti kadınları arasında bir 
kavga çıkmıştır: 

Kavgacılar, Şükriye, Bahriye "" 
Bahriyenin annesi Eminedir. Ana 
kız bir olup Şükriyeye su doldu -
rurken müracaat etmişler ve 15 
kuruştan ibaret olan alacaklarını 
istemişl2rdir. O da vermeyince üç 
kadın birden saçsaça başbaşa kav
ga etmiye baı;lam.ışlar ve bütün 
bir remt halkım başlarına topla -
ml.1;lardır. Kadınlar bununla da ka.. 
naat etmemişler, kendilerini ayır
mak istiyen polis ve bekçilere de 
hakarette bulunmuşlardır. 

d 1 1 bur armadasilc İngiltereyi istilş. 
8 r 8 8 111 8 • eyen ya te~ebbüs etti. Muvaffak olaın•• 

0t0bÜS1 er dı. Napolyon Bonapart istila içi' 
·% Bolonya limanında yüz elli bina':' hu, 

Belediye hudutları haricinde şe
birden şehire veya kasabalar ara

sında ilşleycn otobüsler için a!A -
kadar her belediyen.in bir ücret 

tarüesi tesbit etmeleri alakadar -
!ara bildirilmiştir. 

Buna sebep bazı şoförlerin yul
cularm ekserisinden ayni fiatı al.. 
mıyarak bazılarının yüksek ücret 
talep etmeleridir. 

Küçük bir çocuk 
boğularak öldü 

Beşiktaşta Balmumcıı çiftliğin -
de muallim mektebınin bahçesinde 
oynamakta olan Sevim isminde kü.. 
çük bir çocuk kuyuya dii§erek bo
ğulup ölmüştür. ___ .,.... __ _ 
Akıl ve ıinir hekimlerinin 

toplantı11 

Akıl ve sinir hekimleri cemiyeti 
yıllrk içtimaını Bak!l'köy emrazı 

ı<kliye ve asabiye hastanesinde 
yapmışlardır 

Yeni idare heyeti intihabında: 
Prof. Mazhar Osman Uzman: Re.. 
isliğe, prof. Fahrettin Kerim Gö-

ker topladığı halde, biç te~cbbiil ~ 
etmedi. l>a 

Bununla beraber, İngiltereııİ~. ti( 

eski zamanl';rdaki ınuvaHakiyct1' iti 
ve mııvaffakiyetsiz istila tqcb : • 
büslerine bakıp da bugünkü v•ı" 
yet bak.kında büküm verileıtl~ 
Bııgünkü mücadele ~rtlan, 191 

harbinin şartlarına bile benzeınel' 
Vaziyet böyle olmakla bcr.aııe; 
dün olduğu gibi bugün de Jn~ 
terenin istilasına n13.ni olaıt eıır· 
denizdir. jül Sezar ve fatih Gi); 
yom İngiltereyi istila ederken ~ _ 
kim bir deniz kuvvetile kar~ıl•l'. 
madılar. İkinci Filip, İngiltcrd 
istila edebilmek icin deniz kıı,·':~ 
tinin kırılması lazım geldiğini h'ı 

1 1 I• 
diği içindir ki armadayı yol r 
Napolyon, denizlere h:ıldm olJ11~ 
dı7ı için istila teşebbüsünde bıl' 
ı.:.ınaktaıı çekindi. Gerçi buııi:: 
deniz kuvvetinden ayrı bir Jı•' 

1. · t' k r ıı1"' kuvveti be ırmış ır ve ı a 
1 

barebesinde müessir rol oynanıı; 
Almanyanıı bu vastia ile Bril"''.' 
ya adalarina şu kadar yüz b!~ ~ 
ker sevkedebileceği söylrn•)' 

Bu doğru olabilir .Fakat fogıll 

rim.ize dönenleruı yeriden olgunJu.lı: Ada çamlı.klanna tırtıl haşaratı 

Mehmet Sübend isimli bir genç, 
evvelki gece bir arkad..ırile bir eğ

lenfiden dönerken Sultanahmet ci. 
varında sar'aın tutmuştur. Birden
bire yere düşen Mehmet, kaldırım , 
taşlarına çarpma tesirile yaralan· 
m.ıştı.r. Arkadaşı, bir yandan Meh.. 
metli kaldırırken, bir yan<ian da 

civardan geçen bekçileri çağırmış
tır. Bekçiler gelmiş, MPhmedin kol

larına girmişler ve hep lıerober 
karakola gitmişlerdir. Mehmet, bir 

nakil vasıtası bulunarak evine gön.. 
derilmek üzere ~arakol odasında 
bekletilecekken, kendine gelmiş ve 
odaya girmek istememiştir. Polis 
Abdullahın, lı<-kçilerin yardımile 

kendisini odaya sokmalarına öf -
kelenerek, asabiyetle memura iki 
tokat vurmuştur. Bunun üzerine 
de hakkında zab;t tutulmuştur. 

İş meşhut ıruç kanununa göre 
müddeiumumilikçe dün nöbetçi İs
tanbul sekizinci asliye ceza ınah -
kemesinc verilmiştir. Muhakeme 
başlam~. bitmiş, hakim Kemal Ak
süt, muhakeme ctlilen Mehmedin 
zahıta memurunu vazife if.ası es
nasında dövmesinden dolayı bir ay, 

beş gün müddetle hapse konul • 
masını karar altına almqtır. An -
ca:k, Mehmedin bir daha suç işle-

Dün üçüncü sulh ceza mahke -
mesine verilen suçluların duruş • 
ım.ası yapılmlş, 20 den fazla Kıpti 
şahit olarak dinlendikten sonra 
bunlardan Bahriye ile annesi E -
minenin yirmi beşer lira ağır para 
cezası ödemelerine karar veril -
miştir. 

kay: Reis vekilliğine, Dr. Rahmi Du
man: Umumi ·katipliğe, Dr. Faruk 
Bayülken: Veznedarlığa, Dr. Le
man Tüzemen: Celse katipliğine 
seçilmişlerdir. 

re adalarına asker sevketınekle 
giltereyi istila etmek arasında bj b· 
yük fark vardır. İngiltere kiiÇ ı~; 
ve nakil vasıtalan mükemmel ~ t 

lan bir memlekettir. Her an is1'11 ~~ 
için gelebilecek olan kuvvetler~ 
karşılaşmak için asgari iki yüı e ~ 
biu askeri memleketin her ıı0 

imtihanrua 1.iibi tutubnalan kararlaş- arız olduğu görülmü~tür. Bu hu -

tur~iıeııe Askerı li..,.ın, bitiren susta vilayete müracaat erulerek 
güzide gençlerimhln diplomaları ve ziraat müdürlü[';ünün çamlarda 
der~e alanların m_~ıtafatl_arı mektepte ı şimd:den temizlik yapması isten -
tertip olunan ve dun tafsıUUru yazdı- miştir. Henüz sürfe halinde olan 
;uruz bir törenle tevzi edilmiştir. 1 . . . 

bu tırtıllar şımdıden temızlenmezııe 

MOTEFERJtlKı ------+ Balurköyünde oturan SaW.addi
<linin 11 aylık ç0euğu mangalın üzerin
de kaynıyan kazanı devirmiş ve muh
telit yerlerinden haşla.ruruştu. 

ileride bütün çamlıkların mahvo. 
lacaklan söylenmektedir. 

Vilayet alakadarlara bu husus
ta emirler vermiştir. Bütün ada· 
lardaki çamlıklar temizleneecktir. 

KAÇ YAŞINDA İM1Ş? 
Bu ımııhakeme esnasında ga}"!t 

yaşlı bir krpti katlım hakimin kaç 
yaşındasın? sualine: cOnbir ya • 
şındayım• cevabını vermiştir. 

Yeni bir hububat ailoıu 
yapılacak 

Toprak mahsulleri ofisi Dinar 
istasyonunda 68 bin 3TI lira sar • 
file yeni ve büyük bir hububat 
ambarı ve idare binası yaptırınağı 
kararlaştırmıştır. 

. ti' 1 tasına seW<edebilecek vaz~yc , ~~ 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 25 biden seviyorsa, bir sene daha o 
da bekler. Cemale bir~y söyleme, 
ona ·ben anlatırım ... 

Zekilerle ahbap ol:ınasına göz yum

muşlardı. Art>k olan olmuş, iş i.§. 
ten gPçnılşti. 

- İşte korktuğumuz başımıza 
geldi. Öyle bir çıkmaza girdik ki. 

iyormuş gi.bi sesini yükseltti 
- Hiç merak etme, yaruı kalkıp 

Yeşilköye gideceğim. 

dir. Bu iki yüz elli hın askcrııı ,,ı p 
kavemetini kırarak bir noklJI , ltı 
yerleşebilmek iç.in ~ok faik ıııı' •t 
vetlere ihtiyaç vardır. Bıı :ıSı:ıı 
!erle onların teçhizatını ve Jı , 
malzemesini denizden veya Jı•'~ 
dan nakledebilmek için Norv~ 
olduğu gibi, karşısındaki dii. 

BILLÜR KÖŞK 
BÜYCK AŞK ROMANI 

SELAMİ 
Fakat mesele şefkat ve muhab

bet meselesi değildi. Cemal ile ra
bıtası bu evlenmeğe nasıl olsa en
geldi. Ancak Afifeye bu engeli 
itlı:af edemiyecekti, hakikati söy
liyemiyecekti. 

Leman, kızım ~ollarının arasın
da sıkarak sararıyor, titriyordu. 

Nihayet mütereddit bir sesle: 

- Bunu bana itiraf ettiğine iyi 
ettin dedi; Sen daha atıldığın ha. 

yat:n ne olduğunu bilme7.Sin. Şe
fik iyi, namuslu bir genç; ona sö
züm yok ... Fakat evlenmek şaka. 
ya geLnez kızım, evlenmeden önce 
çok amma p~k çok düşünmek lli
wndır ... Senin saadetinden biz, 

İZZET 
'ben ve Cemal mes'ulüz. .. Bırak biz 

düşünelim... O zamana kadar da 
Şefi:kle pek sıla fıkı konuşma.. •. 

Afifenin kaşları çatıldı: 
- Bir iki güne ·kadar buraya ta

şınıyorlar. Şefik ne dediğinizi so. 
rarsa ne cevap vereyim? 

- Doğruyıı ııöylersin kızını. Ba
na da soracak olsa, ben de ken
disine doğruyu söylerim. Henüz 
evlenecek çağa gelmedin. Hiç de. 
ği1se bir rene daha seni yanımız
dan ayırmak istemiyoruz. 
Lemanın gözleri yaşarmıştı, A

fifeyi öptü: 
- Üzülme kıZlm dedi, bir sene 

daha sabret ... Eğer Şefik seru sa. 

Sekizde sofraya oturdular. Her 
aqam güle söyliye yemek yedik
leri hal.de, o akşam sessiz duruyor. 
!ar, konuşmııyorlıırdı. 
Afife ile Leman çok <ialgin olduk
ıarı için, Cemalin sözlerıne evet 
veya hayırla mukabele ettikleri i
çin söz uzanııyordu. 

Sofradan knlkar kakmaz, Afife 
y<ırulduğunu bahane ederek hemen 
odasına gitti. 

Cemal Lemanın kolundan tuttu, 
bir kanapeye oturttu ve sordu : 

- Senin nen var ? pek düşün -
celisin ? .. 

Leman başını salldı : 
- Düşünceli değil, dertliyim. 

korktuğum başıma gelru. 
- Ne oldu? 
- Şefik ile Afife ... 
Ve Afifenın anlattıklarını birer 

l:>irer tekrarladı; kızın ruh hale -
tini ızah etti. 
Cemal şaşalamıştı; tehlikeyi sezi· 
yor, fakat bır şev söylemivordıL 
Kabahat kendilcrinındi; Afifenın. 

Leman : 
- AfüeninŞefike meyli olduğu

nu anladım dedi; Şefikin da A • 
fileyi sevdiği anla.şılıyor .. Farzet ki, 
anasile babası Afifeyi almaBına ra· 
zı oldular ve gelip kızı bizden iste
diler. Düşeceğimiz vaziyetin feca

atını kavrıyor musun? .. 
Bizim rabıtamız normal ol • 

sa, Afifenin Şefik ile evlenme • 
sinde hiçbir mahzur yok. Fakat 
namuslu bir aileyi ne sen aldat -
mak istersin ne de ben ... Hem al.. 
dansalar bile muvakkat aldanırlar 

ve isın doğrusunu pek çabuk öğre
!lirler ... Hem oğullarını ayırırlar, 

hem de biz arhk burada rahat o. 
turamayız ... Yok, eğer biz teklifi 
r~ddedersek, Afifeyi ye'se düşü
rürüz; belki de ömrünün sonuna 
kadar bu acıyı unutmaz ... Rahata 
ka,~ustuk sandığımız bu köyden 
gitmekten başka çaremiz yok. 

Leıruuı. icıni cekti : 

Cemal biraz düşündü, sonra Le. 
manın elini okşadı : 

- Acele etme ... Hemen tel3şl.an
ma. Sen Afifeye ne detlin? 

- İhtiyatlı davranmasını, henüz 
evlenme çağma gelmediğini, se • 
ninle görüşeceğimi, Şefiğin hiç de
ğilse daha bir sene beklemesi IA. 
zım gelruğini söyledim. 

- Mükemmel... Bütün mesele 
zaman kazanmaktır. Bir kere ben 
annemin gönlünü edeyim, nikih
lanalım, ondan sonrası kolay. 

- Sen <lemek hala bunu diişii. 
niiyorsun Cemal? 

- Elbette d~ünüyonım. .. Yabm 
iyi bir fırsat bekliyorum ... 

- Ben sorınağa cesaret edemi
yorum. Bugün artık Afifenin saa.. 
deti ve istikbali mevzuubahs. .. 
Mademki hiilıl. benimle evlenm~ 
fikrintlesin, o halde çabuk olmanı 
rica edeceğim. Artık kaybedeca 
zamanımız yok:. 

Cemal, karanmn 'katı olduğumı 
kendi kendine de telkin etmek .ie-

Leman Cemalin boynuna sıırı1.. 
dı, başını omzuna dayadı: 

- Sen bulunmaz bil' adamsın 
Cemal dedi, seni nekadar sevdi -
ğinıi tasavvur edemezsin! .. 

-10-
Cemal sözüntle durdu, ertesi gii. 

nü erkenden yola çılrll, öğleden 

biraz evvel Y eşilköydelri küçük ..
vin kapısını çaldı. İhtiyar dadıa 
kapıy> açtı, karşısında Cemali gö. 
rünce: 

- Hanımcığım... Hanımcığ-. .. 
Gel bak kim geldi! 

Diye içeri seslendi. Bir kapı; ara
landı, bir kadın göründü. 

Serzade merhum Ahmet Beyin 
kansı Zehra Hanım orta boylu, 
kuru denecek kadar zayı!, saçlan. 
na ak düşmüş, yüzü kırışıp burur 
muş, çitlenl:ıik kadar küçük ve ka
ra gözlü, safi sinir bir kadındı. 

Fakat Cemali karşısında görünce 
soğuk kanlılıkla, hayret ve mu -
habbet alametleri göstermeden: 

<Arlıası yar) 

nm uyuması lazımdır. BalbulP 
tanya adalarını dö~t milyon "';,t 
müdafaa etnıektedır. Bıındaıı ~ 
ka bütün millet, istila teşebb ~ 
ne kar§ı seferber edilnıi§tir. ~~ 
unutmamak lazımdır ki istilıı ~~ 
dusıınun vazifesi karaya çılu1~ 91"ı 
ve hatta orada tutunmakla bı 1 

olmaz. Bilakis vazifesinin en jD 

bundan sonra başlar. Ask.el' ıı" 
vaziyetlerini muhafaza etııı' 
ve ilerliyebilmelcri için barP 
zemesine ihtiyaçtan vardır ~ , 
niz h3kiıniyetinin belki de ""ı~ 
hemmiyetli rolü bu noktada gt I 

Bu istila teşebbiisünün M~ ~ 
yaya en çok ümit vadeden sıı e~ 
İrlanda aW.sının isti lamdır. v ~ı ı~ 
İrlanda adası Britanya ad•>!.~ı 
uzaktadır. Fakat İrlanda J11'

1 i 
asızdır. İrlandalılar, İngi!lertrl' 
araları açık oldıığuııdan bu Jı~ ıt'. 
bitaraflıklannı muhafaza rl il 

ler ve adalarnın müda(ıııı~~ 
İngilizlerle işbirliii yaı>""" 
cekinınişlenliı. 



Afrikada baftaD bata da
vul düaıbelek çalmozak 
her tarafa müjdeler vo
ribnekte; aerinç haber· 
leri böylelikle yayılmak· 

M EM 
ı a 

tadır. manı ayet z Terkoa ~ idare&i, ıebekc-
• nin tev&ii if in bir buçuk mil-

ge ... r bir znfer sayıldı. o zaman dünya yon lralık bir proje vücude 
atbuatınd:ı bu anlaşmanın ne Y . l 

l"nzan: ALİ KEMAL SUNMAN :adar tefsirlere uğradığı un~ıtul. getirmi§. enı taıavvur ara 
.\! ik k nıamı!:tır. İııgı"Jtcrc dediler, It_aL göre, ne zamandır bir dcrd 

r a şimnlden cenuba, şar • ~ h _ 1inı· alan Bakırköınin su vo-
taıı garbc kadar dn'lr ul

1 
diinbclek knrşlSlllda siyascten mng • !U "· 

~lerile gürlliyor. Yerlilerin rnd.. r~ru:ıınuştur. Dnbeşistmı meselesi rilmesi i§i halledilecek, yani, 
Yosu budur i::ilterc i~in tlllll bir ric'at de - şehrin bir sayfiye yeri demek 
İn ·ı · · d ki olan bu &emle ııa vcrilebilccel?-gı tere ile Jtnlva arasın n mekilr· d F ~ Bayburtlu Rençber Alunct, meş.. 

~va şu son beş sen~dir tü~ii ~ İşte böyle di)cnler de "ar ı. n~ aynı :amanda, Betiktaş:n üs- 1 bur sabıkalı zarfçı ardan Tekgoz 
a~ardan geçtikten onra nıha) et kat nıe elenin kat-5 urctte hallı tiindeki Yenimaluıllc denen Şükrüd n davacıdır. Ahmetle Şuk-

fiUynt ile neticesine vnrnııŞ olu. bir gün gelecek, zanumla 01 cakt.ı. semte de ıu çıkarılabilecek. rü, Sult n . .e birınci sulh ceza 
Yor. Ynni vcknyi döniip d<ılnştık • O zanuın geldi. · Yapdan tctki lere göre, İsr rnahkem iJ de, hfiltim Rcşıdin kar. 
l:ln so b 'lAhl bal ş· d' Habe" imparatorunun yı. d kl 
l 

nra u da,•ayı sı n n • un ı ., .•. b"t'" Af tanbulda. ıu cm iy:ıtı gittik- şı ın a ::, anyana mevki nklı an 
ettn -ı.. ka Iekctine gird gı u un • ' Ah "- Incu.tcdir. Harp çıkıncıya • ne mcm . re rogvalmaktadır. Bu halden zaman, met, davasını şöyle an-

"-llr İn t da .k .2- duuilnrla ilan edılıyor. ~ 7 1 · giltere ile talya arasın n 2"" r · · memnun olmak lazımdır. Bir atı.ı or: 
~~lü anlaşma tecrübeleri )·aıpl • Dııntl, dünbelek Afril.a yel~ ı:ının - l~ bulmak için Bayburttnn 
'l.l:t.ınaICundur. Tam altı sene ev. en ınükeınmcl radyosu 0 ugun chrin medeni seviyesi, Btırl- Lt.anbula geldim. Galatada dola. 
"el ltalya ile Ilabcşistnn anısında Avrupalı, Amcrikulı scyyahlnr eltigi au ile de ölçiitiiyor. Bü- şırken, bu Şükrü ile karşılaştım. 
~. ~cşhur Uvnlval hudut hn • anlatır. Bühin Afrıkalılnnn um • ya~, medeni ~eııirlcr çok su konu mağa başladık. Bana: 
"il>"~ b h sınd .. nki dı'l ve leht-c Jnrkı ııc olur.. d S S ı· di ...-.ı ltnlyaııın elinde bir a ._ ~ sar/eden §elıirlcr ir. u, tc- - en nere ısin, hemşehri? ye 
ne ol l"un d"\ ul ile diinbeldt scsı d rnuş ve ondan sonraki geçen s• o"' .. "1 midik ve sıhhat demektir. sor u. 
:Ylar dünya matbuatını en ziya. ı·uın tepelerini ve hudutsuz ço • - Bayburtluyum! dedim. 
le hu ihtHM ile meşgul etmiştir· leri sışnrak her lıı:.heri )n~'lll~~a. Bagiır., İı:.anbulda sarlcdi- - Ben de Tercanhyım, öyleyse 
~talyanlar çok gecmeden hazırlı- dır. Afıikahnın l nr:ıd ~a;~rık .~ len m mi uırı, atJla, bu ı-.h• hemı.._hri sayılırız ... Buraya neye 
~a giriştiler ve Jı;p hntırlardndır sevinci de dnvul 'lr'e .m d~ e .~. rin niilusu lle n "sbct kabul et• ''\in? dedi. 
'1 o • _.ı:ımcktcdir. Şimdi c ınu.ı- · k d d -~.Jır J \ c gelınm' ? t- gel 
d 

sen-0nin yaz a' lıırı Ccnc'lr're • n"""C'-ll . nı.yece erece c uzu • • .; .. ""1 aramaga -
t h " -1 ~!>"d- ı dünh lekle 'erilı)ar. 

ep nıiiznkere ve müun!mşala.oR de avu • -- Bir tara.itan ro istıhsaliıtı· " · aım. 
ıllıiiklendi. Milletler Ccıni)eti ıni. • b t nı artttra, febe eyi tevsi ve - Öyleyse, sana hır iş bulalım .. 

.kı.nn riayet etmek Hizunıunu ııı ı. jf Z a a Mademki hemşehriyiz .. dedi. Ta. 
,ı__ f ıslah i'Acr' en, diğer yandan d ~ b' -..una eden İngiltere bir tara ta, m ı ım ır pasa var, onun yanın-
tıe l ,_ a da, su liatini indirmek lazım- dn orta ı"<>ı' yapa k b d ar o Urı>a olswı Habeşistanı ew .. ca • ır a am ı. 
f. çil'lneyi gözline kestirıniş olan dır. fıfuhakkak olan bır ey yorlardı. Çalışır mısın? 
naı b ,.. t E•·'"""'ın ... 1ns.ıt lı hır. k" d I t b d N l ., El t:ı Ya diğer t rafta olarak o uo- _ Mi er • ....... k var ı, o a, s an u a su - eye ça ışmıyacak mışıın.. -
~~ uzaın1.,tır. sızın esrarı> isiınl' romanını o u. h l lm d bette çnı•sırım, dedım. - -s liatlerinin pa a ı o "lBı ır. u.;ı 
"'lakin italyımlar esasen Jlabe.. d n nıu., - Öyleyse, sen su .knhvedc bek. 
,, •- d . u •

1
. Av·•"'tral) n:la Mclburıı Sular ldareoinin yeni liat l B 'd' · .. ş· di ,.., LUn il yafı1Mr mevsiıninın ge- Bu sua ı ..., . . c.. en gı ıp goru e~ ım. ım ge-

r'-'l'ek har k tın kolaylaşacağı za.. şehri emniyet ınıi uru ıııuavını s*andarı e ralında da, elbet· lırım. droi. G tti. 
tnın gelme ini bekliyorlardı. Sınite sorınuştu. te bazı ta • vvurlara ahip bu- Az s ı rn dı: 

bahar aylan şarki .Afriltada ntuavin: d d di lunması lazımdır. - İ in u, dedi. Paşayla go • 
llltıhnrebeye girişmeğe en m~it _ }]o)ır, dahu okunı 1~·. e · BURHAN CEVAT_ 1 rü tüm. Y ıp içıre.k orı:ıdnn o uz 

Vsiın sayılı~ ordu. Jiabeşıstan _Hata etnıişsinız. Çılıı u bızmı b!' lira m aş v r - r .. ~ 
ı._e&elesi İtal) anlar tarafından ~1: birkaç ene b rı nr dıgınuı; 1 p a z hır a a .. 
~rıldı. Ve onlarca istedikleri gıbı nıaskcli hır ızın E•nns old .,m>u ru olrr addn \ anınd 
3'~j orayı ele geçirmekle baU~di~ zannediyorum. tırmıyor. Senin ha 

. Fakat bu mes lenin nldslerı bıç - Delili? . . . h. var mı? 
~~utulur gibi olmamıştır. Ortnd~ _ 1)-0lilini bulmak., ıçın sız; ıç Al''lha sük r, ne derdim var, ne 
L İ,t l.~ a. vardı ki dainı• kendı b nıı'-acak ınısınız .. ıllctun... . 
"'U ça ş " E n• beynz zehır tica. 
)l 'V\e~ır11 ileri sürüyor ve A~ Eğer •• .. k - Muayene olurum .. Rapor gö-
""'dnkı il tilitflardnn istifade ıle -: a an be) nehnilcl kaçn çı • türılruz, dedım. 
""nde.. .. rdu ö,,.Je retı y p · F1annga111 yakala - - Öyleyse, d,..,Jı. vakıt geçı·ı·mı·. lti i•- .. Cüne nazlaruyo · "il 1 dan Tonıını b Eıtzcma b~ çık ığı zaman- c::u 
.. 
1 

41,Jyay
1 

memnun etnıek kab ar · · bana )ardıııı eder e, n. lnr, sivılcc er h ıl olur ve saçuı yelim .. Hemen ı A ·m .. Bir dok· 
v '"- nıak Jçıbn 1 ... : b·ır.:ey olur. d k~'lm d k d Fak t " to l -..._ınıştır: kalun e AJ li b" o .u esı e vcı ır. n vas- ra muıı) en o ... 

t 
... l'-ı' .llab .. .,istaru :ı.. neli Jnıınl%1D. ıı. un,ı' gece cl\tnskeli hırsız. ır talık geçince, s:ıçl r tekrar yeli- Yola du üldük .. Gıderken, 

DE: 

!,, 
urt

ış ır 

di. Bu adamın paralarını nasıl aL 
dın? 

- Efendim, vallahi billahi, göz· 
lerim kor olsun, ne bu adamı ta. 
nll'lm, ne gördüm, ne de parasını 
aldım ... 

- Peki, durup dururken sana 
iftıre etmiyor ya elin garibi! .. El
bette aldın l~i. söylüyor. 

- Efendim .. Malılm .. Bızim adı.. 
rnız kötüye çıkmıştır. Bir kere sa
bıkalı oldun mu, kim ne yapsa ya. 
knlıyorl.ır. Buna bir resim göster
mişler .. Bu da: 

- O dur! demiş Vallahi tanıdı • 
ğmdan d<.'ğil .. 

Ba}burtlu Ahmet, dayanamadı. 
Ayağa kalktı: 

- K'm demiş tanımadun dıyE?. 
Sen de il miydin paralarımı alıp 
zarfa koyan? (Hukıme dömip) vnl
lahi de buydu, tallahi de buydu .• 
BE'n biln es m, herkesin giınahına 
girer miyım? 
Münakaşa uzayacaktı. Hfıkimin 

va.ltur esi, iki 'ni de susturdu: 
- Şükrü!. S nin jnkArın beni 

tatrrin etmedi. Ben seni bıraka. 
nmaca~ım .. T<'vkif edıyorum .. Ev
rakını da, icabeden yere havale o. 
lumr.ak iızcre, müddeiumuınilı e 
yolluy ru . 

Bu l ar, S rüve 
ö m· ol'T 1 ı .. F r 
ru ün b ·kl d ı v b'' 
du. 

Malıkern den çıkt~tan sonTa, 
yanm 1n: 

- İrı anın adı n::ı cnnı 
çık ın .. 1':e ole a, bizi ı ı:ı , ı orlar. 
D di. 

z~vallı BaybL·rtlu Ahmet de 
- Süt rünün bul rı p tc\ t if edil • 
d'rnnd<.'n memnun, fnl.\nt paranın 
bu1'ır::uo ke"disine verilcmedıği 

i 'n miit""'""''r. yarı memnun yarı 
mti1 e ·r t ak1a tı ... 

. -
~HALK~ 

SÜTUNU 
Ev!enmck istiyenlcr, 
ig ve İ§çİ arıyanlar, 

ıikayctler, temenni· 
lcr ve miiıhıiller 

İzdivaç Tek lifleri 
Yaşım 30 orta boylu sarı saçlı, k h

vcn:ıı.gi göı.Iü, balık etin c bir lm.ım. 
l\'emuruıı, ş.:rc!lı o!r • lt- lc.,ım \ar. 
Asli maaı uıı 25 lıradıı, mc l ım ol
rnnkl bcr r c klc ı., kızlardan 

de lJm. Aynı uımnnd lyı btr ev kızı
yu • Çırkm dc.0 1 im, yar, dı ış ıtibnnle 
rnahçup, neşeli ve S3mlmıyım, temiz 
bir m3Zım vardır. 30 _ f5 ya~ orası 
uzun veya orta boylu, en nz. lı.sc t:ıh

aili olan memur, subay veya tüccar 
bir bayln c"lcnmck nrzusı.(nd yım.. 

Ciddi tcldiflerın hakiki adresleri ve 
fotol:rnflarllc bcrober Son Telgraf h:ı1k 
6Ütuııundn N. Tcmız. rumuzuna mek· 
tupln bildirilmesi. 

* 30 ynııındayım boyum 1,70, kilom 
68, bir evı geç ndirccek kadar maa-
şım var. gözlerim k~lanın siyah, ren
cl.Ql bugdayıst, a[:lnmım 35 ynuındnn 
yukarı olm an kız vc.ı dul, türkçcsi 
du un, sağ am, kil Uk b r evi terci-
hen buunan Gişman olrnıyan bir ba
yanla evlewnck istiyorum. Talipleri-

nin Halıı: sütununda (Beıı) ruqıuzuna 
murac;uıUarL 

25 yaşındayım oldukça yakışıklı 
bır ı:; ncim, snrı.,ın kumra saçlı çakır 

g lu boyum 1,66, sıltlctim 75, tahsilim 
ilkokul; t kb lımdcn cminun hiç khn
scm yoktur. Alkol g bi iek1lcr kullan
mnın sigarn içerim. Hnlihnz.ırda is
tanbulda sıhh1 müesseselerin btrlnde 
2;ı lını ına~şl:.ı çalı ıyon.ım.. Silse duş
kün olmıy n bir aılc kızlle m~nı bır 
yuva kunmrk b t yorum. Tallplcrtntn 
dul "wcya kız olma ı mevzuubahis de-

l: ldlr. DurUst o'mnsı l ız.ımdır. İç gQ
v y de olab . Y lnız durtlst bir 

" 
1 

-Y ıı. cd 1 o.J· Fl şir. Çocuklar ekzcmn halındc, y d ~~ e çalışarak aldık, d ı er. kere daha göründ.ü .. nnagawn e. k ınrnanın ziyade obncısmdnn - anın a paran var mı? diye 
ltı,~~ Afrika imparatorJuğuntUZU vine ,,e odasına gı~. . .. .. mutemadıyen sıvilccleri tımdda- sordu. ında m tııp "e :!otog flnrı ay-
~lilllak ~ kiınscye minncttnr de. . d kil ad işını gordu. Son. n ılc 1 r. Bu yıızd 11 de ya- - Var~ dedim. nen uıdc edıleccgını temin ederim. 

:t n .2-ı.ft ya. JJırknç n dU r.ılar gcnı r, tedavi u r. - Ne kadar? dedi. r il:"" ı 

rru· AK l"ISAFJR/ 

h-c .. :ı. .Undan sonra da waua
1 

bı'rden öksür · '"' G - .. , .,, ra d Ekzcma n' k tczahur c - - O U? lıra ! c' ın. elen me tupl 
9
3 

1~erimiz var" ve sa re.: sıçrıvarak uyan 1 ve derse etsin. her şeyden evv ı biln- Bu k zın aoı Mıs Baker ımış. 
İtaJ 7 &eııesi başında İngiltere ıle f)anag'll~t da ~bulunan tnban • yeyı dikkate almalıdır. Bünyeyi - On ar• sakıı lım .. Doktor pa. Lon lrı:ı gazetclerınin )azdığına go- P. R. 

55
: Beş ktaştan - Ba-

ı.._ ftı at'nsmda «Efendice anlaş • yastığınakaaı-~~ ••e ateş etti. Mnskeli kuv,.ctlendırmek lAzın dır. P lık ran oldugunu nnlarsa uç beş lıra b . l b yan AııJ . Bırı ma ya bırakılrmıı 
"""'" d' · .. ' :l'll • k !d ğlı et uyu kmukına ıy para ister.. dcdı. re, bu kızın a na şoy ır 'ak'a d • erı Heybclı da, Pn b hçe, Bc-
"tld ıye bi .. uzlaşma tc,.Piibcsı Y- caft'" 1 'ç'ınde "'ere ) ı ı. Y .., ' Y • ı- ' ı· K -..ı b ~..ı ., ı. İ ... "'"- af:ının z kail ar ı '" . • dir. S nrn el emalıya temiz lıa- Paraları çık:ırıo vcrdım. Ccb n- g ım r: euuısı ır m " .. ,,rı1c ynz d, G ıatad n - H. H. B: Hnydar-
""' ngiliz _ İtal ... ·an ibtil hıt51 hırsızın maskesını çe. "n y~rnr Ilır k-- bunun kuv- d b" f k d p 1 ut'ptir. Akşam olup otobüsle evine pıı adan, Bc."'o •lund n - Bnynn N. "'ltn " Fi nngan r. • u ~... _,,,... en ır zar çı ·ar ı.. araH zarfa . ., 
tad asuıa sebep olan fınıilleri or. ' n bunun t:vans oldu&rıınu vet endirlldıkt('n sonra, bir a - kC1yup afi ını tii'mikledi. (Yani ka. gıderken U) muş, knltrış, fakat AJ n Lb ya bırnkılm11 - n. B. Y.: 
tı..8ntı11• kaldırmak üzere daha sonra kİP aldı ve n ıizerinde sililh yok- raf n da h nem m rhem ve po- d d k B yolculardan 22 yn,.larrnda bir deli- Be;> o lundan - Bayan Zeliha: Gala-
v..ı ıs k · d'ıı.· ııırsızı mnda lrullııııılır. pa 1 eme ) · ana verdi. k ı d k in t G "' C 11

" ite d anmda b ı anın pe nor an ı onu uya11 ırara • e\' e gı't ad n - . ~. : .,.,a p en, S. 888·. 
te • u an aşm b Yara mnh. ilinde llillınp "urll- - İyi bir yerine koy .. Kıms<.'ve -111şletil ek · ı d ğ~ görül. t u d" .. dü· 0 mcsini temin etmiş, arada böyle l\t.ıtbanya bırakıhnı", llllyUkçcl:mecc-
'l!ii İl er 11117.a an ı . · di kendine u~'Un • liıyorsa ev ıçin dnhıı pratik ola- de paran olauğunu söyleme! dc<.lı. dcıı - Ut ııg ç: Hnsköydcn - H. N. 

· k E~ d' ı tngil· rren ı dedi bir tanışma olmu tur. İki gun· son-tet ... 
1 

••ren ıce an aşına• . .ı>- .., .... rip bir nıacer · ' c gına göre, p:ıUıtes >;eyn ~ Beni, bir yokuşa dogru s'irdü. Y: G:ıatadan, F. D. 1: Am:ıvutköyUn-
" 1 e İt ) d " 1-..ı..nıı.. pO ,,,~ d ! b nı nçtı h t · d k ra d }'kanlı km bularak aşkını · " - ı.. e ya nr:ısın a .t.uu<" -

1 
Gizli o n ı .. ' veya u pınnçunuıı ıın yumuş; - Biraz çıktıktan sonra: den, ik ı Istnrmuldruı posta damgası 

'<e'l •· • ı rdu kiyi o ur. lık · · ı günd lld " d r ıl' n tmıc:., o dn onun tcklıfinı kabul İlt· ~azıyeti düzeltmiş o uyo . ]t8ÇSU ]arı ve nt hrcnt ev. vencı pn, c uç - İvi aklıma geldi.. dedi. Şimdı ·~ okuıımıyan - l Y n Uygur: B :il tnş-
l~ııl ei Visi anlaşma ise İn"iliz ,e salJadığı par 1 t s:ıvu up gitme. d ~11:~ir~c MI borik«"ll rapor için pul ist ıler. AI u on eder k cvlenmewe karar vermiştir. tan s. B. 14: E :ı! IJy den, i tanbul-

Ynn · 
1 

kl rasında tdı F:ı n . •tt' d ı Baray kadar her ey ıyı i e d kız dan ~ ~ mcktupl rınız \ardır. Saat ı 
~ ımpnrntor u arı n rakın a · dan bir sc ışı ı. merh 'il :> k i.1mı kuruşu. Şu ko ı on ,orada tü.. 15 _ 19 arasında aldınnız ış Ve çıknca ~ olan her ibti • ;,e v kit kalnıl i t. b nen ile b r ttincü vnrdır. Ondan bır on ku • çok geçmeden anlamış ki boynun. 

fı or'-d 1 8 --ı-tı. e. ,,.A.. od d h dnki elmas bor-""u kaybol.muş!.. Ar l • ·ı Çı;_. "" nn kaldırmış o cıı.n flnnatt.... ,it ik n n rn m ruşluk pul al.. B n buradn bekli- "" enı an ı çı er 
"'llil:Ü 16 nisan 938 Roma nlaşk. gu··ruıttlniın g nl nıa ra gitti. de yorum .. Çabuk gel.. İş polı e ak.<'E'dıvor n hnyet Big Sı • t n k n. b ismınd ki f ık delik nlı 110 İn ilız l\'!ers n Elcktr k T rk Anonlm şfr--

k ile gerek İngiltere ve ger~. ne oİup bıt t-',_,r odasına Se ·rt im, bır pul nldım .. Dön.. ket S n'st m bl mczwıu tccrilbell 
"<lh.· k •n bbu ı agan ~~ lir lık kıyrnetındelti boro iU satar-oJ.a ·nrşıhklı olarak şu "'" • Fnkat F on rdeki ölü or. düm. Geld m .ki bızım hemşehri bır C'l k rıkci aranmaktadır. ,.,h. ınan ) · ken :>a'calanıyor. Mnhkerne<M! de-

ı ...... ışiyorlardı: . döndüğii za t ı-1cnı de gidı meydanda yok .. Hemşehri asağı, Yozg d rncmlc' t hn tan i ameli -
fe bır b lıntı u. likanlı dıyo rki: h· r iki hükllmet her sene • tadnıı kn) 0 

1 1 
,.e nıuhrcm ev. hem.şehri yukarı, ak'-"rıma kadnr yath nekrde çalışmııı bir hastnbakıcı 

•tı.... kl 'ıti ki nrn r ı·ı· t b"t cd'I · ı· - Ben hırsızlık ctmedım' .. Sev:. ı:.ı.. --<lne ınav·mat verece er, • d ı ptıı P• ı 1 es 1 1 mış ır hemşehri aradım .. Bulamndım. ile lM>oratuvarda çnlışncak bir ltıbo-
""' ıu on "tıire.ıelt... dit' kız b b k l\ sabası dahilindeki nıcml~ ~ ralu da nlıP ı;o dı •' &lmt bahçe. - Nnsıl delil? Ortalık karardı .. Odrunn dön _ 6ım unu ana satnıa para. rant.iş aramaktadır. Ayrıca bir de 4t 
ttı .. rd . d'klCJ'ını nn .:aur • b .... _lnp~- .. ,.t.ı-.1.ıc.. ..... mnhrc ad b" d sını getı'rmem ı'çı'n vermı'stı'' lını ücrcUI n;çıbn~ı almaenktır. 

ltl( "·~ e ne yapmak ıstc. ı . Flıınng !>" 
1 
S-: du) uldıı, cynz -..uv 141' --~•uı.... m dünm. Od a ce un en 7.arfı çı • · tı' .dıgerine anlatarak bırbırle • den n) ak se en 

1 
reyi işitti. evrn'k. kardım; açtım. İçinde iki paTY>a Kız inkar ediyor. Mahkeme de Ankara Hıırp o..'culu bn tnncsine 60 

tıı... klar il rı "u ınt ı d .. D k :ki Ev b b' · :ıı k kl kt d Um ucretle bir t yın uırıunı v rılmek 
ı. .. muvafakatlerini al:ıcıı • ..c-bir t cca ~ ı "'o'·"n öl unı. - eme nns :uuı. ır o. gazete kagıdı var. Acele polise git- nrarını sonrnvn a: ama n ır. () d ıcrle ,,. ukJırl ,6,. ""' .J. üzere ynşı 35 den aşagı olnuyan bir l . aha buna benzer Jn&d e _ El er ) · yun oynaıu. tim .. Anlattım. Bana re imler gbs., başhemsire aranın ctadır. 

a R'it1te.r
1 

e impıırntorluğu bc~t bd~· rüın. . S 't ı.n .. di ı.eı dine dli. - Evet. terdiler .. Bunu tanıdım. Anıyıp - ın ı.OJ• F ı t ı ı b ., 1 1 - Nasıl k.wm, sınıfta iyi bir 7cr- A k J ~İli tı falya ile müsavi şcroı . Muavııı - a ·n nası o ur u. buldvlar, yaka ayıp getirdılcr. desin ya? ~ı onu§m 
~de lnÜnasebatını devanı. ettir· şüııdü: dem k?. - B 1w ız nn ıl olur? H im Reşit, Şilkrüyc: - Evet babaclL'lD1, tA sobanın ynnın- Bayan S. G. ve Fntrna - Mcktupla-

t~Vi kabul ediyordu. Yani Jtalya - :su dn ne 't . sn un ~~- (Devamı 4 üne ı;nhüelı'e) ....:Sen anlat bakalım, Şükni, de- dayım. rınız. but:ün odresiniı.e g6ndcrllmlştir. 

.:~~1~ng~i~lt~e~r~e:i:lc:nı:u:·s~a~v=i~o~l~~~:k~l;::;:::-~B~u~u;:.:;.d~n~c=-:;,...;;..-.--~~~~=========-==-========================================================================:;:==~==;::======================= 
ll itaıj' n için siyaseten bu) u - ~imdi sız kıs! .. ) a LA tfiyc de r 8 k bwnmnsile yanmak istcdiii:'Di Tulıaf kız. - o gece ü~iimü iim gnliba. Ge. 

e\e. h sediyorunı. Aşk ınulınkknk ki, - Hastaydım. Seni görmiye ge. ce nteş geldi ve epey leni s r tı. 

~EBI ROMAN:;!,2.. ! 
o 

ek bitli, 

n t. 

AŞ HASRE I 

lnrınn de\ m ecıı. 

le yıld ı.. 

benim 

insanı gıdn knd:ır besliycu, hava lcnıedim!. Üç giin ateşli yattım. İki giindd:r 
kadnr dirılten su kadar tazeliğe Dedi ve sordu: de biraz iyiyim. O gecenin ertesi 

otiircn ir kudret. A k ız bir kalp - Ne oldu o gece.. Halil Necip banıı geldi Süt dök. 
çora r rlar içinde ka'l.rulnn Çok sevimli, çok nı sıcak bir ınüş kedi gibi ses iz \'C yüzü a,.n.. 
lir sf p kndar lrnrckets'z ve bo . yaradılışı var. Oııu a ık uratla ğıdaydı. 
A l rı tutu hıruyor, kn}be kurstladım. Beni gddi zorla "İ>-

b - Aınnn kuzum b n o terbi. 
) u 'er'3 r ,in n hnyatıııu dil. tfü l, ba-:ıma bu l ndar i ter ge. !>" l esiz heratcn bnh etme .. 
z ırk \e c 'i g t'r' or. Seven tirdi .. diye kızıyordum. Bır snnL Dedim. 

NACİYE İLE 

l c c kaşlarımın çatıkh ını cid - - Dınle Allah B kın . 
di. Yü timü l umu~ttı, nsik bir n· 
çehre yerine gliler bir yüz getirdi. 

O un sorsunn ne e v p 'erip 
"rni clüslınenıiyordum 

- 1 içh'r olm eh?. 
De im, güldüm. Sevindi: 

- Ooob .• oolı .• Hnlbuki, ne kn. 
dnr ii · idi m. Hele o Halil 'ccip 
için lıhlu s.iıılı-lcniyorum!. 

- Sinirlenecek birş 'l lok. Gcl. 
di, geçti. 

D elim. Glilc güle bu ö iımU kar. 
şıl eh: 

H ta olm 
l 

dmı mı ve. 
dı. 

U ngaziye o: ... 
- TubH .. gir c"' ~ ~ i .. ö. 

tekiler bo} uııa lm_ıyor. 
Peknlfı, öl • 1, :r aç 
nereye 1 uua.r k acak. kuça 

lar? 
·- AIJah bilir .. Trablu 

ba gidiyodar. 
·- Sonra? •. 
- Ondan sonrn Tunus ge

lir.. 1 unus da F r ... nsızlru m .• 
Ha, aonra, or&da Geneı-al Vep
gand var. Yeni, blİyÜK bir or• 
d~ teşkil etnıi~ .. mılli bir tq
kılat yap ış .. eli teti te be • 
liyor. 

- Yok canım?.. Ne ynpa
cak, dcrısin?. 

- lieHi olmaz .• belli olmaz 
amml'I, b knrsın, o d yiıruyü

• ? 
verır •. 

- Nereye?. 
- Jt .. lyanların ü tüne?. 

- Yo canını?. 
- Tabii, duny d om 

olmaz .. 
- Vay canına be .. 
- Ark d n vurur, ha .• 
- N~ :ı: nnet in, y •• Öte-

kiler, F r" ıı aya n mu kül za.. 
mnnlarmda h rp ılau edip ~ 
k laı ından vurmağ kal 1§

m dılnr mıydı! .. 

- Sahi, b...: .. p\,;Kula, bu it-
lerin sonu n _ı.;~, der in?. 

- Ala ı baiır .. 
i nıhcıye~ ge e ge e, All • 

ha gc.uı, a yun ~. ı uharı 
anlattıgım muh ,. ere, y-
n-n va ıaır. u gor şme tram. 
vayda oluyor. cger, bı ... d , 
ne ço asker, n ... çok dıp o
mat varmış!, Yüz aınc b ·ı
yoı unuz, lııç ..... ıc.. ınden, 
§anl rmdun iımid chniyo 6\1-

nuz .• Oyle 1"tlaı· ect.)orJar ki, 
hayret! 

~39 harbi, herkesi diplo
m si aiımi, he. ti~ İ erKanı
h rp yaptı. Herl es söyluyor. 
Fi ir er, nıütale lar, göruş -
ler, tahminler, tümen tu -
men! İçlerinde, hazan, çok 
isabetli fiJ.irler il ri aürenler 
tesadüf ediliyor. 

Dünya ahvalinin siyasi ve 
askeri cephe ve fhnlannı 
merak mı ediyorsunuz? Trnn> 
vayda, vapurda yanınızda o
turanlara kulak kabartın. 
zete okumadan, radyo dinle
meden, bütün h" diseleri muc
mel bir §ekilde ö w renrisimz. 

Bu diplomatlar ve ıkerler 
bedava neşir vastıau ! 

Gazetelerin bu tehlikelı ve 
mühim r kipler kar§tsın ıa 
tedbir lmalurmı t vsiye ede-
rim. 

R. SABiT 

Kar bük çehri ve 
fı brik inrmd 

Knrabük şehrinde demır ve çcli 
fabrikaları tarafından yaptml • 
makta olan büyük katr nlı şose. 
nin ıkinci kısım inşaatı 20 martta 
ib lıyacaktır. Bu kısma 119 bin 
lira snrfolunacakhr. Dı er taraf 
fabrika idaresi yeni memur ve 
çiler aramaktadır. 

Takunyayı para il 
kiralıya h m 



• 
.. - SON TELGRAF - 10ŞUBAT1941 

~o: 76 Yazan : ttAHl\lf ACiZ 

• 
l ... ' 

EVıDe 
OSMANLI - ITALYA HARBiNDE TRABLUS· 

• z • 
aı 

• r 
OLUR 1 

i 

~;-___ va_z_a_n: __ r_A_i_K __ o_E __________ =j:==
1

I 

GBzetesıni okuyordu. Gözleri bir.1 - Bilıyor musun Perihan? Bu 

1 t 

.ı,,n kar~ısında oturan güzel bir ka
cl·na kaydı. Zaten iki dakika sonra 
.ı. \ apur hareket etmişti. Gaze -
t<sıni tekrar okumağa koyuldu. 
Fakat gözleri satırları göremıyor. 
dn aklı kar'1sındaki kadındaydı. 

Yı kadına baktı. ve bu sefer göz
:lfori birbirlerile l<arşıla<tı. 

Kadının güzel gözleri, taze yü
SÖ1l€ ~ ;k uygun düsüvordu. Sağ 
yanaj(ında, yüzünü daha ziyade 
marıa!r. ıran bir ben \"ardı. Kaı;
len kalktkiı, ve kulağının yanında, 
myah saçlarından serkeş bir demet 
ppkadan ~ ensesine dökül -
..Ustü. 

Delıka" '. k<"ndisini bu tatlı çeh
ttnin sihrıne .kaptırmıştı. Bu ka.. 
dm şimdi, delikanlının indinde ta
pılacak bir mahlUk halini a~tı. 
GOzü hep ondaydı, vücu.dünü, be. 
eaklarını, göğsıjnü her yanını BÜ. 
-.yordu. EHıisesi, pardl!6Ü9Ü w. 
cıudüne yara._o;ıyordu. Ten rengi ço
rapları uzun ve mevzun bacakları. 
m kucaklıyordu. Bu güzel kadını, 
kendi bekar evinde tasavvur etti 

w ona Perihan adını taktı. 

Güzel günler geç.irmeğe batla • 
dılar. Alt.~mları eve gelince, onu 
kapıdan karşılıyor, ve bo)'lluna 

uılarak onu kuca:klıyocdu. Her 
elı:şam da· 

- Beni -.niyor musun? dive 
s:ıruyonlu. beni sevdiğıni tekrar
lıı 1 BilivO!'u.m. Bu hareketim setri 
aılı:ı)'« amma, iatiyonnn iı: i her an 
ffrıi sevdi~ini tekrarlıyasın! 
B~k ııenel.er geçti, fakat aşk. 

1ar.ı hıi!A sıcaklıJrım ve heyecanını 
muhafaza edi~'Or<kı. HAia birbirle
nni ili< günkü kadar seviyor !ardı. 
Aşlı: hazinelerinin madeni onlara 
tli.kenıniyecek gibi eeliyordu • 

Blr aqam erkek ona tunları 
eöylecli: 

böyle Stirmez, bır ~ocugumuz ol
malı... Çocuk aşkımız ebediles • 
tirecektir. 

O vakit Perihan l<oc=nın elini 
goğsune koyarak: 

- Yoksa bıLlyor mu idin? diye 
sordu. 

Ve kucakla.•tılar Mes'uttular. 
Çacukları oldu, Lakin ~kları 

sönmemişti, hiıliı ilkbaharındaydı.• 

Vapur köpröye gelmişti. Deli • 
kanlının karsısındai<i güzel kadın 

davrandı, ayağa kalktığı zaman 
deHkanlıya bir nazar bile atfet • 
medi. Orta yere yolcular birik -

mişti. Zaten, o da aralarına karış
tı. Llıkin delikanlı da araksındaydı. 

Kadın karşı tarafa ge.,-erek Tünele 
doğru yürüdü. delikanlı da pe.:;i aı. 
ra gidiyordu. B~iıemehal onunla 
konuşmak istıyordu. Lakin kadın 
ona: cBen evliyim• derse, o tatlı 
ve mes'ut rüya6ından uyanacak 
ve bütün ümitleri suya dü~eeclcti. 
Kadın Tünele bindi, delikanlı da. 

Tünel başından itibaren kadın sol 
taraftaki vitrinlere baka baka yü

rümeğe başladı. Ll'bon pastanestne 
gelince, k;eri girdi. Masalardan bi. 
rbıde oturan genç bir adama doğ
ru gitti, adam onu görünce yay gi 
bi yerinden fırladı, 

Delikanlı ise dışanda cam~ • 
nın arkasında onlara bakıyordu. 
Bir anda bütün rüyası mahvolup 
gitmifti. Sihirin k-uvveti çözülıni4-
tü. O güzel gözler, serkeş siyah 
saçlar, mevzun ~aklar, cana ya
kın tavırlar lahzada berhava oldu. 
lar. 
Kıymetli bir mücevher aldığını 

zannedip de az sonra, bu miicev
herin sahte olduğunu anlıyan a<la. 
mm ümitsi:ı:liği ile, bütün siddetlt 
arzusuna rağmen, varlığı "<! mu
hayyile&i. boşa.lrvennjşti. 

Yangınlar dikk~tsizli!ct~n ~;kı;~~ 

Yuka.rıki resimlere bakmak kafi 1 

Eli 
Halifel,r Diyarında 
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Şu leler ortallğı 

Bütön aııkerler sııi oldular .. Ne 
oluyorduk?. Yan:maalci Melıme<U! 
ıısuletle oordurr 

- Mehmet, ne <ılUYoflll?. 
- Bilmem ... 
- Herhalde birıtıi geliyor. 

gündüze çevirdi 
muntazam saf halinde ,·azıyet aL 
mı.~ duruyorduk. 
Yüzıbaşınuz .kılıcını çekmiş se • 

lAm vaziyetinde idi. Vezirler, ııer. 
darlar da geçti. Yirmi ~ elli a. 
d.ı.m kadar aralandı nflar .. 

Malzem<-: Yarım kilo ate~ balığı, 
iki limcr. b>r demet maydanoz. iki 
kahw f.r.c•n' zeytin) ağ, bir kilo 
pataıe ... bir ~orba ka.'Uğı un. 

Yapılı•ı: Ateş balıklarının a1,k
laruna;. ~det <>lmadığı malumdur. 
Balıklar güzelce yıkanmalı, bir kfı.. 
seye alınmalı. Üzerine tuz. biber 
ekmeli, zeJ tinyağın.n yarısını dök. 
meli, karıştırmalı. Üzerine un ser
pip tekrar karı•tırrnalı. 

Bir tepsiyi yağlamalı, balıkları 
birer birer ele alarak kuyrukla • 
rını ağızlarınn sokmalı. Bu şe-kil
de tepsiye koymalı. Limonun bi • 
rini ince dilerek üstüne dizmeli. 

hına sokarak l:ıır çeyrek saat ka
dar pişirmeli. 

Patateslerı k~lMı ile beraber 
ha"1ıyarak. soymalı, d'ihneli.. Bir 
kabın içerısınde bir fincan zey • 

tinyağ, bir tutam hı•. biber ve toz 
tek.eri ve bir tutem kı:vı.lmış may. 

danoz ve bir limonun suvunu ÇQJ.. I 
•kalayıp karı•tırmalı. Balıklarla 1 
ber;W:ıer venneli. 

B.ara LAlıa 
dolma11 

Malzene: Bir orta boy lahana, 

100 gram kıyma et, bır çorba lı:a
şığı dom ate• sa lçru , bir bas soğan, 
bir çay fincanı pirin<;, bir çarba 
Jı:aşığı yağ, hır çoriıa kaşığı un. 

f 

J 
1 

' 

1 
c 

Yapılması: LMıananın yaprak • 
larını ayırarak, aralarını güzelce 

y»tamalı. Fa.kat bütün bırakmalı. 
Kök tarafı dıbe gelmek üzere ten
cereye otur! amlı. Yaprakları et • 
rafına yavsrak, ortaısnı açmalı. 

Biraz çırkurlaııtmııalı. İnee kıyıl

mı.ş soğan, et Ye pirinci, tuz, biber 

ve yağla karı.;tırmalı ve lllhanarun 
içine doldur.duktan sonra, yaprak. 
lermı biiışiuerek, sicimle bağlamalı 
Yeya bir tabakla bastırmalı. Teıı
ceren.in kapağını Jı:apiıyaralc on d&. 
lı:ika orta ,.;.eşte pişm-li. 

BÖYLE BİR KADIN ... 

İki bardak sıcak suda -muş 
domates salçasını iltıve ederek, yine 
orta ateşte yarını saat daha pi -
~rmeli. Sorıra ka~dırma.k suretile 
tabağa alınalı. Suyunu unla koyu. 
l~tırarak ii:ıerıne dökmeli. 

Yumurtalı 
makarna 

Malzeme: 250 gram .makarna, bir 
çoriıa kaşığı yağ, 100 gram beyu 
peynir, iki yumurta, bi.r çocha b.. 
flğı oomates ıralçabl. 

Yapılışı: Makarnayı aleltısul 
haşlay>ı> soğuk sudan geçinlikten 
ıoonra, süzmeli. Salçayı yarım bar. 
dıık su ile ~eli. Makarnayı i. 
çille atarak, on dakika kadar orta 
a~ suyunu içirmeli. Yumurla. 

!arı hazırlop pişirerek, ince kev • 
gi.rden tahta kaşıkla bastırarak ge. 
çiımeli ve yahul iııee in<:e kıy • 
malı.. Peynıre de ayni rooameleyi 
yapmalı ve makama tabağa kmı. 
duktan aonra, su-a sıra peyniri ve 
yum:nrıa.yı üzerine yaymalı. 

virrnişti. Yavtll. etrafına araôa.sıra.. 
da selAm veriyordu. Pad i;;a:Jı geç. 
tikten sonra pe,,<;inden baltacılar, 

.Wufli.iler ,içoğlanları ... Has ben. 
clegim atlar üzerinde ve mücev • 
herler ,altınlar içinde geçtiler. 

Fakat., bütün bil debdebeye, bıı 
namele! nığmen Yavuz Sultan 
Selim çok sade idi. Sa~uıın ucun. 
dalti oo.rguçtan ~ mücevherli 
birşey yoktu. Sade ve &ırmesız idi. 

Yavuz, çok nde idi. Bütün vii • 

zerıısı altınlar ve mücevherler i. 
çinde >ken bir padişahın böyle sa. 
dıe ohışu hepimiz üz~rinde te6ir 

ya~ı. 
Yavuzun ardından yeniçeri. si. 

pahileri sık.ı saflar 

=(~_IJ_A_A __ =ıj~ l 

1 

1 
mtklın ı,.. sabılı;aeı olan bir suçluya, 1 

bu .. l>mlarll:ldan dolayı ., ;rilk.selı: ı 
cezııyı _,,..,.,, &UÇiu bağırdı: 

Bir zabıta 
muamması 

( Ba,<ı 3 fuıcü sahifede.) 
- Evane daha evvelden bir las· 
tik şişe içine ökiiz kanı doldur • 

- Biz eski môİflen:riz beyv~, bıze mus ve ceketinin cebine yerlestir-
ıenz;aı yok nou? ,mişti. Karanlıkta tabancanızı kendi 

Teesslr J tabancası ile değiştirııUşti. Kendi 
Zenıım ~ birisi, bir _.m - tabancasındaki fişekler kurşun ~ 

llİ>7le bayıtJaruL ı auZ'du. Sonra öksürdü. Siz uyandı. 
- Karun eotön.tmle beraber Jı:;ıçtı. nız ve ateş ettiniz. O da yere yu 

Qolı: JJUlıe-in.ırı. Ne işi pönlu bilsen! var!aııdJ. Llstllc şişe;i açarak, oc-

Lo &tada talığı kana buladı. Siz, dolaptan 

MO,terl - (Tabaklalı:i 11s1<a taV\lju 

prsona fôot.,..ı-tt) Alarontgen tvault 
aaJ!bal Yalnız lı:emllı:ieri rci<iinilyoc. 

Ne kadar yumur
tası varmış 1 

paraları ve evrakı ararken, o hafif
çe kumldadı. Siz onu evveklen biL 
diğiniz için g\lrilltünün bitişik o
dadan geldiğini zannettiniz. Evans 
da sizin bir dakikalık gaybubeti • 
n.izden istifade ederek, bütün ev • 
r~zı dolaptan alarak, sıvıştı. 

Yumurtacının bırısi elinde bulu- Şimdi haydi bakalım, karakola ! 
nan yumurtaları ikişer iklşer say
mış, bir tane artmı.ş, üçer üçer say. 

mış, yine bir tane artmış, beşer be

şer, altışar ahışar sayın~. yine bir 

anda y\i2ba"şımız bi•i silah ba§ına 
aldı. 

Bey azlar giyinmiş padif&h ın ça.. 
~Iaruıdan biri sıradan ~ılarak 
bize doğru ilerledi ve on bırinci 
bölüğün yü~ı Mahmutla gö. 
rüşmek istediğini söyledi. 

Bunun üze!oine çavuşwnuz Ka. 
raali cevap verdi: 

• - Genç adam, yüz.tıeşı MM>mut 
'"' on birinci bölük kurulduğu za.. 
man o.nu daima yerinde bulur • 
llUDUZ. İ§te ~ ve işte her 
zaman memlekete hazır bölük ... 

tane artmış. 
F&kat yeclişer yedişer saylll<)a 

yumurtalar tamam gelmiş. Acaba 
yıumurtalar ne kadarmış ? 

niçeriler ilermeğe başladılar. Bir 
par~a sonra, akıncıların ve yeni. 
çerılenn gürültülerini işitii:k. 

Ne oluyorduk?. Birşey anlaşıl. 
mıyorou. Padişah geçmiştl Orta. 
da düşman filan yoktu. Fakat, 
ortalıkta bir acayiplik vardı. 

G_?rüyordU'k iti, yavaş yavaş or. 
talıgı yeniçeriler saflar halinde 
çeviriyorlardı. Deh§etli bir Dw.. 
bat teessüs ediyordu. 

Kurt Mehmede sordum: 
- Mehmet ne oluyoruz ... Acaba 

Tahir bey şartlanndan vqeçti de 
tekrar harp mi edeceğiz?. 

- Zannetmem. .. ,, 
- Ya, bu hal ne?. 

- Belki, padişah İD21babdu-.. 
- Belki de Yayuz Sultan Selim. 

dir. 
Dedi. 

Çok geçmedi. Ellerinde binlerce 
'ale at illerinde yenıç€'J'ı sıPa. 

h ]eri sırmalı elbl elerile gt'Çllle.. 
te başladı.Be nlar rı.mtcr. hemen iıki 
öç bin atlı vardı. 

Derken, bey~- bir at üzerinde 
sakalsız, iri bıyıklı, iri omuzlu, y&. 
ğı.z çehreli, sağ eli hançerinde, sol 
eli atının dizgininde dimdik Ya.. 
vuz gözüktü .Aman Yarabbim, ne 
heyl:ıetti o ... 

.Asker hep bis' ağızdan bel:ırı • 
yordu: 

Alay çok biiyüktü. Padişahın 

ardından binlerce atlı geçti. Bun. 

!ardan oonra, yeniçerilerin beyaz 
i&kililerini, zabitlerinin kırmızı 

llOll'guçlarını, arldboz ve mızrak.. 
:ı.nru görmüştük. 

Beya:ı elibiseli yaver gülerek 
atından indi. Yüzbaşıya emir gö. 
türüp getiren büyük kimselerin 
maiyet adamlarına yapıldığı veç. 
hile ona karşı iki adım ilerledi. 
Yavaş sesle bir parça konuştular. 
Çavuş tekrar ata bindi. 

YüııbaşımJZ, Palabıyıl< Omnana 

bizim mangayı alarak karakoldan 
çıkmasıru emretti. Olduğıunuz yer. 
den hareket ediyorduk demek. 

- Yüzbıışınııı halinde de bir 
f"Yler var. 

- Öyle gözü:JQiyor. 
- Padişah ~re girdiği · · 

belki sıl<ı i.'lzı.bat alıyorlar. ıçın. 
Dedi, 

Çok geçmedi Kuvvetli meş'ale. 
ler altuıda meydana falakalar Iron. 
du. Bunlar i:yi alfunet değildi. Har 1 
lıalde biıJey !er ohn~tıı. 

P ıden. •orgu ·lu, mİX"f'vhe-1~ 
içinde at:rdarlar, vezırler ec.,ti. B.irı 

P
..;ı; ___ ·- . 1 

- ·.......--.. 90'l ya:,a .. 
Me§'aleler ortaııeı ~ndüzc çe. 

Yeniçeriler, sıkışık vazcyete ge. 
çerek bizim bulunduğumuz kara. 
iııolhane.tıın önünden yayldılar. O 

Bir çeyrek ~aat sil;;hların z ya. 
nıımzda bekledik. Neriye g)dece. 
jwıi:ıi bilmiyorduk. Bu .... adil ye. 

GARB ve ADALAR MUHARt: '.)EJ! 

Muvakkat işgal müddetin e ... 
Sıru,ile Sömbeki, İstanyah, İs • 

tanköy, Kilimli, Hereke, t'aşot, 

Aleki İncirli, Pagos, Kerpc adaJa_ 
n daha ilk baş\•uruşta nmka\cme. 
tin lıoş olaoağını hesaplıyarak tek.. 
lifi kabul ve İtalyan işgaline baş 
eğıni~ler, geri)·e teslinı oJmıyan 

Rodos ile Kızılkalc (Meis) adaları 
k..Imıştı. Rudos teslim olmaj:a ta. 
raflar değildi. 

Aylardaııberi yapılan ve tanısın. 
h>nan hazırlıklarla mukncmete 
müheyya buluna.o Rodos, iki zırhlı, 
iki kruvazör, birkaç de.troyer ve 
bir nakliye kcmisinden mürekkep 
İtalyan birinci ZJrlılı fırkasından 
~ıkarılmiş bir ınü.freze tarafın
dan nisanın dördünde yoklanını~, 
buraya fazla ehemmiyet veren 
diişruan amirali tıpkı diğer ada • 
!arda y•ptığı gibi valiyi gemiye 
da\·et ctr.ıişti. 

\'ali bu da.ete gitmedi. Liman 
reisini gönderdi. LinJan rei~i İtal. 
yan kru\'azöründc hususi "~ göz 
kaınaştırı<:ı ınerasin1le karşılandı. 

Doğru amiralin yaı11na götürtildii. 
Amiral geleni vali zannederek iJ_ 
tifatla karşladı. Kamaranın en 
miL..:cHeC ko!tu~·una oturttu. Kar. 
şısında ellerini o-'uşturarak süze 
başladı. 

Amiralin eiimlelerini bir teroü. 
man liınan reisine tiirkçele~tirerek 

eöylüyor, onun \"f'rdii.ri ce\•apları 

da ital~·anoa)a çe.irerek amirale 
bi!diri~ordu. 

İtalyan amirali dolambaçlı bir 
dil kullanarak Trablu•taki mu _ 
vafiakiyettcn C). Alı.d~ııiıdcki do. 
nannrn hakirnıvetinden bııhS<'ttik. 

Liman reisi Clbri ;1·1 ' ~ 11e 
anıiraH dinli~·or, r;- .... el t~lı.ı bu. y 
5Ö)·leniyorınu ... j{ibi lı1r top ak er~ 
bedilirkeıı kullnnıl~n hıı haı e!...ct 
tarzına fena hal<te ı rH)·(ır, J,.en • 
disini güçlükle :capıtôi~·ortlu. 

Tercürnan ;ın11rı:i11 ~ôı.l<:'rini 
türkçe;ye çc' irip anlattık! n ~onra 
reisin ce,·ahıni Jıcldcdi. Eu ı·c, ap 
fl' kısa ci;ınledcn iLarct chlu: 

- Ada ht"r türlii i• :.,;-?.lr ,j m1·. 

kayemetJc t:c\·aı> \e~me-.. ;r: lıazır .. 
lanmıştır. 

Anıira. bu cüınle~ i hayretle- kar. 
ııJa:dı. Konuşn10 dt•'-·ilın etti: 

- Ada muka,·eıuet ıni edecek 
drdiniı?. 

- Eni .. 
- Bu. ~:zjn he,abınıın ,.c sıorla a. 

halisi hakkında ~ok f'-·ı ~l' netıre 
\.·erceek bir hurc ı f'İr. 

Linıan reİ5i c..u · ·fi: 
- Belki.. Fala hrr T, rkiin da. 

marlarmdal<i kan. ı iı.ıhôl teklif. 
Je.rc siliihla ccl"ap '(•rıncyi emre. 
den asil bh· kaudıı. ır7, h:ıuın1ızın 
icabını, ırk1:i11Lın hır u iyetinj gös. 
tererek yerine grtirl'C.-t f:z. 

Amiral ~aldL go inıneGc gn)· • 
ret ederek scrdı·: 

- Şu kudretli donanma toplarl 
karşL,ında ha1?g. ,ıı~ı.ıa, hanı:: tah· 
kimııtla kaqı ko~ map tasarlıyor. 
sunw:? 

Liına.a reisi tere~diil iiz eevap 
nrdi: 

- Elde menut silah n harp 
malzeıesile .. 

- Yani orta rııgılan kalma iki 
köhne top \ehi , tui .. kle mi?. 

- Sizin na:.ı:arın:z btt kıyrntti 

ten sonra ~o~ lt!-ce ~a•!ede geldi: r 
taşıyaıı sil3hJ;ırınuzin J:11c1 rcfni 
ılenemek sırası <la .. !'·et ı:• l'ıı ç-ı. 
tacaktr. Miisaadc edu enız g 1<· 
yim. 

- Değerli Osnı~nlı ,·alisinin işa. 
retimizi kabul ederek gemimize 
gcli~·ini ~rref ve biı· teveccüh ni. 
§'inesi SH~ı)orum. Krallık hiikiı. 

meli Trabhı&taki aşiretlerle yerli. 
ittin hariçten kaçak olarak teda. 
rik ettikleri silahlarla çöl ırunta. l 
kasında şeka\"ette bulunduklarını 
2'Ôtnıü ·, tenkil harekatı sırasında 
on iki o.manlı adasından muhtelif 
kayıklarla sillih kaçırıldığını göz 
önünde tutmuş, mıısaliıhaya ka. 
dar munkkatcn bu ftdaların işga. 
lini kararlaştırınllj, bunun tatbiki. 
ne de hizi n1cnıur ctnıiştir. 

İşgal; söı•lediğinı ıPbi muva~kat 
olacak ,hükumetim tarafından Av. 
rupa devletlerine verilen notada 
dahi i§aret edildiği veçlıile mu.. 
saliıbayı müteakip hemen tabii. 
ye ve size teslim edilecektir. 

Muvakkat i§gal mtiddetince 
herkesin malı, canı her türlii ta. 
arruzdaıı masun bulundurulııeaktır. 
Bunu, ben bizzat deruhde ve ııa. 
ranti ediyorum. 

İşgal müddetince sizinle birlik. 
le çalışacak birkaç zabit ve bir 
miifreze İtalı·an bahriyelisi ada. 
da bulunarak ,hükumeti kraliye. 
ııin emir ve arzularını size tebliğ 
edecek, bilmukabele tcnıeıınile • 
riniıri Romaya arzeyliycce!<tir. 
Limanın murakabesi, kontrolu 

hakkındaki tedbirler bu müfreze 
tarafından alınarak tatbik oluna. 
eaktır. Unıanm ki, karşıliklı hüs. 
ııüoiyet gösterilerek şu kısa işgal 
müddeti :rar(ında ileride gaile ıeş. 
kil edecek hadiııelere yol açmaktan 
içtinap edilir. 

Nihayet anladık lti, yeniçeriles
dinlememişler .Yeniçeri ııipahil&. 
rile beralıer kısmen şeiıri yağma 
etmeğe ~i>büs etmişler. Bu se. 
beple yağmaya teşebbüs edip e. 
mir dinlemiyenler falakaya ;)latı. 
nlacaklardır. 

Yeniçeri bir kere vaziie aldı mı 
bt'iyyen lif dinlemezdi. Aldığı 

emri harfi harfine ta ibik ederdi. 
&yan ettimi de önüne geçilemezdi. 

Meydanda falaka hazırlandığı r.a. 
ıııan Tahir bey de önümüze geL 

mişti. Bu bize fl'hri teslim eden 
kaiıi'a~. Karakolhanenin ö. 
nünde durdu. 

Tahir ibeyi yeniçeri sipahileri 
etrafını alınl§lar, muhafaza edi. 
yorlardı. Yi>z.başınıııı: Tahiı- beyin 
yenına gitti. 

Taılıir bey yfuıbaşımzla konuş. 

ttı Bunun üzerine yüzbaşı yavaş 

sesle PalaOıy>ılı: ~talimat ver. 
di. 

ÇaV\lıi 4a bı2e dönerek: 
u.u.-ı 

Amiral biraz er•çc sö.·lend': 
- Teklifimizi kabul ederek •l'· 

rı]abiJir. iniz!. 

- Buna inılıiııı yok.. 
- O halde sizi tC\ kif eder, ad•· 

yı top aıe~i altında tutarak sahıle 
bir ihraç miiireı.esi ~ıknrırım. 
Linıan reısi )ine itidaliui bot .. 

mamağa çalışarnk nıukahde ı tıi: 
- Beni te\•kif elnwniz 9 

yapaeuğınız ihrac1 kPl" ~ ln-,tırn .. 
maz. hi!fıki biıcleşiirir. Eo.;a en bıt .. 
raya gclirl,eıı höylc bir yazi,<te 

maruz kalafağnnı he ap anı ~tını. 
Beni tevkii etmeniz'-hnti5 <la• j. 

!eri giderek harp e.iri sa) ınaıııı 
mümkündür, Anıma, bu i,fn 1 alli 
için başvurulacak çare değildir. 

Amireı1I, k;,ır~ısında sıra\'a d~2.ili 
duran zabitlenlcn bir tan ine i. 
taret etti. Kendi dilile biı· e)l<r 
söyleru. O 2abit dıl}' rı ~ıktı. biraı 
sonra içeri gclru. Elindeki bel az 
kağıt tabakasını linıaıı reisin·r i.•. 
nüne koydu. Tercüman da Jıı, l<• 
kalemi uzattı, ila ·e etti: 

- Amiral şimdi ılikte etfüeteği 
yazıJı bura)·a türkçe olarak kay
detmenizi i;;tiyor, 

Liman reisi, bu hareketin ına .. 
nasını knnamı~tı. Fakat ht · se • 
sini çıkarmadı. Kalbdı öniir,c \~k 
ti, kalemi muayene etti. nzın~ :Ta 
hazır bir vaziyeı takmaral. b~k. 
ledi. 

. Amiral yükuk s"'le ital.' anca 
ııöylüyor, tercüman da bunlori 
tiirkçeye çeviriyor, liınan r.-isi 
y.ız.ıJ ordu. 

Dikte ettirilen §U parça idi: 
•- Ben, zirde va~ıi.ilin1za Ott .. 

manlı hükfunetiniıı Ceza.ir B.ılı. 
risefit valisi kabul \'e tasdik ede. 
rim ki ... 

Liman reisi du.xdu, kalemi bı • 
raktı. Gözlerini amirale çevirdi. 
Amiral iettümaıı n•otasile sor. 

•u: 
- Niçin dnrdumıı, devam et. 

.. aia.e .• 
- Bu kiğ><iın altmı bu unvanla 

ben i.nwılıyamam. 
- Ni~in? 
- Çünkü hen vah değilim s•. 

dece Rodos adasının liman reisi. 
yim. 

Bu cevap amirali hayretle hid. 
•etin müşterek tesiri altına al<lı. 
Kaşları çatılan, yiiz hatları geri. 
len düşman denizcisi hiddetle söy. 
lendi: 

- Bu adam mademki vali de • 
ğildi niçin bura~·a gelmiş, nede. 
tinıdiye kııdıır hiidyelini &Öyle • 
uıemiş, ışın bu safhasına kadıa 
heklyerek ııiç.iıı fimdi itiııw. ı.
tırnuş?. 



- ,_ . ,.ınadolıı (Bu y8%1D.1D metiu.ııı:-n 

Ai<m'1 bO.ltenlerindeıı a\wnllilır) 

'f elhis eden: Muammer Alatut, 

İngiliz Başvekili Çörçil dün a:-
§am bek.enen nuı.k.unu söyle ı. 
Çörçıl bll nutkunda şayanı dikkat 
hiı<lisclere temas etmiş ve bilha.sa 

J3alkanlardan bahsetmiş, Alman-
• 1 • •-'-"' et. ~n n ne er yapacagını .... ,.,.,. 

"" ' r Çörçil, Balkanlardan balr
ıse,. •"'-en dern~tir ki: teh-

- Harbin en karanlık ve en 
like' son safhasına yak~ıyoruz. 
Düşman bütün kış hazırlandı. 
Ma'ksadı nedir?. Ve nereyi vur • 
ıtıaktır, bilmiyoruz. Fakat, adar!l~ 
tanı manasile bir 4<aledir ve dw; 
ınanın dünyaya tahal<küm etme -
llıt.,ıne karşı biricik mania odur. 
ı.ıarbin en şiddetli devrine gırıne~ 
İizere olduğu görülüyor. Gerçı 
l'J .ısolinı gerilemi:ıtır, fakat. N~ 
Ziler Romanya yolu ile Karadenıze 
kadar uzanmışlardır ve Romanya
<la mühim kuvvetleri vardır. Bul
€aristan tazyik edilmektedir'.. Be1: 
ki de hedef onun üzerine yüTU 
l'nektİr Balkanlar birlik olurlar ~ 
lıerab~ hareket ederlerse T~~e 
ile İngiıterenin yardunJDdan ıstı-
fde ederler ve ı..cavü:ııe 'ka~ gele. 
bilir!r. Buradaki milleUer, birleıı
~eri takdirde teker teker ~
cav\ize uğrarlar ve Holanda ~ 
llelçikarun Akıbeti ile k.atŞl Jıışır 
lar. 

Bulgarist.anın geçen büyük hııTP
te Yaptığı hatayı bu defa t~ 
~tnesinl beldiyonun· OrU 
<lenizde İalyanın Quislin~ ~l~ 
ıtusolini ile Fransanın Quislin~ 
0 lan Lava! var. Ve Naziler~~ 
!ardan istifade için her şeyı Y . -
ll•)'orlar. Almanlar gerçi Akd~:e 
llilte tayyareleri göndererek 
0 1'ada da taarruza geçtiler, {ak~~
d~iz. bava, kuvvetlerınızWen ş'. 
dctli mukabele göroüler ve en agır 
"-3.yiata uğrıyarak bir daha ııel 

1
: 

ll!Cdi.Jer. İllustriou.s tııYYare gem 
llıız Yaralanmıştır fakat kendı ba
§ına İskeııUeriyey~ dönmüştür. 

l"'GİLTERENİN tsrtı.ASI · 
liitler l' ide tngııtereyl 

lstiH.. ~..n ey U U -
""'1a te -'-b"" ttı" Fakat ın 'I'• •• Ştv US e- • . e. 

l "'-'ilk Olaznadı. Fakat, Bitlerın 
'llde istila için kullanıla<:ak be: 

ley "IU'dır ve bu ına<:eraya atıl 
~nı temin edecek bütün JıazlT· 
r kları da yaprnu;tır. Kışın en ka -
an1.ııı: nıevslmin:i hava bombar • 
tnanıarı içinde geçirdik. Fak•: 

r bonıbardımana muJ.:abclc et .. 
llıekten geri l<almacbk. Bugünkil 
"aziyetinıiz bana Waterlooyu h:8" 
lırlatıyor. Orada da bizlın gibi ın
~nlar lıarbetm!şti. Waterlooyu b~ 
l'ııh ve bu şerr' kazarunı.ştL Bugun 
de aYnı şekilde çarp.ışıyorıu: ve 
'Yni_ İşi başarııea~ız. . . 

Ç-OrçU bundan sonra, Lıbyadaki. 
~DiUJistandaki muva!f:rkiyetli 

eketlenlen bahsetmiş, İm 
~ratorluk ordularının git -
Uı.çe kuvvetlendiğini ifade et • , 
etıı-ştir. Çörcilin Amerikan?n yar-. 
<it- . . A-. .,ının başladığım söyıeınış. . . . 
~etikadan yaln'ız silah istendığinı 
"'b•~"- ç·· ·1 nutk.Ulll1 b .- uz t'ttirmiştir. orçı 
•tırir•· d . ür ,_ .. "en emış "'ı. . . 

1ıı .._ Bitler harbi kazanmak ıçın 
r; &il tereyi ~ağlıip etmek nıec_bu~r 
) Yetind.edir. Onun için istedığı ':_ 
~~e !l_iUebilir, fakat, kaçuı3:"ıy 
~~ bır netice varsa budu~ 

Oy ANIN BOMBARP. • 
!l\gi!iz . ilik dairesinın res 

lııi aroıra . vvet
~ tebliğine göre,. denIZ «ıı. üs-
lil llazıu. sabahı i-talyan d~ etle 
~ <>lan Cenovayı muvaifakiY. 
e Ndetıe bombardıman etmış • 

ıa

'lt · Bombardımana a~ v; 1 hıı. 
~~ Re~iler iştirak etmış~· ~ 
~~•t, lngilizlerin ,Akdenızde. u 
b1t 'tııiyeı tesis e~ olduğUD 

~l're daha anlatmaktadır. bu 
b.. ~rou .. led... nutu:Jı:ta, 
"""Ilı , , soy ıgı . as 
eıııı,~ardıman badisesıne de teınsl:ı· 
ıı.ı·"itir Almanlar Cenavada t 
'"'lt · da ha
~ır1. l'apıyorlardı. Ve bur8 Ce
~ "ciııı:ları kıl'alarını Tunusa, _ 

'" nakledecciclerdi. :soınbardı ğ
t~t.; bütün hazırlıklan felce u 

l ·4tır 
"tı\LvA.nA SULH .ARZUS_tJ 

!~~l\dradan bildirildiğine. fert 
~l ;-ada bım faşist mchafil 
' YllıJın b ·· k"" - ·,,.etten 1<ur"lJı, ugun u vazı, Ma. 
·~ '1Sı için tek çare olarak, ı 
A•> 

1 Sadoglio taraf.ndan bır ~ 
"'rl' . • ··ıme-"Q· lllt kurulma.• ilen suru 
it ~ . . . • -~-~ıa . 

llıc aşıst partısı zımar~ ek-
. 1 da dahil bulunduğu bır J. /tt her ne pah3Sllla olursa 0 

~ .91.ı.~ aktedilmesi taraltar::: 
1'ıııı kanaate göre, Jl{usolUU: e 
~ l'lıevkiini bıraktığı t;ıkdird 

. et. 
• ıı Y_anında kalac~ şahS~ 

11 bıri de Kont Cıano ola 

-
C::: .Kont Cian<> AJmsınya ile itti.. 

tır. . -d· Kont Cıano 
fakın aJeyhınde ı ı. . . sıh 
şimd~ Mareı;;al Badoglıo ile 
bir temas halindcdır. 

YENİ FRANSIZ ~sarı 
. . hiikf·mcti, kabmeoe 

Vışı tadiliu bildırm~tir. Ha-
yap.Jan "-- -

Flandenin ist.,..,. u· 
· · ·e Nazın · al rıcı) . . nezaretine Amrr 

zerine, ııancıye . . . 
1 tayin edi.Jmiştır. A:miral 

Dar an ·· de ü. Darlan, Bahriye Nezare:.ıru . 
. d bulundurmakta ve aynı 

zerın e . . ,_,. 
and B

~ını muavmı O.llll"A-
zaın a "'i. ~ iral 

:Mare:ıal Petenle Am 
tadırbnm tayyare ile şi.mW Afri. 
Dar tıl<Jan yolund&ki şayıa. 
kaya kaÇ nrnpagandası olduku 
ıarm A.lmaD .. -

aniaşllınJli~ AFR!KADA 
. • Afrikadal<i 1ngiliz Nil ar-

Şınıali ·yı· aJdJı:tan sonra gsr. 
ctusu Bıngazı ._,,_ 

sür'atle ıJedımıek ı.ew.ı • 
ba do~ru . ..~. 

b - l" k.ıt'alan Sidre ...,._ ingiliz ı:no tor u 
. . . ve EJazelia kasaba -

feı..n~ ~tir. Bu sahada te
sını _ışg !iyesi devam etmekte • 
m~ ame . -'~·" Afrikada dir ıngilizlerın 9"'- . . 

· . miktarı, Bingazı harıç 
ald!ğı esırouirnuştur. Bunlardan~ 
ııobını . __ , 

. . a dıc. İçlerinde 1.3 gen"''" 
bını sub Y dır Son defa Bın-. 8D)ira1 var · 
ve •bır an esırler sayılmaktadır. 
gazıde alın -•-··~ bildırikcektır. 
;., .. ..;;" lerde Y=~ 
l>U6~1N YARDIMI 

. . lngiltel"ede yaptığı seya.. 
Vi.J.ki., orka dönmuştür. l.n... 

batten NeV)' Liyibasl meb'u • 
gııtereye yardım . . 

meclıSinde Juriiul edilmiştır. 
san. . in ayanda yapacağı be • 

Vilkin etıeınıniyet verilmekte -
yanata -~·tın 1.Ayitıanın ayan.. 
dir Bu bey~ '. . ·· · uıünde ıesın olacağı şup. 
da ık.ah ""-avtedir 

· addew>""-'" · 
beıl!Z • yihası mtb'usan mec.. 
Yardım la .. ak 

uJ edilirken, muz ere-
lJsinde kab d ileri sürülen tadil 

snasın a . ı· 
!er e , klifleri reddedilmış ır. 
ve ıxıen te s1NDE 

yUNAN CEPHE 
resmi tebliğleri, Arna -

yunıın ınuvaffakiyetle netice -
V'.ltl~ dut faaliyet olduğunu 
leneD ı:ııah ir. Bir <lal: geçı~ınde 
bilıJ.ır!ll':_ktC'd ekli İtalyan ld aları 
siyah gonıl ı:una u~tıJ~tır. 
fena bır bo1 _ - -

--al 1ıo11greıerı 
ısa s.ıııt..ım De ..... ) 

(1 b>CI 
]>M:lemeıerldir • ceml:re-

yilk yardJJD b•"'""'cı!Ar 
p;ğer ıaroltan ~· HaJrtam-

tınin ltongreol·~--- _. ~ 
,_.,._,-~· -•·- her 

-'-"" cıe<nv- --onda y~ ou-• _,.,_,,, Bu _, ""' 
bul1JDIDUJ""'-dıuan ııa..ıııamJarın ...,, 
ırünillld• &ÇJk . ci ,nnıeri ,.,.,. 

• - - nUI1 l JJ) kJ1j>Otıl-
oımaz5& .""'':--addedilerek • 
bur! tatil ıünll IJın 1tesil.en hamamla 
,,,.ıan. v.ıot ~ dii'e< """'am
ra. şehir suru aıJk3!>• 15 ]OırUilan .ı.
ıar gibi ınetre teı1<DO verilmesı. 
jil 7 buçulc ~saat 24 de kapa

!ı&Jllaın"'ı;:,.h.tara pdal' 9Çllt ~ 
tıını•Y1~. lıekJif.e ~ 
~an L--•"'cı bil oon -~=dllll Bir .....,- ece J--

erelc ı,.n.,,.ı.nıı 1 ;nsanıanı melce 
'.".:.~ baU uyıun<ilJZ aaat %4 de knı,>a-
~- tcrnınen _,..,, ... -ı. ve 
oln"·maswı oldultJntl ~;; ft;U..J.&'i' 

uımasının doğrU . ·tJr. 
. Jr,sbul edllmlıi ııastaneııfne 

fi):r1 .,ora; EsD&f" • -·•-l•rih ~ __ ........ "'~~~ 
ııarn_....- · badana pat

yaınız ettll<leri ..ı;yleıııPııiıJbetinde bG 

~ d• l<~~-qlir. Bi!A
a ~tiralcl l oeçinıi yapılmll 

~';.nı ;da<" h~,.7, Halid. Tahlr 
ııerete ()s!Jl&D ••• ,,,... Kadri Bollil1 

ve J{ilfeyio. N~ 

~ıer~ 
allkOJlllar yolda 

lVI abştırıbyor 
Ç _,.; ınaJıkUm ve 
. neler<l.,... - '·· Ifapısha ol ;nşaatında <;"':°"" 

ınevJ<ufl.arlD ~anılın~tır._ Bil -
tırılınalaıı:;a Jıapishanesındeki 
hass8 Ü'~ ezareı altında yol -
ahkUmıar ~ ..,ı; e jnŞ33tında çe.. 

ııı be;o-Y ~ ·'-'""' - ı ~an ].arda ve lal'· .ı:><="'' - _....... 

l.ı<tınlnıakı.ıJıı' ~e de vennek.· 

ııı~ 
tedil'· 

Avustralya 
Başvekili 

mevzileri gezdi 
Xa1ı1ır. 10 (.!\. A.) - Avuotral:ya 

t>aşveltili B. Menzi.., pmdild holde 
Avustralya kuvveUerınin garp çölün
deki Deri mevzilerini cezmdtle met
pdür. K~ de!llzaşın Avustral
ya ıruvveUeri Jrumandanı Genentl Bla
mey refakat etmc.-ktedir, 

B. 14emies, bundan eTvel Akdeni> 
deki İngiliz tiloswıun baiirum&ndanı 
Sir Andrew Cunnungham i1e birlt.lc111: 
İsk.enderiye limanında bulunan A~ 
tra~ denlz c(lzütamlannı ceımif v. 
dün akşam da Genoral Wavell tara
bndao şere!irıe tertip edilen reoml ka
bulde hazır bulwımuştur. Mımr b*' 
vekili Hü..-yin Sırrı I'aJ&, İncilli bü -
yük elçısı Sir Miles Lampsoo.. hür 
Frarunzlar reisi Generol de Gaulle'Oll 
ona ~ mümessill Ge>e'al eaı.
rq,Lıks bu rami kabuklıe bu,lupmu,lwr-

dJr. 

Danimarka gemi· 
le r i Almanlann 

eline geçmiş 
Stokholm 10 (A.A.) - Geçen 

hafta Almanlann Danimarka de
niza!tılarile torpdidolarına vaz"ı -
yed ettikleri hakkında bir p.yia 
dolaşmakta idi. 

Bugün Dagenıı Nyneter'Jn vtt
<tiği bir habere göre çar~ambadan 
itibaren bu torpidolar Alınan bay
rağını ~kmekte ve Alınan miireL 
tebatın elinde bulunmaktadır. Bu 
torpidolar talim gemisi olarait ve 
Baltık denizindeki barekitta kııl
lanılacakır. 
Denizaltılanna vaz'ıyed etme • 

nin bahis mevzuu olmadığını ilA
ve eden gazete diyor ki: 

Torpidoların müsaderesi, Al -
man iwalinın tahmil ettiğ. ·artlara 
ilk ciddi riayetsizliktir. Skandinav
yalıların vatenperverlik hisleri 
karşısında Almanlar Danimarkayı 
idare etmek hususunda gittikçe 
fazla müı;küliıta maruz kalıyorlar . 

Fransada ihtikara 
kar~ı tedbirler 
Vişi 10 (A.A.)- İbtikıira mini 

olmak için bükilmet derhal tatbik 
edilmek üzere yeni tedbirler al • 
mştır. 

Bundan böyle tican:t ve san'at 
odalarında kayıdı olınıyan veya 
müstahsil olduklarını isbal edemL 
yen 'i' hıslar nezdle·inde her nevi 
eşya ve in~e maddeleri stolr.lan 
bulu ndura1n ıy acakJardır. 
Diğer taraftan ticaret ve san'at 

odalarında kaydı bulunan ~nhıs • 
lar da k~ndi me.\eklttine ait oL 
mıyan eşyayı stok etmeleri keza 
yasaktır. 

Bu hükümler bilıifına hareket e.. 
deııler şiddelle ceza.landır.ılacak • 
tır. 

En şüpheli 
günler içinde .• 

(JIAŞMAKAl.EDEN DBTA)() 

macWı1arı takdirde Dolanda ve 
BeJçik.aya nuıkadder olan ikıbedn 
Balkaalar için de varit olacağııu 
ileriye sürmekte ve Bulgaristan. 
da.ki nazi .faaliyetini işaret etmelı.. 
tedir. 
Almanyanın kat"i harp hedefleri 

mcak, teşebbü•üıı fiil halini al _ 
ması ile aydınlnnauğma göre; 
şimdiki halde bütün dünyanın Çör. 
çil gibi ve Çörçil ile beraber ba.. 
harın yakınlaştığı bııgiinlenle a. 
uıııi merak ve tecessüs halinde 
bulund~'U muhakkaktır. 

Ancak, bu hedeflerden biri mut. 
laka Ballullllar ve Bulgaristan yo. 
Ju ile Akdenize inmek olacaksa, 
Çörçilin bugün tebarilı ettirdiği 

hakikati her fırsatta ı;öyleıniş bu. 
lunuyoruz. 

Dür, müstakil, muzaffer yaşa • 
malr. istiye1' BalkanWar mutlaka 
tc:cavüz lr.ar~ıı ında birleşmek va 
kendilerini miitC<"avize karşı mÜŞ
terek müdafaa etmek merhuriye. 
tindedirler ve bu mecburiyete 
Bulgaristan da dahildir. Nazilerle 

anlaşacak, nazilere yol verecek, 
konışularmın ~mniyetin~ hiyand 
edecek bir Bu\~aristanı tarih ve 
istikbal asla affetmi -erektir. 

ETEM iZZET BENiCE! 

Seyahatten General Vavel'in 
dönen Villkie hayret verici 
beyanat verdi gizli seferi 

Nevyorlr. 11 (A.A.)- Vilki İn. 
giltereye ve İrlandaya pptıi:ı se. 
yahattcn avdetinde, ııazetccileri 

kabul ederek, İngifü milletini• 
birliği ';artısında derin bir beye... 
can dnyduZ,U,n söylemiştir. 

Gazeteciler, İnpltereye yardım 
hakkında fikrinin ""yabatt<'n ev
yeJki pbi olap ebnad.ığınl wrmUf 
lardır. 

Vilki demiştir ki! 
İşia naaıl yapılmam lhım gele.. 

ceği hakkındaki miltaleam İngil. 
ter.,de gördüklerimin neticesi ola.. 
rak değişmi§tir. Fakat ayan bari
eiye eneümeninde salı günil yap.. 
maklığun muhtemel olan beyaaat. 
hua .. vvel ini ha-ta tafsilit ...._ 
rem em. 

V ilki .yardmı bnnaunun meı... 
usan meclisinee bbul edilmiş ol. 
duğu ve keaa )'Bpılaa tadilitın fi.. 
len J,antlll liyihaSllll değiştirme • 
diği haberine biiyük bir alika ı.ıöa.. 
termiştir. 

Vilki Avrupa:ra 7•Phi'ı scyak 
tin husıısi malli7etini bir kere da. 
ha kayd~ "" şimdilik Ruzveltle 
)'apuağı mtilô.katı olmadıtı gibi 
verecek bir rapona ela bulunma -
dığlnı bildirmiJtir. 

VillD, İngiltereyi Fi:rareti esna. 
sındı keodiaiı. ..,rbestçe l!Örü~e• 
binlerce kifile !ı.osıııftıığunu &iiy -
lemiştir. 

İtalyanın hrap 
usulü nasılmış 
Atina 10 (A..)A- Atina aıııns:ı 

bildiriyor: Ga:zeteler İtalyan harp 
usullerini bahis mevzuu cuneı;# 
devam ediyor !ar. 
Katinıerini ı:-netesi, Avtıstnr:ra 

amiral gemisi Viribıu Unitisin 1918 
Pola tersanesinde torpillenmesin& 
hatırlatar..ı. diyor ki: Avu..turya 
filosuna çok üs tün olmaSlD.3 ra&
mea, İtalyaa donanması ge • 
çen harbin devamı müddetince Pa. 
la terı.anesine .. iu:uma cesaret e.. 
dememiştir. 

29 teşrinieYvel 1918 de Avustur_ 
yaWar mütarw Webınde bulun.. 
muşlardır. 31 tC§l'İnievvelde }'r8A. 

çois josephin halefi olan im:ıarL 
tor Charles Avmturya donanma.. 
cııım !Ln at milli koru;eyi h9eti.. 
ne teslimi.ni eınretmi~til'. 

O uman Amiral gemisi Viribtn 
Unitise kumanda etmekte olH 
Macar Kral Na;bi Amiral llorty 31 
teşrinievvel 1918 ı:ünü sıKJt 16,30 da 
gemisinin llırvat iırkateyn kapta. 
nı Vukoviçe teslim edere .. gem.ı.. 
den çekilmiştir. Ayni gün saat 17 
de Pola limanı hazar \o'KZİ)'·etinc 
geçruiı,tir. Balbulr.i ert.,.i gece 1 
teşrinısani 1918 de bir ltalyan tor. 
pito muhribi bwour içinde bulunan 
Pota limanına girerek Vukoviçle 
Bırrnt mürettebatı tarafından İll
gal edilmekte olan Viribwı Uniti.w 
batırmıştır. 

Tarihte bu inanılmu hainanc ve 
alçakça harek~te ancak 15 nb~'· 
tos 1940 ela italyanlar tarafından 
torpillencn Belli hiıdisesi nazire 
olabilir. 

Asker gözile 
(1 bM11 Se•'fed• Dena) 

busustaıı:! t.ebli&iere ıııın.. bombardı· 
ır.ana ağır ve hafı! büt!ln İngiliz deniz 
cüziıi.amları iştirak etmi~tir. Cenov&)'l 
bombardıman etmek için tA İtalyan 
sahillerine kadar soku1an İnıilh do
nenma.~ının bu hart'keti. i:;bal ed~r ki, 
Alnıanların son zamanlarda İtalyanla
ra yardım edffi pike tanareler1ne ral
men, Akdeniz tamamen in.giliz. ku.v
vetıerı ht.kımiyetl allındadır. 

Çorçil, aun nuUcunda, Alınaıılarm 
Cenov&da tahşidat yaptıbru ,.e bUl'll
dan Tunusa, Cez.ayire asker na.klebnek 
ruyetinde olduklanru aöylemişUr. İn
giliz bombardJ rnanınuı hedefi, bu ba
nketleri felce ub"atmaktı. Bu gaye ilf
tilısal edilml;-tir. 

Alnıanioı1.r büyük tıakliye tayyareleri 
ııe. Tunusa, Cczayire kıtaat aPVkede
C<'.ltler m!Y yahu~ bu hareketi yapabı
lirler mı!. Tunust.ııl, General Vey
cand'ın hazırladığı. yeniden teşklll\.
landı.rdığı büyük kuvvetler var. 

Bingnziden sonna Sıdre köt1'C7.İJ.lıe 
inen İngiliz Nil on:1usu1 Trabh.ısgarp 
istikametinde yüniyJ.şüne devam ede
cek mı?, ÇOrçU.. son nu unda, Alan:m.
lanıı Bu]garist.ım il::er!no y!irliil'ek fh.. 
ti 1 n.ckn k~vvct' bahsediyor. Bu 
ta.kdird(', N'l ordu.ruııu Ballaınlardıın 

ve Orta 1-•rlctan daha u-ıaJLan:la m~ 
gul ı::tcııip ısteımıı; eccjı bir 
mese~ .r 

Londrıı 10 (A.A.) - Hindistan 
nazın B. Amery söylediği bir na • 
tukta demiştir iri: 

cGeneral Wavell'in hayret 'ft • 

rici seferinden, daha gizli hazır • 
lanmış, daha büyük muvaf!aki • 
yetle, daha büyük sür'at ve arimle 
neticelenen bir sekrin tarihte kay
dedildiğine şüphe ederim. Wa~ 
seferinin en bariz vasfı deniz,. Jı:a
ra ve hava Jı:uvvetlcrinin arala -
nnda mükemmel surette iş birllli 
etmeleri ve sefere iştirak eden or
dunun İngiliz im;ıaratorluğunUll 
bütün kısımlarının mümessillerin
den mü l.(>~kkil olmasıdır.• 

B. Amery, Hindli ltıt'alann ilk 
sür'atli hücum ve bütün harelt~ 
!er esnasında temayüz ettiklerini 
il1ve etmiştir. 

Musolini Amerika
da gözden düştü 

Nevyork 10 (A.A..)- Nevyork 
Tımes guetesi, Nev7orlı:taki İta!. 
7anların AY?Upa harbinin iııld • 

şah hakkında neler dü~ündillde. 

rini tetkik ettiriyor n diyor lr.i: 
Ne•·yorlrtalri ltalyJllllar naaann.. 

da l\tusolininin itiban hUs.edilir 
derecede düşmüştür. Ynnan " 
Alrika harplerinden evvel mil -
hiın miktarlarda satılan Musoliııi.. 
nin resimleri, pl&klan ve alçı bii&t.. 
lui artık ma'azalann eameki&. 
lannda görülmüyor. 
+ Madrid: ıo CA. A.> - itoı;ra 

bilyük elçisi B. Leanlo dün R,,,,_ 
hareket. etmişt.i.r. 

Gelen otomo
bil lastikleri 

satılmıyacak 
Ticaret Vekilet; İstanbul güm

rüklerine gelen 3-000 olomobil l.l&. 
tiğınin yeni bir emre kadar hıç 
kimseye satılmamasını ali.kadar • 
!ara bildirmiştir. 
Şehrimizdeki acenteler Vekalet

le temas için Ankaraya gitmişler
dir. 

Yeni gelen bu mallar da 938 se. 
n!'S'n<leki fiatlardan satılacaktır. 

Vekalett~>n tevzi müsaadesi bek -
lenmektedir. Aynca .Ankaraya da 
mülı.im lastil< gelmiştir. 

Cüzamlılar 
hastahanesi 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet v.,
kiılcti memleketimize ilk defa o. 
]arak cüzamlılar için Eli\zlzde bir 
hastane açmağa karar vermiş ve 
bu hastanenin h<!r türiil rnüştemi
J.itı tamanlanmıştır. 

Şehrimizde Bakırköy emraıı ak
liye ve ıı.rabiye hastne!<ind<>ki cü.. 
zamlı hastalar da bir ay içinde bu 
binaya naklolunacaklardır. 

Havagazi faciası 
(1 - 8alı!ledm Dey-) 

rular hakkında nıalıallinıle lı."fil 
yapılarak zabıt tutulmUftıır. 

Son giin]erde havqazi bonılan.. 
nm patlaması yiirlinden çıkan -. 
hirlenıne vak'alan nazarı dikkati 
celbedeeek kadar artmıştır. Bun.. 

!ardan ikisi üç vatandaşın ölilmi. 
le netieelenmiş ve belediye reisliii 
ile adliye tahkikata ehemmiyetle 
devam etmekte bulunmuşlardır. 

Vali ve Beledi7e Beisi Liltfl. 
Kırdar boruların cı.ki olup olınL 
dığı hakkında ehemmiyclle tah • 
kikat yapılmasını makine şubesi 
müdürlüğüne bildirmiş ve mezldlr 
şube müdürü Ertu!lrul şirkettu 
izahat istemiştir. 

Havagazi şirketi bu fadalardaa 
ikisinin cereyan ettie-i yenlrki ııo.. 
lr.ak borularının yol tamiri e.>na • 
sıuda ameleler tarafından kazaea 
pır.latıldığ-uu iddia etmişse de ına.. 
Jı1 ilerinde yapılan k •ifler oralar.. 
da hiç tamiTllt yapılmadıj;'lnı, 70.. 
lun açılmadığını g·· termi ;tir. Ba 
neticede me,=n bahis borulanıı 
eski olup ke.ndillğlııden delinerek 
pz sızılırdlJPn.ı meydana çıkar • 
mıştr. 

Barb Ve Casusluk Tefrikası 

Bilen idam olunur 
'Yazan: M. ATLI Tefrika No. 10 

Hacet yok, hacet yok! Biz 
teklif etmedik • 

gemın 

-Ooh!. Vllcıa sıze büyük raıl:ıa.t.. 
aı.zlı:lr. ~dik, muhterem muavm 
cenapları!. dedi Fa.kat, do[,'TUSU, 
nihayet ha:k.ikati tenvir edebile • 
cek sizin gltıi bir zatın da vak'a 
mahallinde olu~ bizim için bü • 
yüi< bic nimettir, takdir buyunır_ 
sunuz!. Llıtfen .luym<'tli olacağına 
~phe bulunmıyan nıüplıe<lcnizl 
:.zah buyurur musunuz?. 

Komıserin bu yü ksck ncmket '°" 
iltifatı Her Şuhteri bilSbütün ŞL 
§ala~tı. Dilini birkaç defa du. 
daklar.nda dolaştırdı. 

Muavinin pek ılıeyecanda oldu. 
ğunu gören direktör komisere: 

- Efendim.. dedi Bendeniz vak'a 
mahallinden uzaklaştığrm sırada 
infifil vukua geld~ Bay muavın 
ise orada bulunduğu ıçin hadısı.-yi 
tamaınile gormii§ olmalıdırlar!. 

Sükünetle anlatsınlar ... 

Komiser memnuniyetle başını 
aalladı: 

- AIA, aıa_ efendım. Kendilerini 
tıütün dikkaLimJe dinliyorum. 

Muavin 1.ekeliyeı-c~ 
- Efenrum ... dedi. Müessif hL 

diseyı aynen gördüj:,'Üm gibi aru.. 
deceğime ceL!enmin şerefi Ü'<erıne 
yer.ııin ederimi. 

Komiser elini havaya kaldırdı: 
- Hacet yok efendim!. Haccı 

yukl. Yemin teklif etmedik!. Sa. 
dece müşıthedeleriniz.i dinlıyoruz. 

- Efendim. .. Y emın ederim ki. 
bendeniz yakalanan şahsı ilk gor. 
düğüm zaman, kendisini Urangu. 
tan zannetmı:ıtim!. Bendeniz ya • 
Oan.i hayvanlardan ıse ötederd:ıeri 
pek çekinirim! ... H(!t' ne ise 
efendim, uzatmıyalım.. kendisınin 
demir parmakliklara kalın zincir. 
!erle bağland . ğını görünce ... 

Komiser hayretle başını kal • 
dird~ 

- Zincir mi buyurdı.nuz?. 
- Evet efendim?. 
- Fakat adam zincirle değil, ip. 

le bağlı imiş!. 
Her Şuhter kekeledi: 
- Ya öyie nu?. Olabilir efen. 

dim! dedi. Bendcnız zıncir gibi 
gi>rdum!. Her neyse .•. Zincir gibi 
iplerle bağlandığ.ııı göriınc<ı ken.. 
dlSIDe hayli yaklaşarak. tetkike fır- • 
sal buldum. 
Kanı. ~r sord.L-: 
- Demek yakından tetkike VL 

kit buldunuz?. 
- Evet efendim .. Çünkü öm • 

rümdc .. ömrümde böyle oir adam 
görmemiştim!. 

- Pekala .. Ne gibi müıj hede.. 
ll'rin..z oldu?. Mcsd .• bu ~ahsın 
milliyctı haBıJwıda bır füur edi _ 
nebildinız mı? 

- ArzCd<'yun ef ndun. Muh • 
tcr<'m koııu.-;ec ceDHpian!. Ben • 
denizin antrepolojıyc ve b.lha"53 
kafatasları üzeruıde l>uyıik bir 
merakını ve tetebbülcriın vac • 
dır. Meçhul .;ahsın gcrck kafata • 
aının şekli ve gerek vücudünün 
bir hayvan gibi kıllı oluşu gayet 
ıptidai bir rrka mensup olduğuna 
şüphe bıralaıcyordu!. 

Koro i.ı.er hayretle oordu: 
- İptia& bir ırka mı? Ne gilıl 

dendir'.!. 
- Efendim.. Meçhul şahıs ka • 

naatimce şimal ırklanndandır!. 
- İsveçli mi yaru efendim?. 
- Hayır efendim, Eskimo!. 
- E9kimo mu?. 
- Evet efeJ>diml. Meçhul p.h. 

SU1 bir F..JcWno olduğuna kan.aa.. 1 
tim var!. 

I.Uımiser fuıJoretle gözlerin! lor. 
pıştırarak: 

- Fakat, efendim, buna nasıl 
hükmediyorsunu:ı:?. Ealdmolar fi. 
mal kutbundan ya.kın yerlerde o. 
türan insanlardl1". Malilmunlllldur 
ki bu kadar soğuk memleketler<» 
lıu derece k:ıllı ve esmer derili 
insanlar cılaııutt!. 

Her Şuhter alnında beliren tar. 
leri sildi. Komiserin biraz sert bir 
telAffuzla söylediği bu mütalea il.. 
ı:erine l:ıoWiıütün şaşalamışt..ı. Ke. 
keliyerek: 

_ Evet, olamaz efendim!. dedi. 
Fakat ... şimalde doğll'N.lŞ ve mese.. 
ıa Hindistanda büyümüş de ola.. 
bilir!. Zira böyle ıt'klara da 1ıesa.. 
düf ~tir!. Vel:tıasM.. •• Ne mil. 
let oldu~u bilemem efendimi. 
Fakat bendenrze böyle €6ründü!. 

• Olabilir?. Sitt &kimo gih 
gel<L demek bti,yorsUDuz .• Öyle mi 
lfendim?. 

- Eveti. 
- Pekfil!.. Devam 'buyurunust. 

İnfilllnn n.ası.J. vulrua geldıgıru gÖQ. 

dünuzmü?. 
- Gördüm efendim!. 
- Llıtfen onu aruaunı:z.!. 
O vakit muavin Her Şuhter lt31l 

ter içnde hepı.mıı.uı hay reL!crı a. 
ras:nda gördüklerini şöyle hikA.. 
ye eUi: 

- Efcn<ilm. •• Bendeniz rnuhte • 
rem dırcktöırü:müz Her Gci..:ıim.. 

rat Fuksa urac,gutana bcnzıy«n tı. 
müthiş şahsın agzının muayene e. 
dilmesini tavs.iye ediyordum. Çün. 
.lcü bu mahlukun rnüesscsenı ıze i.. 
yi bir niyetle gelmcdiğıni tahmin 
ediyordum!. AtoyeJerimize bir 
suıluıst yapmak içın geldiğı ıçıme 
doğmu_<tu. Fakat dırektör cenap • 
ları bendeniz.! dinlemediler ve 
nuaklaştılar. 

İşte tam bu emıada meçhul şah. 
sın bağlı olduğu yerde zincırle • 
rinl, pardon, i!)lerini zorlıyıırak 
havaya s.ç _; '- gördüm!. 

Kon:iser ha) .rcue atıldı: 
- Havaya mı sıçradı!. 
- Evet efendim .. Şöyle Oir, bir 

buçuk metre cltadar havaya sıçra. 
dığ.nı gördüm!. 

- Fakat size ölyc gelmiş omı.. 
mı?. Zira, şah iller, bilikis adıımıa 
yere dü~tügünü sbylüyorlar!. 

Muavin şaşaladı: 
- Olabilir efendim!. Bu da miinıı. 

kün!. Fakat bcnderuz havaya ~ç. 
rad.ığ:nı gördüm!. Gördüklerim i8e 
bir fotoğrai gibi hafızama nalqe • 
dilmiştır. Evet... ne diyordum?. 
Hatta bu yabanı insanın bu de.. 
rece yill<s~ğe sıçr ışı bende onua 
uzun zar. anlar ormanfaro:ı yasa • 
m·ş yarı vahşi bır ma ıUk oldu. 
ğuna şüphe bırakmadı! . 

O =ıada, birde: ıre sırtıma 
ynğmur gibi bır;:eyın havaıian dö. 
l<üldüğünü hissettim!. 

- Yağmur mLı?. 

- Evet efrndim. Hayretle b:ı. 
şırnı kald.rmaya vakit kalmadı id 
vahşi adam bütün dişlerini gös • 
lererek iizerune doğru aUadı_ Qbl 
Simsiyah. garıp, mütlı.ış dışler!. 
Ayni zamanda bir infilak .>esi or. 
alıJtı tıtl'etti !. Gozlenmın önünde 
§lrıışeklcr çaktı'.. ilu amada, ha. 
vadan doğru büyuk bır hava tor. 
piluıin üzerimizden dtığru kayıp, 
havada iken ınfu3k ederek, ada. 
mm bulunduğu j e c şilll§Ck gıılıl. 
saplandığmı gordürr 1• 

Biçare tahkıkat kQmİserinin o 
andaKi halinı ıı.., urutamıyacağıın. 

Zıra, ada•ocag z dirsekleri üs.. 
tüne egilmiş, baş..ııı ıleri uzatmış, 
yüzıiniı gaz '1U JI'. ıta: .k kunter 
içinde kckclıyen mı.avınin ) ".ı.i.. 
ne, aklıru ka~lmışcesiııe bır 
hayretle tıakıyor<iu. 

Her Şuhter ıse !ı.ç oralarda ol. 
madan devam etti; 

-· Evet. Sıze ) crr.ın ederim ki 
müthiş, esrarengiz ve gayet bü. 
yük bir hava torpili ıizerimize gel. 
di!. Bağ:rnıak i.>tcdim!. Sesim ç>k. 
mıyordu!. Etrafa binlerce şim • 
pler fışkırmıştı. 

Kulaklarımda müthiş bir tayy8" 
ın<>törünün sesi kald ğı için, oıı 
anda bulutlar arasından sıyrılıp 
pek alçaktan ok gibi geçen bir 
tayyarenin bu hava torpilini aU&. 
ğını zannediyorum. 

Her Şuhter 90nra hayretlerindıı 
arasında ifadesini şöyle bitirdi: 

(Ari<- ..V) 

Belediye dokt81'11 
cı 1nc1 s~ Denm) 

kaldırırız• demesine rağmen be -
lediye doktoru -bulunamamıştır. 
Nihayet >carakola bir .lındat oto -
mobili çağmlınası için müracaat 
edihniş falı:at bu defa da •ortada 
bir va.k'a y<J'ktur. 11::'.'dat otomobili 
çağırılamaz. deıı.rn;,ür. 

Bunun ÜJ>l>nne naçar kalanlar 
zavallı genci bu v.ı.zıyetinde bir a. 
hıra kapamışlardır. Zavallı genç, 
belediye doktoru bir türlü bulu -
namadığın<lan el'an muayene w 
tedavi edilemeını.ştir. 

SON TELGRAF . Biz bu hidm
yi şunfilik olduğı. gibi kaydet • 
mekle iktifa ed.Jyoruz. Bostancı gi
bi bir y~rde belPdiyt> doktorunun 
bulunamaması ve uzcrine ani kriz 
g~len bir hastaya yardım edile -
mc:. esi çok hazindir. A!Akadar • 
lann lJunu takdir ederek sür'at-
le it den tahkikatı yapacakla -
rından eminiz, 
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Enver, Talat paşaya şöyle bir haber gönde
.. iyor : "Ben, vazifeme hiç kimsenin müda

hale etmesine tahammül edemem!,, 
oTa!im ~ m<blyelt!ri için çalış. 

tıltlan efradın müetmadlyen elle
rinden alır_rnasından dolayı Türk 
zabltleTi:nde çalışmak heves! kal
mıyordu. Kendileri de daima ace. 
mi tallın YC lttbiyesile uğraştık
larından yeni bir şey öğrenemiyor· 
lar ve bölük talimleri yüzünden, 
daha büyük cüzütamların sevk ve 
idare talimleri yapılamıyordu. 

Ekseriyetle Alınan zabitleri !da. 
resinde bulunan depo alaylan da 
blrçok mü kü!Mla mficadele mec
buriyetinde .kaldık lan için, eksilt
lcn tamamlamak hueusundalti cid.. 
di faaliyetlerine rağmen vazife -
lerln1 ancak gayrikifi bir ııurette 
1apıy<>rlardı.> (1) 

* •Enftr P• I~ beraber seyahat 
.rapan yüksek rütbeli iki Alınan 
ubilinln 1916 senesi başlangıcında 
Türk flll"k cephesinden Alman ka
rargMıı umumisine çektikleri lcl. 
graf bu boolsat ile (yani a.<:keri de
polarda gördüğü mtızamsızlık gibi 
hAdiselcrle) tamamen ı:ıddır. Bu 
telgrafta Türklyenin o zamanki 
•aziyeti askeriyesinin hiç bir va· 
kit $lmdild kadar mfuıait olmadığı 
eöy lenmiştir. 

Bu sebeple Alman karargahı u. 
=isi, hakiki ahval hakkında 
kati bir fikir ve itana.at hasıl ede
miyordu. 

Alman lı:arargAhı umumisine va
%iyeti bizzat arzetıne.lt üzere ça~
nlmaklığımı 25 haziranda Alman 
.ıkerl kabine riyasetinden rica et. 
ml,tim. Müracaatim kabul olundu. 
Beni yakından dinlemek istediler. 
Fakat. bu mül.llı:atın zamanı tayin ı 
olwımadı ve haııbelicap taahhur 
elti.• 

Leyman paşa gibi, depolardaki 
fnlizarosızJ klan, nakli vuıta!arı -
nın boıu.Jcluğundan hemen bütün 
kumandanlarımız şikiı.velçi idi. 
Bir ordumuzun levazım reisi, har
biye nezaretıne f(lyle bir ıikiıyette 
bı.Junmuştu: 

cAmbarlanmızdaJri erzak anı.. 
sında halPn bize lazım olmıvan 
ve fakat meMliı. dördiiııcii o.:O.u-

ya göndcrihLğl takdirde istifade 
edilecek bazı e.şya vardır. Bun -
lan oraya gl!ndennek ve oradan 
bize Llzım olan maddeleri ge -
tirtmek suretilc bir mübadele 
yapmamıza mtı.!aadenizi rica e. 
derim.• 
Bu levazım i.mirine harbiye ne

za;('tinden şu cevap verilmişti: 
•Saliı.h.iyetiniz dahilinde ol • 

mıyan işlerle uğrnşmayınız. 
Harbiye nezareti l!'Vazun reis • 
liği nerelere hangi maddenin gi
deceğini sizden iyi bilir.> 
Ve bu zatın, çok sam.imi olan bu 

mllracruı ti hoş görülmediği içinıilr 
ki, kendisi derhal vazifesinden a
lınarak tekııüd sevkedilın.İ§tl. 

Ordu l~vazım işlerinde büyfi.k 
sul;ııtlmaller yapıldığı, küçücük 
bir kartvizitle birçok ehliyets:z a. 
damlann bir anda zengin oldu.k!an 
söyleniyordu. 

Bi şikayetler (ILUhat ve Terakki) 
merkezi umumisine hemen hergün 
aksettiği hald~. bılh:ıssa Talat pa
şa Sadrazam oldı.ktan sonra. 

c- Enverln l•leri~ müdahale 
etmiyelimı. 

Diyerek, h!'!" şı.kavell örtbas et
mek, her haklı ıtiraz sesıni der • 
hal susturmak. siyasetini takibe 
baı;lamışlı. 

Orchıdan yükse!en tenkitler ve 
şlkAyetler, bunlan yapanların der
hal tekaüde sevkleri suretile sus
turuluyordu. 

O sırada •Enver• in Tal.At paşa. 
ya gönderdiği bir haberde: 

•- Ben, vazifeme hiç kimsenin 
müdahale tmesıne tahammül ede
mem!• 

(Ama .... , 

( 11 Leyman 1l<4U, depolıırdaki 
intızam.n.zlığıı bir miıal o~mak Ü
zere H 1T14Tf 1916 da (Balıkesir) 
.U11 >ııırbıye 11ezııretinın ordu da -
ireri'Ple yazdığı bır telgrafın yalnız 
b14longli'lnı zikrediyor; .Bugüın, 
buradaki depo alat(mı gezdim. Kııy
den (8000) den fazlıı mevcudu11<1 
mukabı.l ancak mul:telif mcdd • 
le-rde (105() ı tüf,nk var. Bir tek 
hffl1<Hk ııole. Tiifengi oldn efra • 
dın N.iyük bir J,.,ımın.ın da ka!a
tt.ırıı l>PllO $iin<ıii.0;'j 1/0kfur _. iJô>., 

~Y• """ ~GEÇTiKÇ 

, _mmaımaı-- 1941 ikramiyeleri -ac--. ~ \ 

T. İş Bankası 
1941 II ç!k 

Tasarruf hesaplan . 
ikramiye planı 

ı ·~•\ : 000 Llnlık 21)!10 .- Lira 
3 :t lJOO > = 3000.- > 
:ı ) 'i~(J > = 1500.- > 
• • 500 • ::::: 2000.- • 
8 • 2>J • = 2000.- • 

SJ > lOO > 3500.- , 
80 • w • = 4000.- • 

s:c • 2? • =- 6000.- • 
I{ !d• l•r: • Ş•bat, 2 ~ı., ... 1 Abu
~ 3 İ)t;ntll4l'Ll1 tarlhlerJnde ya
pılır, 

'-----C911----..S ...... --ın::wm ... -.., 

ister inan, - İster inanma 1 

BİR KEHANET 
[ E•ki kolleluiyonlan luznıtudıirınu aaman, bazan 
gö:deıimi::s bir y-ıya takılır, merak etler, okuna. Bıı 
cqağulaki yazı da onlardan ~iri... Yazı ıöyle bQflıyor 
ve aıaiıya kadar devam edip gidiyorıJ 

cGeıılapo, bQtün araştınn&J.are, ..,.. 
tırtı;ıı C•Y"'le rağmen bu, ddeıı ele 
C'l'Ç<!D u1acıl< l<Allıdı baatıran ve dağı
ıaıı.ları ele ı~i;rnr; bu u!acık kA
lıtta yazılı lı:ebanetln )nılalclaıJ ı.uı.. 
ja tıaldanmasına miııl olaml)'Or. 

Bu k.Atıtta ne ,_h?. Bilmem kaç 
...,., evvdme alt bir lıehıınet •• Bunu 
~ dUJ'mlJ'an, bilı1ıi7ea yolo. J 
Ş:ındl de hari<e eönderiliyor. 

'lesadüfen elime ı•~'Cll bu uhcık 
lı:AiJdm muhteviyat> da jazla denecek 
dıen·cede mUbim.. .• 

Son ilk.kanun ıyuıda, Almanyadaıa 

~len bir Rolland lı do.>6\uma ı.o.adüı 
ettlın. 

Bir öğlen 1"JYl~d , etrafına bolmı
dı1 sonra cüzdanından, dörde bi.ıkül

mü;ı ulak bir Jdıtı\ çıkardJ "" ıwıan 

aıılaıtı: ı 
- Almanya<!an ı ll;yorum. mr 1J 

için ııım.ı, ve Alaıan -ılarımdaıı 

Bal'Gll x... iı:ı eatoRW>da mıAiir ol- ı 
mU'ftum. Dostumu, ... "<bnden bı.r.ı.ı cıa
lıa !ıula düıCncell ve endJlell buldum. 1 

Bir li1ıı kutüvban .. ındc oturu,ı>orduk. 
Düıunc:eslnın v end ~esiuln neden ile
ri geldi&ı.nl. ne;eaiz' .aı.ne sebep ne ol
duğunu ~nmclt lsted.iın. Cevap ver
me<:en ;yerinden ır.aa.u; 

- Hava gtl<el, dedl. iırıer mı.Jnla 
btn.z !ura ç:kalı.m, ıezelim. 

Uzun muddeı yanyaııa yürüdUk. 511· 
ırot ed!yordu. Ben de silltutu ilılALe, 
bir şey 1c>rm.ıya cesaret edemıyordu.m. 
Bana mUhlm bır l"Y söyliyeceeım, ııey. 
temek ist..edlğtnı hL'il!ied.ıyurdum. su ... 
,yük bir çayı.ruğın kena.rına plm.işltk. 

- Şu çayırın orıaatnd•ld atacın di- ı 
blno otwıWnı, nlhal rı.hat Jwıı~bıli· . 
rlz. 

M•r.ıktan çaUı;yordum. Keııd.i.sin.I ta
kip cıuın. At:ıcın Cdlıesltıde 1an1aoıı 
ot.urdu."-. CeııJ.J bll' ne~ aldı. Ve; 

- Burada, dedi. Serl>esiçe konuşabi
llriz. Konuştuk..Larımw lıLDlbe ı.şi\mez_ 1 
polise ihbar etmeı.. N11z.i reJı.ıninın eıı 1 
lcol<l yvey; bu. Hwrıel<;il.erim bütlin 
barekaumı t.araMul e<lııor, .ozlerurıe 
kulak kabanı.yor, bırıbırleruıi de la.l'U* 

sul ed.Jyorlar. 
BUtil.n Almanlar birlblrlerlnl taru

ıut edıyorlar, bı.rıbtrlcrini aammaılı· 

yorlar. ButUn AlınanJ&.r biribı.rlemdeıı 
çckıniyor, ltimsenın kunseye emnıyeli 

yok. Babanı..'l evlatlarına, ev~tların ba .. 
balarına itimadı bln.;.adı. Her yerde, 

ha-.\ karurun ve çocuklarıının Orıünda 

rejimi, ttJiml.n tetlerıni aıelh ve sena 
elmek m«buriyeı.lndeyim. !UjiJa aley
hinde a&umdan r.ık.acak bir Mil.ün ev
IAUanm tarafından Geıtapoya b.aber ve.. 
rılmı;y~ıne eırun deiJ.1.ım. 

YllzWıde ne!ret eserler\ bdJ.rdl ,.. 
devam etti; 

- Şuphtilz bu vw.lyet tl%Wl mlld
det df'vam e:Lmjyecek. z.ira, Catapo &ar
ku,.,ile y~ıyarı bütün Almanların artık 

ıalıır ve tahammWle.rl kabttadı, bunu 
alenen det.JI~ de tavırları. hareketleri 
ile gö.Fterıyorlar~ Bu tdattdcn usandık· 
lannı, bıkLılclarını blldiren k3tıtıar da
i:IU;->ir!..i.r, du\o-arl~.-... ;;ırişlcr yapıjlırı-

7orbr. Tabii bunlar çolı: glıtlı ;rapılı
yor. Fakat Alman milleUnin z.ihniyet.in

cle büyük bir tebN!dül hurule ıelditin<: 
delildir. B r zam•nki hüni;yet radyosu 
noşn;yaUndan bııhıoedecelı. dqil.im. 0..
tapo, o kadar u~nfl1 . 1''akat bır türlü 
ele ıeçtremed!. Benim ıınlolmalt lne
d.ıJ:inı bti,büliln lw ka •.. 

Bir llln Jı:apımm arnlıtmda ne bul· 
clum bili;ror muıwıuz·ı lnıiliz tana
Werinln attıklan beyanııame.lenı ben
&i;ren ıu ıı!ak parça feY ••. Bu, 15 inci 
yüz ,.,ıa ait bir Alman kehanetinin kop
yesi. Tabii clzll olar.ık l>a&ılnuş. Nere
de ve ltJmln tamından bamld.ığı belli 
de#ll· Yalnız, mUmkün oldutu kadar 
çok 7ayılman rica edili;yor. 

Holla.ndalı dostum ilAv• •ttt: 
- iıle. bu IW'Olle bu meşhur Jı:eha

ıııelc aıt Uiıt parçasını ele ıeçlrdlm. 

UJ'AX BİRJtAGIT PARÇASI. FAKAT. 

Evveli bu luym•Ui Jr.Apt parçasını la· 
r\1 edeyim. Mulese! bir l>'ll'llıı• 1ırııl
Jru<i. Kehanelın 11.lı: ıat.ırlan yok. Bo;yu 
7irıni, eni de on beş u.ntiınetro kadar. 
!nccgotılı: yazı ile yazılan fakat çok a
çık ve okunak4. Tabll be.san matbaa· 
nm L&bluı ismi 10k. 

iııte bütün Almanyayı Jiddetıe aa
Jı:ad.ıır eden. merak ve heyecanda bını• 
lt&ıı bu krban•tin 11J'11"'1 ıen:tlmeol: 

KEHANET ••• 
c. •• Colı: llıuılı ve uıwı ıri!Ten bir 

harp neU<ttl Alman:ra hlllı:wndanı.z 

p!acak. 
•li..ık arasından çılı:an birili Alman• 

;yayı büyü11"Cfl<. 
•Faluıl huld)m ve nüfuzu pdı: u aü

re<elı:. Nüfuz ve kud...,tıni, eaWıiyelınl 
sui!ı;timal e<lecel< ve balkı ale;ylıuıe ayalı; 
Wıd.ıracak. 

cBcnu ;yenl bir harp lak.ip edecell. 
c.Fakat bu, ona felaket getirecek. 
cNeUcesi ontm için şeametli olacak. 
c Rahat döşeğinde ölmiyecek. 
.o vak.it Aln•anya bi..rdcnbue ve h.iç 

beklenilmiycn bir §rkilde yıkılacak. 
cSORra, bir katolık hilkümda.rın al· 

tanat.ı altında kalkınacak. 

•Ve uzun bir rahat deV1'1!Sine kavu· 
pcak-• 

Yilltand.ıılı:J kehanet, 1547 oenalnde 
johanna J(Jein adlı btr kadının mezarın
da bulunm!lftur. Bu kadın, ka71p1&n ba
ber verınelr.lo meşhur idi ve H71 de 
Smalltalden'de aım~til. 

Bu kehaneti okuyanlann m an tıç 
kopyeaıni ya:ııp dalı\malan rica olunu
yorou. En altla da IU 1azılı idi: 

cDıkltat edlnlz. Tedbirli olunu>:! ... • 

VM1T YERSiZ Mİ? 

Rejim aleyhtarlar, Yohanna'nın ke
hanet! bu lalm altında ya;y17orlar. Ya
banna KJein bir rahıbe mi idi? Orta· 
çağda pek çok bwunan muta..avvıf bir 

kadın mı? .. Nootnvamua glbi veya ona 
ldeTVUlı: lddluında bulunan bir mil
neccim mi? Y- devrirun m"fbur bır 
ta.lCJ.Sl au! ..• 

Bu mallMD deiil. Pııltai, relim aleyh
tarı.an kebanell., bilh•ne 7uı ~ 

111 ile lı:opye ediyorlar. ıece ltaranlıtmda 
lıOlllf\llanruıı evlerinin kapılan al\ın
dan ~7e a1.ı7<>rlar. Öteye beriye bı• 
ra1<ı3'odar. 

YaD makineleri olmı.Yan birçok k!!;y
liller bunu utı.rliyorlar, enun olduk

ları adamların kulağına yavaııça tı&ıl

d.ıyorlar. 

Kehanet, o lıııdar açıl< ki, tcb!re ha
cet bırakını.Jor. 

Yalnız, Almanı.n evhama, hayale 
kaptıran bir cümle var: 

•?.!arıt ona feUlkel ıeUrecek .• ,. 
MJıLra transır.cada Martı ayı ve harp 

11A1u olan Mtrlh 7ıldızı m!nasına &e
llr Bazı Almanlar bunun Mart ayına 
delil oldufunu ve kftldilerinl e:zen zul

mOn ün" '1ı<:lel<I martta nihayet bula· 

'-· 
. 
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Beşiktaş Topkapıyı, Galatasar 
Beykozu nasıl mağlup etti 

Liğ maçlarına dün her ilri aa. 
hada da devam edildi Havanın 

bozuk ve yağışlı olması sta<ilara 
a.z bır seyirci kütlesinin gelm& 
ne rebep olmuştu. 

Şeref stadı.nda ilk mııç Top. 
ıltapı ile Beşık.laf arasında yapıl. 
dı. 

Kuvvet itibarile llti zıt mm • 
zara arzeden bu ild takımın yap
tı.kları maçın ilk devresı tama • 
mile Siyah • Beyazblann baskısı 
altında cereyan etti. Topkapınm 
azami gayret goostermeınne ra,g • 
men bu k.sıım (:>--0) olarak Be. 
§iktaş lehine kapandı. 

İkıncl devrede B~taşlılar 
ilk yirmı dakika zarfında iki gol 
daha attılar. Vaziyet (7--0) o • 
!unca Beşiktaşlıların gevşediği 
buna mukabil de Topkap.lı o. 
yuncul.ıım gayerete geldi.kleri 
gözüktü. Hatta Mehmet Ali ile 
karşı karşıya kalan Tapkapı 

santrforu eğer heyecana kapıl • 
masaydı şeref say .5ını yapmış o. 
lacaktı. Oyun gittikçe !atsızla • 
şıyordu. Nı.lıayet hakemin dı.iduğü 
oyunun (7-0, Beşi!kla.§ lehine bit. 
tiğini ilan etti. 

GALATASARAY.BEYKOZ 
İkinci maçı Galatasarayla Bey. 

koz yaptılar. 
Oyuna Beykoz başladı. Derhal 

topu kapan Galatasaraylılar Bey. 
looz kalesini sardılar. Bu lıakimi • 
yet esnasında üçüncü dakikada 
Sa!ahattin kuvvetli bir fiitle to. 
pu kaleye soktu. 

İlk devre bu şeklini de geçirmedi 
ve ( 1-1) berabere olarak kapandı. 

İkin<:i devreye Galata&arayın a. 
kınile başland.:. 

Otuz altıncı dakUtnda ~fak 
allıncı ~lü de yaptr. ve maç da 
bu suretle (6--1) Galatasarayın 

gal.ibiyetile 90na erdi. 
FENEJtBAHÇt:: - VET"A 

Vefa oldukça zayü lakı.ınına 
karşı Sarı • Llcivertlilerin ne ne. 
tice alacakları merakla beklcni • 
yordu. 

Geçen hafla Topkapı karş·smda 
çok fena bir oyun çıkaran Fener. 
illerin galibiyetinden bira.z şüp. 
belenmemck elden gel1J1ezdi. 

Oyuna Vefanın akınile ba.1lancb. 
Otuz yedinci dakikada Hayda. 

rın bir şütü direğin pek yak.nın. 
dan avla gitti. Bir dakika geçme. 
den Fener kale:;i yine büyfi.k bir 
tehlike atlattı. 

ilk partinin bundan ııonrakl kls.. 
mı değişmedi ve (2.---ö) Fener le. 
hine bittı. 

İkinei devreye Fener başlıyor. 
Oyun yavaş yavaş durgun bir 

hale gelmcğe başlamışı: ki birden 
hücuma geçen Fenerliler otuzun. 
cu dakikada Niyazinin sıkı bir şü.. 
tü ile üçüncü golü kazandılar. 

Bundan sonra yapılan tek, tük 
alanlar bir semere vermedi Ve 
maç da (3---0) Feneri>ahçenin ga. 
libiyetile bılli 

NASIL OYNADILAR? 
Vefa tak:.rnı eksik kadrolarile 

elınden geleni yapmışl:r. Üç gol 
yemelerine rağmen Jc:ıt'ıyyen ezil. 
menıişler, bils..k.is sık sı.k gol vazi. 
yctlerinc girmişlerdir. Biraz. pns.. 
lan olsaydı sayı kazanabilirlerdi 

iorlan Alinın ayağile 1lk goll 
atıyorlar. Dakika (3-0). Alt 
soliçi Hayri bugWı iPvkalAde 
zel oynuyor. Az sonra C:~du• 
rinci devrP.nın bıttiğınt -bJldi 

2 ci devre; Oyu. a Pcrah 
akını ile ba~land~ Fakat 
alam:yorlar, oyun çok sert ol 

Oyun 3-2 Beyoğlusporun 
biyctıle biliyor. 

İ. SPOR - SÜT ~ ~A ·t 
Bu maç haftann en eh=m 

oyunu olmaıı dolaysilc he:
kım en kuvvetli kadrolarlle 
hada yer ald.lıır. 

Oyun sür ~ili ve zevkli 
s. Sporlular netice nL. n r. 
kiz çizgisi ü~tlınden at lan 
Süleymaniye kalec:sınin e 
Süleymanıydılcr aç•lıruyıı t 
d.lar. 1. Spor rr.tid•'aa". epey 
like atlatıyor. Soldıın bırakın 
le direkler, kıırşıl yor İ S 
kınlarım Tar .k ç .,nıyerek lı 
diyor. Az sonra gere ır 1. 
hücumunda frnyt vazıy etl 
gorüyoruz. Bu şek ıld,. bırıncı 
re 1 Spc run b kınu; ctı 111 
berabere sona eriyor. 

t. Sporlular n: ll.ı.kıı g !ip 
mek istiyorlar. İlk anlarda 
bir ıJ.k.ma Kadır llk l. S;ıor 
atıyor, dakıka (10) mağlüp 
yete düşen Sulo anıyeı.ıcr 
larını s)kla~t:rıy~.~..ıı For1sr 
yıf elmas; bert 1. Spor mıid 
karşıs:nda bir iş göremiyor . 
dakikadan sonra !. Spodulııf 
lıyorlar ve Süleyır.anıye ııı· 
mühim tchli1':elcr :ıtk.! ;•er· 
dan bir ak: nda 1 Sporlular 
man.•n ayağile ikin<" ı;o!lc. 
yorlar. Dakika (~!). H<" .. 
sından soldnn bır alr.nda ı< 
çüncü l Spor 1 u at· 
kikalar aç lıyorlar ve Su 
niye de gene Kadir dorı! .n 
atıyor. Dakika (40). Art•Jc 
1. Sporlular Jı!J;,m. G~ne 
kadar sürerek cetırdıği t 
şinci defa Sülcyınanıye :ıR 
yerleş'.iriyor. Dakıl a (43)· 
sonra oyun 5--0 1. Sporlııl:ıt' 
liıbiyetile bitti. 

BA 
Rir 

MA 
j tiyor 

OSl\U Ş.A 
Şkl. de 

6TAI<SIT'f 
Satı'.ır 

Galata, okahr Cad
Tel : usa "'°""t : O 
C•'- %8. F. .tı1ı. 1 ı t;ııel' 

s ı: 

Şehir tiy 
TE! ER\.Şl 

TlS'tr~ıı# 
Dı• • 1

L .ım •••' ' ~ 
EMİLİ ,GALO 

t..tiı..Ial uddı 'inı!e ı< 
lı.hAll ıJa ' 

Du akşam ı.•jt Z0:3!ıt 
KiRALIK OD~ 

Her ııii.n ldfed• Co :ı.k T.,,., 
Fener takı.mı ise oldukça kuv • 

velli çık tığ : halde vasatları yukarı 
bir oyun gösteremedi. MıW küme. 
ye girerken bu takıma neler ıa • !----------....-". 

bı.l~\ vrri Ur 

Z!Ill olduğunu bir başka yıı:z:nuza 
bırakıyoruz. 

imla terlıbatı• hakkındaki ihtira p A. Z A R T E S İ 'ı.at •• ha~ındaki ihl<ra için t:.tısat 
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beratı. 

Dün yirmi iki oyuncunun en 
iyisi Vefa kalecisi Hüsamettın ıdL 
BEY(){;LUSPOR - ALTINTUG 

DOKTOR 
&alız C e111.ı 

LOK !AN" rn1d~ 
DAHİLiYE MtlTF.lJ}\ 

Divnn:vnfo 10~ . 
''l'la frne ıııaaUPrl: ı .. -. • ti r,I· 

158'! No. lu ihtira beratının ihtiva 
ettıg i hukuk bu krrrc ba~as na •Çifte darbeli dahili flıtiraklı 

mal<.inelercle ıslahat. hakkındaki 
-· 

Ay 2 - Kasım 95 
devir veyahut icarlı Türki)f'rle 
mevkii fiile koymak icin saliihiyd 
d:ıhi vHilcbileceği teklif edilmek
te olmakla bu hususa !azla malı1. 
mat Edinmek lstiyenlerin Galata-

da, Asl:ııı han 5 ınci kat l • 3 nu 
maralara muracaat eylemeleri 

il~ nolunur. 

Nqr!,-:ıt Olrt'ktttrli: <:evcleL Ka,,,bilgıo ı 

.SON TELOIL'J"> MATRAASI 

Ya&ati 
ea. d. 

8 02 
13 28 
16 18 
18 37 
20 08 
6 24 

-
Vakit 

-
Güıı"'f 

Öğle 
ikindi 

Akt•m 
Y at.ııı 
lmtıak 

-
Ezani 
sn. d. 

1 25 
7 52 
9 41 

12 03 
1 33 

11 44 

ihtira ıçin lktısat Vekaletinden is.. 
lihsal edılmiş olan 7 sonkıinun 1937 
tanb ve 2400 No. ihtira beratı, 

Ta(silıi.tı yazılı ihtira beratlan 
Üzerlerindeki hukuk bu kerre baş
kasına devir veyahut lcatlan Tür. 
kiyl'de me\·kii (iile konmak için 
salahiyet dahi verileceği tekli( e
dil'1'.ekte olma'<la bu hususa fazla 
malumat e<linnıek l>tiyenlerin Ga. 
!atada, Aslan hıın 5 inci kat 1 - 3 
No. lara müracaat eylemeleri ilan 
olunur 

Fener ılad:nda ilk maç Bey. 
oğluspor • Altıntuğ saat 14 de ha.. 
kem Şazi T ezcanın idaresınde baş 
landı. Oyunun ilk dakikalarında 
Beyoğluı.'Porlular hakimiyeti tesis 
eltıler. Az sonra uza·ktan bir fıri. 
kıklf' birinci gollcrıni kazandılar. 
Dakika ( 14). Bu gol Altıntuğlu • 
lan faaliyete getırdi. Oyunun or. 
talarına doğru gene !irikıklen Be. ' Göz HekiııJ 
yoğlusporlular ikinci gollcrinı ka. 1n ' . 
zandılar. Dakika (27). Oyun ~eri. · Dr. Murat Re 
ll!iti. All;ntıığ hakim oynamasına l Se~·oi:lu - Yatma 
rağmen, torların ~eriksizliği ne. ı sokak No. 2 
ticede debi.şi'<hk yapmıvor. Sajt • \ M~y.,ne ~a h • 
-IJın bir akına Altıntu&lular sanlr. l amet.,-•tı fıbı• a P 


