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Balkanlar 1 

ağıza sığan lok
ma değildir 

ı Albay 
Donavan 
Suriye ve Filistin yo· 
lu ile Ankaradan Mı

sıra gidecek 

Metaksas için 
bu sabah büyük 
bir ayin yapıldı 

İtalya, Yunan cephesin
de boyunun ölçüsünü al· 
mııtır. Almanya da B~}: 
kanlara taarruz ettigı 
takdirde kendisi için 
ltalyanınkinden daha 
b,.Aka türlü bir akibet 
mülihaza ebnemelidir •• 

Ankara 2 (Husu.si muhabirimiz.. 
den) - Dün sabah şehrimize ge
len, Amerika Cumlıurreisi Ruz • 
velt'in şahsi mümessili albay Do
navan buradan Suriye ve Filistin 
tarikile Mısıra gidecektir. , 

Kardeş Yunanistanın mütevaffa 

Baş Vekili General Metaksasm is- M" l J"' 
tirahati ruhu için bu gün saat 11,30 1 1 
da Taksimde.ki Ayatriyada kilise
sinde büyük bir ruhani ayin ya • 
pılnııştır. 

Yazan: ETEM 17ZET BENiCE 
Misafirimiz dün saat 11 de Ebedi 

Şef Atatürkün kabrini ziyaret e
derelt manevi huzurunda tazimle 
eğilmiştir. 

Ay:inde Vali ve belediye reisi 
Lı1tfi Kırdar ile vilayet erkanı, 

Yunan baş kon90Josu, ikonsolos • 

lok mensupları, şelırimizdeki ecne
bi koruıoloslar, Yunan kolonisi ve 
büyük bir kalabalık hazır bulun • 

Şefim izle 
Majeste Kral ara
sında telgraflar 

Alman clevlet tefi Bitlerin ııöy. 
!ediği •utkun Balkanlara ait olan 
kısmı tahlil ve tefsir mevzuu oL 
makta clevam edecfJıktir. Eğer, 
Hitler: 

- Balbnlarda asla &fiırilmib 
7oktur. Her ne pahawuı olursa 
elsun buradaki. ıullı ve istiluan 
muhafazada menfaatim.is vardır. 
Almaayanm bütilıı tuefi Ue BaL 
bnlarclald siikfuı n em.niyeti P. 
ran ti ediyoruz~ 

Demi§ olsaydı, belki bu temiıtin 
Hola.ndaya, Belçikaya, Norv~e, 
batti Yunaniatana verilen temi. 
nala nazaran bir dereceye kadar 
farklı olup olamıyacatı üzerinde 
tereddüt hasıl olurdu. Halbuki, 
Alman devlet ıefi bu defa tebdi. 
dini yaparken sarih ve cesur oL 
maktan çek.inmemiş, dolambaçlı 
sözlere .apmamıştır. Bitlerin ilk. 
baharda: 

- Bulgaristanda, Yugoslavyada 
İngiliz tesir ve temayülü görü • 
yorum. İngilizler bu memleket • 
!erden geçerek bize hücum ede. 
ceklerdir. Bunun için ben hücu. 
ma geçtim ve le§Cbbüste takad • 
eltim ettim.~ 
Demlyeceğlnl temin ed•n hiçbir 

TUİyet ve garanti yoktur. Sözleri 
llftlkP,.•ılan sadett bitaraf olıoı.. 
ya, ingil~ tesirinden n:tak kalmı. 
ya, hatta kendisi ile bir ve bera. 
her bulunmıya teşvik ve davet e. 
ılici mahiyette de değildir. Bil&.. 
kis sözlerinin, Balkanların yeni 

•izama, Alman lnzıbat ve ittifakı. 
na girmesinden ümidini kesen bir 
havası ve kokusu vardır. Bu hava 
ve kokuyu bir takım bahanelerin 
takip etmesinden bi.lıakkm §Üpbe 
etmelr. gerektir. Yonaniatanda in.. 
ciliz lutaatıntn bulunD§U veya ço. 
falışı dahi Almanyarun elinde bir 
•ahane olabilir. Bulgaristan veya 
Yugoslavya Yunanistana İngili:& 
btaatının, harp malsemeslnin geL 
nıesini menedemezler. O halde, 
Almanya: 

- Yunanialanda İogill:& tiimeıı.. 
!erinin çotalması ayni zamanda 
bana karıı yapılacak bir hareket 
kaııtine matuftur. 

Bahanesini ortaya sürebilir. Ve.. 
7ine Bitlerin: 

- ingilte~ nerede ıörünürse 
Almanya ela oraya hücum edecek. 
tir .• 

CUmlesl Almanyarun Yunan • 
İtalyan harbine müdahale edece.. 
linin de bir işareti sayılmak ge • 
l'elltir. Zira, Yunanistanda İngiliz 
kuvveti, İngiliz tayyaresi, lnı:iliz 
harp malzemesi ve vasıtası var. 
dır!. 

Her bakımdan, Bitlerin Balkan. 
lar hakkındaki wzü dikkat mev • 
tuudur. Bu itibarla Almanyanın 

Cerek Yunanistanda 1nı:iliz kuv • 
\>etleri bulunııuısını bahane ittihaz 
ederek, gerelı. Balkanları İngil • 
terenin Almanyaya hücum maksa
dile işgale teşebbüs edeceğini ve.. 
•ile tutarak Balkanlara karşı te. 
cavüzi şbir harekette bulunması 
il>tiınali çok kuvvetlidir. Ancak, 
Almanya bu tecavüzünü ilkba. 
harda mı yapacaktır, önce Peten 
Pransası, İspanya, Cebclüttarık 
istikametinde ve Akdenizdeki, AL 
rikadaki İngiliz üsleri, donanması 
iiıerinde yapacak, sonra mı Yuna. 
nistan veya Balkanlara dönecek. 
tir?. Burası henüz me~huldür. Ma. 
•haza, şubat ayı içme girmiş bu. 
lıuıuyonız. Nihayet birkaç hafta 
içinde Almanyanın hangi istika • 
illette veya kaç istikamette taar • 
l'tıza geçeceği anlaşılacaktll'. Eğer'. 
bu taarruzun istikameti herbangı 
bir bahaneye istinat ederek bita. 

(J)eYallU 5 looi ATfada) 

fncillz kunetlm Trablusgarptıı ftalyıınlardan aldıklan ftllfalan -,ine İtalyanlara karfl Jrullaııryorlar 

Albay Donavan Hariciye Veka
letini de ziyaret etmiş, akşam Ha
riciye Vekiıleti umumi kıltibi Nu
man Rifat Menemeneioğlu tarafın
dan Anadolu klü bünde misafirimiz 
şerefine bir ziyafet verilmiştir. 

muştur. 

Ankara 1 (AA.) - Yunan hü· 
.lı:llmet reisi General Metak.•as'ın 
ölümü münasebetile Reisicumhur 

İsmte İnönü ile Yunan Kralı ikind 
(Devamı 5 IDcl -fada) 

l v; d l Eritredeki ltal- 1 Brendizi önün-

C
G • ~!J.d'gan yan ordusu de bir vapur 
ezaır e nu- . k" b .. 1 .. d"" • l d. 
k 

.. / d. ı ıye o un u torpıl en ı tu soy e ı 
İnglUz topları Ba
r en tu mevzilerini 
dövmeğe başladılar 

Tepedelenden rlcat 
eden İtalyanlar çok 
ganalm bıraktılar 

Mareşal Peten 
dün Hitler' e 

cevap verdi 
-----

Bir bar sahibi diğer 
bir bara g·rmek isti
yen bir artisti yaraladı 

rransızıarı Ma· 
reşal Peten•ın 
etrafında toplan· 

Atina 2 (A.A.)- Yunan Bahri. 
ye Nezaretinin bildirdiğine göre, 
Papanikolis ismind<~i Yunan de.. 
nizaltısı 28.29 gecesi Brendizi a. 
çıklannda 6000 tonluk bir İtalyan 
vapurunu torpillemiştir. 

Amiral Darlan ce
vabı Parise götürdü 

Bern 2 (A.A.)- İsviçre gazete. 
!erine göre, Amiral Darlan Parise 
gitmek üzere Vişiden ayrılmıştır. 

BAdlse saklanmak lstenllmlş lsede, bir 
llıbar zerine meydana çıkmıJtır 

mıya davet ettt 

Afri-Fransız 
kasında yeni 
milli teşkilat 

Londra % (A.A.)- General 
Veygand dün Cezairde bir nu. 1 

tok sövl~mi ve f'ransızları 
Mareşal Petenin etrafında tnp. 

• 
ilk Habeş or-
dusu harekat 
sahasında ••• 

Kahire 2 (A.A.)-Dün gece geç 
vakit, İtalyan doğu Mrikas.ındakl 

(D•VLD!l 5 inci sayfada) 

, 

TEPEDELENDEN RİC'AT 
Atina 2 (A.A.)- Radyo, dün ak. 

şam Yunaıı kuvvetlerinin ınuhte. 
lif noktalarda birçok muvaffaki • 

(Devamı: 5 tn.ı eayfada) 

İsviçre radyosuna göre, Anıira. 1 
lin Parise gidişi, Bitlerin Mareşal 
Petene vermiş olduğu cevap ile 
allikadardır. 

ATATÜRK' ün 
Borsaya son 

geldikleri g Ün 

Müddeiumumilik dik.kate değer 
bir yaralama vak'asının tahkika
tını yapmaktadır. Vak'a şudur: 

Tarla başında Hacıahmet sokağın
da 8 numaralı evde·Avangilida is· 
.nıinde Beyoğlu barlarından birinde 
çalışan güzel bır Rum kızı otur • 
maktadır. Barda Doli ismini kul
lanan artist kız son zamanlarda 
iyi şöhret kazanmış ve diğer bar 
sahiplerinde kendisine karlı tek -
liflerde bulunmai(a başlamlşıar -
dır. 

:ı.~. ~t A·= 'lıyr. b-.ı t klit 
!erden birini kabul etmiş ve ç:ı 

lı=akta okluğu bar sahibine de 
vaziyeti haber vermi tir. 

Fakat yapılan ihbar ve iddiaya 
göre bar sa hı bi buna razı olmamış 
ve A vangiliya 'yı bırakmamak için 
elinden gelen her şey ı yapmıştır 

Nihayet bundan birkaç gün evvel 
güzel artist ile bar sahibi arasında 
bu yüzden kavga da çıkmış ve bar 
sahibi Avangiliyayı üç yerindell 
bıçakla yaralamı~tır. 

Hadise bu kadarla kalmamı,, 
-yapt ·;ından pi~an olan bar sahibi 

(DW.lliil G inci •rlwal 1 
)anarak, ona itımat etmeleri 
tavsiyro;inde bulunmuştur. 

General bilhassa deml§tir 
ki: 

Din Barsalla beye. 
canlı meraslr y=ıpll· 
dı, bagln de Meri· 
n o ı fabrikasında 

Usküdar Halk- Otobüsle duvar 
•Fransız Afıikasının bazı 

kısımlarında, yeni milli teşki. 
!at için büyük adımlar atılmış. 
tll'. Propagandalara kapılanlar 
ağır surette cezalandmlacak • 
!ardır.• 

evinin hu arasında kalan 

1 
General, birkaç zamandan • 

heri devam eden şayialara ina. j 

nılınamasıııı söy liycrek, ııut. 1 

Jr.unu bitirmiştir. 

-

Q 

.--~-····, 

merasim yapılacak sabahki koşusu 
Bursa 2 (Hususi muhabirimiz. Ü .. . 

d ) Eh d• ş ı· · At t·· k.. sküdar Halkevı tarafından ter. 
en - e ı e ımız a ur un t· ed·ı 3 kil tr lik k k 

B d f el. 1 . dil ıp ı en ome e rr o • 
arsaya son e a g ış erı, n b bah 1 t• ed 

Cu.mhnriyet meydanında büyük Bşusu .u1. !~M.. ~aDP' .. ınışğ • ,~~_:~u· :.= 
· 1 1 . d ırıncı 16 1 unır o en, N'LJ,ln; ıgı 

meraSlm e anı mışbr, Merasını e, Se f" D .. kın . ·· ·· ·T· · ·· O 
vali ve hükumet erkanile mektep. h Y Eı buo ecıd .. edr?. uç·uı~·cu· uMgu r. 
ı ·ı b" ı h lk ı an r ç, or uncu uğu ehmet ı er ve ın erce a bu unmuş • Kaf d b · "liğ .__ t Ak im .,, 1 Ebed' Ş fi a ar, · eşıncı ı ıue a 
tur. uç sene evve ı e n Bur. k 1 dı K 29 itiş" ~ 
aaya ayak bastığı yerde bet daki. ":":~ ar r. ~uya 1 

• 

bir zavallı 
Karagümrilkte Dervil AJJ mahall~ 

ainde 12 numarada oturan otobüs b"
Jetçisi Abdullah oğlu He;rrettin dfln 
Balatta Nusret Paea caddesinde 178 na. 
maralı otomobil tamirhanestnden çı

karken, çok der olan yoldan geçen IO
för Hayrinin idaresindeki ot.obüsle dı• 
nr arasında k:alm1ştır. Hayrettin mub• 
lellf yerlerinden yaralanmış. 1<>för ya• 
ltalanmııtır. Bu sabah bir 

motosiklet 
kazası oldu 

J " ~. 
UGAllDA: 

ka tazimen sükut edilmiş, bonu rnış · 
müteakip Parti reisi bir nutuk l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m 

Doğu Afrikasıncta son vaziyeti gösterir harita 

söylemiştir. 

Bundan sonra ibideye bir çe.. 
lenk konularak toplantıya nihayet 
verilmiştir. Bugün de Merinos fab. 
rikasının Atatürk tarafından açı. 
lışının üçüncü yıldönümli dolayı.. 
aile fabrikada merasim yapıla • 
caktır. 

Ankara caddesinde 
bir motosiklet 

bir adamı yaraladl 
Bu sabah Ankara caddesinde bir iyi netice Vermiyen bir tedbir 1 ""7~ ~ .~~~~~ 

motosiklet kazası olmuştur. ' MUTHJŞ BJR ·~ 
Mehmet isminde biri idare et. .. •• B b k h tt d ı

1 1

ı 
ti~ :::~~~:~:!:1'~:;.d:::~ Kop r u- e e a ı n a ı :: • :: 
:;:ajını dönerk~n b!rdenbire bir gu·· nde 40 vapura 150,:TEFR1KA 1 

.. kamyonu ıle kar~ılaşmış ve ı, 

~::.:::~~!t~.i:~~ :ö~ç:;;~::a yolcu bu 1unabi1 m iş ' :: B i l e n 
nın elindeki supurge ve faraşı par. • ,• 

çaladıktan sonra büsbüt~. seyrini l ; .Ja m 
kaybetmiş ve Ankara borek ve K k d ı J Uı 
pa•t• fırınının cameka~ına .ç~rpa. Beşiktaş - ara öy arasın a müs- :~ 
rak devrilmiştir. l\fotosıkletı ıdare ı ı Ol 
eden l\fehmet; yüzilnün muhtelif takil tramvay seferleri kaldırılıyor! :~ un ur . 
yerlerinden yaralanmış, fırının cıı.. , , 
mekioları parçalanmıştır. Bebek • Eminönü tramvayla • müstakil tramvay seferleri tertibi 

1ı ı• 
rmda izdihamı hafifletmek üzere düşünülmü ede Karaköyden Be- :• BUGÜNKÜ HAR- ı: 

(aısicf) 
Tepedelenl tabliye 

ltalyanlar Tepedeleni tah
liye ediyorlarmq. 

Şirketihayriyece Koprü • Bebek şı.ktaşa dönmek üzere manevra ı ~ 
arasırı<ia vapur seferlerinin sıklaş- (Denmı :; inci sayfada) 1ı BİN IÇYÜZÜ !ı 
tırılmasından muvafık netice alın- A. • 11 ~· 
madığı görülmü.ştür!.. ASKJ18 GuZJLE 11 :~ Dün başladığımız bu yeni •: 

Şirketihayriye bu hatta günde 11 C E p B E L E / telrikamızın ilk çıkan 'ı 
40 vapur tahrik etmiş:;e de, her gün 1 1 ~ kısmının hulci•asını da i 
topu topu 150 yolcu temin oluna- B" • ~ b ·· k l ! 
bilmiştir! .. Bu vaziyet karşısında Jngazı Ve 1~ aga~d· o u3;;~ arımıza / 
Bebek • Eminönü tramvay sefer - 1

1 ta ım e ıyoruz. 1~ 
d• ıerinın tatili hakkındaki düşün - T epedelen •· · 

ceden taınamne vaz geçilmistir. 1ı 5 inci sayfamızda 

BU:im Mahut arkadQfla bu 
bahsi konufuyorduk da: 

_ Tahliye etmuinler 
ne yap•ınlar? •• 

Diğer taraftan yıne Bebek hat - Trablusgarp cephe inde İngiliz ·~. mutlaka okuyunuz. 
tında iz4ıhamı hafifletmek mal< • Nil ordusunun ilk hedefi ~imdi • 
sadilc B~iktaş • Kaı aköy arasında .(Devamı 5 inci sa ·fada) \ı~"=·~~.,.·==zııı==• 

Diyerek, ilcive etti: 
_Adı üstünde: Tepedelen. 

** 

ÇERÇEVE 

Csliip meselesi 
NECİP FAZll. KISAKÜREK 

Holandahlar, Almanlara kar. 
şı duydukları sevgiyi, hariku. 
iade ve mukabelesi imkiınsı:ı: 

hır fullıp içinde iafde yol .. ııu 
tutmuşlar: 

Bir Alman ubiti Holandada 
herhangi hır gazino, lokanta, 
pasta salonu ve bwıa benzer bir 
yere girince, oradaki Hol:uıda. 
lılar topyekun §apkalarını aL 
lıp çıkıyorlarmış. Dıls.iz, fakat 
hareketli makine adamlar gibi, 
şapkalarını alıp çıkıyorlarmış. 
Nihayet Alman kumandanlığı, 
hakikaten mukabelesi imkansız 
bu üsluba karşı şu tedbiri al • 
mış: 

Bir Alman zabitinin gireceği 
umumi bir yerden hiçbir Ilo. 
landalı 15 dakika geçmeden dı.. 
şarıya çıkmıyecak.. Emir •mir. 
dir; itaat gerek. .. Bolandalılar 
bunun da çaresini bulmakta ge. 
eikm<rniş. Bir Alman zabiti her 
hangi bir yere girince oradaki 
Uolnndalılar, yine dilsiz, fakat 
hareketli birer makine adam gi. 
bi hep birden saati erini çıkarı.. 
yorlar, masalarına koyuyorlar, 
15 dakika geçer geçmez yine 
hep birden ve topyekun o yeri 
bırakıp gidiyorlarmış. 

Sevgi ifadesinde doğrusu müt. 
hiş üsliıp!. Sahiden (iisliıb • u 

beyan aynile insan) mı~ .. 

• (Bitler) nutkunda, İngiliıle.. 
rin kara orduJan vasıtas .. ıe AL 
mantara bir taarruz ihtimaline 
karşı gülerek dedi ki: 

- Eğer böyle bir niyetleri 
var a, istedikleri yeri ı:öster • 
sinbr de orasını boşaltayım, ge. 
lip yerleşsinler. Ondan sonra 
hesalpaşolım!. 

Nükte bakımından güzel söz! 
Fakat bütün si..temini Alman. 
lardan gelecek mecburi bir ta. 
arruz esasına göre kuran ve 
mukabil taarruzunu "6nraya 
saklıyan bir politikaya karşı bu 
söz: 

- İngiltereye taarruz etmek.. 
kD ôcizinı!. 
Manasına gdmeıı nıi?. 
Sabiden (w lıib.u beyan aynile 

insan) mış .• 

NOT.- Ba a (Maraşlı genç. 
ler) imzasile mektup gönderen 
yüksek tahsil mensuplarına: 
Mektubunuz, tayin ettiğirıiz bu. 
luşma tarihinden iki gi.:n sonra 
elime geçti. (Güzel sanatlar a.. 
kademisi) sömestr tatilini ge. 
çirdiği için oraya gitmiyorum. 
Hemserilerime karşı hassas ol. 
dı ·mu bilmeniz ve beni bır 
gün (Son Telgraf) da aramanız 
4teğimdir 

İKİNCİ NOT.- İzmitte B. 
Tan doğmuşa: Anlattığın12 

tıadıseden ve teveccühlerini.z • 
den ~'Ok mütehaiı;ısiın 



\70 metre 
bataklık! 

DERNE ---
c:UŞTU ---

O~rne dü§tü. Boyuna dii§ü· 
yor. Bir zamanlar, frank dii· 
§erdi. Şimdi, İtalyan tehirleri 
düşüyor. Derne mi düıtü, İtal· 
ya derde mi dii§tü, can kaygıaıı
na mı düttü? •• Huliwa dii§tü 
ve dü§Üyor. " 

Bir arkadat: 
- Deme düımedi. ltalya 

derine düıtü, 
Dedi .. 

UÇ GENÇ - -KIZ MASAL/ -·------
Üç genç sevgililerioe kaç

mı;ılar .. Üç gün üç gece kay· 
bolduktaıı aonra, nihayet bu
lunmuşlar .. Fakat, z:avallılar, 
üç gün üç gece sokakta kal
ml§lar, gidecek bir yer bula· 
mamıılar .. Bu soğukta sokak· 
ta kalmanın ızbrabmı dütü· 
.11un. t:vlerine teslim edilmiı
.ler de, ;;:a vailılar, sıcak bir o
Ja, bir taa ıncak çorba bnl· 
IDllflar .. 

A§k aıcaktır amma, inpna 
böyle ayaz da kestirir. 
ERKEN PAÇA 

SIVAMAK 

Bu sene, belediye plij lakır
cl.ıaıw erkeu odaya attı. ~ 
telerin yazdıiıua göre, Flor
ya plajları hazırlığı daha 
§İmdiden bqlamıt! Halbu • 
ki, soiuk, kar, bıılie henôz 
kara kıt ortaauıdayı.z. 

Geçen sene hatırlarsınız, 

Florya plajları, mevaim bat
ladıktan bir ay aoııra açıl· 
mııtı. Bu aoğuk havalarda 
plajdan bahsetmek insanı da
ha beter ii§ütür, amma, bu er
ken paçayı &lVayı§, tedbirde 
kusur etmemeği itadc etti
ğinden, takdirle kartılanma· 
lıdır. 

KOMiSYONA - ---
ÇATIYORLAR 

Bugünlerde, gazeteler mü
temadiyen Fiyat Mürakabe 
Komisyonuna çatıyorlar. Pey• 
nir meselesi halledilmemiş, 
60 bin liralık ihtikar mesele
si halledilmemif., 

Hala, ne bekıeniyor, neden 
karar verilmiyor, diyorlar. 

Haliçteki derin batak
lıktan metrepoliten 

yapılamıyor ! 
Şehrimizin imar plinı hazırla

nırken, istanbulun altında bir met
repoliten şebeke:il kurulması için 
de tetkikler yap~ fakat menfi 
neticeye varılmıştır. Şehrimizin 
bazı yerleri çok yüksek ve bazı 
nolctalan da alçak olduğwıdan 

metrepoliten ~bekesi. tesisine im
kan görülmemiştir. Bilhassa Hali
cin 70 metre derinliğinde bataklık 

olması bu kadar derinlikte tünel 
kazılmasını icabet.tirmektedir ki, 

milyonlarca fua sarfına ihtiyaç 
vardır. Bunun için ancak kısım kı
sım politen tesisatına imkan gö -
rülmüş ve Kasımpaşadan Şişliye 

de bu şekilde bir tünel inşasının 
mümkün olduğu anlaşılmıştır. 

Ayni şekil<h! Taksim - Toohane 
arasında da bir tünel açılacaktır. 
İleride bu hususlarda esaslı teUtilc
ler yapılacaktır. 

Sümerbankça Tesellüm 
Olunan Yapağılar 

Yapağı tüccarlarının koordinas
yon heyetinin lı:ararı mucibince 

mevcut mallan hakkında verdik
leri beyannameler tetkik edilip 

icabına göre hareket edilmekte -
dir. 

Bu meyanda yeni postane cadde
sindt! Erzurum han 29 numarada 

tiftik, yapağı tüccarı B. Mehmet 
Beyazıt da beyannruııi!Sini vermiş 
ve deposundaki 100 bin kiloyu mü
tecaviz yapaklar Sümerbank ta -
rafından tesellüm olunmuştur. 

K'OÇtlK BABERLtB 

ViLAYET oe BELEDlYE: 

+ Taksi tabdldatınııı. ka]dınlmıw 

lçjıı vi!Ayet tarafından yeniden ,•ckA
lele müracaat e<lilmi~tir. 
+ Be;iktaş - Taksim otobüslerinin 
~· 8000 lira mnır ettıti anlalıi
mııtır. 

+ Eyübün imar plA.nlan hazırlanmış
tar. I11k.ele civ.aruı.d.a bir b.iıkAmct. ma
hallesi kurulacak, Eyüp cam dnjn etrafı 

açılarak bahçe yapılacak ve 16 mart ı;e
bitlı'}lne iki ss!alt yol inşa olunacaktır. 

TiCARET oe SANA.Ylı 

+ İtalya ile olan anl~a;ma bitmeden 
evvel bedelleri Ci.Jmhuriyet Merkez. 
Bankasına yatır~ mallar ithal edile
bilecektır. 

+ Amerikadan demir getirilmesi içın 
hükO.met 800 bin dolar akrediU! ver
~tir. 

Yer altında ya ayan 
insan otaııarı 

1.939 harbi iıısanlara türlü hayat 
şekilleri öğretti. l'tleı.elıi Londralı

lar, artık yeraltında yaşıyorlar. 

Bu şehirdeki sığınaklarda türlü 

tertibat ve konfor vücwle getiril. 

miştiı-. Yeraltında barlar, sinema. 

lar, meyhaneler vardır. 

lnı:iliz &azetderi, &eçeıılenle. iL 
ha şayanı dikkat bazı havadisler 

ve.riyorau .Tqeklı:ül eden bir -ıı 
&nJp, Londrada yera!tıncla muaz

ı:ıun otellu ı...,. etmek 6zere, 1La. 
zırlanıyormıış. Bu otellerin her 
türlü konforu bulunacak, rahat, 
ferah ve geniş olacak. 
Lonıra, 6 milyondan fazla nü • 

fusu ile, bir küçük devlet hudutları 

iı;inde yaşıyan insan kadar va -
tandaşı barındırıyor. 

Amerika Cwnlıuriyctçi partisi
nin .sabık Reisicumhur namzedi 
Vilki, timdi, Loadranın "ewa.kla
rım dolaşmaktadır. Vilkia. ilk in.. 
hbaı hayranlıktır. İngjliz:Jerin so
ğukkanlılık derecesini parmapm 
Uiırarak seyrediyor. 

Bütün mese1e, bu lıale ~lebil
mektedir. İngilider bugfüıkü ha
yat şartlarına inlıbak etmişler, bu 
hali, keııd]eri için bir skıntı oL 

maktan çıkını !ardır. Artık, Bri_ 
tanya adaları halkı, sonuna kadar 
mukavemet edecektir. Çünkü, ilk 
sinir buhranı ,tereddüt geçmi~tir. 
Aylarca, yıllarca hütüu gocekı·ıni 
sığınakta geçiren insanlar korkak 

değil, korkunç olur. 
Bugiin İngiltere, mütemndiyen 

yaptığı yeni silahlar, yeni teşki -
!atla hakikaten korkun~ bir man
zara arı:etmektedir. 

RESAT FEYZi 

Hava Kurumu 
talebe iç ·n YO

zet yaptırıyor 
Yeni Kollej ve İstiklal füeleri 

talebeleri de umumiyetle havacı
ı,_k dem iıine &'Za kal"'Qnl ~ -
!ardır. Mektep talebeleri arasında 

Yahu, ne gafil adamlanı • 
nız. Bir meaele komisyona 
havale edilince, ondan hô.!A 
ıür' at beklenir mi?. İtler lw
misyonda, o kadar 1 
SiNEMA 

+ İngilizlere 4-0 bin balya tiftik sa
tılmıttır . 

+ Hariçten kahve ıelmiye ~
m>;>tır. ilk ı:elen parti 2270 çuvaldır. 

havacılık aşkının uyanması için 
Türk hava kurumu mekteplerde 
konf,.-.. :-ıar vermeğe baslamı~tır. 

Pek y~;ıda talebeye mahsus ro
zetler yaptırılarak aza talebeye 
tevzi olunacaktır. Türkkuşu kamp

larının çalışmalanm tesbit eden 
!ilimler de gösterilecektir. Hava 
kurumunun bu mesaisi tayvare -
ciliğimizin istikbali hakkında pek 
büyük ilmitl"r vermektedir. 

l --·--<>--

K.APICISI 

Bir sinema kapıcııı, kıakanç 
lık yüzünden bir adamı ya
ra)amlf ! Bu hareketi, bir sine
ma kapıcısının yapmaaı ıaya· 
nı dikkat! Çünkü, modern ha· 
yat 5&hnelerini gösteren lükı 1 
hayat filmlerinde, k11kançlık 
için yaralama yok ki.. Hatta, 
luakançlık yok 1. 

Acaba, kaplCI, eoa zaman• 
tarda film ae1ıetıniye IUç va• 
kit bulamıyor muydu?. 

AHMET R,f.UF 

MVTEFERRIX.ı 

+ İlle okul talebelerine yapılan 711r
dımın art~ırılması kararJaş.mıştır. 

+ 4Ş ya~ndaki dostu Fatmayı ta
banca ile oldüren poU. Sab<i Gıilteki

nin muhakemesine başlanrrua:tır. Sabri 
dostunu korkutmak isterken tabanca ... 
wn kazaen patladığını söylem:i~tır. 

+ Su.oa7 ve erler bundan sonra si
vil klüplerde spor müsabakası yapamı
;,acaklardır. 

+ ll1illi Piy~onun önümüzdeki ke
şldesi Eminönü Halkevinde çekilecek
tir. 

+ Haricb'e Umumi Kitibl Numan 
Jlibt Mene..-cioilunwı euı.ıe..ı inhi
,~ umum müdürü naklıyat şu.besi 
müdürü Bedii Bükıaş kalb sekle»inden 
vefat etmiştır. 
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BILLOR KÖSK 
~ 

BÜYOK AŞK ROMANI 

SELAMİ iZZET 
Cemali evvela Pertev Dayı gör

dü: 
- Günaydın Cemal Bey! diye 

seslendi.. Kaçmayınız, kaçmayı -

ruz, bu kıyafetle hayduda benzi -
yoruz amma, bu gene de kaçma -

ruza sebep olamnz ... Buyunınuz, 

su b~ında oturacak çok yer var. 

Ceır.alln sı~asına imkfuı yoktu. 
Çaresiz yanlarına gittiler, Afileyi 

takd.m ettı. 

Afıfe ahbap bulduğuna pek s~ 
Wıdi, Şefik ile kıırdeşinln ellerini 
candan sıktı. 
Şe~· 

- ICJyafelimiziıı kusuruna bak
mayınız dedi, arada sırada Alemda
ğına kadar yururuz, bugti.n dönüş
te yolu bıraktık da kestırme olsun 
diye dağ tepe tırmanarak döndük. 

Afife Faı.kaya solruldu, kızın göğ

süne tak tığı dağ çıçeklerıne baktL 
- Ne güzel şeyler bunlar!. öm

rümde böyle çJ96k görmedim!. 
Faika hemen çlQ!!ıklerı gögsün

d~n çıkardı: 

- Buyurunuz! dedL 
- Teşekkür ederim, bu yakın-

larda var mı?. 
- Yakınlarda yoktur ,çok tepe. 

lerde bitiyor. 

!Kazalara eni aıarm 
d -dükleri konacak 
Perşembe günü ve gecesi şehri

mizde yapılan, büyük pasif müda
faa tesrübesinde kazalarda tetkık

ler icra eden 40 hakemin rapor -
ları çarşamba günü vilayette yapı
lacak büyük hır toplantıda tetkik 
olunacaktır. 

Rapora nazaran Üsküdar, Sarı
yer, Beylerbeyt, Yenikby gibi Bo
ğaziçinin bazı yerlcrınde alarm dü
dükleri hemen hiç duyu!ma.mıştır. 
Bu sebeple her kazaya yeniden ca
navar düdilltlen konulmaa .ita • 
rarlnştmlımftır. 

Afifenin gözleri parladı: 
- Ta o tepelere kadar çıkJp bu 

çiçeklerden toplamalı. 
Pertev Dayı: 
- Eğer yorulmazsanız bir gün 

bizımle beraber çıkar toplarsınız. 
Aafife, Cemalin çatılan yüzüne 

bile bakmadan, ona gozle olsun 
danışmadan: 

-Hay hay dedi, istedığiniz gün. 

- Söz vcrım'den önce, Bayan 
Fai.kanın rıyasetındekı dağ tırma

nanlar kulübünün nızamnamesıni 
okuyunuz. İkı nıad<l .. dır: 1 - Her 

yerden geçılır . .2 - Kimes bek -
lenmez. İ•le bu kadar. Eğer gö -
zünuze alıyorsanız_ 

Afife memnundu: 
- Elbette alıyorum ... Nizaı:nna

meye sadık kıllacağıma yemın ede
bilınm ! .. 

Cemal: 
- Kızrrn dE'di, anlayıp dinleme

den, kemi nı tartmadan söz Vf'ri
yorsun. Bakalım yüruyebilecek mı. 
sin? Yurimıek ıcin ıdman 15zım-

Güniinmeselesi: ~~laycı!ar }ll"-U~l!UW] 
On iversitelilerin ıçın tarıte Almanyanın arşı· 

• • • Kap kalaylama ücret- SJDda Amerika 

d ekle 1 ne erd r? Je' B Bjrle§ilcAmerikadevlet!eriCuıı>o 
• rı elediyece tes- huıTei.ti Ruzvelt ınuaY!J<m gün • 

bit edilecek Zerde büyük Amerikan gazetele -

Talebe Birliğinin bir an evvel teş
kili ve Beyazıt civarındaki 
hanelerin kaldmlması 

mey
isteniyor 

da nizamnameyi tasdilı: edeoelı: gi. 
iıi sözlerle hiçbir müıııbet sahaya 
girilmediğini ve bu yüzden de bir 
çı<>lı: gençllerin kah veh&ne lıöşele 

rinde kaldıklarını tebarüz ettir • 
melrtedirler. 

Üniversile talebeleri rektörün 
senelik çaylan müna5ebetile di. 
leklerinl de bildirmeğe ~amlf
lardır. U:mıımi dert, talebe birliği 
mesele.sinm bir an evvel intaç e. 
dilınesile, staj müddetinin uzatıl
ması ve bir de Anadoluya seya • 
hatler tertip edilmesidir. Beyazıt ve navalisinde aon r.a.. 

Bilhassa taleıl:enin kısmı az:ıı.mı ınanlarda birçok meyhanelerin a. 

Son günlerde bazı semtlerdeki 
kalaycıların sahan,tencere ve ka
zan kalaylama ücretlerini kap ba
şına 5 - 10 kurllf arttırdıkları ve 
bir kızmının da cyaldızlama• şek
linde sadece satJıl bir cila yapıp 
halkı iğfal ettikleri hakkında be
lediye reisliğine şikiyetleı: yapıl
mıştır. Bilhaıısa ÜU:üdar ve Ka -
dık.ö:r .801Iltinde bu kabil şildyeUer 
çoğaJnı4ır. Burum üzerine her 
kazada blaycılaruı s1:ln bir w -
rette ~ edilip kalaylama üc • 
retlerinin tesbitini alakadarlara 
bildirilmifl.ir. 

talebe blrlijti meseles:i 'iiz.eriııde dur- ç1l.araJı: bixçok gençlenn burala. 
makta ve .şimdiye ıkaCar nizamna ra dt!Vama Caşlaması dertler ara. Her ka •"llda b•r 
me yapılıycr, Vekalet pek p.kn. sındadır.Z« 1 

Havagazi facialan devam ediyor aşha~e tesis edil-
Son g_ün1erde vuku bula~ ili oturan Mari ile Korelya ve .Eleni meSJ kararlaştı 

havagazı faciasından sonra dun .de isimlerinde üç kad;n sokakta 12at. 
bir üçüncü facia olmuş ve bir kişi lıyan havagazi borusundan eve 

ölmüştür. dolan gazl.erle zehirlenmişkır ve 
Dünkü kaza, bundan on beş gün bunlardan Eleni biraz sonra öl. 

kadar evvel iki kişinin ölümü ve mü~iir. 

iki kişinin de hastaneye kaldırıl. Müddeiumumilik tahltikat yap. 
:ınasile biten facianın vuku geldiği makta.dır. Havagazi borularının 

ayni sokakta olmu~tur. çoktanberi değiş.tiritmemeıJnin bu 
Ta.rlabaşında Fıçcıabdi sokağı iacialara sebep olduğu anla~hn:ık. 

denilen yel'<le 16 numaralı evde tadır. 

--(ADLİYEvePOLis--;-
Alh sene evvel işlenen bir cinayet 

Polis~ ihbar edildi, maktulün kemikleri bulundu 
Alu sene ev\"Cl işlenen bil' cina- ı 

yet katilin yengesi olan bir kadın 
tarafından polise ihbar edilmiştir. 
Kasunpaıada Bahriye caddesinde 
225 numarada oturan bakkal Zeki, 
bundan altı sene evvel metresi 
Nadideyi geçimsizlik yüzünden ip
le boğarak öldürmüş, cesedini bir 
çuvala Jwyarak bahçeye gömmüş
tür. Zeki de bir müddet sonra.,.,,._ 

Bir hırsız tevkif edildi 
Fatihde iki evden eşya ve ça -

maşır çalmakta suçlu Şemseddin 

oğlu Hasan dün Sultanahmed bi -

rinci sulh ceza mahkemesine ve -
rilmiş ve tevkif edilmiştir. 

f.Aangala düştü 
Beyoğlunda Aşıklar meydanuıın

da 11/13 numaralı evde oturan 
Fahriyenin yedi aylık çocuğu ka

zaen mangala düşmüş ve Şişli ço
cuk hastaru?sine kaldırılmıştır. 

Yılbaşında eğlenmek 
için çalmış 1 

Yılbaşı gecesi, Tahtak.alede Ha
cının kahvesin~n bir radyo çalıp 
hemen o gece 50 liraya satarak, 

barlarda ve meyhanelerde kadın
larla yiyip bitirPn ve sabahleyin 
pol.ısler tarafından yakalanarak as
liye sekizinci ceza mahkemesine 

verilen Hüseyinin muhakemesi 
dün bıtirilmış ve suçu sabit gö -
rülerek bir sene müddetle hapis 
cezasına mahkQm edilmiştır. Hü-

dır, arkadaşların hepsı ıdmanlı ... 
Sonra ötekılere döndu. 
- Kusura bakmayınız dedi, dağ

lara çıkmanın ne demek olduğunu 
bilml'Z. 

Şelık atıldı: 

- Pertev DaY1 şaka ediyor; de
diği gıbı davranmayız; Afife hanım 
efendıyı ılkonceleri anLrene ede -
rız. yavaş yavaş alısır. 

Atıfe ellennı çırpİı: 
- Gorü~·orsunuz ya. pekala k<:!n

diler• le yıirüyüşe çıkabihrun ... Çı
kabıt. ım değil mı? .. izın veriyor
sunuz ·a?. 
Faıka da yalvardı: 
- Kuzum ızın verinız .. Bir yol 

arkadaşı kaz, aca&ız. 
İki kardeş Cemali sıkıştırıyor -

lardı. Ç<'mal de Perl.ev Dayı ·ıe 
Halis Ademın yanında izin verme
mezlik edemedi. Bırkaç ıtiraz mı -
rıldandı, rede! tmek ıçin bır iki se
bep uvdıırdıı. fakat hepsıni derhal 
çiırüttüler. N'ıhavet CeTal: 

- Bır de annc~ine soralım! dedi. 
Faıka; 

- Ben dedi hanunciendiyi razı 
ederim., 

Jile ölmüştür. Cesedi gömmek hu
susunda bazı kimselerin Zekiye 
yardım ettiği ve bir iki kişinin de 
bunu bildikleri halde ihbar etme
dikleri anlıt~ılmıştır. 

Bahçede yapılan araştırmada 
Nadidenin kemikleri bulunmuş. 
tıbbı adliye gönderilmiş, cinayet
le a~akadar oldukları anlaşılanlar 
da adliyeve verilro~lerdir 

seyın mahkemede demiştir ki: 

•- Yılbaşı gecesi eğlenmek isti
yordum. Fakat param yoktu. Çal

dım ve eğlendim, cezam neyse ra
zıyım!> 

Caddelerdeki Ağaçlar 
Budanıyor 

Şehir civarında ve caddelerde 
~ulunan ağacların budanma&ana 
başlan mı. t.r. Budan!T'a işi bir mü
tehassıs heyet tarafından verilen 
rapora göre fenni bir şekilde ya
pıl.maktadır. 

Beledive bah~eler müdürü Ke -
mal budama işleı ine nezaret et -
mektcdir. İlk olarak Taksim civa
rında işe başlanm»tır. 

Liman Memurlarına Ve Sivil 
Polislere Elbise 

Liman memur ve roüstahdc.mleri 
için !sLanbul liman reisliği 
125 kat elbise yaptırmakta -
dır. Bu elbiseler parasız olafak 
memur ve müst:ı.hdemlere teni 
edJUıcektir. Emniyet müdürlüğü 
de 550 sıvil memura bu ay elbise 
diktirip tevzi edecektir. 

Pertev Dayı kalktı: 
- .. Haydi dedi haydi, oldu bu .iş; 

bugundcn itibaren Bayan Afife bi.. 
zim grupa dahil oldu. 
Hepsı kalktılar, Afifenin elini 

sıktılar ve hep beraber bir köye 
indıler, Bıllur köşkün önünde ay
rıldılar. 

-7-
Sisli, puslu bir eylül sabahı dağ

cılar Alemdağının yolunu tutm""" 
lardı. Af:fe Faika ile Pertev dayı
nın arasında yürüy<l!'du. 
Aafıfe, C<'malin şiddetli itiraz.. 

!arına rağmen annesini kandırmış, 
Zekılerle beraber ge:oınesine izin 
vermış'i. Lcrran, on dokuz yaşında 
bır kızın ah bapsız, eğlencesiz ya
şamasına imk1\n olmadığını söy -
ledi. yoksa Afife sıkıntıdan çıİdı
rırdı; hem Zekilerin teklifini red
detmek onlarla sebepsiz yere da
rılmak demekti ki buna da lüzum 
yoktu. 

Bunun üzerine Zekilere tekrar 
gitt'lcr; Zeki ile karısı Afifevi pek 
sevdiler, pek eana yakın buldular, 
Afife de onlara derhal ısındı. Bir 
'-•r ı?ün içinde senli benli oldular, 

İlk mek'1eplerdeki yoksul tılle -
belere yardım için çalışan cemi -
,.,t; her ku.ada •ımıııni bir aşhane 
teslıöini kararlaştırmıştır. Bütün 
ilk okullara bu aşlıanelerden sıcak 

yemek giind,.rit<:!c~tir. Cemiyet 
bu .vı 1 icin 12 bin 250 !iraiık bir 

bütçe haroırlamt~ır. hükmi ve 
hakiltl şahıslardan da 7500 lira 
y!U'Ci!m pa"ası alınacaktır , 

Yeni 400 Çöp Arabau 
Belediye, bir müddet evuıel Ba

lat atölyelerinde 400 tane yeni şe
kilde çöp arabası yaptırmıştı. Fa
kat bunların teker~eri lastikli 
olarak kullanılmak üzere imal e

dildiğinden lastik bulunamadığı 

~in arabalardan isı.ifade edilcme
mi~i. Şim;Ji arabaların tekerlek
leri demir çembere göre tadil e

dilmektedir. Arabalar bütün ka -
zalara tevzi edilecektir. 

Körler orkestrasının 

bu geceki konseri 
Türkiye sağır, dilsiz ve körler 

tesanüt cemıyeti azalarından mü
rekkep 7 kişilik ·körler orwtrası• 
2 inci Jronserini hu gece saat 20 de 
Eminönü Halkevi konferans salo-
nunda verecektir. 

Orkestrayı cKoyun sürüsü ~ 
tekarı B. Şahin İşiner jdare ede
cektir. 

SPOR• 

Dfin geceki boka 
maç lan 

İstanbul boks ajanlığı tarafın -
dan tertip edilen boks müsabaka
ları dün gece saat sekiz buç.ukla 
Beyoğlu Halkevi salonunda yapıl
mıştır. Şevki (Deniz lisesi) Re -
cebe sayı ile, Sermed (Deniz lisesi) 
Sotiri (Alemdar) ye sayı ile, Nus
ret ile Nihat berabere, Semih (Ga
latasaray) Fari (Beyoğlu Halkevi) 
ye sayı hesabile, Seyfi (Deniz li
sesi) Cevdet (Güneş) ile bera -
bere, Şerif. Beroi'ye sayı ile, Hü
~yin, Muzaffere, abandone ettir
m{!]c suretile, Abdi Has.ana sayı ile, 
Hamit, Fevziye abandone ettirmek 
suretile galip gelmişlerdir. 

artık Afüe her gün onlara gidi • 
yordu. 

O gün me-vsim ııcmu gezintisine 
çıkmışlardı. Alemdağında yemek 
yiyecekler, akşama kadar dinlene
cekler, ve geç vakit mehtapta yine 
yürüyerek c!Qneceklerdi. 

Bu Afif-enin ömründe tatmadığı 
bir zevkti; Sevinçten uçuyordu. Yo. 
la güneş doğmadan çıkmışlaroı. 

Sisten gökyüzü görünmüyordu. Gü
neş dağmağa başlarken yavru; ya
vaş sis de dağıldı... A.,o;ağı.larda, 

renk renk tarlalarda ise hala çalı 
çırpı yakılıyormu gibi gümüşüm
sü bir düman tütüyordu; yukarı 
yamaçlar ise şeffaf bir yeşillikle 
pırıldıyordu. 

Pertev dayı: 
- Ne harikulade renkler! diye 

haykırdı, kabil olsa da insan bu 
manzaraların resmini yapsa ..• 

Afife derhal: 

- İnsan her istediği .şeye yapa
bilir! dedi. 

Pertev dayı hlıNıE duTııkladı, },,. 
fileye baktı'. 

- Buna cımin misiniz küçükha-
n-1 (Arka.., var) 

rinin mii.mes.rtllerini Beyaz earay• 
daki dairesinde kabul eder. Hu 
toplan'§ belki de Amerikan mec
lislerinden, hatta kongre karar • 
14rından ziyade, Amerika hii.kü • 
meti ile Amerikan milleti arasında 
açık bir görii.şm.e ve her §eyi izah 
etmek mahiyetindedi1'. 

Cumhurreisinin resmi nutuktan 
haricinde vuku bulan bu toplan -
tı!arda, A m.erika!t gazeteciler 
CumhurTeimıe 1'e Hariciye Na • 
zımuı olm4dık sualler dahi sorar
ım- ve aldıktan cetıaplan gaze -
telerinde Amerika efkarı umtJ:ıni.
yesine bildirirler. 

Gazetecilerle Cumhurreisi ara -
ıında bu ocak kar§ısı sohbeti< -ini 
Amerikalılar gayet hoş karşılı -
yor!ar. Çii.nkil ne de olsa resmi bir 
nutuk söylemekle, ocıık b~ ıol>
beti ya;muı.k arasında çok fark 
1'ardı"r. 

Bu gön1~lerd"'1 ve hatta resmi 
mıtu.klerdan artık •tmıhatle aflla
ftlmıftır lci, Amenka bütfuı varlığı 
ile ingiltereye yardım etm.eğe ka
,,,... oermiftir. Amerika hiçbir ::a -
mmı, ftı.gil~eye •lciilli. yardır~ 
dtı bulunacağını bit Jcııdar açık 
.ciylememifti. 

Hitler'm nnıellci qiinkii nulkıın
da Amerikıınm yardımıtt4 taalluk 
eden bir pasajı, Am.erikaııı apaçık 
tehdit ediyorc!ıt. Yani: •Siz böyle 
giderseniz. bir gün Almanya sizi 
Oe lıi.ç 10lU1ladığmı.z SÜT'J'TizleT 
lcırrf&Slnd4 hını.kır· demek uti -
yordu. 

Amerilcıı, artık Almanyayı açık

ca düşnımı iUin etmiftir. Alınan • 
yada fimdi Hitler'ia: Bizim Ame· 
rika ile hiç bir cenk ve cidalimiZ 
ye ':tur. demesine rağmen, Ame -
Ti.kanın kendisine ka~sı olan düş
manlığını kabul etmiştir. 

Amerika lngiltcrrnirı biltiin 
yeni siparisierini l.ub11l etmekte, 
eski ı>ipariş!erini sür'atle yerine 
getirmek için yeni fabnkaiar kur• 
maktadır. 

Cum.hurrebi Ruzvelt, bi!ha,sş 

Amerikan yardımını tacil etmelc 
üzere fngliterenin Va~ngtona görv 
de..-diği eski Hari:iye Nazın Lord 
Halifaks'a l>u t1cırd'""" ıacM e<lv 
Ieceğini temin eım;~;.,.. 

Valter Royter inninde bir Am~ 
rikalı mühendisin pt.inla"114 gö • 
re, ş;mdi Amerika" fabrik.nlanT1d4 
günde 500 avn tayyaresi imal edi· 
lebilecektiT. Diğtt harp malzemesi 
bll§ka 
Amerikanın lngüteretıe yardımı 

sadece maddi bakımdmı depi!dir. 
Ticari bakımdan da bü!liik ehem • 
miyeti haizdir. 1939 sene.tini,. ilk 
altı ayında Amerikanın Büyü.~ 
Britanyaya ihracatı 227 mÜ!JD1' 
dolar tutuyordu. 1940 senesinin il~ 
altı ayında ise, Amerika, lngiıte· 
reye 358 milyon dolarlık mal •at
m~tır. Geçen se..enin son altı a· 
yında ise, bu miktar daha ziyadl 
artmış, 1940 ağustosunda A meri· 
kanın lngiltereye ihracatı. biitil" 
ihracatının yüzde 85 ini bulmuş • 
tur. 

Bu şartlar altında, Ameri1wdaıı 
gelen seslerin Almanyada hiç dl 
~oş karşılanmıyacağı pek iyi aııltv 
şıiır. 

Şimdi, Ruzve!t'in !ngiltereye 
yardım projesi belki bu hafta ieirY 
de, azçolc tadilatla kabul edile • 
cektir. Rtıztıelt, projede hi~bi'r tıv 
dil yaptlmasııu istememekle beni" 
ber, pro;em,. .... ı e111mtı sıırn..ı • 
yacak reki!de kabul et!i~"' 
talım\1' eiebiliriz. 

Amerika azami yardımda "'-' • 
lıınmak iat"'7lekle beraber, harlı' 
girnıek istemiyo.-. Meselti lnqll • 
tereye yapılan irsalatın himayesi 
için, A merikarı filosunun bu 114 • 
purlara refakat etmesi, çok telıli• 
keli addediliyor. Çii.flkii. Alma.nY?' 
bu takdirde Amerikan harp qe111•• 
Zerini de batıracaiiını a<'lkça i~Ô: 
etmiştir. Gerçi bu harbin $i11Jf 

adamları, :ufak hadiseleri izam e
derek, me.!ele çıkarmamağı öğref" 
diler. Meselii bir Alman ı!Rııi=Ol • 
tısı bir Amerikan Jıarp gemisiııİ 
batırabilir tıe b11 bir charp sebebi• 
telıil·ki edilemez. Eskiden öyle dC' 
ğildi. 

Lakin ne de olsa, bütün haki • 
katler apaçık giisteriyor ki, Al • 
manya, Amerikanın 1ngilte'Te'!l1 

gittikçe gen4liyPceğine peka18 
inandı!h büyük yardımından }<arlV 
maktadır. 

Almanyamn belki de iinüıııilZ • 
deki aylarda kat'i kararlı ııeni blf 

. " mace'r(lya a!ılma.nnda Ammkıt111 

aldığı 1•azhıet bilhassa çok mMS" 
sir olacal:.Lu-. •• 
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: Ali Kemal SUN'1AN 
Ciltereyi tehdit etmek için nu
IÖ) !emek istiyenler kend.ile • 

tnünasip saati intihap ede. 
•Onun için İngiltereyi mah -
•k. balu.i yine tazelendi. Fakat 
eli. fili) at ~ahasına çıkararak 

ten İngiltereyi mahvetmek 
hangi saatin uygun olacağllll 
· ek elde degil. Eski zaman
~likümdarlaruı münecdınleri 

ve saire gibi büyük vekayi 

1 
İnde i§e girişmcğe en münL 

t•lecek saati yıldızlara i>aka. 
la.yin ederlermiş. Şimdi buna 

görülmüyor. Mesela İngiL 
i ınahvetmeie karar vereli -
llÖy)iy- taraI harekete geç. 
İçin münasip saati mUnecci.. 

loracağına kendi hesap ve ki.. 
göre bunu pekalıi tayin e-

•ceği kanaatindedir. 
unla beraber İngilizler ken.. 
için istikbali öyle korkuaç 

İi)orlar .Meaela eliyorlar ki: 
seferki harpte İngiltere har
~yikini duymak itibarile üç 

ayrılmaktadır: 

Büyük şehirler, ~ar, 

· büyük ticaret :ıne.rkezleri, 
llleydan.ları, askerin tahfit 
'ii yerler ,sanayi merkez -
tllıi Alınaıı taraflllln her saet 

etmek iı;tediği havali. Bu a
l>aytaht Londn tchri ea bil. 
'rslan payını alıyor. Yani İn.. 
hytahtında talıribab artık 

· dereceye çıkarmak Alınaa 
için en büyük gayedir. Se.. 

'fikirdı.r: Paytaht her§<!yden 

Almanlar İngiliz §ehirleri 
üzerine geliti güzel bom
ba yağdırırlarken, aoğuk
kanlı İngilizler Almanya 
üzerine yaptıkları akınlar
da yine hiçbir zaman as
keri hedeflerden tatma
mı§lardır. 

Almanlann ner(..~C olursa bom
ita yağdırmakta terf'ddüt etmeyiş.. 
Ieri de bu haleti ruhiyeden ileri 
geliyor; diyorlar; çünkü eğer bu 
tayayreciler İngiltcrcnin üzerine 
bomba yağdırırken serinkanlı, 
sağlam hesaplı olarak kalabilst". 
ler asıl durulacak yerleri arıya -
rak vurınağa çalışırlar. Ne olu~ 
olsun - kadın, çocuk, ihtiyar - in.. 
gil.iz ölsiht deme7lcr. Halbuki İn.. 
giliz paytahtında düşman tayya. 
releri yüzünden olan vukuat ve 
telefat bunun aksini göstermiştir. 
Buna mukabil İngiliz tayyareci -
leri kendilerine hakim, tecrübeli, 
serinkanlı olduk.lan için Alman -
aııın üzerine gittikleri zaman 

y • 1 
«ancak yapılması zarurı o anı• ya. 
pıyorlar. Yani başlıca hedeflerini 
sanayi merkezleri, fabrikalar, ha. 
va meydanları gibi yerler teşkil 
ediyor. işte !Hiyle bir mukayese de 

var. 
Yukanda sayılan üç yerin nere.. 

. de olursa ol~un İngilterede her-
sıl' .. 
kes memleketin müdafaası ıçın 
hisseine düşenin azamisini yap • 

maktadır. 
Alman tarafının knvvetl bi~e 

sayı!ııııyarak üstüıı olınağa çalışı
lıyor. 

iki kelime, 
iki ahlak 

İlkin biraz acayıp eörccetıniz _b~ ~ 
&ıuıayi ve askerlik noktasın- bizim diliınizd• de buJ.abilınıını.: 

lıı büyük bir merkezdir. Onun ~!:::'cısi &lCakllk manasındadır, biz<id 
<\hnanJar da en çok bombL k .. !il yurddaşlarımızdan bazıları u

de 1 oy a•- baSL.ıiı v-.k.l.tc cyana:ınırn 
l.ondraıım üzerine getirip zer erıne ...,. """" if de d 

tı var> derler. Ölek.i lSUUUJA a e r, 
Yorlar. Bunun vakit ve sa. 

1
. , yüı.üınil yuudum> dıyenler 

• ce un.., 
tııtihap etmek ker.<lilerinin 
il iJ. v~~ Çin dilinde lJ'ilik kuvvetini 
İnglterenin şark ve cenup .. ;~ i.Yi olan her ;;eyi o kuvvet 

~:a~tır: GOk yuzw1u, aydınlJgı, kuv 
ndak.i haavli. Bura!ll llL vetlillğı, kalllığı, 51c"klıg~ kurulugu. v s.. 

'l'e saire itibarile öyle ehem- Fena olan her oeY de Yın kuvvetın-
lli de(ildir, Fakat tabü ıüze.. den gelmı:;tir: ay, ıopcak, karanlık, za-
1 ftıbarile cazip yerlerclir. yıfılk, soitukluk, rutubet v. v ... 

Erkekleri. iyi.ilk k.uvveıt uıan yana, 
lıiiyük tehirleri llıtiva ed- kadınla1' da <ıücenmcyinJz, Ba:ya.ıilar, 

\it ük 1ı· Çm'deki kadınlara aoylıy1.>runı) fenct-
~ saha. Burada büy" şe ır, lılt kuvvet! olan :rııı :yaratır. çamaşır 

11• vardır. Alman tayyare. ıkıYanlann bemeo her yerde kadın ol-
' bombalanrun tehdidi de 7 ı da yın tabirinin aynı zamanda 
!ara bdar gelimiyor. Nis- ~'::.bet ifade etmKinden olsa ıerek- ı 
~ havali daha emniyet aL tirBu iki tlbir, biraz da, eiJenceli iibi . 

• Tayyare gürültüsünden r Fakat bütun ınsanların her va-
alarılaıı.. Buralan harp getl~· düşüncelerini hulfisa eder. insan 

1 ~ iblli dünyaya bir tek kuvvet 
İ ve askerlik noktasındaa oglunUD z . tır iyilik kuvvetuıı tak· 

kabul edeıncıru;; · · 
rnı el.emmiye! vermedik. dir edebilmek için karŞL>ındda b0ır fenda-

>l!rJerdir. t' görmek lı\zım ır. unya a 
L ~ kuvve ı dl hiç kim>• iyıJi&ı an4-

Jı.1ısı daha derinleştirerek fenalık oıınasaY ' 
lngiliıı; muharrirlerine göre :yamıızdı.i . ilim çıkıncıya kadar, dıin-' 

Onun çın, bırakmış olan ı 
• 1---1 h'yetını' · L tarihinde adlarını -uı annm ma ı ya . . iki tiırlu )tuvvet tasav-

'-en bu akınlan yapaa tay- kavimlerın bepsı lila da Ho.. 
vur etmlşlordir: Esk~1:':ıınt~rde A-

erin baleti ruhiyesini tetkik · .iligı Tıfon !en 
İlttiza eder. Londra üzeri. ~::. :M~rda Bave,~~r~; ~~o,= 
._ cermanJarda, ~~ ,_, 
.,. atmağa gönderilen Al• il ederler. Mono~zn yer llt ıruvveUer\ ıems b. şeytan ıwv-

~. 1Yarecileri daha ziyade ce. lettiklen sonra da gene ır 
L~ il b •·- lın f-L .. t veti kalmı_.tır... . . anın V9 e u ..., a mış, ,.... Çinlilcrın fıkrine ııöre, dWlY -

İlikteki tecrübeleri daha · de yaşıyan ınsanların selA 
on~ ilZ~ kuvvet araı;ında muvazene 

aıııış genlçerdir. Hal- ınell o iki bagl;dır Mesela hararet 
1ııı • , d ed . bulunın.ısına , ha •· lun 

ıı azamı erce e seruı . . iliktir insanı yııilltır, •- 0 -

İstiyor. Tayyareeinin si.. bil' ıy · ·· da!3'1 eden de odur. Fakat 
ca bızt mu . d rdurınak 

lıo .... nmıyacak. Fakat aenç 1 ilik ifrata a:idince onu u 
-s- • b_u Y lir ın.san serin bır yere gırınce 

lir Alman tay~arecilerinin ıazımge · · lık ürat dere-
~ <J fenlhlık duyar, fakat serın -

leerübeleri kiti olmadı - · bulunca iOiuk alır. . 

istanbulnn bel~ rı: 
eavagazl şirketleri 

Be§iktcqta yine bir havaga• 
zi borusu patladı. Her §eyden 
bihaber evinde oturan iki ma
sum vatanda§, gazla zehirlen
di. ağır ha.ta olan iki vatan• 
dQf tedavi a!tına alındı. 

Sokaktaki havagazi borusu 
patlıyor, gazlar çıkıyor, evin 
içine doluyor ve iki İn$Ollı ze. 
hirliyor. 
Manzarayı düfiinün! Ve bu 

masum vatandQ§ların alabi
leceği hiçbır tedbir yoktur. 
A si haıde, bütün lstanbul 
halkının tetikte olması la.um. 

Havagazi borusu neden pat
lar?. 

llk hatıra gelen cevap; eski 
olmasıdır. Havagazi §İrketle
ri, hangi sokaklardan geçen 
boruların eskimiı olduğunu 
bilmui lazımdır. Çünkiı, bo
ruları döıiyenler kendileridir. 
Ne vakit dö§ediklerini, ne va
kit eskiyeceklerini bilmeleri 
lazımdır. 

Binaenaleyh tedbir alması 
lazım gelen bütün lııtanbul 
halkı değil, bizzat havagazi 
ıirketleridir. Aksi halde, di
ğer vatandQ§ların hayatının 
tehlikede olmadığını kim ga,. 
ranli edebilir? 

BURHAN CEVAT 

Çamlıcanın Ağaçlandırılması 
lti 

Çamlıcanın agaçiandırılmasına 
başiannıuıtır. llk olarak Beykoz fi
danlıgından alınan 1000 tane çam 
fıdanı dikılm~tır. Beyxoz f can -
lıitı müdürü Enver ağaçlanclırma .. 
işıne nezaret etmektedir. 

~----

_,_ 
it.tiyarlarda dişler a~ınmış cl

duğu ıçın, hatta busbutun d~i.il
dUğU içın bir ih. iyarın yenıeJıı: yıyi
einı koJaycn guzüniızün on~ne g~ 
tirebılirsiniz. Zaten ha:ım lileUerı 
de )OıgunU.ur. lyı o .. udulnıenılş bir 
gıda yorgw1 cihazınJa ihliyarın 
bunyesıne ne kadar hızmet l.'<ier? 

Mide bahsi boyle! Sonra &intrle
ı-e de zayıflık a:cldıiı için, ihtiyar
ların ekse.ı:iy.o1. elleri t.ı.rer, 

ı İhtiyarların vücudil umumi bir 
! zata dU.,..tügu içın, besleyici gıda al-
• ması lı\zımdır. Tıpkı çocuklara gOs
terilen takyidat, ihtiyarlara da gös- ~ 
terılıneHdir. 1 

İhtıyarlıkta sun'! d~lerın haylı 
hiznıeti olabilır f, nrd ıhtıyarlara 

verilecek gıdalı ycrueklerin çiğnen
mesi kolay olmalıdır. Et, et a.uyu, 
sebze ezmesi, n. yva, az p şmiş yu-

1 murta, muhallebi, balık aıbi _y~ınek
ler yaşı ilerleıni.I ınsa.nlar ıçın en 
iyi yemeklerdir. Bu yemeklere bi
raz fazla tuz ve baharat koynı:ık, 
ihtiyarlar içın mlde ve diına !l.n u-

1 y~ması noklRsından lti~unıludur~ 
Ihtiyarlar ıofr<.ıya oturup da bır 

defçıda çok: yiyerek kalkmarruh, 

KEM EL • • 
Allah Allah! Böylesi 
de hiç görülmemişti .•• 
Kendisine sorarsaııız fenerden 
istifade etmek istemiş .. Fakat ... 
Kadri, Dedirhun mahallesinde, 

Filyokuşunda Çeşme sok.lı,rında o
turan emprimeci Halilden davacı
dır. Davacı ile maznun, SuJ•anah
met üçüncü sulh ceza mahkeme -
sinde hiı.kımin huzurun& yan -
yana mevki almışlardır. 
Hakrın davacıya soruyor, davacı 

davasını anlatıyor: 

- Dün gece malılın ışıklar ka -
rardı.. Benim lbir kızım var, Sa -
fi ye ... Safiye, TalYtakalede çorap 
fabrikasın<la çalışır. Ak•am gec va
kit işten çıkıyor. Dün gece ortalık 
karanlık .. Kız korkar <live fabri -
kaya gittim. D~rken diidükkr çal
dı. Kimse dışarıya çıkamadı. Bir 

·k saat sonra tekrar düdükler 

, ı dı .. Artık sokağa çıkmak ser -
be t'.i .. Ben, kızım, bir de kızımın 

orada çalısan iki arka<laşı hep be
raber çıktık .. Eve gidiyoruz. Kü -
çükpazara geldik .. Karakolu biraz 
geçtik .. Yanımıza bir adam sokul
du .. İste bu suçlu ... 

- Nereye gidiyorsunuz? diye 
sordu. 

- Eve gidiyoruz! dedim. 
- Ben de sizinle beraber gele -

yiın .. dedi. 
- Nasıl olur? Ne mün~bet? 

dedim. 
- Ne olur, canım .. Neye pelml

yecekmı im? ded . 
Bunu, bana fena bir hakaret 

saydım .. 
- Biziın eve sen nediye neli -

yormuşsun? Eğer daha fazla ısrar 
ede~en seni pol - ~,r ... 1~;m dedim . 
Yine ı<rar etti .. 

- Gel buraya! dedim. Kolundan 
tuttum .. Polise göti.ırecel; 'm Ya
kama sarıldı .. Yakamı kurtarayım 
derken, me~er sarhosmu v re 
düştü. Beni de beraber dii urdü. 
Kalkıp tc' .rar yakaladım. Pol se 
teslim ettim. Yammıza ı:;elmekten 
maksadı, yanımdaki kızlara sar -
kıntılık etmekti. iç tanıdığım, 

bildiğim adam degil.. Ne muna -
s betle bızim eve gel yormu<• Da
vamdan yaz geçecekti Fakat 
bak'ım ki bu sefer o bana beni 
dögdü• dıve iftira c\ti. Bu '*'for 
davacı oltlum. Davamdan dünyada 
vaz geC'r.ıe.m. 

Hfı 1.:im 1 maznun Halıle soruyor: 
- Söyle bakahm Halil.. Da ·acı

nın söylcdit.ier'ni duydun .. Ne di
yeceksin? 

Halil başlıvor: 
- Demirkapıdan gel'rnrdum .. 

Dud'ikler çaldı .. Bizi Kiıçükpazar
da bir kahveve tıktılar .. Bir bu -
<Uk saat orada kalclık .. B'r buçuk 
saat sonra çıktık. Yolda vürurken 
bu ... : r rastla<lım. Bunlar da be -
n n' , ı{ nı tarafa gıdıyo:lardı. 

B .. eLnde elektrik feneri var
dı. Vollar karanlık .. İnsanın bas -
tı~ı Vt ri gözü görırüyor; . . 

- Beyabey, de<lım .. Nerıye gı. 

diyorsunuz? 
_ Eve gidiyoruz, dedı. 

- Haşa• .. Htışii!.. Evvela, benim 
elimde fener vokt.u .. Biz de karan
lıkta v injyorduk. 

Hakim, sözünü kesti: 

- Siz SU"U'luz1 Sorduğumuz za
man, siz de soy !ersiniz.. Evet .. Ha
lil, sen söyle ... 

- Fl'ndeki foneri suratıma vur
du. Beni yere düşurtiıi. Sonra da, 
sarkıntılık ediyor dıye pcli.>e ver
di. Böyle yapacafıını bfüem teklif 
eder mi.;dim. Ben deli mlvim? 
IIrrk e .evine ben de geleceğim• 
diycyiT!ı ... 

Şah·'ler ctinlPni'ec k .. Hadisenin 
iki şah.d: vardır. Kadrinin kızının 
ayni fabrikada çalışan arkadaşları 
Şükriye ve Naile ... Şükrüye, on 
altı yaşındadır. Alelüsul yemin et
tiktensonra, kemali safiyetle an -
!atıyor: 

- Biz fabrikadan çıktık . Safi
yenin babası önde, biz arkada gıdi
yorduk. Ondan sonra efendim, bu 
adam yıkıla yıkıla önce bizim ya
nımıza sokultlu. Biz korktuk, Sa
fiyen;n baba.ına vakla<tık. Ondan 
sonra efendim, o da geldi, Safiye
nin babasına, ben sizinle beraber 
geleceiiim, dedi. On<lan sonra efen

d;~ o da <ına sen bızimle nasıl 

gelirsin? dedi. Ondan so~ra efen

dim. o da. y ne, geleccğım, dedi. 
Sah· l".n babasını yakasından tut
tu tkisi beraber vere düşt .. ler. 
S nra, Safiyenin babası Luoo ka
ra'k<ıla verdi 

O ı.·~ tarafına çe~dh•nr. Naile 
ça~ırılıyor. Naile, kliçücük, se -
,,in1li, ~ırin, esmer, çılıpı•ı Lir kız
dır. 

- Hacıkadın mahallesinde Ta
van tıceşme sokai:ınrla otururum, 
ded°f·ten sonra, hakimın: 

- Kaç ya ındasın? Sualine, 
- On beş! diye cevap v rıyor. 

On bes '<l•ını geçmedıği ıçın ye
minsiz dinl nıli) or. Gayet tatlı bir 
s s ve çocukı;a bir Pda ile anlatı -
yor: 

- Yolda, kaarnlrkta, önce bizin. 
yanım'Za geldi; korktuk. Snnra 
Kadri Beyin vanına gitti .. Ben c!e 
sizle beraber geleceğim, dedi. O da 
olmaz, ne milııasebet? dedi. Kadri 
beyi yakasından tuttu. Sunra be. 
raber yere düştüler, Kadri Bey ba
ğırdı. Kolunda beyaz işaretler olan 
memurlar geldi. Yakalayıp kara -
kola götürdüler. Biz de eve gittik. 

Muhakeme bitmişti .. Hakim, ka
rarı hazırlamak üzere salonu tah
liye ettırdi. Beş dak ka sonra karar 
bildirildi: Halil, Kadriye hakaret
ten üç gün hapis, üç lira para ceza
sına mahküm edilmişti. 

- Teşekkür ederim, diyip sa -
lon<lan çıktı. Acele bir işi varmış 
gibi, hızlı hızlı uzaklaşıyordu. 

Beniın eliındeki kağıda not al
dığımı gören Naile gazeteci oldu
ğumu anlamıştı. Maznun Halilin 
arkasından ayni tatlı se.s, fakat ay
ni çocukça eda ile: 

,LHALK 
LsoruNu 

Evlenmek iıtiyenler, 
iş ve işçi arı yanlar, 
şikiiyetler, temenni-

Sevdiği e anbyı 
kaçıran 

genç kızlara dair 
ler ve müşküller 

İzdivaç Teklifleri 
+ Yaşım 33 boyum 1,66. Hit evlen

meınış namuslu oldukç:ı y&k~ıklı bir 
gencun. Piyasada dUrüstıuğü 1le tanın
mış bir t c. :eUıane sahıbıyinı. Aylık ka.. 
zancım safi (70-80) lira ara ındadır. 
1.1es'ut bir yuva kurmak hayat arkada
şımın her arzusunu tatmın ıc n bu ka
zancı kUI görmüyorum. İşim çok mü
sait sermayem ne k:ıdaı yüksehrse ka ... 
zanç o nısbette artacai;mdan h..•yat ar
kadaşımdan iste<liklerım: llilsnilnıyet 
sahibi namuslu ve zcngtn olmak, guze'L. 
lilt ve yaş mevzuubahis dejr dlr. Müıı
tcrck re!ahımız için nakd yardımda 
bulvnması kurulacak yuvam için her 
türlü şekil ve ~eraıu kabul edenm. Ar
ı:u edenlerın ad.res.lcnle llalk Sutunu 
(1941) rumuzuna müracaatlarını rıca e.. 
derim. 

Dün, bir kadın az kaldı, ka
til oluyordu. Elinde kocamnıı 
bir ekmek bıçağı bir adamın 
üstüne yürümuş; adaı ıcaııı· 
zın hayatını zor kurtarmış • 
lar., İşin tuhaf tarafı, tecavü
ze uğrıyan delikanlının var 
kuvvetile kaçmaıı ve: 

+ Orta halli ı..mı. bir aile kızıyım. 
Boyum 1.56, 52 kiloyum, S çl:ırunın ve 
gözlerimin rerıgı kestane. Dcyıız ile es
nıer arasında rcngım var. İnce mutena ... 
slp l:>ir t.pe malikim. Orta'" akı;am kız 
samıt mektebinden mezun oldum. 24. 
yaş l · · yım. Bir e\ ı mükemmel idare e
deb lirım. Yemek pışınneslnl de bıllrlm. 
Uzun boylu, esıncr, dw-ust ve iyi bır 
aılc çocuğu ile evlenmek mes'ut bir 
yuva kurmak eınelındey.m. ·~laşın 35 
ten fazla olmasl l!ızım. İstıycnlenn lıse 
tahsı ı olınast. \'e esaslı bır meslek sahi
bi olması. sylığı 80 liradan aşnğı olma. 
ması İstiyenlerin lmkin varsa bir re· 
alm ile Son •relgraf Halk SU.tununda 
H. N. Y. rumuzuna mrktupla bildirmesi. 

GENÇ BİR KIZ İŞ ARIYOR 
Dün.işt ve iyi bir aile kızıyım. Orta 

derecede tahsilim var. E:.skı harfleri de 
çok iyi okur ve yazarım. Biraz da dak· 
tilo biliyorum. Yil%lhanelerde veyahut 
bır muessesede çalışmak istiyorum. 30 
i "a da m ~ is•iyorum. İ liyenlerln 
· 1 Telgraf ~. N. rumuzuna bildir
i.\ lert. * 164 boyunda 21 yaşında esmer 
bir g n L e mezunUY'ım, hali ha
zırda askcrlık hızmetımi ıfa etmekte
yım. 12,000 lıra kndar cüz'l bır pacarn
ıa, Anadoluda senede 400 lira ıcar ge
tiren bı• evim ve iki büyült meyvalı
ğım vardır. 

Allc.ı"'tbn bask.ı hiçbir kımsem yok- ; 
tur, yalnızım, evlenn1ck ıst yorum. Bana 
eş olacak kimse: Guyet namuskAr, ev 
işlerinden iyi nnlar, c;ddl, muktesit ve 
dinine sadık bir kız olmalıdır. Yat 26 
ten fazla olmamak şartıle taliplerirn.ia 
cSon Telgraf> A. S. Hosman rumuzuna 
n1uracı::. tlarını (m~remlyetle iade e
d.L nek uzere birer fotoğrafta göndere
bil.rler) rica ederun. 

Gelen Mektuplar 
Bayan l\tartı Deniz &vazıttan - Da.. 

yan Şırln. İsbnbul, 11Alden - Bayo.n 
Hotıız: n ya \.tan, GaJ:ttad~n ·- S.,. 
İ. 1. Ü.: KadıkoyUnden - Bayan ş, K. 
B: İzmıttF>n, Yf"ni.kııyden - B.:ıy s. S: 
Kadıkoytinden - Bayan Uyguı Dtinkil 

tuplar1n1za uave olarak &yoglun
dan - R. Toycan: Dılnku mcktuı.ılan
nıza ıl~veten Topkapı, Aksarayd.3n -
Sonsöz· Bcyoglu:ı.dan - AçıksÖZ: Gö&
tepeden, matbatıya bırakılmış1 KadıkO
yünden, Erc-nköyUndc,ı - B. B. Y.,.; Dün 
kü mektu,llarınızn iIA\'etcn ıkisi Beyot
lundan, F.u.ıhten, past.ı dnrngMı okwı· 
mıyaı:ı iki'Jı btiyük Postltı>eden - Ut.an.I 
gaç: Istanbuldan - Bay l!Oj: Gaata
dan - Bayar. ıa ?\it"rm n: Btyollundan, 
Büyük postane<!en, Yeweeilerden, Top
hanı.'<ien ta-ihhutlU - A. H. E: BUyilk 
Çekmeceden -- Nesnn Ak: MeMktubu
mızu geç aldığını bildiren bin tarafından 
bırakılmış mektuplaruuz \&r, Her f\İD 
s;:ıat 15 - 19 arasında aldırmanız. ric& 
,. olunur. 

Açık konutm• 
Bayan Ayscle - Bugün adrftinlı:e 

mektu? g(;l'lcierilrn.i.ştır. 

Bay H. R. Şen - Teklifinızin yazıl
ması için hakikt adresinizi de gönder
menizi rica ederiz. 
Bay~n H. Ç. T - Behırenin mı!ktu

bile Paşabahçe, Rami ve Btiytı_.:...iered('fl 

size gelen üç nıcktup bugün adreslnfze 
gönderilıniJtir . 

Bay Se!ersinek - Fatihten ııelmış o
lan ve matbaaya bırnkılan lk.i mektup 
bugün adresinize gonderilmişUr. 

- Aman, yetişin, imdat, 
diye feryat etmeıidir. 

Artık, haya.ımız, Ailaha e
manet! 

Size, bir batka havadis ve
reyim: İzmirde de 16 yaşında 
bir genç kız, &evdiği delikan• 
lıyı zorla kaçı.rmış ! 

Ilayanlara ne oldu, böyle?. 
Yavaı yavaı, kadın. erkek 
müsavatı derken, galiba, mü
savat değil, kadın h kımiyeti 
teessüs edecek .• 

Mesela, bunde.n aonra, ga
zetelerde, fU kabı! havadisler 
okuyacaksınız: 

«Dün akşam Torik Necla 
iımıinde 69 ıabıkalı bir bayan, 
kııkançlık yüzünden bir müd. 
dettenberi beraber ya§adıgı 
Kopuk Ahmet isminde bır de
likanlıyı 8 yerinden bıçaklı· 
yarak ağır ıurette yaralamlf"' 
tır.ıı 

Bir baıka havadiı: 
«Dün gece, l'Y avikut mey

haneıinde zil zurna ıarho§ o
lan Yavrum Ane isminde 57 
sabıkalı bir Bayan daha faz• 
la rakı vemıedigi için meyha
neci Mehmedi 13 yerinden b-. 
çaklamıştır.ıı 

Bir başka havadis: 
uF atma isminde bir kız, bir 

müddettenberi sevdi" i A. iye 
izdivaç teklif etıni , fakat, A
linin ailesi çocuklarının F at
ina ile evlenmesine razı olma
dığından, ııenç bayan, dun 
akşam Aksaray yangın yerın
de Alinin öniıne çıkarak üç 
yerinden bıçaklamııtır.ıt 

Bir baıka havadis: 
cDün ııece yarı5ından aon

ı·a, Veli isminde bir delikanlı 
Beyoglu 5tiklal c.sddeaiııd n 
geçerken Cihangirdeki evine 
doğru gideı ken, meçhul bir 
bayanın tecavüzüne maruz 
kalmıştır. Mutecaviz bay1U1 
aranmaktadır.ıı 

Siz, artık buna benzer ha
berleri hayalinizde daha fazla 
çoğaltabilininiz, Fakat, ka
dınlar, bu vaziyetlerinde deı-
vam edecek olurlarsa, netice 
ıuraya varacak ki, erkekler, 
evlenmek üzere kız ararken, 
tanıttıkları genç bayanların 
5abıkaıı olup olmadığını, bir 
kere de zabıta kayıtlarından 
tetkik etmiye mecbur kalacak. 
lardır. 

Artık bundan sonra, genç 
kızı olan ana, babalar değil; 
yetişmi§, eli ekmek tutmuş de
likanlı sahibi olan ana ve ha· 
balar evlatlarına mukayyet 
olsunlar! 

"- •i11.irleri uzun zaman mu. ce~inlileriD erkekleri l)ıilik kuvvet.i, ka

· bilfıkis az, fakat gi.ınde dort beş de
fa fakat nıuayyen zamanlarda ye

. m~lidir. Yemekten sonra da hcrrıcn 
uyuyuvcrmemek için ev i~·ınde ge

, zinti, yahut hava mu ıtse bahçeye 
ve yahut havalı bir yeıe çıkıp ya
vaş yavaş dolapnak faydalıdır 

- Ben de sizinle beraber gele -
yim, beni şu caddeye kadar çıka
rıverin .. dedim. Maksadım, onla -
rın fenenl«cn, ışıgından istifade 
etmekti. Bırdenbıre, elindeki ko -
can on feneri suratıma vurdu. 
Davacı birdenbırc ayaı;a kalktı: 

- Üstelik bir de gazetelerde 
yazsın da sen görursün' dedi. Fa
kat, Halil uzaklaşmıştı. Duymadı 
bile ... 

Bay H. Naci - !lfektubunw: bu&ün 
adresinize gonderilm.ıştır. dJıilıı.rı da fenalık kuvvet! yaratmıotır 1 

~ edemediği İngilizlerce (Devam• 6 ıncı sayfaaa) 

ıı. anlaıılmıı. ı ====:==~==~~~~=::::::=;~:::::::~=::::::::=::;;=;,:~;~===::~::;,="';===="'7:~;:::;:==:;~:;:;:: 

R. SABiT 

• rahatsız ettim. Bu gece burada ka. nalmış bir holde Liıtfiyenin ağ • - Ncılir ınescle?. en bşındadır. Hiçbir C) bilmiyo. 
lacağım. Sen rah•tına bak. Sa zındnn çıl ,ak lakırdıyı beklıyor- Anlamadım.. ruz. Bildiğimizi sandığımız her§&y 

d ... ~eveceksin I 
Yaz~a~n.:_=.ET~E=M::_:İZ~Z~E~T~E!:-~~N=iC=E 

- smdan çıkU, kapı) ı kilitledi, 
e bir seliım, ne bir hah r, ne 
b _zcl~-r )azı. ll•çbir ~e) gonder. 
ile k b. ·ıgı· Zeliha:... . 

f nt:ınle en kuçu ır ı . , cslendi Zeli.lıa gelınce: 
',""-a etmiş olsa) dı biz :netçi. Dı)~ s m beni ablama kadar ı;ö-

e ıle ka şılar vazi) ctıni an. - ızı 
' 11ti ' t" ı satırlık da bir mektup )a- ur. 
· ile b Dedi ve .. onuıı ~arşaflanmasını 

ın undan daha önce ya. 
'k l•Yler \ardı. Bır ucfcrlc bekledi!. 

hab ' · d. 9 
GECE YARISI 

er ıöndercnıe;ı mıy ı. • 

e~ h~nları )·apnıadığına göre 
lı..i, benimle filen ayrılmış 

,~Yor, O Jınlde benim de bu 
) u dakı kadnn başlı~ arak hiç 
tritıı :Yok. 

1 ." lıuıı n boJ Je olacai;'l belli 
,. t raf dn b hin sogukluğu 

e '1 go ı i)ordu. 
nesini bitirin. 

ata oda. 

_ Ne o Liılfiyc?. 

Ne var?. 
Nereden böyle?. 
Nen var senin?. 
Bütün bunlar gece ynnsı yata. 

ğı.ndan knlknn ve .. karşısındıı Lut. 
fiyevl gören F1rdevsin hayret i.. 
rinde ard rda sıralad ı:ı ar " 

dı. Liıtfiy e: 
- Bırşcy ,ok abl . Se . 'ak tıa • 

bal.le)· in koınısuruz. du. Bu tuhaf ve gnrıp bir sahne ol. Kavga mı ettiniz?. hiç bilmediğimizdir. Doğumdan ö. 
Dedi. Zelihaya döndü: du. Birdenbire genç kadının göz. Lıitfiye yine ağlıya ağlıya, fakat liiıne kadar bütün bir ömür sade.:e 

Bey ne zaman gelirse 0 v•kit !eri sulandı ve ablasının boynuna içli ve titrek bir sesle: vakıayı müşahededir. Do~aıı 
benim burada olduğu Wl Jusın. sarılarak hıçkınklar içinde lıüngiir - Ne kavga etlik, ne de birşey. onces.Pi bilmediğimiz kadar ölüm. 

Emrini verdi. hüngür a lam a başladı. Biribiriınizi bile ı:örmeden,, ay. den soıı..rasını da bilmiyoruz. l\leç-
L.-tfıye ' ı. ınca t'irdevs de in- ' nldık!. hullcr içinde ya ıyoruz. Kader., Firdevs, , 

d. b siyaki bir tesırle ağlaıuıya kovul. Dedi, devam etti: Yaşamamızı da. öliimünıüzıi ıle - Ne oluyor kuzum, DP :r u, , 
du. Bu kar•ılıklı uğla) ış epeyce - Benim balıtsızlığun, çilekeşli.. elinde bulunduran kudretin insan anlı)·amadım?. • . 
sürdli 'e y;ııe Firdc-. ilkönce keıı. ğim! ho)nuna astığı gizli bir tablodur ki Di' or, merakla Lütifyenin söy. 

' disini toparladı, sordu: Firde\S sabırsulanıyordu: her insan mutlaka onun işaret ve 
)iyeccklerini bekliyordu. d d 

_ Söyle ne vnr?, - Ne ir o halde?. seyrin en geçmiye mccbunlur. 
Liıtfiye: 

Liıtfiye ağlı.ı nrnk tek kelime ile Genç, kadın, bütün hadiseyi bat- ! Tek ınsanın kader tablosundaki _ Ablncığım, üzülecek gibi de-
cevap verdi: tan sona anl~ttı vr. ilave etti: bir tek noktayı bile deiittirmlye 

g-n. Sahalıleyin sana h~rşeyi an. A Jd 1 - yrı ını.. - Gön.iyorsun ya.. Ortada bir büiiin be ·eriye tin gıicü yeler de • 
!alırım. Firdc.s şaşırdı: hiçten başkası yok. ğildir. Geliri gcniı bir adamJn ölü. 

Diyerek bir ~ey söylcmcmrkte _ Ne ayrılma>ı?. Zaten, ı.u adamı ben sevmedi!im rüşü karşısında bir kanat klllj tü-
ısrar eıli)ordu. Firdevs, - Salihten!. gibi, o da muhakkak ki, beni sey• yüne ise biz yaradanm karşısmda 

- Kat'ıyyen olmaz. - Niçin?. miyor, istemiyormuş!. o bile değiliz. Kendi kendimizin 
Seni bu halde gorıince imkanı Lötfiye içinde gecele.rdir biri. Abla, senin nnlıyacağın bea bıılıt. bile değiliz, hep onunuz. Uem de 

yok UYU\8111Dlll!. km heyecanı boşaltıruva fnı•at ve.. sız kadınım. Bunn ne yapsam de.. o kadar aciz, o kadar miskin, oka. 
- Ne oldu, çabuk söylo bana?. rcı bir bolluk ve ferahlıkla yi e 'ğiştiremem. Doğıışumdaki alın ya. 1 dar gafil ve hudut.suzluğun bütün 
Salih nerede?. ağlamasını • dürü) ordu .Firdevs, zım bu. Tekke felsef inin •Kaderi ifndes'ni içinde taş:ı an bir bilme. 
Bu el ·be c medim bc!L. - Gece yarısı neden oldu biiy. ilahi, eilvei ilBht• dedi0 ' şeylen meılıkle. Alın yazımızı bilmed.ği-
Anl le~ inanmıyoruz. Fakat muhakkak ki, miz d r bir tırrutiın, bir kılın bi. 
F di 'e s.o~lannı devam et· t 11iatin ve yarad.ışııı inanılacak ta- le ni 'n uzayıp kısald ğını bilr. i _ 

tirıl• rafian w.r. Kader. iuaıulacaklarlll yoruz. kası ı 

Blrlmlz~n DERD"I Be imiz n 

Bir tramvay kontro
löründen şikayet 
Deb<l<te oturıııı B. Ha anla 

yor: 
Bıl.lıassa gec• eri 

Bebek batımda t.-amv• erleri 
gay , . !ıdır. eV h tı tci<-
mekıedir. 20 den ııo ra Emlndnü

ne •ra -ıva,y pek n r b •lun akta
d.ır. Ezrurnle ayın 29 wıcu t 

ba gecesi d~ Bebekte ı;aat 20 den 
sonra arka ark ya 3 tramvay ;yal
nız Beşiktaşa kadar olmak llıere 
hareket ette Eminönilne bir turu! 
tramvay bulamadık. Bunun ıebe
blni orada du:a,, 78 numaralı kon
tro1'ı sormak istedim. Fakat sanki 
k bahat yapmı:;ı.nı gibi y kontrol 
avaz avaz bağırıp -- Sı.u ne? Ne
reye clder-sc gı eri> diye haşladı. 
Evvel.I. bu ko trol yo lan h 'a-

h2l<kmı on lıy r. Saniyen 
trıı .vaş ld 
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HIK~'E. Heır Çeşntten 
tı1oı 71 

Deniz 
Yuı111 : RAHMİ Y A(t 

Fedaileri 
EVE DÖNÜŞ SiNEMA 

Haberleri 

OSMANLI - iT ALYA HARBiNDE TRABLUS 
GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

--., --1- Yazan: LfJTFi 00BT0BK-ı_,ı-- lık isabeti diğerleri takip etti 

A~·ağını Haydarpaşa istasyonu
na bastığı zaman, sabırsızlığı da 
ııcın haddini bı.Lmuştu. Evl<ındikle
nnin beşinci ayı idi. Ankarada 
baz! mühim işlerini takip etmek 
için, karısından ilk defa olarak ay
nlmıştı. Bu ayrılık ona .ııekadar J 

aor gelmişti. Ekseriyetle yemegın ' 
D<:mal etmiş, ve çok yorgun olma
dığı geceleri uyuyamadan geçir -
mı~ti. Nihayet trene binmeden 
bir giin evvel gönderdiği mektup
ta daha en az birhafta işi okiuğunu 
Te hareketini telgraflıyacağını yaz
m~tı. Ona bin beşyüz liraya aldığı 
bir yuzük götürüyordu. Eve sessiz 
~dasız gırecek, karı.sının karŞJsına 
biı<ienbire çıkacak, onun hayretten 
'ile sevinçten büyüyen güzel gözle. 
r.ine baka baka zarif parmağına bu 
,ahane yüzüğü gi!çirecekti. Sonra 
aoo günlerce yemek yememiş ve 
ili içmemiş bir insan iştihasile ka
- kana öpeeekti. 

dan duyduğu nefreti tiksine tiksi
ne nasıl anlatırdı. 

Bir gün yine böyle bir Jıatliseden 
bahsederlerken onun boynuna sa
nlmış ve demışti kı: 

•Sen benim hayatımın tek erke
ğisin. Bana inan. Seni hiç hır gün 
aldatıruyacağım. Sana beni bir a
damla gördüklerini bile söyleseler 
inanma. Bil ki bu bize yapılmış bir 
dü~anlıktan başka hiçbir *Y o
lamaz. Sonra onun boynuna sarıl
mış ve yüzünü, gözünü sıcak, ınis 
kokulu buselerle doldurmuştu. O
nunla geQmiş öyle geceler vardı ki 
onları bir rüyada veya masalda 
bile tasavvur etmek kabil değildi. 
Fakat bütün bunlar şimdi birden. 
bire sararmış ve yaprak dökmeğe 
başlamıştı. 

Bir Sinema Yıl& 
zwn kararı 

Amerikanın .sara Bernar• ı de. 
•İlen "" bir çok ımıvaffakiyetli 

tihmler çmrmiş olan Helen Bey 

!terkesin takdirini mucip olan bir 

karar vnmi~tr. Helen Hey, harbin 

bütün de'"amı müddetince İngil. 
tereden Amerikaya gönderilmiş o. 
lan 6,500 İngiliz çocupna kendi 
hesabına bakacaktır. 

Malumdur ki Helen Hey hemen 
bütün ha~·atı A.merikada geçmiş 

olm&lı:la beraber, aslen İngilizdir. 
Btııınnla beraber, kendi memle • 

lı:etini unutmamıştır. Alı:trk hi. 
maye ettiği çocukları ayda ik.i de-. 

Yürüye yürüye, bilmeden anne
sinin evinin önüne gelm ti . • Allah fa ziyaret edecek ve onlara oyun. 
Allah .. diye söylendi, buraya nedi- , caklar ve bonbonlar tla getire • 
ye geldim. Bir otele gitmeli idim.• •• •jr, 
Hemen dönüyordu. Vaz geçtı. Gi- COD Kravfor 
dip bu felfıketini annesine anlat -
malı idi. Belki biraz açılır ve hiç çok lotoıemk 
olmazsa bu mürhiş geceyi konuşa
rak geçirirdı. I 

Kapıyı annesi açtı ve onu hay. 

- Ben b~arına benzemem. 
Boreumu hiç bekletmeden öderim. 
Mesela bana şimdi on lira ödünç 
ver, hemen sana beş lirasını iade 
edeyim. 

• 

Sabahın yazı ~li mahmurluğu 

' IPncle henüz uyanan BeyYut şeh. 
ri ve limanı bu ilk merminin güm

. btirtüaile sarsıldı. İtalyanlann i.. 
kinci topu ateşlenirken Avnııllah 
hemen mukabele etti. 

İtalyanların ilk mermileri Bey. 
nıtun üzerinden atmış, uzaklara, 
kırlara düşmüştü. 

Avnullah, iskele ve •ancak baş 
omudultlarmdaki biiyük toplarını 
birlikle ateşledi. Çıkan mermiler, 
limaaın dışında mütehakkim bir 
eda ile teslim tavsiyesinde bulu. 
nan dü_şmaıı zırhlılarının çok ya
kınlarına d~~tiiler. Yükselen su 
lliitunlan güvertelerini ıslatırken 
... mukabele ile zarar görttekle. 
rini hesaplıyan İtalyan zırhWarı 
tornistanla geriliyerek aradaki 
mesafeyi fazlalaştırdılar. 

Türk kon-elinin mtıkabele5i düş. 
man bahriyelilerini iyice kızdır • 
mı.şiı. Biraz ev,•el Beyrut şehrinin 
üzerinden aşırdıkları mermilerini 
bu sefer Avnullah! ve Ankaranın 
üzerine teksif ederek tekmil top, 
larile ateşe bn•ladılar. 

Yolculara çarparak hızla yürü
dü. Vapura girdi. Köprüye vardığı 
zaman hava iyice kara~tı.ı Bir 
taks.iye atladı. Evınin kapısını u-
111lca a~ı. Ayaklarının ucuna ba
sarak yürüdü. Salon kapısı aralık
tı. İçerisi yarı aydınlıktı. Karısı 
divanın iliıerine arka üzeri yatmış 
ve :kollarını yabancı bir erkeğin 
boynuna dolamıştı. Başına bir bal
"!'OZ yemiş gibi sersemledi. Düşme
mek için duvara dayandı. Sonra sen 
dek!ye ..endeleye odasına gitti. Bü-
1ıün kuvvetini kaybetmişti. Elini 1 
kaldır~ak hali kalmamıştı. Taban
ca.suıı aradı bulamadı. 

retle karşıladı: 

. :eşlııır Amerikan yıldızların • 
dan Con Kravford bu sene de Bo. 

livut fotoğrafçılar eemiyetinin ııe.. 

- Bu ne hal oğlum .. Safa geldin, nelilı. mükafatını kazanmıştır. Bet 
fakat bu halin ne? .. Ha .. Söyle, bu 
halin ne, niçin gözlerin yaşlı?. 

Genç adam arınesini bir kenara 

Davis bu mükAfah kazanacağını 
ümit ediyordu. Fakat fotoğrafçılar 

Koınirer-Mademki bbhatl:i de. 
ği1<lin. Polis nasıl oldu da seni bir 
ağacın arkasına saklanırken gör. 
dü? • 

&zıauz.aa 

Saat dokuzda dehşetli bir topçu 
düelosu başgösterdi. İki tarafın ıı.. 
!eşlediği toplar müthiş bir gürültü 
ile limanı sarsıyor_. denize düşen 
mermilerin hasıl ettiği dalga ve 
su sütunları kayıkiarı deviriyor, 
ortalığı allak. bullak ediyordu. 
A\·nullahtaki Türk topçuları •Ü • 

kiınttle vaziklerini yapıyorlardı. 

çekti ve: Bet Davisin Amerika sinema mee.. 

- Sana müthiş bir felaketten muaJan irin evvelce resim çektir. 
bahsedeceğim, dedi. mek iı5temediği çin, mükilatı ala. 

Suçlu-Ağaç daha .kalın değildi 
de ondan!. 

• 
& 

- Hoş geldınız, sa.fa geldiniz. Üç 
aydır radyonuzu arık bıraktığını
za Mk<ıdor menınu.n olduk. 

Bir insan nekadar alçak, nekadar 
ıoeciyesiz, ahlfıktan yana nekadar 
nıısiilıoıiz ohnalı idi ki, i1k ayrılığı 

feci bir ihanet için fırsat bilsin. 

İhtiyar l<:adın korku içinde sor- mamıştır. 
du: 

- Çabuk ııöyle, oğlum, uzatma- Con Krnfonla bu vesile ile muh-

dan anlat, ne oldu?. · teşem bir öğle :tlyaieti verilmiştir. 

Kadın, luzdıgı sevgilisine şöyle 
telefon ediyor: 

1 
- AJo, işitiyor musun? Bir da

ha yüzünü ltat'iyyen görrniyece • 
ğiın. Se>bebini akşama gelir, anla. 
trnm. 

Sükunet! 
Bay Aşir yaşlıca bir adamdı. Fa

kat nasılsa dünyanın en şirret, en 
geçimsiz bir kadını ıle evlenmişti. 
Hiç yoktan kavga çıkarıyor, biça. 

.-e ll<lamcağıza etmediğini bırakını. 

yordu. Fakat Bay Aşir ağzJnı bile 
açmıyordu. 

Saat 9 da A\·nullahın sancak baş 
omuzlu batar1·ası kendi hesabına 
düşman iizerinde bir isabet kay. 
detti. Garibaldi zırhlısı harbin be
§inei dakikasmda provasından ilk 
iı5abeti almış, su kesiminin çok Ü._ 

tünde olan bu yara) ı Türk topçu. 
larının diğCT mermilerile açılacak 
yaralar takip edeceğini kestiren 
kruvazör daha gerilere çekilmeğe 
baslamıştı. 

·Öldürmek doğru değil, diye 
düşündü. Adlln ~nda raslana. 
bilen alçaklardan birisini öldür • 
mek.ten ne ç>kar?. Böyle bir kadın 
!Çin hapishanede çürümeğe değ • 
mez,. Hayır onu öldürmek, onu 
\ahltir etmek değil, görmlye<:eğhn 

bile• yav&§Sa evden çıktı ve ka
ranlığa karıştı. 

Onu bir daha görmemek, yapı • 
lacak yegane şeydi, hatta 1stan -
iııu.lu bir daha görmemek. O İstan
bul ki her köşesinde bu güzel ka- 1 

dından hatıralar yaşar. Bu hatıra- ı 
larla haşhaşa Ulrnak çok acı olur
du. Baska bir yerde, ihtimal An • 
karada çalış>r w onu biraz unu. 
tabilirse, kadınsız bir hayatla bel
ki kısmen mes'ut olabilirdi. 

Gecenin ıalak serinliği alnının 
ateşini alamıyor ve şakaklarının 
l'.Onklamasını hafifle!e.miyordu. 

. On~ .ııekadar itiJllat et.rniştiım, 
clıye soylendi. Ne gaflet!. Evet ona 
"1ekadar inanmıştı, Bu kadın ne 
zaman bir ihanet mevzuu bahsolsa 
ıkenilisine, nasıl sokulur ve bun • 

Cemiyet de ayrıca som pmüşten 

bir sigara kutusu hediye etmiştir. 

- Karım bana ihanet etti. 
Annesi hayretten dona kaldı: 
- Ne diyorsun oğlum .. Bunun 

im.kanı y<>k, diye haykırdı. Olamaz. Kutunun üstünde artistin ismi ve 
Böyle şey olamaz. Kim söylemişse altında da şıı cümle yazılıdır: •Fo. 
haltetmiş. 

- Yalan değil anne, keşke yalan 
olsaydı. Bilirsin ben ona nekadar 1 
bağ1t idim, varım, yoğu.n1 o ıdi. 

Halbuki şimdi hiçbir şe~,'ll kal -
rnadı. Ne karım, ne e' m, ne lruY
vet>m. 

Annesi sabırsızlandı: j 
- Uzatma f!ğlu. Meseleyi anlat. 
- Biliyorsun, on beş gün evvel , 

toğrafç.ılara mesailerinde yardım 
etmiştir•. 

Con Amerikruı rotoğraf alemi. 
nin mc~hur slmalan an_gnd.a v

turmu•tu. Ziyafete ·aynca tanın • 

mış birçok sinema artistleri de 
d.avel edilmişlerdi. 

Piyanodan IUme 
Yirmi memlekette iyi bir piya. 

nist olmakla tawnmış olan genç 

işlerim için Ankaraya g;tmistim; 
ona en az daha bir hafta dönemi
yeceğimi ve hareketimi telgrafö
yacağımı yazmıştım. '\fakoadım gü- kon,,..rrilerden Dali Franç, artık 
zel bir sürpriz yaparak, dün;anın pi~·anoyu lıırakarak, kendisini büs.. 
parasına aldığım bir yfuüğü hedi-ı bütün filme hasretmek niyt"tinde. 
y~ etmekti. Halbuki u~ulca eve gi-
nnce karımı dıyanın uzerıııde va- dir. 
hancı bir erkek kollarında buldum. İlk çevirdiği •Balalayka• ismin. 

Annesi onu elinden tutup bir o- deki filmin muvaffakiyeti üzerine 
danın önüne süri..kledi ve: genç kadın st.Hladını film artistli. 

- İmkanı yok, çünkü karın bir 
haftadır bu odada hasta ~·atıyor, 

dedi ''e ilaç kokan odanın kapısını 
açtı. • 

iinde de tecrübe etmek diyor. Ya. 

kında •Kadın nedir?. isminde ye. 
ni bir film daha çevirecektir. 
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AŞK l\lAC'ERASJ, FEDAKARLIK MÜCADELESİ 

H • 
1 ND RÜYASI 

Ba~ Rollerde: TYRO. 'E POWER _ . J"\tR!liA LOY • GEORGE RRENT 
\'e on binlerce figüran 

Fedimemn g.,Ulr
dllO inek 

Köy h<>cası eabah namazını kıL 
dırdıktan sonra, mescidin kapısini 
~ ovin.o ~~- YQ1.dı1.. 
Hasan pehlivanın ineği arkasında 
götüren on üç y ruıındaki Fedirne
ye rasgeldi Hoca sordu: 

- Neriye gidiy.on iböyle erken. 
den? 

- İneği ikmei oğlunun boğaınrıa 
götütiiyorurn, emmi? 

Hoca k:ı:ul.ı. İneği boğaya götür. 
mek ... Bu, yetişkin bir )aza gör. 
dürülecek bir iş mi?. 

Hoca bağırdı : 
- Bu işi ibal:ıan, san.ki gorE"mez 

miydi? 
Fedime güldü: 
- Nice olur hoca:rn, babam o • 

kıı2.mi ki ya! ... 

Cin Abmet 
mabkemede 

l:Iakirn- Ben seni artık ıyıce 
tanıyorum. Galiba beşinci defadır 
ki k~şınıa geliy<>rsun. 

Cin A..1-ımel- Ne yapayım bay 
hşkirn? çalıştık mı, lu:rsız diye ya. 
kalıvorlar, çalışmadik mi, serseri 
diye eru;pJiyorlar, ben de şaşırdım 
gitti. 

1 
f'RANSIZCA SÖZLV nüshası 

MELEK sinemasında 
• TÜRK(,'E SÖZLtJ nil bası 

1 PEK sinemasında 
••••••••••••AYRICA: t:n sonFOX diinya haberleri. 

ı( NANETTE) 

YAVUZ SULTAN SELiM 
Halife/, ,.,. ;Diyarında 

...: - , , 
No. 114 Yazan : M. SAMI KARAVEL 
~------.~~-------; 

Anadolu sipahileri cessur askerlerdi 
Bu ne rorlu hücumdu. Bizi bile 

~mania beraber ileri süriiycr • 
du. Yeniçeriler, fevlc.a.ltıde inti • 
ııamla ve saflar halinde geliyordu. 
f" eniçeri orakçıları bir bela idi. 
Biz ileri gitmesek bizi bile biçe. 

cek!erdi. • 
Bizim alay karmakarışık ol • 

muştu. Düşmanla biribirırni7.e giT. 
miş boğuşuyorduk ve nereye git. 
tığırnizi bilmiyorduk. 

Ben, sık bir ormanın arasında. 
ilı:aytıalmuş gibi yürıiyordum. Kol
Jarınm, ayaklarımız ~l~rdu. 

ilerll uk. Dil,.<ı. 

manı sürüyorduk, 

Nihayet, bir geniş meydanda 
bil'denbire çözüldük ve kılıçlar *
lemiye başladı. İşte o vakit ben 
ileride boğuşan bir süvari yığını
na doğru atıldım. On adım ileride 

, kırmı.zılı, beyazlı bayraklar dal
. galanzyordu. 

Yeniçeriler, hepimizi çiğniye • 
rek ileri atıldılar. Düşman süva. 
ı:i.ı;in kılıçtan geçriyorlaroı. Yenl. 
çerilerin bu hücumu müthL'jti. Mu
kavenı.et mümkün değildi. Düş • 
man süvarile.rinin en zorlu mu • 
lkıAıolelErl k:ı:nlJı:yord ı. 

Ben, durur muyum?. Gözlerim 
dönmü~tü. Yoldaşlar, çalalulıç na.. 
ra atarak saldırıyorlardı. Heye • 

canla ileri &tıldım. En büyiik ya. 
rarlı.ğı göstermek ı.ı.1iyordum. Gö. 
zümün öniinde Yavuz Sultan Se. 

!imin hayali belirdi. En büyük ya
rarlığı ve kahramanlığı gösterir. 
sem ... çarçabuk yeniçeıi olacak • 
tını. 

Ben, ileri atılınca etrafı.rnda ba. 

tn"ışmalar oldu: 
- Dur gitme!. İlerleme! dur!. 

Beni ileri doğru itiyorlardı, Bu 
dalganın önünde durmak benlın 

elimde değildi. Gi!niş omuzlu, iri 

fiivdeli bir yeniçeri bağmyordu: 
' - Bire acemi oğlan dur!. 

Önümde acele eden, iri omuzlu 
ve sırfü kıpkırmızı enseli bir ye
niçeri fillıcnin ucundan kanlar sı. 
zar ak dalgaya kapılmış ilerliyordu. 

Ben de bağırm;ya başladım: 
- Dur, durunuz!. 
Bu smıda dehşetli bir aydınlık 

eözlerimi Jumıaştırdı. Şiddetli bir 

çatırtı, kulaklarımı sagırlruıtırdı. 

Şiddetli bir ça\ırti vesselam ... 
Kulaklar,m sağırlandı, bütün 

dalgalı kalabalıği birbirine katti 

bu gürültu ... Bir an içinde her ta. 
raf duman olmuştu. Barut kokusu 

ciğerlerime kadar geçmişti. 
Şimdi herkes durmuştu. Ne kı. 

lıçlar işliyor ve ne de hareket ede

biliyorduk. Sabıı·sızlıktan çıldıra. 
caktım. Ne oluyordu?. Ne olu • 
yordu?. 

En an sırada bulunuyordum. Sa. 
ğı.rnda cübbesinin ucu kuşağına so
kulmuş, çırpıçlak tıraş olmuş bir 
baş, kılıç elinde bir harbedar, çı. 
kık iri gözlerini kan bürümüş ba. 
na bakıyordu. Solumda oku çap. 

razvari bir çengel ile göğsüne a
sılmış kocaman bir yatağan bıça. 
ğı elinde uzun boylu korkunç bir 
yeniçeri bağırıyor: 

- Hey! Öldür'. Durma gebert!. 
Nöbet yok!. 

İki üç süvari, başları aşağıda, kı. 
lı.çları çekilmic; ol<L.ı u hnl<lc C:"' l. 

Bır gün tekliü;iz ahbaplarından 
biri .kendisine dedi la: 

- Karına karşı vaziyetini bir 

türlü anlamıyorum. GaHba ondan 

çı>k korkuyorsun?, 

Bay hjir şu cevabı verdi: 
_ - Vallahi, ben karınıdan değil, 
gürifüüden korkuyorum. 

Bir • 
vecıze 

Bir mecliste alenen yüzüne pud. 

ra, dudaklarına ruj •Üren kll<lın, o. 

nda oturan erke-klere toptan mey. 
dan okuyor dernektir. 

•• 

Reçina Ferroçyo, biitiin topla. 
rile Türk korvetine ateş ediyor, bu 
acar harp gemisi le nasıl ba~a çıka
cağını, ne yaparak batıracağını 

kestiremiyerek varkuvveti ve hı. 
zile toplarını kulanıyordn. 

Garibaldi ilk yarayı aldıktan bir 
dakika sonraydı, Ferroçyonun on 
be,lik toplarından bir tanesi Av. 
nullahın ba~tan bir isabet alması. 
na sebep oldu. Bıı isabet gemide 
yangın çıkardı. 

Fakat asla soğukkanlılıklannı 

lı.aybetmiyen Türk bahriyelileri, 

~r Bugün SUMER Sinemasında -, 
Barların ve içklı>in baş döndürücü ihtirasları saika•ile sukut eden 

bir kadının hayatını tasvir eden 

SARIŞIN ŞEYTAN 
Emsalsiz Aşk ve İhtiras filmini görünüz. 

SEFALETTEN ... AŞKA ... ve NİHAYET ÖLÜME ... 
Baş Rollerde: MARLENE DİETRİCII 
JAMES ST1'WART 'e MİSHA AUER 
İLAVETEN: En son Şarki Karip harp haberleri. BAROİA 
nın sukutu, İngiliz hiicumu, Mısırda zafer şenlikleri. 

müze geçtiler. Bunlardan birisi a
tını hemen durdurdu. 

Ve bıze doğru dönerek: 

- Ayak düzeltiniz! Askerler! 
Sıralarınıza dikkat ediniz!. Beni 
takip ediniz!. 

Bu bizim babayiğit yüzbaşımız. 
dı. Onu gördüğüm zaman ne ka. 

dar sevinmiştim, tekrar toparlan. 
mıştık. Sıralar düzelrneğe başla
mıştı. Aman yarabbim! Hepimiz 
birbirimize girmiştik. 

Kargaşalık düzeldikten 6011ra 
etrafı.rna baktım .Her taraf ölü 

ve yaralı ile dolu. Biz ne yaptığı. 
mızı 'bilmeınişiı, önümüze gelene 

kılıç sallam~ız. Meğer bize hü -
curn eden Memluklere ne kadar 
kılıç atmışız, her taraf leş içinde 
idi. 

Sii\·arisiz hayvanlar ibaşlJ.Iım 

alınış öteye beriye kaç~yorlardı. 
Yen!çe'.'ilerin lıücurnu çok deh. 

şetli olmuş derekti. Fa.kat, harbi 
en ziyade Anndolu sipahl'erı ve 

Anadolu timarlılan yapmıştı. 

Bu Anadolu süvarileri çok deh. 

ı;etti. Hele tımarlı yayalar korkunç 

adamlardı .Bu Anadolu askerle • 

rinin yeniçeri gibi muntazam tıö

lükleri vardı. Fakat bu askerler 

yalnız muharebe olduğu zaman as. 
kere alınıyorlardı. Yeniçeriler gi. 
bi kışlaları olmamakla beraber ye

niçeriler gibi de vakti hazarda as. 
ker değillerdi. 

Anadolu sipahileri, Anadolu ya

ya tımarhlan fevkalade cesur as. 

kerlerdi. Sonra bu ask.er !er bizim 

yeniçeriler gibi şarap, içki ve bir 

fe}ıre girdikleri vakit kadınlara 

ve luzlara taarruz nedir bilmiyor. 

lardı. Çok müslüman adamlardı, 

Topçularımızın üzerine hücum 

eden Mernlfıkleri hız yetişmeden 

Anadolu tırn.arlılan ve siı?"'hileri 

temi.ılaıı:Uş!erdi 

~ nr) 

içinde bulundukları en mü~kıil 
ve şartlara rağmen hem topla 
mukabele etmek, hem de yan 
söndüm1ek 1 isabet yiizünden ~ 

ralananları geminin reYirine 
mak gibi hizmellert' koşuyorl 
hiçbir işi aksatnıadnn ha~arıY 

lar, döğü~c devam '!diyorlardı. 
Bu cehenneın düellosu tnn1 fi 

be şdakika siirdii. 
Ateşlerini Türk gemileri iiı< 

teksif eden İtalyan knıvazö~ 
arada bir saJ,·olarıın !:iehre te'· 
edi_yorlar, çabucak susturen1fl 
ları Avnullah ve Ankara bo 

bırakıp Beyrutu tahrip ttırı< 

intikamlarını tanıamlamıya ııl 
raşıyorlardı. 

Avnullahın 

leri takip etti. 

Diişman top~u'u artık hed 
iyice tesbit etmiş, ınüe sir at 
A\·nullah üzerine konsantre tf 

mişti. 

Her an infilak eden merrı' 

yeni bir noktayı parçalıyor, ft 
nullahın harap olan zırh güı<1 

fesi yer yer ~atlıyor, l"ğri11' 
yangınların !Jiri · söndürült~ 
cfiğeri ba•gösteriyordıı. 

Bu cehennem dakikalarını'" 
dığı halde Tiirk kof\·etinin balİ 
teşe devam eden 'ağlam baınt' 
larındaki topçular şevk ile, orl 
içinde döğlişmekte idiler. 

Yarım saat süren bir nis 
döğüş. miitearrız diiŞman lıarP 
milerinin siivari ve n1iire-ttt 

tarafından da takdir edildiği 1 

hile A••nullahın artık maddi 

kavemeti tiikeninciye kadar ) 
saat 9,25 e kadar sürdü. 

Gerek yangınlar .gerekse pi 
betlerle delikde~ik olan Avıı~1 

korveti artık batacak, tamaı•1 

vazifesile birlikte Be, rut tiııı' 
nındaki mezarına göıniilece"-1 

Hala tabli~·eyi aklından geçit 

yen Türk bahriyelileri topl• 
kullanmıya çalışıyorlardı. ,ıf 
vemetin imkanı kalmadığnıl• 
mının ya\"aŞ yarnş deniz ~ al~ 
doğru alçaldığını gören sii 
Şemsi kaptan 9.25 de tabliYt 
rini 1:erdi: 

Kon-etin her 
le nan: 

---
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Türk S..n ' atının ı,.ftf 

Günlerini Yaşıyor ! 

YOzbinlerce b•JJ 

Milli ve AlEMDAH~l 
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Büyük FilJJJ1' 
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Mllhıl:e ~~toOtol 
DİKKAT 

Sırf bu filme malısUS .,ı 
BUGÜN . , ,c~ 

Matineler 10 dan ıti)Jll 
başlıyaeaktır. 



~ 
• 
l 
~ - - · -' ~ 'Bu yazın1n metinleri Anadolu 

Ajansı bülten1erlndcn alınmı~tır) 

Telhis eden: Muammer Alalrır 

İ t alyıuı İmparatorluğunun yı -
.ınlınak tehlikesine maruz bulun
duciunu artık İtalyanlar da sakla
mıYorlar. Giornale Ditalya'ıım, 
dü~ de yazdığınıız gibi. ~bütün İ
tal~·an İmparator'.uğu İngilizlerin 
eline geçse hile, siyasetimizden ez 
gcftmiyeceğiz.• 'f""dindelrl cüm -
lesı , her tarafta son edrece ;ınühlm 
ve manıdar görü~tür. 

Di,,er taraftan faşist bıırı> mec
lisi Romada bir toplanU yaparak, 
Libyadan Romaya gelen Maresal 
Graziyaniyi dinlemiştir. Mareşa
lin tekrar Libyaya döndüğü bil • 
dirilmektedir. 

Hemen bütün A!rika<lııki 1m - 1 
paratorluk kuvvetlerinin kumanda 
heyetleri henrinsizlikteıı. gittikçe ·1 
müşkül vaziye'te d~teclir . .Me
sela Eritrede yalnız benzin değil, 
gıda maddeleri de son derece azal
mıştır. İngilizlerin denizlere haki
.ıniy.eti dolay.ı.sil.e İtalyariliır av • 
iriyıı.t yapımı.amaktadır. 

BİNGAZİ YOLUNDA 
MUHAREBELER OLUYOR 

Bingazl istikametinde yürümek
te olan İngiliz ordusu Demenin 170 
kilometre garbin.de Beı:ka mev -
ik:iine gelmiştir. Buralarda İtalyan 
öncüleri ile muharebeler l:ı~la • 
ımıştır. 

Eritrede Agordat 'il'!! Barento 
mınt.akalarm.da İWyan lwvvet -
!eri ÜZ'erinde.ld tazyik artmakta -
dır. 

İtalvan tebliği vaziyeti şöyle an
latı)·or: 

•B iııgazide: Zırhlı kıt'alarurıa 
Cebelin cenubunda düşman vası
talarına hücum etmişler ve ayni 
zamanda tayyarelerimiz tarafından 
bombardıman edilen düşmanı püs
i<ürtınii§lerdir. 
Şarki Afrikada: Şimal cephe • 

sindeki muharebe devam etmek - J 

tedir. Krt'alarıınız anudane !!llllha
rebe ler esnasında düşmana biiyük 1 
zayiat verdirmişlerdir. Bizim zayi
atrmız da mahsW; derecededir. Tay
yarelerİ.mİ% bu mücadeleye yorul
maz bir hamle ile müessir bir sn• 
rette iştiraketmektedir.• 

TRABLUSGARP L!MANINA 
HAVA HÜCUMU 

Kahireden bildirildiğine göre, 
evvelki geec Trablusgarp lima -
nına şiddet 1i bir hava hücunm ya
pılmıştır. Limanda bulunan 8000 
ve diğer 4000 tonluk iki vapura 
tam isabetler olmuştur. 8000 tonluk 
diğer bir vapur da tahrip edilmiş
tir. 

Barçe tayyare meydanına ta • 
arnız edilmiş, hangarlar arasına 

V.. kı~lalara bombalar düş -
ınüş, yangınlar çıkmıştır. Yerde ilci 
tavyare ateş almıştır. Bir İtalyan 
tayyarelii de avcılar tarafından ta
kip edilerek, Bingazi civarında a
lev !er içinde yere düşürülmüştür. 
Şarki Afrikada da üç tayyare tah
rip edilmiştir. 

Almanya ile Viti hükUme
tinin arası gittikçe açılmak
tadır. İaviçredeki mütahi:t
ler, Alınan ordusunun bü
tün Fran&ayı işgal albna a.. 
lacağını muhakkak sayı
yorlar. Bu takdirde Mare
tal Petain'in 1imali Fran
saya geçeceği zannedil
mektedir. 

YİNE İNGİLTERENİN 
iSTiLASI MESELESİ 

Hitlerin nutkundan sonra, dün. 
ya matbuatı Alınanyanın yapa • 
cağını ilan ettiği yeni teşebbüsle 
alakadardır .Arnavuiluktaki ve 
Libyadaki hadiselerin netieesi o. 
larak, Almanyuım mııilaka bir 
teşebbii$ yapacağı muhakkak ad. 
dediliyor. Bu teşebbül>ün mahiyeti 
hakkında heııkes bir tahmin yü • 
rütmekte ise de mütehassıslara gö
re, Almanya ancak 1ngiltereye 
ıkarşı ,bir teşebtıiis yapmak sure • 
tile kat'i neticeyi elde "tmeğe çalı. 
şacaktır. Diğer taraftan İngilizler 
ıböy le bir teşebbÜSf' karşı her su. 
retle hazırlanmış olduklarını ilim 
etmektedirler. 
MAREŞAL PETEN NE CEVAP 

VERECEK'? 
Almanya i1" Vişi hükılmetinin 

.arası gittikçe açılmaktadır. İsviç. 
redeki bitarai müşahiUer bütün 
Fransanın ~galinin gayrikabili 
içtinap ibir jekil aldığına bükme. 
diyorlar. Bu şartlar altında Maı:e. 
şal Peten in ne yapacağı merakla 
sorulınaktadır. 

Frıınsa tamamen işgal edildiği 
takoir<le, Alınanların Lavalin ida.. 
re•inrle yeni bir hük:Umet kura • 
cpkları muha]clcaktıi'. Bu takdirde 
1',!areşal Peten belki şimali Afri. 

kaya geçeeekt.'r. 
General Dö Golün geçen gün 

bütün Fransızlara karşı radyoda 
söylediği hita:lıe büyük bir tesir 
il:ıasıl etmiştir. 

Fransada dahili vaziyet de iyi 
değildir. işsizlerin miktarı iki mil. 
yonu bul.muştur. Sulh zamanında 
yüz bin işçi çahştıran otomobil 
fabrikaları, bugün ancak otuz beş 
bin kişi çalıştırmaktad rlar. 

Vişi hükümeti nezdindeki Al • 
ıxıan elçisi Abetz Mareşal Pctenin 
Noel münasebetile Hitlere gön • 
derdiği mesajın cevacbım, ancak 
evvelki gün Vişi hükıimetinin Pa. 
ris mümessili Binene tevdi et • 
miştir. 

Irakta yeni ka
bine dün 

teşekkül etli 
Bağdat, 2 (A.A.) - Yenl Irak kabi

nesi teşkil edilmiştir. Kabine Başve
kil, Hariciye ve Mil.11 Müdafaa Nazırı 
General Elhaşiml, Mali;ye ve Naf.Jn Na
zırı seyit Ali M~~z, Dahiliye ve Ad
liye Nazın Seyit Omer Nazm i, MilU 
ikt..at Nazırı Seyit Abdülruıhdi, m.illl 
Terl:ıiyc Nazın Seyit Sadık Basam, Iç.. 
tunai işler Nazın Seyit Hamdi Başaşi

den mürekkeptir. ___ .,. __ _ 
Mavunaların Üzerin

de dolaşırken 
ArnavuUukta İngiliz tayyare te

şekkülleri Tepedelenin 11 kilomet
re şimali garbisinde bir mıntakaya 
§iddetli bir hücumda bufonmuş, 
Çadırlardan çıkan askerlerin üze
li.ne mitralyöz o.teşi açımı tıı:. Bü
tün tayyareler üslerine dön~ • 
lerdir. 

Galatııda Arapcami civarında o
turan Hüseyin Bari Yağkapanı is
kelesindeki mavnaların üzerinde 
dolasırke.n birdenbire :muvazene- · 

sini byb.edere:k mavnaların arasına 
düşmüş, muhtelli yerlerinden ya
ralanarak Beyoğlu hasta:neslııe 
kaldırılmlştır. 

GENERALLER MUSaıJNiYİ 
İTHAM l!lDIY<JRLAR 

Tayınis muhabiri şıml:ıırı ~ • 
:tor: İtalyan ka'l:tim5i azaınndan 
birçok mesini tavsiye.ettiği ifr.a edil 
llSkere gitmesı. Roma diploma tik 
llıahfil!eri11ae fblr taraftan ordu 
ile f~lı.1:ler arasındal<i ciddi ilıti. 
liıfiara, diğer taraftan da ita1yan 

"Jletinin Yunan meselesi karşı • 
sında duyduğu acıya atfedilmekte. 
dir. İtalyan Genelkurnıay-.nm Mu. ı 
~lu~ye Yunan harbinin t~~likele. 
rını ızah ederek bu işe gırışnıe • 

:nesini tavsiye etti.ili ifşa edilıne~
tectıc. Arnavutluktaki muvaffaki. 
Yetsizlikler tevali ettli<çe bu ihti. 
lf\f gittikçe derinkşmiş ve İtalyan 
ı:eneralleri MUS1oliniyi Hitıere.ınu. 
tavaatıa itham etmi>lerdir. 

Bugün p k az mÜtehassıs Al • 
!lUuı:rruı.n >bu ha.J'bi :kazanacağına 
J\anmaktadırlar. 

ARNAVUTLUKTA HARP 
VAZİYETİ 

E ·lp-rattan !'elen bir habere gö. 
re Tt'pede!en İtalyanlar ıaraf:ndan 
ta ' ·e edilmiş ve Yunanlıların 
eline ııe"mi~Lr. Yunanlılar yeni -
den mü'1iın miktarda esir almış. 
lar ve İtalyanların yaptığı bir 
tank hücumunu ınuvaffakiyetle 
~üşlerdir.· 

Beyoğlu Halkevinin 
kır koşusu 

Beyoğlu Halkevinin bu sabahki 
kır .koı,;wıuı:ıda Koı;tantin birinci, 
Kuleliden Cevat ikitıci, Juaıı Ü -
çüm:ü ve Eminönü Hııl.kfvi koşu
sunda da: Afımet birinci, I-shak 
ikinci, Adnan üçüncü, Melih dör
düncü gelmişlerdir. 

srendlzl önJlwle 
(1 inci ' eden Dev-> 

yeller eLie ettiklerini bildirmiştir. . 
Yunaalılar halen bütün Tepede • 
len mıntakasına bilkinı bıılıınınak.. 
tadırlar. Bu mıntakada, İtalyan • 
!ardan son derecemiistahkem mev. 
zileri ele gcçirmişl~rdir. Ric'at e.. 
den İtalyanlar ınühim miktarda 
ganaim bıralurnşlardır. 

Sahil cephesinde şon derece şid. 
detli bir İtalyan mukabil taarruzu 
püskürtülmüştür. Yunanlılar ye.. 
ni mevziler işgal ettiler. 

iNGİLİZ YARDThfi 
Atina 2 (A.A.)- Bildirilıl.iğiııe 

göre, İngilizler muhasamatın baş.. 
langıcındanberi Yunanistana yal. 
ruz harp malzemesi değil, yiyecek, 
giyecek ve ilaçlar da göndermiş. 
lerdir.. -

ital-Eritredeki 
yan ordusu 

(1 inci Salıllede:n Devam) 

çarpışmalar hakkında son haber. 
!er gelmiştir. 

Eritrede ınotörlü İngiliz kuv • 
vetleri Agordat ile Barcntu ara -
sındak:i yolu kesmişlerdir. İngiliz 
ileri hareketi bu smetle hu mınta. 
kadaki İtalyan kuvvetlerini ikiye 
ayımıış bulunmaktadır. Bu her iki 
mevkide birer fırka mevcut oldu. 
ğu bildirilmektodir. Bu iki fırka. 
ıı.ı.ıı Eritreai.n paytabtı ol.an Asma. 
nıdan gelen kuvvcllcrle takviye 
e4ildiği tıılmüıl edilmekteü. 

Röyter ajansının Hartumdaki 
muhabirinin bildirdiğine göre, İn. 
giliz topları şimdiden İtalyanların 
Barentudaki mevzilerini a.t"f altı. 
na a1nuşlardır. 

Agrodat önünde İngilizler, on 
bir tankın yardımı ile 15 İtalyan 
tanlcını tr!ırip etmişlerdir. 

HİNT KUVVETLERİNİN 
GAYRETİ 

Bartum 2 (AA.) - Unayted 
Presia Er.i.ltedeki muhabiri, lllırt 
kun-etieri.ııiıı rolünü tebarüz et.. 
tirmektedir. Bunlar ric'at etmekte 
olaıı ltal)'an lı:uvvet.ıerini imhaya 
çalışmaktadırlar. 

İLK HABEŞ ORDUSU 

Dutum 2 ( A.A. )- Ha beş mül. 
.tecilerinılen teşkil edilen ilk onlu.. 
nun faaliyete geçtiği haber veril. 
meldcdir. 

Ordu, şimdiki halde Rodolf gö. 
!ünün şarkındaki nııntakada, itaL 
yanlan mevr.ilcriJtden püı;kürt • 
mekte istihdam olunmaktadır. 

İTALYA? KUVVETLERİ 
200,000 KİŞİ 

Kahire 2 (A.A.)- Doğu Afrika. 
~ı,.•daki İtalfan kuvvetlerinin 
200,000 e baliğ olduğu öğrenilmiş. 
tir. 

Köprü - Bebek hattı 
(1 inci SaJıifed"'1 Devam) 

yapmak için kiı.fi, geniş makas bu
lunmamasından hunun da kabil 
olaıruyacağı neticesine varılımş -
tır. Bunun üzerine tramvay ida -
resi hiç olmazsa kalabalık saatlerde 
i:odihamı azaltmak maksadile Be
şiktaş - Eminönü, Orta.1<öy - Sirkeci 
arasında 1 motris ve 2 şer rom<ırk
tan mürekkep yani ü;-er arabalı 

tramvaylar ilavefilne karar vermiş 
ve bu kararını da tatbika geçir • 
mi-şliT. 

Asker 
cep 

gözile 
eler 

(1 inci Sahifeden Devam) 

Biırı:aziılir. Motörlü ilııri kollan 
Demenin 170 kilometre glrloilıde 
Berka kasabası mırıtakamıda İtaL 
yan öncüleri ile ~urpışm1ya baş. 
laımştır. Tobruktan hareket eden 
diğer kuvvetler de, kara yolundan 
ileri yürüyüşlerine <levam etmek. 
tcdirler. 

13ingazinin vaziyeti Derne gibi 
değildir. Buraya bir çok yollar 
1WllllJlaktadır. Sahil ve kara yoL 
larıpdan iıntliyen .İngiliz kuvvet. 
}erinin, Bingaziye kadar olan sa. 
lıada müstahkem mevkileri olma. 
dığı için, İtalyanların tutunabile.. 
eclderinl zıumetmemelı: ıazımaır. 
İki yoldan giden kuvvetlerin Bin. 
gazi öıı'ünde birleşerek, bUJ'asını 

da diişiinniye .çahpe.ıdan mu • 
lıaldı:aktır. 

Y Ukarıda 1ıahse1fiğimiz Berka 

kasabaa beş .mühim §Oseıtin iltL 
1!!11k noktasını tc idi etmektedir. 

Bigaziden gelen bir demiryolu da 

buradan geçmektedir. Şimdi bu 
nııntakada cereyan eden muhare. 

bele.tin hettüz ne ııetice verdiği 
malUııı değildir. Fakat İngilizler 
Berkayı ele geçirirlerse, bu sefer 

Biııgaziye doğru müteaddit yol • 
!ardan yüriimek daha ziyade ,Juı .. 
laylaşacaktır. 

Arnavutlu] cephesine .ı:elince, 

ılün akşam gelen haberlerden anlı. 

yoruz ki, Tcpedelen de Yunan kuv. 

veilerinin eline geçmiş bulunmak. 
tadır. İtalyaıılar l>ü1ün vasıtala • 

zile mezı..rhane denecek surette 

yaptıkları mukabil taarruzlanrıın 

hiçbirinde Yanan cqılıesini sars. 
nıağa muvaffak olamadı.klan, Te.. 

pedelenin düşmesi ile sabittir. Ar. 
tık lmm'lan sonra ı hedef Avloıı.. 
y~ olm k gerektir. 

Pariste Alman 
taraftarı 

bir parti • 
genı 

Londra 2 (A.A.) - D.N.B. ajan
sı Pariste •milli halık birliği• is • 
minde yeni bir partinin t~~dl e
dilmiş olduğunu haber vermekte
dir. 

Yeni partinin hedefi nizamna· 
mesinde şöyle tarif edilmektedir: 

•Alınanya ile teşriki mesai, ır -
kın tasfiyesi, maddi ve manevi di
rilme, Alınanyanm teşriki mesaisi 
ile birlikte Afrikadaki servetleri 
.işletmek.o 

Partide Alınan taraf11trlığı ile 
tanınmış olan Fransızlar vardır. 
Marsel Dea! bunların arasındadır. 
Lava!, henüz partiye dahil olma -
rnış ise de, bu yeni hare.keti ida -
reye davet edileceği zannedilmek
tedir. 

Laval'in dostu Fontenoy yeni te
şekkülü radyo ile iliına davet edil
miştir. 

Fontenoy şunları söylemi tir: 
cFransanın istikbali Almanya ile 

teşriki mesaiye bağlıdır. Derhal 
-Onunla elbirliği yapmalıyız. Fakat 
Vişi bu teşri'ki mesaiden kaçm -
maktadır. Bir buçuk aydanberi 
Fransa idaresiz kalmıştır.• 

Hatip bundan sonra Vişi hüldi
meti azalarına şiddetle b ücu.ın et
miş, P~ten'den hiç bahsetmemiştir. 
Fakat Peten'in mesai arkadaşla -
rına, bilhassa Hariciye Nazırı 
Flarıtlen'e şiddetli hücumlarda bu· 
lunmuştur. 

MAREŞAL PETEN NUTUK 
SÖYLEMEKTEN VAZGEÇTİ 
Londra 2 (.A.A.) - D. N. B. A-

jans1 Mareşal Peten'in dün radyo
da bir nutuk söyliyeceğini bildir
mişti. 

Son dakikada. :Mareşal Peten, 
Pariste yeni bir partinin teşkil e
dildiğini haber alarak, nutuk söy
lemekten vaz gecmiştir. 

Vilki Ameı·ikaya 
çağırdC:ı 

Londra, 2 (A.A.) - Bay Vilkie Ha
riciye Nazın Cordell Hull'den bir tel
graf almıştır. Harkye Nazın bu tel
grafında Bay Vılkie'den , Ayan meclisi 
l!aYici.ye encümen\ buz.urunda, İngi.lte
reye yardım projesi hnkkı.r:ıd.ıt.i diiJi,in
celerini hah ctme5ini rica etmektecllr. 

Btı '!ebeple Bay Vilkic İsk~ya ve İr
ıandada yapacağı z.iyarctleri iptal mec
burjyetinde ka1ara.k Amerikaya döne
eektir • 

---0-
frlanda da lngiEz 

tahşidatı 
Nevyork, 2 (A.A.) - Tass A;11n

sı bildiriyor: Bir, Nonreç ga7.etesinin 
bildirdiğine göre Izlandada seksen bin 
İngiliz ve Kanadah asker topla~ş bu
lunmakbıdır. Bunlann bilytik bir Umı 
Reykavik'te toplanmıştır. 

Bir 'tlar sahibi 
(1 inci Sahifeden Devam) 

ışın polise aksetmemesi için klZl 
hususi bir yerde tedavi allına al
dırmış ve annesine de gizlice para 
göndererek kızırun Bursaya git -
tiğini bildirmiştir. Fakat yarııl~a 
vak'asını bilen diğer artistlerden 
birinin ilıbarile hadise meydıına 
çıkmış ve tahkikata başiannuştır. 

Balkanlar 
·ağıza sığan lok

ma değildir 
(BAŞMAXALEDEN DEVAM) 

raf, sulh ve istikrar fikrine bağb 
ve bunu her türlü hareketleri ile 
her an isbat etmekte bulunan Bal. 
kan devletlerine veya İtalya kar. 
şısında istiklal, şeref ve hayati. 
yetini kahramanca müdafaa eden 
Yunaaistana müteveccih olacak 
olUJ'sa nıulıakkak ki, Almanya 
şimdiye kadar hiçbir veçhile mis. 
lini denemediği çetin ve haşin bir 
miicadclcnin içine kendisini atmış 
olacaktır. Balkanlar ağıza sığan 
lokma değildir. İtalya Yunanistan.. 
da hunun tecrübesini yapmış ve 
boyunun ölçiisünü almt tır. 

Afmanya da Balkanlara taarruz 
ettiği takdirde kendisi için İtalya. 
nıııkinden daha başka türlü bir 
akıbet müliibaza etmemelidir. AL 
man ordusu Balkar hrda zaten 
çökmiye mahkum milletler ve or. 
dularla değil, gençlik, hayat ve 
irade fışkıran milletler ve ordu • 
!arla kar ılaşaeaktır ve hayat, ya. 
şamak için ölmesini bilenlerin 
hakkıdır. 

l:ürk saygısına 
Yunan gazetele· 
rinin teşekkürü 

Atina, 2 (A.A.) - Gazeteler, Türlı:

lerin Elen milletinin mat.emlıl~ iştirak
leri dolayısile minnettarlıklarını izhar 
etmektedirler, 

cKatimerini> gazetesi, bilha ssa şöyle 
yazıyor: 

Yunan milleti Türk milletine karf1 
ne derecede sam.im1 ise Metaksas da o 
derece sam.imi idi. Müteveffa, Türki
yeye giderek onlara şöyle demişU: cBen, 
size karşı dosUuk siyasetine devam edi
y_orum. Zira biz Yunanlıların bu dost
luğa imanımız vardır. 

Metaksas, seneleree iN dostluk siya
setini takip etmiştir. Hem de samimi
yetle, muvaffak.ıyeUe Türkler, şim
di bir dostwı bir müttefikin ve 
büyük bir ln5an.ın u!ulünc '11-
lıyorlar. Gazeteleri, bizim elleri -
mizi sıkmakta olduklanıu yuıyorlar. 

Kendilerine teşekkür ederiz. 
Onlann sözlerini bir kardeş sözü ıibl 

hiosediyoruz. 
ÖLüM İSTİSMAR EDİLEMEZ 
Atina, 2 (A.A. )- Gazeteler, Yunan 

ordusunun büyük Şefinin ölümünü istil!I 
mar edebileceği ni zannetmiş olan dil§
mana vermiş olduğu cevabın yeni mu
-vaffak:ıyetler, yen: muza.r,criyetler ol -
duğunu yaı.:makt.ııdırlar. İ~ te uful eden 
Büyük Şefin harp halindeki ordunun 
attığı sclfim toplan bunlardır. Cavalle
ro planı. bize mevzi muba .. l'L ı..: :;Jnl ka
bul ettirmeği istihdaf ediyordu. Bu plAn 
akamete uğraını.<dır. Ywıan ordusu, iler
liyor ve ilerliyecektir . 

Gazetelere nazar.ı.n :tetaklMtft Ati.
nanın büyük kilise!iinde yapılan cena
ze merasiminde konulmuş olan çelenk
ler şun laTdır: 

Kralın, Veliahdin, İııglltere Kr''ınm, 
Atlnadnkl İngiliz sefirinin, Riir' t Re
isieümhurunun. Türkiye Ba \CÜl.. • ...ınin, 
Türkiye Hariciye Naz.ırJ Saraçoğlunun, 
Yugoslavya Naibi Saltanatı Prena Polün, 
Yugoslav Başvekili Stecovitccb'in, Yu.. 
,:oslav se!irinin, İsviçn Başvekilinin. 
Yunanlstandaki İngiliz a kuvvetle
rinin, Akdenizdeki İngiliz donanması 
amiralinin, Atinadakl kordiplomatiğn1 
Amerka arkeoloji mektebinin oelenkle
ri. Kordiplomatik aras.ııda At.inadaki 
Alınan sefiri Prens Zuerba lh Sclwu.
berz bulunuyordu. 

Kral Jle Veliaht, Kral hıınedam A
zası, kilisedeki mera.simden aonra me
zarlığa gitmişler \e mütevrlfanın defni 
esnasında hazır bulunmak ibıere orada 
cenaze alayını beklemi.·Ierdir. 

Milli Şefimizle 
Kral Jorj arasın
da telgraflar 

(1 inci Salılfed.tlll DeVMll) 

Jotj arasında aşağıdaki telgraflar 
ieati olunmuştur: 

Majeste ildnci Jorj 
Etenler Kralı 

Atina 
Büyük devlet adamı M'rJ<Sas'm 

öl ümile doot ve m ütteiik . 'ra -
man Elen milletinin uğraaıgı acı 
vası en derin bir teessürle haber 
aldım. Derin taziyetlerimin i!ade
sini kabul buyurmanızı ve majes
telerile milletinin bu münasebetle 
duyduğu acıya bütün Türk mille
tinin iştirak etmekte olduğuna iti
mat buyurulmasını rica ederim. 

İsmet 1nönii. 
Ekselans 1smet inönii. 

Türkiye Reisicumhuru 
Ankara 

Mümtaz iş arkatlaşım hükümet 
reisi J an Meta.ksas'ın hakkında 

Yunanistanın uğradığı elim ziya 
münasebetile muhabbetle dolu söz.. 
lerinizden son derece müteheyyiç 
olarak zatı devletinize teşekkür e
derim. Büyük acımıza zatı devle -
tinizle dost ve müttefik asil Türk 
milletinin gösterdiği şiddetli alaka 
gerek heni gerek milletimi derin 
bir surette mütehassis etmekte ve 
iki memleketimizi sıkı sıkıya bir • 
leşliren dostluğun kuvvetini bir 
kere daha teyit eylemektedir. 

İkinci Jorj 

BAŞVEKİLLE YUNAN 
BAŞVEKİLİ ARASINDA 

Ankara 1 (A.A.)- B. Metak • 
ı;asm ölümü münasebetile B~e. 
kil Dr. Refik Saydamla Yunan 
Başvekili B. Korizis aşağıdaki tel. 
grailan teati etmişlerdir. 

Ekseliins B. Korizis 
Başvekil 

Atina 
Dost ve müttefik ııSıl Yunan mil. 

letinin acı yas haberi Cumhuriyet 
hükumetini ve beni fevkalade mü. 
teellim etti. En samimi ve müte • 
heyyiç taziyetlerimizin kabulünü 
ve Kraliyet hükümetine iblağını 

zatı alinizden rica ederim. 

Dr. Refik Saydam 
Ek.seJ.ans Dr. Refik Saydam 

B~vekil 

Ankara 
Büyük şefinin şahsında Yuna • 

nistanın uğradığı muazzam ziya 
' rnünasebetile gerek şahsıruz, gerek 

Cumhuriyet hükfuneti namına va. 
iki muhaMıetlli sözlerden son 
derece müteheyyiç olarak Elen 
milletinin uğradığı son derece acı 
Yasa dost ve müttefik asil Türk 
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Bilen idam olunur 
Yazan : M. ATLI Tefrika No. 2 

Fabrikada dolaşan bu esra .. 
rengiz adam acaba kimdi ? 

DÜNKÜ KISMIN HULASASI 

(Bu harbin bir de altıncı J<oJu var. 
Altıncı kol, muhtelif memleketler
de suikastler, ci.na)"etler, aabotaj
lar yapan gizli teşkilittır. 1939 
harbi Jlaılamadan evvel Dan+·•--- . ~.e 
~rmıye muvaffak olan ve bu fe
htrde gizliden gizliye çıılı:ıan al
tıncı kol m<ınaupları vardı. Ha1ı
Taianıu miat.an muharrir, Danı... 
zing'in o ı.am•nkj hal ft tnanza... 
rasını tasvir ediyor. Deva.suru a· 
~ağıda okuyunuz.) 

Fakat, Avrupada ve hatta Al • 
manyada böyle kasvetli ve mağ _ 
.mum bir ıı_ehir az bulunur. Sanki 
bu şehri bugünkü harp felaketine 
sebep olacak kadar suratsız ve 
meş'um bir çehreye de sahiptir. 
Daha dof;r usu ortasına kirli bir 
nehr'.11 füü 'bir balık gföi yayıldığı 
bu dumduz şehir, ne tamamile AI. 
man, ne tamamile Polonyalı, ne 
taroamile bir Rus şehridir. 

Fakat ayni zamanda iiçüne de j 
benzer. 

Şehrin dörtte üçü orta çağlar • 
dan kalmadır .Sokakların çoğu ha
m., ortaçağ şehirleri glbi dar ve 
kemerlidir. 

En 'büyük caddesi olan (Lange 
Marky) den geçerken bile birden. 
bire sağdan sola, caddenin üstü.o.. 
den, kirli renkli, eski kalın 'bir taş 
kemerin atıldığını hayretle görür. 
sün üz. 

Bi!ı~eribire 'kııvrıl.dığınn küçü.. 
cük bir meydanda, karşınıza, Po • 
lo~~a şehirlerindeki gibi, gayet es. 
hl. ıhtiyar bir saat kulesi çıkar. 
Şehir yer yer o keskin kulele -

rile insan n ... . , 'h ıın n v ırtan, en 
mutaassıp orta çağ devirlerinin 0 
kan lekeltrı , u .. ruıınuş gibi hfila do.. 
nuk ve kirli kırmızı renkte tuğla. 
dan kasvetli Gotik kiliselerile do. 
ludur. 
Şehrin iki yanında ise eski ve 

ikirli antrepolar yığllıdır. 
Antrepo ve kilise kokan bir orta 

çağ şehri velhasıl.. Zannedilir ki 

milletinin iştirakinden dolayı en 
derin ışiikranlarımızın ifadesini 
ıkahul buyurmanızı Kraliyet iıü • 
kiımeti ve kendi nanu.ına zatı iili.. 
nizden rica ederim. 

X..rizis 
Majeste Kralın itimadile çağı • 

rıldığımız ağır vazifeyi üzerime ıı
lırken size şunu temin etmek iste
rim ki, J an Metıı,ksasa rehber ol • 
muş olan yüksek prenfilplerden 
mülhem olmaktan fariğ olmıya • 
cağım. Ve iki memleketimizi sıkı 
sıkı birleştiren çöziilmez dostluğa 
ayni imanı bes!iyerek bütün gay. 
retlerimi onun eserinin idamesine 
hasredeceğim. 

Korizia 
HARİCİYE VEKİLİMIZLE 

B. KORİZİS ARASINDA 

Ankara 1 (A.A.)- Hariciye Ve. 
>kili B. Şükrü Saraeoğlu ile Yunan 
Başvekili ve Hariciye Nazırı B. 
Korizis ~ağıdaki telgrafları teati 
etmişlerdir: 

Ekselans B. Korizis 
Başvekil ve Hariciye Nazırı 

Ati.na 
General Metaksaıruı ölümü ile 

dost ve müttefik aı;il Yunan mille. 
tinin uğradığı büyük kayıp haberi 
beni fevkalade mütee11im etmiştir. 
Hususile ki büyük vatanperver ve 
devlet adamını temayüz ettiren 
yükı;ek vası!larını müteaddit defa. 
lar şahsen takdir etmek ve bay. 
ıran kalmak fırsatını ibulınuştum. 

Çok samimi teessür! · · il erırnın a. 
desine itimat buyurmanızı zatıfili.. 
nizden rica ederim. 

Şükrii Saracoğlu 

Ekselans Şükrü Saracoğlu 
Hariciye Vekili 

Ankara 
Büyük şefinin şahsında Yuna • 

nistantn uğradığı büyük kayıp 

dolayısile dost ve müttefik asil 

kirlisemasile, kirli nehrile, ke.;kin 
kara tuçtan haçlı kiliselerile dar 
ve keınerli sokaklarile, saat 'ku • 
leleri ve antrepolarile bu şehır, a. 
sırlardanberi limanına dünyanın 
her tarafından akan paradan, tica. 
retten ve menfaatten başka hiçbir 
şey dU§ünmemiştir. Filhakika 
Danzigin yerli halkı da şehırleri 
kadar haşin, soğuk, soınurtgan ve 
paracıl insanlard:r. 

Ne gariptir ki dünyaya pesimizm 
felsefesi denilen bedbinlik r eL'e • 
fesini ilk getiren şey, 0 bir za _ 
manlar bütün dünyaya sirayet e. 
<lere~ U:t.~arlarla biten müthiş 
bedbinligı ilk defa bir felsefe mez 
hebi haline koyan meılıur filozof 
Şopenhavr bu ,Şehirde doğmuştur. 

Belki dünyanın eı çirkin insanı 
olan ibıı meş'um filozcııun lwpkuru 
""! ~ yüzü, sanki u dojjduğu 
şehrin insanlaşm · yüti.id ü~. 

Nitekim bu meş'um filozofun 
doğduğu ve büyüdüğü o kara taş 
ve :kasvetli, bodur evleri hA!a Lan. 
ge Marktin yan sokaklarından bi· 
rinde olduğu g>bi bırakılmıştır ki 
i:ıu evin bulunduğu dar sok.aktan 
ürpexmeden, bu filozofla, bugün 
dünyaya bedbinlik. yeis ve felaket 
sağnaklan yağdıran yeni .Avrupa 
hal'bi aras.ı.nda gayriihtiyari bir 
münasebet .ku.rmadan geçmek ka. 
bil değildir. 

Yürii gülmez Şopeı:ıhavrin ilk 
bedbinlik felsefesirun L<ııhııınW"ım 
da,<lıiuat içinde doğduğu ve yaşa. 
d:ğı bu soğuk, ın.adrii e başjn şe. 
hırden aldığı muhakkaktır. 

Bütün bunlar yetİSJlıezm~ gibi 
•bu kasvetli şehir ayrıca, ~!arı da 
fevkalade soğuk olur. EvleriP.de ta
vanlara kador, dcirt köşe, hemen 
hemen iki kişilik birer oda kadar 
büyük husus! sobalar y~kılı:r. Bu 
sobalar 24 saat fasılasız yandığı 
halde inan yine U§ümekten kur • 
tulamaz. Nehir ve hatta Baltık 
denizi baştan başa donar. 

Balt.a denizinin öyle d.al€alar 
halinde buz kesilerek ta ufuklara 
kadar donuşu. hareketsiz kaL,"1 in. 
sana, buzlar içinde roeskıln olını. 
yan bir düny~ya düşmüş gibi, 
haşyet ve ürpermeler verir. Hal • 
buki bu buz dalgaleruu.n üzeı-ln • 
de sahilden siyah noktalar halin. 
de görününciye kadar icsanlar do. 
!aşırlar ... 

İşte sokaklarıru yaL-yan nehir 
üstünde buzkıran gemilerinin buz
ları kırdığ:m seyrederek, daima 
aeı bir yeis ve kederle dolaşııca • 
ğmıı bu şehir, Almanların birden. 
l>ire gö:1'bebeği kesilmiş, nazilik 
gayretile dünyayı ateşe yakacak 
bir feliJı:ete gt!be Olmli,1 tu. 

.Almanlar:bu şehirae henüz gizli 
olarak S. S. hücum taburları teş. 
kil etmekte idiler. 

Alman devlet reisi Hitlerin Dan
zig kıorjdoru hakkındaki şiddeili 
nutukları, şehrin içinde Alman 
nazilerlnin giı:li faaliyetleri her. 
:kesi lrorkuttuğu iç;n eksern;i Po • 
lonyalı profesörlerden mürekkep 
olan Technisr.he Hoolışule l" bora. 
tıı3r ve d..ırüsınna!annda sabotaj 
şüpheleri son derece şiddetlenmiş, 
ll>'boratuar1ara, ate1yelere fevka -
lide sıkı JıQııtrol konmuştu. 

Gerek Polonyalı profesöırlerin 

ıre gerel<: bir ecnebi talebeyi 1!Il zi. 
yade 'ted~ eden ise, cyıldırım sui.. 
kastleri. ismini verdlğimi% e;ıra. 
rengiz htıdillelerdi. 

Danzigde baı:ı elektro - 'imi fab. 
rikalari, sebebi meçhul bir şe • 
.kilde herlıava olduklar gibi şehrin 
civar banliyölerinde sokak orta.. 
ııında bazı adamlar da garip bir in.. 
Jilik ııe&ini müteakip oı·tadan kay
lbolmakta idiler. 

Önce kulaktan kulağa yayılan 
bu rivayetler en ziyade biz ecne. 
l>ileri .loonkutmııştu. 

Türk milletinin de duygularına ter-ı~~~~~~~~~~~~~~ 
ceman olarak gösterdiğiniz mu • 
habbet nişanesi beni fevkalade mü.. 
teh assis etmiştir. J an Me taksasm 
bütün kuvvetini hasr ve tahsis et. 
tiği ağır vazüeye majeste Kralın 
itimadile çağırıldığım şu anda 
Türkiyeyi Yunanistana 'bağlıyaıı' 
çok sıkı dostluk hakkmda ayni 

imanı -besliyerek onun eserini ida.. 
me ettirmek yolunda hiçbir gay. 

reti ihmal etmiyeceğimi zatıilini. 

zıe temin etmek isterim. 
A. Koriziıı 

NA K EMAL 
Maarif Vekaletinin ta1•siyesile 

Türk dil kurumu tarafından gü
zide arkadaşımız büyük şair vo 
edip Necip Fıı.:ııl ,Kısakürcğe yaz.. 
dınlan bu (400) sahifelik eser inli. 
şar sahasına çıktı. Eser Türk ten.. 
kit, ve edebiyat hayatında bir 
had ir. Karilerimi:ıe hararetle 
tavsiyevi borç biliriz. 
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Ya.zan: l•kender F. SERTELLi No. 18 

Enver Paşaya gelince.. Şımarık Harbiye Na
zırı, Cemal Paşaya Suriye prensliğini çoktan 

terk etmiş gibi idi f 
Bu vaziyet kal'$1Sında, Kanalda, 

tabiatile durgunluk hasıl oluyor. 
Fakat, yukarıda dediğımiz gibi, 
bu akınlar, bu mecnunane kanal
dan ıı:eçme teşebbüsleri İngilizleri 
harekete ıı:eçirmiş bulunuyor .. Mı
sırdan birçok kıt'alarını çekerek 
bu cepheye getirmek suretile Ka
ııal boyunu eaaslı sw-ette takviye 
ediyor. , 

Biraz eonra ~e hnanın ta. 
hammül edilmiyecek kadar sıcak 
olması w vaziyet icabı, miralay 
Fon •Kres• 5 ağustos 1915 de, Ce
beli Lübnandan (Ayın Sofer) de 
bulunan dördüncü ordu kararga
hında Cemal paşanın erltanılıar • 
biye riyaseti vazifesini almıştı. 

men hemen sıfır dere<:esine in -
rnişti. 

Bütün memleket arhk -her za
man ve her harpte olduğu gibi -
Mehmetcikten ümit bekliyordu. 

Bu münasebetle, orduda ve 
memleketin slh.hi ve içtimai i!;le -
rinde mühi rnrolü olan bu heyeti 
askeriyede nbir nebze bahsetmeyi 
faydalı buldum. 

İlkönee, bu llJM!\ .'.'~a kendi ha • 
tıralarmda temas etm~ olan ,bu 
heyetin reisi cLeyman Fon san -
ders. paşanın notlanndan şu mü
him .lı:ıamı gözden geçirelim: 

e- Alman heyeti askeriyesine 
mellSUl> ve ilhak edilmiş olan Al
man zabitanının adedi 1916 senesi 
bidayetinde (iki yüz) kişi idi. 1915 
teşrinisanisinde Alman askeri ka
binesi kararile, heyeti askeriye ri
yasetine bir Alman ordu kuman
danı hukıılt ve salahiyeti veril • 

HAYAT ve KOMPRiME 

~pıMCi~. 
tlotl p 

~~~~~~ 
~ ~ .... ~---,-~ 

~ır" 
~' .J>.. ' - . ::,-- . ~ 

Jlliltenevvl ,..,.,,eklerle Mide ft Ema'fl 1ormadan bir tabak 

ÇORBALIK ÇAPAMARKA 
Hububat veoebze komprimeıılle btr rDnlük kalörlnizı temin edebilir.iniz. Et ve 
tavuk su;yu ile mam<ll J.ı:erclmelı:, Beıelye, Buğday. Komprlmelcrimizin 100 
sramlılı: pakeUeri her 1enle 15 ve 50 ııramJık1an 9 lruruitur. Nefaset aıhulet 
ve ucuzluğunu bir tecrübe ile anlıyacaltsınıZ. 

Bll;yük Bakkalcye Mağazalarında Bulunur. 

Ajtu.!tos nihayetine doıtru karar
gAh Kudüı;e naklolundu. Kanal 
üzerine diğer büyük bir teşebbüs 
için yapılan hazırlıklara, 1916 se
nesinde Alman erkanıharp zabita
nının taleblle başlanmıştı. 

Cemal paşanın: 
mişti, Ve bu riyasetin emrine, Tür-ı'F•••••••••••••••••••••••••••-. kiyede .Almanlara ait zuhur ede • il 

•- ty1 hazırlııımEak, Msııra .ka
dar gidebiliriz.• 

Sözüne Fon Kres sadece: 
•- İyi hazırlanırsak, düşmanın 

bücumlarını durdurabilirlı.> 
Cevabını vermişti . 

Cemal aşanın, Mısıra gitmek için 
neye güvendiği belli değildi. Zira 
dördüncü ordunun vesaiti harbi -
yesl çölde harekat yaprnağa kafi 
değildi. 

Fon Kres'e gelince, o da lüzu • 
rnundan fazla ihtiyatkar olmai!a 
caluı1yor, bu hal ise İngilizlere 
.Türkler korkuyor!• hıssini verdi
l'iyordu. 

1 
Enver p~ya ııelince, flmank 

harbiye nazın, Cemal paşaya Su
riye prensliğini çoktan terketmi$ 
gibiydi. 

ALMAN ASKERİ HEYETİNİ 
TANIYANLAR 

19\tl Ene,i i~inde muhtellt c<ı>
ilıelerde vukua gelen had:sat dola
yıslle memleket dahilindeki tazyik 
de son haddini bulmuştu. 

Sadra şifa verecek hiçbir haber 
alınınıyor, bilakis itilaf devletleri
nin ııalebesi etrafındaki şayialar 
dillerde dolaşıyordu, 

Halk: 

•- Ordwnıızun başında Alman 
uker heyeti vardır. Hariıi onlar 
idare ediyor, Endişemiz yokotur .• 

Derken; aylar yıllara kalbol-
clulıça, bu kanaat de zayıflamış, 
lıa tta bazı hadiselerden sonra he-

iki 
iki 

kelime, 
ahlak 

(3 üncü ıayjadan devam) 
diye dilıünmeleri, tüı>h .. iz oaçmadll', 
J'allat llımde de Yana ve Yın 1<uvveı
leruıl görmemek kabil defıldi.r. 'l'abiat-
1e bir kuvvet yata\ll', bir kuvveı de Ylk· 
Jruya ı;alı;ır. llirıucmin 1aruıı10 canlı 
cıaunler ıtızel ıuzeı 1a:;arlarkeıı, öte
}u kuvvet o ciaünlertn hepı.ııu b•.rlurioe 
duşurür, biribirlerlıtl 7erler. 

Tabialt.e ha.Jtaı mucadeleai olduğunu 
7 eni bır kanun diye kqfef.tik.lerUu .oy
.lıyeo Avrupalı A.Umle, Cin fHO:tlıl!ları ... 
nın bınlerce ytl önce söylemiş olduk
larını tekrar eımek.ten bqka b.tr ;1 ıo.r
memişlerdir. 

Bu ılu kuvvet içtimai Ioler d•bndl
lerini ıt>aı.erirJer: Yanı inaanJan bırbi
rine yaklaatırır, küçuk ve bU,YUk nuJ.
leUer yarahr. Sonra Yın onları birlbir .. 
lerwe tulutturur, tabıatin büyukh.itQ 
karoısında bır avuç topraJt. demek olan 
7er kaz.anmak için o mılleUeri bır.ıbar
Jerine mahvettirir. 

Bir insarun hayatı da &,.le: Yang in
a.n1 7aratır, bUyuı.ür. Fakat Yın mlianın 
yaı.a.ını bı.nıkm= DıltUn ba1aıında tur 
lU turlü hasıallk ıebeplerı getırerel< o
nu yıluruya talıştr ve ru.b.ayet ihUyar
lJlır, istedıj'ini yapar ..• 

Bununla benlber, dun7anın selime -
ti bu i.kl kuvvetin müvaunesine baı?!J 
olduğu da dotrudur. Yın bır ıaraltan 
yıkmasaydı Yanı'ın yaratutlanna dun· 
yad> yer kalmaıdJ. .. 

Yeıilaycılann Müsameresi 
y <"ŞU ay Gençlik Ş ubell Genel S.k.re

t.trlii'uıdto: 
Yeşı lay Gençlik ıubeslnin 8.2.941 cu

mnrh.'SJ günü saat 14 te Eminöni.ı Haı
kevi.nde progranu aşatıda blJdinlen 
wk.Ude, t.eın~il ve müzik kolJarınm fa· 
ılıyetlerile ha.Zlrlanan bı.r mUsamere ve· • 
rilecektir. 

ProK;ram şudur: 
1. l.shkJ3l rnarşı, 2. Yemin, 3. Müzik, 

~. Tablo, 5. Muzik, 6. Komedi. 
Davetiye alnıak arzu eden fız:t arka· 

cek bilcümle hukukl muameleler 
ve ihtilMlar için, divanıharp mü -
şaviri olarak da •Groçmaher• ve
rilmişti. 

T.ürldyede Alınan sıhhiye hiz • 
meti riyasetine 1915 kanunuevve
linde askeri doktorlardan •Kolin• 
tayin edilmişti. Bu zat senelerce 
devam eden yorulmaz bir say ve 
gayret neticesinde Alman sıhhi te
sisatının yü.kS<!k bir dereceye var
masına muvaffak oldu. Bilhassa 
pek uzun menzil hatlarında ahvali 
sıhhiyenin pek müşkül olan mu
hafazası için takdire değer bir mu-
vaffakiyet gösterdi. Buralarda, 
memlekette askeri konakların ber
mutat ademi tahareti (!) ve Türk 
kıtaatı ile amele taburlarında ve 
menzillerde çalışan Türk askerinin 
birçok hastalıklara tutulma& ve 
bunların Alınan kıtaatına da sira
yeti ıeblik""i pek büyük olduıtun
dan; mütemadiyen kolera, lekeli 
hwnma, malarya, ishal ve saire 
gibi sari hastalıklarla mücadele et
mek mecburiyeti vardı. 

Heyeti askeriye reisi sıfa<tile 1916 
senesinin ilk aylannda Enver paşa 
ile aramızda çıkan fikir ihtilafları 
dolayısile pek can sıkıcı mesele • 
!er karşısında kaldım. 

Türkiyede yüksek bir Alman 
mevkiinde bulunmanın rnüsküla -
tını göstermek için bu ahvalden 
birkaçını zikrediyorull" · 

(Arl<am ,.,...) 

btanbal A.1117e hıncı Bukulı: B iklmll
l;lnd .. : 1 
Davacı ı.t.nbul DerterdarlJllına lza -

feUe muhalı:emat müdürlüğü ıaralından 
Noı.Jı aleyhine hazinenin 5/4 bl .. esıne 
mutasam1 oklutu Be1oııımda BeUr 
ookal<ta N: 12 evi mOddealeyh blsoedru' 
Nazlı nlmına Virapsi tarafından kiraya 
verilmiş olduğundan hazine hissesine dil 
..,, 3836 lirarun tahsili bakkmda açılan 
davanın 7apılan açık duruşmasında: 
Vırapslnln müddealeyh NazlJ veltili olup 
olmadıgı hususunda Beyoğlu BekAr so
kak N: 12 de oturduğu beyan olunan 
Kontea Nazlıya 7emin tevchine mah
kemece kanır verilmiş oldujluııdan ve 
müddeeleyhin ikametgAhınm meçhul ol 
ması haM>bile Ulınen yemın davetiyesı 
lebliğüıe ve duruşmanın da 18/3/941 
saat 14 de talikine karar verilmiş oldu

tundan müddealcyh Nazlının işbu gün 
Ye saat~ teklif ~ilen yemini kabul 
veya reci huSUBunda mezkür gün ve sa
atte mahkemede hazır bulunması !Uzu
mu ilan ilunur. 941/210 

TAKV İ M 
.., 

ŞUBAT 1941 
PZAR 

2 
Ay 2 - Kasım 87 

Vatıati Vakit Ezani 
••. d. 88. d. 

8 11 Cüııeş 1 46 
13 28 Öğle 7 02 
16 09 İkindi 9 43 
18 26 Ak, am 12 00 
19 58 Yatsı 1 34 
6 30 imsak 12 4 

da. ~lanmız.ın Sirkecı Şahinl a$::1 oteli ıı .. ,Sahip ve Başmuhanirl: Eıetn lnet Benice 
r.m No. 61 deki c:<:mlyet b~~a hü- ~i1at Direktörü: Cevdet Karab.ı.:n 1 
vıyetlt·rlle beraber h~r &ün oıleden l 
sonra muraceaı etıneıerı rica edilir. •SON TELGRAF• .14atbaas.ı 

• 

Adalar Malmüdürlüğünden: 

Pazarlıkla eksiltme ilam 
Tuihlı Giiııtı K .. lf bedeli 

Lira Kr, 
14/2/941 Cuma 14 899 55 Adalar malmudürlilğünde 

'IJ'ilkada hOkOınet konailmın tamiratı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
, -6. .avele .nıııme, bayındırlık işleri ıene~ hususi ve fenni prtlnrı proje keşif 
:<:ı:lsasile buna miltelerrl diğer evrak Adalar malmtıdürlüiündedir. Muvakkat 
teminat 75 llradır. lateklilerin en az bir taahhütle t500• liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair idarelerinden almış olduklan veailtalanı istinaden İstanbul vOa-
1eUne miiracaalla tlı:slltme tarilı.lnden 8 tıün evvel alınmış ehliyet ve 940 1ılına 
ali ticaret odası veııikalan ile gelmeleri il.An olunur. (724) 

1941 lkramiye!eri ...-, 

• 
Bankası 

1 adet 2000 Lir.ılık= 2000.- Lira 

T. iş 3 • 1000 • ,,,.. 3000.- > 
2 > 750 • = 15CO.- • 
4 • 500 • - 20CO.- > 

1941 Klçlk 8 • 250 • = 2000.- • 
35 > 100 • = 3500.- • 

Tasarruf hesapları 80 • 50 • = 4000.- • 
300 • 20 • --= 8000.- • 

İkramiye planı 
KeşideJcr: 4 $:.ıbat, 2 '-·l a :ı· ıs, t Ağus-
tos. 3 &nciteşrin tarıhlerinde ya-
pılır. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Muhammen 
luymell 
Lira Kr. 

3522 75 

Muvakkal 
lemin ah 
L. K. 

264 20 

Semi! MahaUesi Numarası 

Yeni Eski 
Cinsi l\ltil:ıhaut 

1990 00 H9 25 Kadıköy 

1297 41 rr ao Kadıköy 

243 45 18 29 tl'skOdar 

371 20 27 84 Üsküdar 

755 00 fi6 Ş3 Üsküdar 

95 80 7 18 Usltüdar 

113 05 8 48 tlsküdar 

40 28 3 02 Üsküdar 

1162 2S 17 17 Kadıköy 

14/1 - 14.12 

Alı:lf 22 

Caferağa Tevfik bey 8 
8 
1 

İkhaliye Hamiyet 38 

Solakslnan Solak çıkmazı 2 

Sel:lıni Ali Eski GU!han 
Yeni pa:ı:ı 25/2 No. taj 31 

Sinan paşa Arka 17 

Sel:ımi Ali Trablıs 13 

Selftmi Ali ı:;eıaret 78 

:Murat Reis Çinili Mescit 1 

Calerai!a Yeni Fildr 6 

Bir diıkk&nı milı;ıemll 
biri beş digeri altı o~ 

dn1ı 2 ev ve 108 metre 
murabbaı arsanın t.o. 
manu 

Biri 5 di ğeri 3 odalı ve 
bahçeli iki ahşap evın 
tamamı. 

Altı odalı ve bahçeli 
yanm k!lrgir evin ta
mamı 

97,38 metre murabbaı 
arsa 
İki odalı ve bahçeli 
ahşap evin tamamı. 
510 metre murabbaı 

arsanın t.amem1 
İçinde kuyusu bulunan 
60 M2, 84 M2 arsanın 
tamamı. 

70 M2, 34 metre mu• 
rabba arsanın tamamı. 
48 M2, 21 metre mu
rabba orsanın ta.ınamı 
92.l5 metre murabba 
IU'llllllJ,n tamamı. 

Esnayı sah~tl 

vakü paralar 
idaresince c2000J 
lıraya kadar i 1 

potek muam& 
lesi y>pılab~ 

Yukarda dns ve mevkileri ile kapı numaralan ;yaz.ıh ga)'rl menkullerin mOlklyeU aatılmak üzere 15 flln mOddetll 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 13.2.94.l perşembe günü saat 14 dedir. İslekllleri.n % 7,5 teminatlarile müd!lrltlll 
Akaral kalemine müracaatları. (815) 

Maliye Vekaletinden 
Da il telsiz bir kuru~luklarıo tedavülden kal

dırılmaıı hakkında ilan 
Dantelsiz bir kuruşlukların 1erine danlelii bir kuruıouklar d•rp ve piyasa

ya k5li miktarda çıkarılmış olduğundan dantelsiz bir kuruşlukların 31 mart 941 
tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştınlmı;tır. Dantelsiz bir kuruş
luklar 1 nisan 941 tarihind"n itibaren aıtık. tedavül etmiyecck ve bu tarihten itl
t,aren anc-ak bir sene müddetle yalnız malsandıkları\e Cumhuriyet Merkez ban_ 
kası e:ubelerince ve Cumhuriyet Merke:z; bankası 1Ubesi buiunnuyan 7erJerde 
Ziraat bankası tubelcrince kabul edllebllecektlr. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanların bunları ma1s:ındıklarile Cumhu
riyet Merkez ve ziraat bankaları ıuJıelerine tebdil ettirmeleri ilin olunur. 

.9035• •12523• 

Devlet Denizyo '.lan işletme U. Müjürlüğü ilanla] 
Karadeniz Yolu Salı Postası 

4 Şubat 941 Salı gilnkO Karadeniı 10\u postısı yapılmıyncnktır. 1 ıubat 941 
perşembe gilnti kalkacnk (Ankara) vapuru programına lli\veten eldiste Tirebolu-
ya don~te Pazara uğrıyacaktır. (?44) ______ ..;....;..:.:.,. __ , __________ ~ 

J AKAR LI 
Makinalarda çalışmış 

Dokumacı aranıyor 
Bo·yo~lu Pumakkapı Telgraf Sok. 
9-11-13 No. Havlu Fabrikaauıa 

muracaat. 

Kadı.köy icra Dairesinden: 

Bir borçtan dolayı KadıkOyllnde İk
baliye mahallesinde 2 No. lu hanede tab 

1ı hacze alınan 150 Ura kı)'?Delindekı taş 1 

ların satılmasına karar verilmiş ve sa
tı~ gününde 12/2/941 çarşamba saat 
12-13 tayin edilıniştir. h-!e7kQ:r gün ve 
saatte mahallinde alent müzayede su .. 
retlic satılacatı UAn olunur. 940/931 

TEH LİKEY i 
BÜYÜMEDEN 
ÖNLEYiNiZ ! 

BOyflk, küçük birçok hutalıklnr sofoll 
algın!ığ'Je başlar. NP7.le ve lunklık b;ıf' 
gösterir. Hararet yükselir. Artık eJJ 
korkulacak hastalıklar için bile zernil> 

hazırlanmış demektir. 

KENDİNİZİ UşÜTTÜGtlN1Jztl HİS· 
SEDEit ETMEZ DERHAL BİR KAŞll 

G iPiN 
ALiNiZ 

GR.iPİN Sal grlpe kart• korur. 
GB.İPİN En şiddetli baş ve dil 

•tnlarını ceçirlr. 
GllİPİN Üşümekten mMevelli\ 

bel ve sinir atnıarını, 1 
bütün llZı ve sancıları 
dindirir. 

GRiPIN 

- Dalp U:mnıuğtr. ~ 
1648 m. 182 K c/s. 120 K"'· 

T.A.P. 3L7 m. 9465 K~/s. 120 K"'· 
T.A.Q. 19.75m. L'i l95 K c/s. 20_!{,!!: 

2 ŞUBAT 941 PAZAR 
Saat 18.00 Pr-0gram ve memlelıet 

saat ayan. 

18.03 Müzik: Radyo caz orke5 • 
trası (İbr:ıhi mözııür idaresinde)• 

18.50 Müzik: Çifte fasıl. 
19.30 Memleket saat ayarı ve IY 

jans haberleri. 
19.45 Müzik: Çifte fasıl progrı" 

mının devamı. 

20.15 Müzik: Rina Ketty pJakl~rı-
20.30 Müzik: Maurice Chevalıet 

plakları. 

20.45 Müzik: S-Olo ıarlular ,,e 
takı; imler. 

21.15 Konuşma. I 
21.30 Müzik: Han.oel ve Grete 

operasından hulasa (Pi.) 
22.30 Memleket saat ayan, aJl)llf 

haberleri ve ajans spor serviS'· ) 
22.50 Müzik: Dans müziği (P1;t 
23.25/23.30 Yarınki prograın ' 

kapanış. 

Şehir tiyatrostJ 
TEPER \ŞI DRA,t 

KISMINDA '1 
Bu akşam saat ıo,36 

EM İLİ A G AL O 'l' 'l'J 
lstiklill caddesinde Koın•ıil 

kısmında 

Bu akşam •aut 20,30 da 

. KlRAUK ODALAR cJll 
il.et gttn lı:ifcde Qtcnk Tmı..tli<rl 1 

bilet vf?ri.J.r 


