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btaabul N.r= siye No. M 
En Son Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

Fak at nasıl? Avlonyaya doğ
ru ileri hareket 
devam ediyor 

Hi llu behemehal mw;affer 
ol~catuu askerleriae vade
diyor. Fabt bu ıı:.mi ne
rede, •• zaman ve nasıl ta- '( 
hakknk etnreceğillİ söyte _ unan matbuat Na· 
miyor.. zırının Türk· Yunan 

ruan: EIEM lz.z..ET BE.NICI münase1?et~eri 
G.. .. h ı; hakkındakı sozleri 

usun ea muamma sua ıu-

dur: 
- Atmanya lıu lıuhia içindea 

bsıl çıkacak?. 

Arnavutlukta 
50 İtalyan tay· 
yare si düıi1.rüldü 

Atina 29 (AA) - Öğrenildlğme 

göre, fimdıye kadar İngtiız tayya
releri, Yunan bava kuvvetleri ıl.! 

yaptığı iş bırliğınde 50 İtalyan tay
yaresi düşıirmıişlerdir. 

İngilızler 8 muharebe w f avcı 
tayyaresi kaybetmışlerdir. 

Avlonyaya doğru 

ı ?,,,,..,,,,.,, _ _,__.,,._ -
:t <:: ,. 

----- . 
, 

"~ • • ~ • 

Hiller kendi telikkisiııe, keneli 
•ü'}iinüş ve planına göre muzıtfler 
fı.kMcaiJ kauutiadedır. Bunu her 
••kit ı.ö,. ı. aö,. ıe.ıiti ci bi 
ı.ı...,ı gecesiıU beraber ge -
tirdiil Alman kı taahaa da 
IÖylemifHr. Aacak, Alman •n· 
let tefiııin bu kanaatini muhafaza 
etm.,,;i berkeaia kafası içiade lı.ıv
tılan istifhamları aydınlatmıya ki
ti gelmemi~tir. Çunkıi, Kitler ne
~e, aastl \le ae zanıarı muzaffer 
olacağını söyl.,memiştir. Hadise • 
inin müstakbel oeyir ve İAkıfllfllll 
takip edenler için de esueu cü -
nün muammalı suali balia.i. alaa 
düğüm noktası budur. 

Atina 29 (A.A.) - Yunan hü -
(Devamı 1'e diğtt tf!lgra.fla.r 

5 itıci sahıfftl4) 
Gtırp çölün ıle dfişürlllmı lıir İtalyan bembardı -n tayyaresi 

İngiftcreHin ne yapacajl, ae 
tapmalı: istedlti lıu telulde lıir 
sual 1Ju•nuu def:ildir. Oann açık, 
gidiş yolu a{1klır. Enönce Akde -
ıtizde, AJrihola ltalyayı ınağlılp 
etmek istiyer. Ypnani&tan da Ar
ııavutlukda ltatyan takatim kesi· 
Jer. Bu hareketi İngilteresin ka· 
tıı ordularını çepltması ve Av -
?upayı temizleme hareketi takl]> 
ede.:ektir. Bua.n için de İngilizler 
ılurmadao ve Y8kİt kaybetmeden 
llavada, karada, tlenizde •·~!iiın_ .. 
,.akta devam etmektedirler. Fa
lı:at, Almaoyaıua ae yapac.atı nok
tasına gelince aıuhakeme f&şırı • 
J<ır ve istifluualu birılı.İrilli talı.ip 
ediyor: 

- İııgiliz ualanaı istffiya le
tebbüs etmekle lllİ iktifa edecek? 

b- Balkanlarda "" Ş.rkıa laer 
lıangi bir ihtilila sebebiyet nr
meksizin 4üşmaaıDJ işıali altında 
bulundW'4niu loilgelertLt ai bek
liyecek? 

c- Hayat n mııılen maddesi 
lıulmak içia Şarka .,. teveccüh 
edecek?. 
ı1- JlarW dllJIJaya m :PJll -

tak?. 
Bütün bu istifham IOnllana • 

...., bAfka aynca bir saru -VZllU 

da şudur: 
- Acaba Ahnanya lıir yddmm 

lıarbi için mi ha.z.ırlannu~tı?. Şim
di harp yıpratınıı barbi teklini aJ. 
ılığına eöre taka ti buna kifayet 
tdecek halde midir?. 

Herhalde, en kıt'i hükmü "" -
ıaan ve önümüzdeki vekayıin co-

Bardiya önünde Çin Hindistanın-
son vaziyet da neler oluyer? 

Tobrukta da ltalyanlar,Franıız askerleri isyan 
hazırlıklarda bulunuyor çıkarmağa kalkmışlar 

Kahire 29 (A.A.) - İngilizler, Saygon 29 (A.A.) - Havas ajan-
Bardiya garbindelti mmtakayı te- sına göre, Fransız HindiçiniR u -
mizlemektedir. 

Bardiya ön~ lngilrz Jntaatının 
hazırlığı dwnıaksızın dev~ edı -
yor. İngiliz topçusu fasılasız faa
liyette bulunmaktadır. 

'robrukıakı İtalyan askt!rl hazır
lıklarınıİı-hummah suzette devam 
ettıği ciğrenilırustir. 

mum! valisi Gi!neral Deku, lro -

mürustler tarafından tahrik edil

meğe başlanan Kaşinsindelti kıtaa· 

n teftiş için Saygona gelmıştir. 

Bazı anlarda isyan bereketi ciddi 
bir mahiyet almışsa da, şimdi lıer 
şey intizama avdet etmiştir. 

15 • 20 ikinci k8nun 
arasında yapılacak 
korunma denemesi 

Gündüz ve gece ik.i tecrübe ya
pılacak; gündüz için 10, gece 
için 2 tatbikat meydanı ayrıldı 

Tecrübeler esnasında sun'i yangınlar .çıkarıla
cak, şehir havai tenvir fişeklerile aydınlatılacak ' 

İkincikanunun on beıı ile 
yirmisi arasında ş»hrımızde 

yapılacak olan hava tehlıke -
sine karşı pasıf korunma de -

nemesi hakkında. vili.yf!t se· ı 
~rberlık müdürlüğü tarafın -
dan bir l&limatnarP hazırlan
maktadır. Kazalarla deneme -
!erde çalışacak ekiplerin şef
lerine gönderilecek olan bu ta· 
limatnamede, alarm ı~areti vıı
rildı:kten sonra nasıl faalıyete 
geçilip nasıl çalışılacağı anla· 
Wacaktır . 

Yakında bütün 
taksiler her gün 

işliyecek 

Deneme yapılacağı gün, bi
lli öğleden evvel, biri de ortalık 
karardıktan sonra iki hiicum 
ye müdafaa tecrübesi yapıla· 
caktır. Denemeler için, gün -
düz on, gece de iki tane tatbı· 
kat meydanı tayin edilmiştir. 

Gece taarruzunun tatbıkat 

meydanlarının Sirkeci garı ile 
Tophane rıhtımı olınası muh
temel görülmektedir. 

Gündüz taarruz ve tecrübe
sinde Fatih, Beyoğlu, Eminö• 

(Devamı 5 inci sc.hıfede) 

Merhum 
şair Akif 
ihtifali 

Hususi otomobillerin . -. ---
reyan tarzı verecektir. •'akat, ıı· Motörlü vuı.tolarda havaları tarassut işlemesine de müsaade Dün, şaırın mezarı ha· 
<oı ve iz'an yolu ile, Al ..... ayanıa 1---------------- ----- -- d"l k ıında toplanılarak 
lıarp için ta.katini muhafaza et -
ıı:ıesi şartına muallak ol.ırak mu· 
barebeyi umumileftirnıek hedefi
ııe doğru ırideceğini tahmin etmek 
ıı:ıümkliııdür. Harbin umıımilq -
11ıesine hiç fliphe yok ki Alman -
Yanın Şarka ıeveccüh etmesi ae-
bep olacak ve büyük kara ordu -
luı mücadelesi Japon - Sovyet -
Alman orduları arasında cereyan 
edecektir. Buna mukebıl Alman· 
ya da en biiyük tlehşeti Sovyet ve 
İngiliz hava lilolarırun faaliyetin· 
de buluaktır. Bunun böy~ olma· 
ması tek çareye bağlıdır. O da, 
Almanyanın btftliği her maddeyi 
Sovyet Kusyanm kendi ihtiyacın• 
dan kesip Almanyaya vermesi ve 
her türlü iktlsadi )'ıtrduw yap • 
ınasıdır. 

Sovyetler ıı.t ftya milttefik h• 
linde bunn yapmadıkça Almanla -
tın ı>••hassa lktı ... dl ablukanın t&

siri altında Avrupa kıt'ası tize • 
rinde ber tlirlil bayat ve madH 
madde5lnden mahrum olarak mah· 
pus ve mil cerret bir halde yaşa· 
nuya devam etmeleri ve sa
dece İngiliz adalarını imli &ibi 
lkılıeti §ilpheli bir tasavvur pe-

Paşa limanında bir deniz kazası e ı ece hat.ırası taziz edildi 

Oç kişi, dalgalar ara
sından kurtarıldı 

Koordinasyon heyeti tarafından 
benzın sarfiyatının azaltılması hak
kında alınan tedbırler meyanında 

bulunan, şehrimizde bir gün teK, 
(Devamı 5 inci sahıfede) 

Bir vapur amelesl de ambara düşerek j I' ıs A c A 1 

Dün.P~•eali~mamnı o·İnyu··nedte,liu··ç ki~Urette yaralandı '--,-t-&_l_y_a_n_J_&_T_fft--
• lanııştır. Tam Paşalimanı önünde 

finin denize dökülel'ek dalcalar a· üsıüste gelen bir iki dalga san- garip tali hl 
rasında bir müddet çabaladıktan dalı doldurmuş ve sandal batmış-
aonra boğul maluma ramak kal- tır. Todori ile Hüsamettin ve san· 
m.ışken büyük iayretlerle kurt:ırıl· dalcı Ahmet, bir anda, suyuu üs-
malarile önüne ceçilen mühim bir tünde kalmışlar, bir yandan dal-
denlı kazası olmuştur. Wiclise pı- (Devamı 5 inci sahifede) 
dur: 

Kuquncukta oturan Bilsanıet· 
tinle ukadaşı Tod<ıri, vapura daha 
epey vakit olduğu için, saat OD 

bq raddelerinde, köprüden ka • 
yıkçı Alımedin Hndalıaa binnıit

ler, Kuzguncu&• gıtmek üzere yo

la çıkmışlardır. J' olcnluk, tlskil -
dara kadu korkulu, fakat vuku • 
atsız ceçmiş, ilkin, hava, &ittikçe 
fiddetini arıhrınış, daha ciddi teh· 
likeler başgöstermiş, bir aralık 

1a11dal fırtınadaıı llU aım.&• ba§· 

BEKLEDIGINIZ 
Poliı hafiyesi romanları 

ııeriııi ndea 

Eller ·y ukan 
Y•rın çıkıyor 

Müvezzilerden 
•.rayınız 

Bizim mahut arkadaşla konu • 
§Uyorduk da: 

- Şu İtalyanların iarip talihi
ne bak .. 

Diyerek devam etti: 
- Arnavutlukta yol yaptırdı -

Jar, Yunanlılar yürüyorlar. Ama· 
vutlukta top, tank, makineli tü • 
fek yığdılar, tiç Yunan tümeni bu
nunla teçhtt edildi. Tnıblusa dün· 
ya kadar kamy<111 götürdüler, he
men hepsi ile timdi İngiliıler Mı· 
sırdan cepheye asker ıre ailah tıı
pyorlar!. 
Hakikaten prip tahn. Tevekkeli: 
:.... Kim hazırlar, kim yez belli 

olmu.. 
• t 

Merhum şıV.r Mehmet Akifin . 
ikinci ölüm yıl döniımü münase
betile <lün merhumun Edırnekapı 
dışarısında şehitlıkteki kabrinde 
bir ihtifal yaµılınış. Üniversiteli 
gençler ve kendisıni sevenlerden 
mürekkep büyük bir kalabalık 

merhumun mezarı başında top -
lamnışlardır . 

{D<MJa.m.t 5 inci ııoJıifPd.e) 

ASK ER: GÖZİLE; 
- ..-. ( 

CEPHE.LE R . . 

Arnavutlukta 
tabii manialar 

• An:ıavutıuk ""phesinden ıeıen lıa
berlere göre, Hlmara7a giren Yuııan 

kuvvetleri ııehrin ıımaı batısından Av
loııyaya dolru llerilemektedir. 
Şimalde kar fırtına.lan içinde bir kaç 

meY%I de zaptedilmlştir. Ohri gölünün 
batısında Elbasana dolru lle<ilemeler 

• k117lie<lilmlşt.lr. 
(lleııııma 5 i.ııci Mhüedı.I 

Sahip ... Bafmalıurlri: YIL: 4 
STl:M IZZll:T BENİCE 

Ege' de •eylap aleti -
lzmir havalisinde 

j 70 köy su altında! 
Sular ondan fazla köprüyü ve şaseleri tahrip 
etti. Emiralem mıntakasından tren geçemiyor 

Kızılay derhal faaliyete geçti 
İzmir (Huswıi) - Manisa w Me

ııeınerı ovalarını basan sular 70 

parça köyü istili etmiş, baJta Kı
nklar köyü olmak üzere Manisanın 
dOrt köyü su altında kalmıştır. 

Tahlis işine büyük bir ehemmi -
yetle ve derhal başlanıruş, bu faa.: 

liyet, sandallarla uzun zaman de
vam ~tmiftir. 

Vali M!l mıntakasına gitmiş bu
hınmaktadır. 

Bergama ile Eğrigöl arasmdalr! 
büyük köprüden başka, bu civu

da 10 kadar köprüyü sular tahrip ı 
etmiş, şoseler bozulmuştur. Ber -

gama da iki gün tamamen tahliye 
edilmiştir. 

İzmirle Bergama, Dikili ve Me
nemen arasında muvasala kesilmiı 
bulunmaktadır. 

Eıniralem mıntakasında demir 
yolu üzerinde iki buçuk metre 
yükseklikte bir sel akıp gitmekte· 
dir. Bu yüzden, tren münakalatı da 
durmuştur. 

Kızılay teşkilatı heıni!n faali -
yete geçmiş, seylap mıntakasına 

giyecek ve yiyecek maddelerile ça 
dırlar gönderilm~tir. 

Şimdiye kadar, nüfusça zayiata 
ait hiçbir haber alınamamıştır. 

''Etibank,, ın C h R . , . 
geçen yıl blanço- um Uf BIS' ıOln 
su tetkik edildi Ç]Y ziyafetleri 
Diğer iktisaai teıek
küllcr hakkındaki ra• 

porlar da teUdk ediliyor 

Reisicumhur İsmet lnönünün 
Ankarada, Çankayada Büyük Mil· 
Jet meclisi azasına vermekte ol -
duklan ziyafetler büyük bir sa -
mimiyet içinde devam etmektedir. 

Bu samimi toplantıları, büyüıt 

rütbeli askeri ve mülki memurlara 
verilecek çaylar takip edecektir. 

Ankara 29 (Hususi muhabiri -
mizden) - Başvekil doktor Refik 

Saydamın riyaseti altında teşekkül 
ederek devlet sermayesile işleyen 1 

(Devamı 5 inci sııhifede) t:l8'ıı,_,__._._,..llllııllıl-1 ... "' 

istanbul tacirlerinin 
elindeki yapağılara 
hükumet el koydu 

Bu yapağılar, değer Fiatile, 
hükumetce şatın alınacak • 

Ankara (Hususi Muhabirimızden) - ;rapağı stoku bulunan tacirle-, .tali! 
Milll korunma kanwıunUD verdiği aa
Lahiyete istinaden. hükO.metçe, yalnız 
istanbulda bulunan yapağı ihracat ıa ... 
clrlerirun stoklarının te•biti haklunda I 
evrilen karara ait karaıname resmi p ... 

~telerde neşrolunmuştur. Kararname-' 
Yt: göre, kasabbaşı namil maruf yapağı 
cinsi müstesna olmak üzere, ellerinae 

ÇERÇEVE 

Büyücüye 
.. 

gore 
NECiP FAZIL KISAKVREK --Eski çağların, (Nostradamus) 

isimli meşhur bir ııihlr bazı var· 
dır. insan zekasının, fethetmek 
hususunda en taşgın ihtiras ate
ıile yandığı caibi aydınlatmak 
iddiasında bir büyücü.~ Pek 

meşhur olan bu adama alt, gii
ya aynile zuhur etmiş lı.ehanet· 
!er anlaWır. Hem de cilt cilt 
kitapla._ 

Bir takım yıldız hesapları, 

büyücülük tertipleri ve daha 
bilmem nelerle caibi keşfetmek 
58Jl'aUwı ııe din, ııe ilim, ae de 

akıl zaviyesinden kıymet ver
menin mümlı.ün olmadığını kay· 
dederek bu meşhur sihiı-baza 
ait bir hikaye anlatalım. Bikiw 
;:veyi bir dostıııııuzdaıı dinledik. 

Gilya (Nostradamwı) 1ıun -
dan yüzlerce ıene evvel 191' 
dünya &avaşıaı haber vennİ§o 

Bu lıarpte Cermenler gnıp11nua 
harbi kaybedeceğini, bir takım 
inkılaplar ve yenilikler olaca
iım söylemiş. Fakat hubin 
tam mıınasile bitmi;:vece,tbı,l, . 

mık.tarlamı ve cinslerini önümüz.deki 
cuma gi.ı.nU akşamına kadar bir beyan
name iJ.e İstanbul valil iği namına Mın• 
taka Ticareı Müdürlugüne bil<L.recel<
Jerdlr. 

Kararnamenin ikinci madde:inde be
,.enname verrneğe mecbur olan İstan• 

(Devamı 6 ıncı sayfada) 

müthiş bir ruhi ve içtimai taz
yik halinde 2ı sene derinlerde 
yaşıyacağını, 1939 da tekrar 
patlak vereceğini; ve 1942 se
nesine kadar her an bir dere<:e 
daha artan bir şiddetle devanı 
edeceğini iddia etmiş. 

Büyücüye göre, garip bir .. 
ubi cümleye malik bir adam 
Cermenlerin başına geçecek, 
onları derleyip toparlıyacak, a
teşe sürecek ve en büyük mil· 
!etlerden bir kaçını birer vu -
ruşta yere serccekıniş. Netice
de bu adam ve gerisindeki Cer
men biitünlüğü, kara ordulan 
bakmıından rakipsiz bir hale 
ielecek; denizlerin içinden çık
mış efsanevi bir yeni zamaa 
canavarı gibi büti\n insanlığı 
tehdit eden belayı hangi mille
tin yenebileceği, çapraşık bir 
dava olacakmtş. Belayı yenmek 
ve temizlemek şerefi nihayet 
biı- millete nasip olacakmış! 

Hangi mıllete? Balkanlarda, 
Asyalı ve sarıklı bir millete ..• 

Büyücünün yüılerce sene ev-
velki kılıklara göre teşhis ettiif 
millet acaba hangisi?. 
Meşhur büyücü,11, büyüeiilillı; 

uçması içinde deha sahibi göa
ter.wt bir gtin dophilir, I 
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AKiDE ----
ŞEKERi Canlı hayvan fiatların• 

Bir yaııma daha girdim. _Yıl dan perak~nde et ••· 
ba§ı yakLlfıyor, dıye degıl; l lal k 
Juyduğum bir yeni haberdeıı tış arına emsa ınaca 
dolayı! j Et fiatları haltltmda yeoi tetblc-

Efendim, akide §ekeri fOll !erde bulunmak üzere düa de be
zamanlarda çok pahalanmıt. lediyede bir komisyon kurulmUJ· 
bu maddeye bir fiyat tesbit tur. Et fiatlannın taıuimi için ko
etmek lazımıı:eliyonııut ! Aki- misyon yeni bir sistem koyacaktır:! 
de §ekeri üzerinde de ihtikar Bu sistem m1M:ibınce etlerın pe

yapılabilec~ hiç hatıra gel- rakeflde satış tiatları; hayvan bor
mezdi. sasındaki canlı hayvan fiatlarına 

Demek, - akidesi bozuk ~ bkkılarak: tesbit ohıruıcaktır. 
aanlar var! Yani canlı hayvanların borsada 
ROY A lti!OQt kaça satılıyorsa bunların Ü

zerlerine mezbaha rüsumu ve eli-
ğer muayyen masraflarla azami bir 

Osman Cemal, bir 7azııın- kir nisbeti ilh-e olunarak pera -
da şöyle ıoruyor: kende satış fiatı \esbit olunacaktır 

NEDİR? 

Rüya nedir 7. Kuaplar bu sat'9 emsal fiatından 
Vallahi caııc:ığazım, bu ada- fazlaya satarlanıa ihtl.klr suçile 

mına göre deii§ir. M.eacli., be- müddeiumumili~ tevdi ve teslim 
nim için, zengİD olmaktır, ka-\ olunaculardD'. 
dınlar içİD bir yeni tuvalet Yarın bu )"elli siııtem hakkında 
yaptırmaktır. Doktorlar için görüşmek üzere bir toplantı yapı.
apartman almaktır, gazeteler laeaktır. 

~~~~~~~~~~~~~-

için ki.ğıt bulmaktır, İstanbul-' .. .. 

lular için bot tramvay cör.1 IBUÇUK HABERLER 1 
aıektir. Artık, aiz, bunları iato-
diğiniz kadar uzatabilirsiniz. ViLAYET oe BELEDiYE: 
BOSANMA * Türk heykellraşları valiyi zı· 

yaret ederek, Taksim meydanı ve 
ŞEH Rl abidesi hakkında bir hasbihalde 

Amerikadaki Renoşehri eY· 
ıelce, boıanmada sür'at reko
ru kıran bir yer imit ! Ayrıl· 
mak iıtiyenler oraya giderler. 
Bu eyaletin gayet miisamaha
ki.r kanunlarından istifade e-/ 
derek, hemen aynlıverirler
mi, ! Gazetelerin yazdığına 
göre, timdi ora11, bir izdivaç 

cenneti halini almıt·· Bütün 
beki.rlar evleniyormUf ! 

Bu değiımenin hikmeti no
iir ,dersiniz? 

bulunmuşlardır. 

* Sirkeci gar meydanını ac -
mak için yeniden üç binanın yıkıl
masına karar verilmiştir. Vezir 
bah~-esi soka 'ının önüne kadar gar 
meydanı açıJa<::ı.lı:tır. 

* Balıkçılar, balık ihraca.ı için 
kıüi miktarda buz bulamadıkları 
için şika}et etmektedirler. Bele
diyeden buz imalatının arltırıl -
masını istıyecff:lerdir. Maamaf~ 

şimdi az balık çıkmaktadır. Tori
ğin çifti 90 kuruştan verilmektedir. 

Bütü bir kış eğlence-
Ştt meşhur Framrı sinema ar -

tisti Moris Şövalyeyi tarur ve ha
tırlarsınız. Geçen sene, biitüa kış 
aylarnıda, A-logi.not hattı arka ın· 
da tahşit edilen milyonlnca Fran
sa askerini eğlendirmek için ha
duda giinderilea Parisli artist ka
fileleri arasında idi. '.\loris Şöval
ye de, yaşının artık elliyi aşma
sına rağmen, bütün kış aylarında, 
Maı:inot askerlerini ırüldürdü, 

eğlendirdi. 

Fransoz botıganuaun içyırmne 

dair bir seri makale yazan bir 
Fransız muharriri, bir yaZJs1nda 
§ÖJ le di}crdıı: 

·Bütıiıı 1939 kışı, Fransız yük
sok makamlarının tek endişesi, 

Maginottaki askeri iyi ellendir • 
ıaekti •• 

Bu gayenin tahakkuk ettiril.mİf 
buluDdıığu müsbettir. Fransız -
kerleri ,geeçn kış. Parislen daha 
neş'eli ve civcivli bir ba)'«t geçir
diler. 

Bozgundaa sonra, MagiıH>t ar • 
kasındaki •ahnelerde 03-unlar ~ 
ren, taklitler yapan artistler M 

oldu, şantöıler, dansözler ne i· 
lemde?. 

Bu, cidden meraklı bir şey .. 
Son gelen isvi~re gazetelerin • 

den öğreni}orıız ki. bu artistler
den, şanl';z ve dansitzlC!rden mü
him bir kısmı, hiılen İsviçrededir. 
Bu arada Moris Şövalye de var. 
İsviçre gazetelerinin yazdığına gö
re, Moris Şö\•alye .şehir şelıir do
laşmakta, şarkılar siı)·lemekte, tak
litler yapmakla, oyunlar vermek
tedir. Ve hviçrl'liler, kendisinden 
çok ho 'ııımakla, bu sevimli Fran
sızı alkışlamaktadır. Bilhassa, Zü
rih kadınları, Şövalyeye adeta 
hayran iıni~1er!. 

Moris Şövah·e vazifesini yapı
yor. Yine eğlendiriyor. 

Alem yine o alem devran 
yine o devran 

RE$AT FEYZi Yeni bekirlık vergiıi mi 
koydular, acaba?. 

14 YAŞINDAKl 

* Bir İsviçre firması belediyeye 
hazır bulunan 15 otobüsiın satın 1 ===============-
alınmasını teklif etmiştir. Belediye Adanımın buğday ihtiyacını 
teklifi tetkik etmek:ıedır. Ofis temin edecek 

GELlN 

Geçenlerde 14 yatında bir 
kızı, 15 yll§ında bir çocuk 
Burıaya kaçırm.ııtı. Günlerce 
gazetelerde yazıldı, çizildi. [ 
Sonra, bu çiftler ne oldu, bil
miyorum. Bir okuyucum bu 
mevzua dair, bana yazdığıl 
mektupta diyor ki: 

«Bu çiftin ev masrafı fazla 
olacak. Hizmetçiden baıka, 1 
kendilerine birer tane de dadı 
tutmak lazım ıelecek!» 

ÇiÇEK 

MERAKI 

Franıız gazeteleri, mütema
diyen fU propagandayı yapı
yorlarmlf: «Çiçek yerine ıeb
ze dikiniz. Çiçekten hiçbir fa
ide gelmez. Sebze, gıda mad· 
deaidir. Memleket iktisadiya
tına hizmet ediniz. «Halk bil-ı 
miyorum, bu tavsiyeyi tutacak 
mı?. Fransızlar çiçeğe pek 
meraklı ve dütkündürler. fa. 
kat, kimbilir, belki «Bir çiçek
İe yaz olmıyacağını» anlamıt
\ardır. 

4HMETRAUF 

TiCARET oe SANAY/: 
* Dün şoorimizden 300,000 lira

Jı.k ihracat yapılmı<:tır. Yalnız İs
viçreye 200,000 liralık tiftik gön -
derilmişlir. * Tiftik ihracat ta.,,rleri ·arın 

bir toplantı yaparak, İngiliz tıca
ret birliğinin müba ·aa edeceği 

tiftikler hakkındaki teklüi telkiı< 
edecektir. * Dün şehrimize bir miktar ye
niden kamyon !isti~ gelmiştir. 

MAARiF, VNIVERSITE: 
* Mektepler pazartesi günün

den itibaren üç gün yılbaşı, 8 ka
nıınusaniden 13 kiinunusaniye ka
da rda beş gün bav>"•m tatili ya
pacaklardır. 

MVTEFERRIK: 

* Dün şehrimize gelniş olan 
Nafıa Vekili General Fuat Cebesoy 
yarın akşam Ankaraya dönecektir. 
* Bugün saat 15 de Şişli Halke

vinde vilayet parti ıdare heyeti 
reisi İzmir meb'usu Reşat Mima
roğlu altvali hazıra hakkında bir 
konferans vermektedir. 
* Etıbba oda.aı altı aylık top -

Son T elgraf'm Edebi T efrikaa: 45 
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Toprak mahsulleri Ofisi Adana
nın günlük normal buğday ihti -
yacının temin edeceğini ve vagon 
meselesini de halledeceğini bildir

miş, günlük buğday ihtiyacının 

kat"i miktarını sormuştur. Keyfi
yet mahalli ziraat ve ticaret odala
rınca tetkik edilmektedir. 

Diğer araftan Adanada bugday 
stokları yapabi.mek için bir silo 

ve birkaç ambar yapılması mevzu-ı 
ubahstir. 

.:, .. ~ • • • • <!\. .,,...- .. . - -. .il' .... 

* Kurbanınızı, kurban derisinı 
Hava kurumuna teberrü ederken 

Türkiyenin havalarda da kuvvetli 
olması gayesine emek vermiş ola
cağınızı unutmayınız. 

111:- Qıtilfi.;;::lll!o<-t :::-~.<tt. !JMlll~· 

-..c.,,..... ····-···-···-···-· 
lantısını yapmış, mesleki bazı di
lekler konuşulmuştur. * Hayvanları himaye cemiyeti
nin senelik kongresi dün Şişlideki 
merkez binasında toplanmış, idare 
ve hesap raporları okunmuş ve ye
ni idare heyeti seçilmiştir. 1stan
bulda cemi ·ete mukayyet yüz ka
dar aza vardır. 

rniştir. Esasen her eserini bana gö>
termez, mevzuları hakkında beniın 
fikrimi sormaz ki. .. 

- Şu hald' resmi gelip görünüz. 
Bugiin gdebılir misıniz? 

-. n mesetesı· 
l .. 

1 ç 

r 
Bazı eczacıların zor bulunan 
ilaçlar için tatbike başladıkları 

bu sistem doğru görülmüyor 
~er hastalıtl için Jrullamlan 

insulin ilfıcını eczanelerde bulmak 
çok miişkii!ıe,.»jfiir. Bir hasta 
dün bu husıwta iUDlar• ııöylamiş -
tir: 

c- Herhangi bir ecı:aneye gi -
decek oforsak: (Vardı. Şimdi bitti.>. 
diyorlar. Elde reçete de mevc\ll 

olduğu halde bnı eczanelerde: .O. 
reçete eskidir. Yenis:ini ııe'iriıti:lf 

Dlyo~. Her seferiJlde doktora 
W; lira mı vfl'l!linı h 

Bu kabil i!Açllır için elman ~ 
çeteler her zama mu~ o\du -
jıondaa ecz_I_ her ııfterinde 

,-eni reçele istemeleri tmuU gö -

riilmüştti:r. 
Bımdıın başka; piyasada yine 2Gr 

bulunan diğer hım. .iliçlar için de 
bazı 8C18cıların her deiasmda yeN 
reçete istedikleri w cbwıun tarihi 
eskidir> diyerek bbııl etmed.i.i: • 
leri pkılyet edilmqtir. 

Her iliç içi>ı hıılln doktora gidip 
8J"l"ı reçete W=•ew, dolayı.sile ıı-
ra verme~ meebur tut.malı: doğrıı 
ehnaclıtından ke~ ebemmi -
yelle 1etkik edileoelıtlr. 

Dil« taraftan isıııWiJı wmaı
K.ızılayea eezııneleft esaalı bir şe
kil<le yaptlmadljı da iddia ohm -
ırıaktadır. 

V. Ba tu - K. azım 
• 

davasının devamı 
bulunmuştıır. Bu arada, Vefik Bar
tunun hususi ahval ve hayatına da
ir söz söylemek istiyen Suat Tah
sine, Vefik Bartunun vekili ıhsan 
Rüştü: 

- Dava sadedinden ayrılıyor .. 
Bu hal devam ederse mahkeme sa
kınunu terkedeceğim, diyerek ce
vap vermiş, mahkeme, bunların 

anlatılmasına lüzum görmemiştir. 
Suat Tahsin, Karni Niızını tara

fından açılan hakaret davası hak
kında da söz söyliyerek, Haydar -
paşa telgrafhanesind<!n çekilen tel-
grafı gerek telgraf memuru ve ge-
rek müvezziin geç gördüğünü, Ki
mi Nazımın mahallesinde ve civa-

1940 yılını bitirmemi:ze i-ki güa 
lı:alın.ıştır. Ekser halhmıw.la yeni. 
yılı eğlence ile ıe.'it etmek git -
tik~ yede§811 bir an'ane haline 
gldiğinden şehrimi2delci tekmil 
etlence yerleri yılba§ı gecesi için 
buıriıl<lar yapmışlar, bir kııım& 
be)oaz ııekallı Noel. babaiar ve ç>
,.ıı.Ier, kağıtlarla süslemnişlerdlr. 

Öbür gece bunlardan i&tiyenler 
- belediyeye fazla harç verip ve 
müsaade alaral< - geç vakte k:ıdar 
açık kalabileceklerdir. Milli piyan
ıo da yarın gece Taksim ııebir ııa
ı.iııo6unda çekilecektir. 

TATİL! 
Orta mektep ve liseler yarın sa

bahtan itibaren tatildir. IJ.k mek
tepler de öbür sabah tatil oluna -
caklardır. Üniversitede ve resmi 
devairde tatil salı günü öğleden 
30tlr& başlayıp perşembe sabahına 

kadar devam edecektir. 
Diğer taraftan kurban bayra -

mına on bir gün kalmıştır. Bu yıl 
kurban fiatlarınm geçen yıla na
zaran yüzde 20 - 25 pahalı olacağı 
tahmin olunmaktadır. 

TOROSLARA TKACAK 
GENÇLER 

Adana bölgesi !<ayakçıları kur -
ban bayramında beş günlük bay
ram tatilinden istifade Toroslards. 
bır kaygk gezis; yapmağa karar 
vermi§lerdir. Bu kayak gezisine 
gençlik kulüplerinden birçok ele
manlar i~tirak edeceklerdir. 

Motorculuk kurau 
Eminönü Halkevinden: 

Motörcülük kursunun ameli kııı-
mı her hafta cumartesi günleri sa
at (14) de ve çarşamba günleri sa
at (18) de Halkevinin arkasındaki 
Tasvir sokağında Turan garajın<ıa 
yapılacak ~ ilk ders 1 ikincikfuıu.n 
lMl çarşamba günü başlıyacaktır. 
Evvelce derslere devam etmiş olan
ların bu ameli kurslara da gelme-
leri ilan olunur. 

Yıldırımın haaarı 

Devlet Demiryolları yataklı va
gonlar kontrolörü Vefik Bartu ta
rafından a\"Ukat Kamı Nazım a -
aleyhine açılan avukatlık vazifesı
ni suiistimal ve Kami N amn ta -
rafın<lan da Vefik Bartu aleyhine 
açılan hakaret davasını geçen haf
taki cekeden sonra bütün etrafı 
ve teferrüatıle yazmıştık. Bu da
vaya dün öğleden evvel Üsküdar 
ceza mahkemesinde bakılmıştır. 

Vefik Bartu mahkemede bulunma
mıştır. Avukat Karni Nazımın ve
kili avukat Dr. Suat Tahsin Tür;c 
müdafaasını yapmış, Vefik Bartu
nun boşanmak üzere karısile bera
ber avukat Karni Nazıma müra -
caat elliklerini. Karni Nazımın Ve
fik Bartunun vekA!etini aldığı, 

mahkemenin ayrılık k'ararı ver -

diğini, bir müddet sonra yine ara
larında geçimsizlik başladığını, 

Vefik Bartunun karısı Fatma A
daletin bu sefer Karni Nazıma mü
racaat ederek ayrılıktan sonraki 
hayat iştirakinde ken<lisi mes'ul 
olması lazım geldiğinden şimdi ko
cası aleyhine açtığı bo~anma da -
vasında kendisini temsil etmesini 
söylediğini, Kaıni Nazımın da, ev
velki davadan tamamen ayrı olao 
bu ikinci davada, bazı arkad~la
rile istişareler yaptıktan sonra 
kanuni hiçbir mahzur olmadığına 

nnda da bunlar duyularak hay - Evvelki gün Adanada Misise bir 

siyetinin inkisarını mucip oldu • yıldırım düşmüş ve Havraniye ha
ğunu, bu hareketinin kasdi baka _ nına isabet eden bu yıldırım iki 
ret olduğunu söylemiş, tecziye ta- öküz ile bir boğanın ölümüne se
Iebinde bulunduktan sonra mah • bebiyet vermiştir. Handa ~ ha.sar 

kemeye yeni bir telgraf ibraz e- yapmışt:::.:_____.,_ __ _ 

derek kısaca demiştir ki: E k f U "d"rü h • . v a m'Um mu u §e rı 
c- Bu telgraf da Vef& Bartu ta- . d Ank d'' dü - mız en araya on 

rafından, geçen celseden evvel Evk f ·· d ·· ·· B F hri 
Fatma Adalete çekilerek Fatma A-
dalet. Karni Nazımın mahkemede 
düşeceği feci vaziyeti görmeğe da
vet edilmişti. 

Bundan sonra, muhakeınenlıı de· 
vamı, karar için başka güne bıra
kılmıştır. 

kani olarak Fatma Adaletin vekii- * Yılda bir defa bir kurban pa
letini deruhde ettiğini, bu vazi- rası teberrü eden vatandaşların sa
yetin davaya eııas olan ceza ka- yıs:ı iki milyonu bulduğu gün hava 
nununun 492 inci maddesinin ikin- meselemizin ya.nBını halled.ilm.ış 
ci fıkrası ile hiçbir alakası olma- sayabiliriz. 

dığıru söylemiş, beraet talebin<le --------------

- Havada uçan otomobil! .. Bili
yorum, gördüm! .. diye havkırdı. 

a umum mu uru . a 
Kiper dün Vali ve belediye reisı 
B. Lutfi kırdan ziyaretle görüş -
müş ve akşam Ankaraya gitmıştir. 

Bu sabah ekmek 10 para 
ucuzladı 

Bu sabahtan itibaren şehri.ınizde 
ekmek fiatları 10 para ueuzlaJJllf"" 
tır. Yeni narh 14 kur~ 10 paradır. 

İstanbul belediyesinden: 'J!J/l'I./ 
940 sabahından itibaren eloneğin 
kilosu on dört kuruş on para oldu
ğu i15n olunur. 

lngiltereain poıitı~a 

taarruzu 
Yazan: Ahme~ Şükrü E MER 

1910 senesinden 1941 cnrsi
ae geçerken, İngiltere asken hır 
rekit sahasında inisiyatifi ınih · 
yer derietlcrinin eller inden kenoli 

ellerine aldı(ı phi münakaşa sah• 
suıda da İngiliz devlet adamları' 
nıa -'erı, mihver devlet adam • 
larınuı. seslerinden daha yüksel 
çıkrnıya başladı. Bundan ba~ı.
İngiliz devlet adaınlarile artık İr 
giltttenin müttefiki sayılabilecek 
olan Amerika ılevlet adamların!S 
sesleriade milteurız bir e.ı., vur 
ılır. 

işte Çörçiliıı geçen gün italy•• 
milletine hltap eden nutkunda ı;r 
rek politika tabiyesi ve gerek ir•1 

tarzı bakınundan böyle bir taar ' 
ruz sezilmekte.ılı. Çörçi\, bu ııul
kunıla İtalya ile İngiltere arasıll" 
daki münasebetlerin eski ve ye"' 
tarihine ve diinkü huııüııkii vaıi
yetine temas etmiştir .İtalya, A'1' 
rupada milli birliğini ancak 1s1' 
senesinde tamamlamış olan bİ.l 

millettir. Ve bu milli birliginin t• 
hakkukunda İngilterenin büyilJ 
yardUllına mazhaz olmuştur. ıca· 
YU?, Mazzini, Garibaldi gibi filı:İf 
ve politika sahasında yeni italY•" 
aın yapıcıları sayılan adamlar İıY 
giltereden teşvik görmü~lerdi1' 
Gerçi İtalyan milli birliğinin ta · 
mamlaumasile neticelenen mil ' 
cadelelcrdc İngilkrenin yardınıJ. 
1859 harbindeki FrRn>a ve 1s6' 
harbindeki Pru,ya yardımları g~ 
bi, askeri harekata iştirc1<c kado.l 
ileri gitmemiştir. Fakat 18'i9 hor' 
bine iştirak ederken üçiinrü -S•• 
polyonun İtalyan milli birliğin: 
yardımdan başka ve kendine ın• 
sus bir takım hesaplan vardı. ll/11' 
sıl ki muhazchellin ilk salhasınd• 
Avu.tııryaya karşı giriştiği hat • 
bin İtalyan ııUlli birliğine yardıd 
edeceğini anlayınca derhal hnrP 
sahnesindeu çekildi ve küçük pjy• 
monteyi yalnız bıraktL PrıısyaY• 
gelince; Biomark Avusturyaya 
karşı 1866 harbini açarken, ttal : 
yan milli birliğini düşüunıcmişts. 
İtalyan milli birliğini hakikate• 
sempati ile karşılıyan devlet şüP 
heslıı İngilteredir ve Akde-Bize t>f• 
kim olan bu devletin muvnfak•tl 
olmasaydı İtalyanın nıilli birJiğ'. it 

' il" !ay kolay tahakkuk edemezdi. 
sebepledir ki İngilizler de İta\) a· 
da sempati uyandıran bir mi11•1 

olmuşlardır, işte Çörçil geçen alı.• 
şam söylediği nuukla İtalyan uıil• 
!etine bunları hatırlatmış ve uzıııt 
zamandanberi aralarında daiııı• 
dostluk münasebeti olan italyall 
milletini İngiliz milletine karşı 
harbe sürüklemiş ol foğu için ;\iti' 

soliniyi şiddetle tenkit etmiştir· 
Çörçilin ifşa ettiği bir sır dikkat• 
layıktır: Anlaşılıyor ki Çörçil lı•t' 
vekiJHğe geçtig'i maps ortaları~· 
da l\tusoliniye şahsi bir me•aJ 
göndermiştir. Bu mesajda ingil~ 
Başvekili, İtalyan milletini tngı• 
liz milletine karşı harbe sürüklt' 
memesi için Musoliniye yalvar.' 
mıştır. Çörçil tarafından göndctl: 
len bu mesaj ile Musolini tarafıJl 

t bil" dan verilen cevap, talyanın 
günkü perişan hali karşısında cid' 
den üzerinde ibretle durulacak İ~. 
vesika manzarasını arzetmekted 
Çörçil yalvarıyor. Fakat ne va!<•~ 
Iı yalvarış!. Kan akıtmıyalım. ~ 
deniııi zulmete boğmıyalım, c!iy•~ 
ve bugünkü şartlar altında şüın" 
ve manjlsı daha iyi anlaşılan şd 
sözleri söylüyor: UÇU anım - Gelırım efendım; size de çok, 

tese.<kur ed "'"'· 1 

- Hakkınız var. Bu eseri kimse 
görmesin, sa.klayınız, ortadan !.al
dırınız. Bu hasta bir dimağın ha -
yalinden başka bir şey değil. Bu 
resnıı ben bile görmek istemiyo -
rum. 

Ötekinin fırçasından çıkan ve bir 
türlü yırtmağa, yok etmeğe ken -
<lir.de hak bulmadığı o resmi gör
dügünü hatırlıyordu. 

nun kolu, şu benim elim onun eli, 
beynim onunla mÜşterek ... Sanki 
kafamtlaki beyin ikiye bölünmiif
tür, yarısı onun yarısı benim!.. Ar

tık tahammül edemiyeceğim! Ar
tık bu kadarı fazla! .. Seni bu ha • 

_ Ş1U1dan emi,nim ki kıt'ada ıı• 
ohırsa olsun, İngiltere e\•velce d• 
yapmış olduğumuz gibi, tek başı• 
na da kalsa sonuna kadar ı:idece1'' dELAMt iZZET SEDES 

- Havada, karanlık bir havada. 
havada uçan insanları çıgniyerck 

yol alan bır otomobil ... Tekerlck
lerınden et, kemik ve kan pıhlı1"n 
sarkıyor .. .Muhayyile kudreti yok 
dc/lil, var, var amma, eser, şuursuz 
1: r :lrakin mahsulü gibi.. 

Pertev Hadi sustu; Jalenln de
r·n bır ız•ırap ile tekallüs eden yü
ıu. c 'ıa' ...,a'rla devanı etti: 

- C?k miişkül bir vaziyete düş
:.k. Xrımite bu eseri teşhir etmek 
t r.ıyor ... Reddetti ... Bunu Cahl

~ • söylesem canı sıkılacak. Bunun 
l\in evvela 'sizinle konuşırağı mü
n.sıp buldum ... Bu resml biz red
<lüııüı; olmıy21ım Siz teshlrin.i mü-

nasip bulmayın. Kendısı ıKna e
diniz, gönderdiği eseri geri alsın. 

Jale Pertev Hadi ile komitenin 
haklı ok!uklarına şüphe etmiyor -
du. Atölyeden kay!x-lan bu resmı 
~ördüğü zaman tüylcrınin nasıl di
ken ct.ken olduğunu hatırlıyocdu. 
Fakat kocasına bir şey sövPye -
mezdi. Çünkü bu resmi görmemiş-
ti. 

- Cahide bir şey sôyliyemiye -
ce 'm! dedi. 

- Neden efendim? 
- Ben bu resmi görmedim. 
- Cahit si2lll göstermedı mi? 
- Kocam belki resmi beğenmi -

y-eceğimi anlavııı bana gösterme· 

ı 

::..._ Bu vazıfcmdi, çünkü Cahidın / 
hem arJ.-acla<ı he'lı de hayranıyım. 
Y~ nız ke <. ıne bir sey söı·Jrmt""
yınız. Belkı ı tl'fsJr eder, kendısıııı 

kıs mlı ı·na zahıp olur. 
Jalenın bir te 1

• dl ... ne-es! vardı, 
ak l l"n1 \tt- tnıeh. Ye ko "' nın c
se-'nı b r ere d~ha görınt.x, tet
kı etm 

Per e\ l~ beı· ber çıktılar, aka -
dem.ye gıt .ler R' .m duvara çev
rilll'ış duruyor<lu. Pertev tuttu, 
gösterd' 

Jalenin tüyleri diken dıken ol
fo.. Tek keiime söylıye~eden 

cıurdu. Pertev: 
- Görüyorsunuz va dedi, bu e-

ser teşhir ect11i ır,i'' 

J~Je Ju-keloo.ı· 
• 

Ba<ını revırı_,·ordu. Akademidetı 

çıktı otonıobıle atladı. Evde her 
şey Ca ııde söyliy~cekti. İyi amma 
C\ .ı ..,1s1na kıYT'! çıkacaktı? Han
g' C;ıhıtle knrşılaşacnktı• Fakat ne 
olı, 'a olsun sovl ekti. Akade -

m ~ Cahıt Yan Nn ımzalı berbat bi: 
re m bulun ugunu ~öylıyerekti . 

Eve k bı çarparak gı dı. Karşı-

sına ık san'atkar, aklı başında 
Cahıt çıktı. 

- Canım dedi. Sergide teşhir e
d lm k u.zere b·r re L"l gönder -
mi s n berb,t bır şey ... Senrn fır· 
çana v Kl mı~acak hır e~er .. 

Ca t lcr nı • açtı: 
- N, re mı• . Ben eser ıı~nder

mr ım J 
c fııt c. ni 

Ayağını yer~ vurdu: 
- Çıldırmak ışten değil! 

haykırdı. 

diye 

Arlık nereye git&e, nereve bak
sa. her yerde, her tarafta öteki ile 
kor<ıla •yoro:lu. 
Canı o haya\;n, o hevulanın pen

~ ındevdi. Onun esiriydi. Öt<>ki, 
ber liğıne h'kım olan ötekj benliğ! 
cnu bir ı;ün tamamile çıldırtacak
tı, ondan kurtulamı:vacaktı 

- Onun eS<"rlerinden ben meı;... 
uliim, oıı n yapt•ğı rezaletlerden 
ben mc •. lüm, her hareketinia 
mcsuli~ eti bana yükleniyor. .. Ta
savvur 0 t J eleciğim, onu, ötekini 
öldürrr<'' e k kacak olsam. ken -
dimi oldı.._ eğim... Bu olur şey 
mi? Bu tahammül edilir şey mi? 
B~ b..av.<;ala alır mı1_ Bu kal .,_ 

yatıma kattığım için tekrar aJ. di
lerim, affet beni! .. Affet!. 

Jale bu feryadı birkaç kere daha 
duymuştu. Calıidi affediyordu. 
Çünkü onu seviyordu, ona aşıktı .. 

Hatta onu bu ızlırap içinde kıvra
nır gördükçe bu muha):ıbeti, bu at
kı daha da artıyordu. 

Cahidi teselli etti, yatıştırdı. 

İkinci benliri ne sıhhatine ne de 

şöhretine halel vermiyordu • 
Bu eseri akademiye kim gön -

derm~ti? 

Her halde ötekinin tahtı tesirinde 
kaldığı bir anda Cahit bizzat ken
disi göndermiş olacaktı ... Cahit bu 
son buh~anı hiç hatırlamıyordu, 

her P."\lde çok kıla ~üştü . 

tir" Ayni zamanda bir der~ce~ 
kadar emin olarak zaıınederıın 
Amerika Birleşik devletleri tıı:r~· 
fınılan ve hakikatte bütün Anıer~· 
ka tarafından giUik~e artan bit 
mikyasta yardım göreceğiz. 

Musolini ,anlaşılan bu me ajd• 
İngilterenin zô(ını göriiyor ve vet' 
di~i cevap kırıcıdır. Ayrı ayrı ceP' 
helerde bulunuyoruz, diyor. Fit" 
sat çıktığı zaman harbe girece • 

ğim. 

Cörçil bugün artık tozlanını~ tY . ' . ~ 
lan bu mesaj ve cevap üzerı~._ı 
hiç bir mütalea yürütmiyeceğl 
ı8ıylerken, en manalı mütalea~ 
yürütmüştiir. Ve esasen Çör(ı 



açakçının 

KEMAL SUNMAR 
&.rbi çıktı çıkalı İngil

bahsi de u) larca 
ul ettikçe es.kiden 
da hikdye tazelen -

&ugünkü müdafaa va
' kadar mükemmel ol

cla bir de tabii mD
larmın kı;} meti tek -

tadır. İngiliz adala· 
il ;yapılması tasavvur 

ı..rruzu ddetmek için 
nen halkının ayrıca 
tı ile de ıeçhiz edil· 

or. İ§te bu balWı a· 
İılgiltere &aihlleri -

lnt'asından gelecek 
' herhangi bir üıraç 

nda bugiinkü mii
afaa vasıtalannm i

daha koolayJaştıncak 
ları unatmak olnttr,.or. 

bir teşekkülü ur ki 
'-Wi IHrer kale ~ 

tayor. 

._.elerin 1"r çek tla ef
. Eskiden kalmış niee 
tiındi tazelenmesi de 

!tuJ,aya karp olan ve 
t..giltere arasındaki e. 

·nı bulmtan Britaaya 
Yi:lksek birer kayahll 
dir. Bu arazi tC":be -
içia kala~a her ta

istenen yerlere de -
dişenmiş ve sey~ 

ıyeceği üzere de Jıaer 
tertibatı yerleştl:riı. 

'anıaJtlar İngiltere sa-
~çakçıhk vukuatı -*· 

devirlerde meşhur bir 
bu tebeşirli anuide 
~ mükemmel bir kale 

erek uzun zamaa sak· 
aı hiç unutulmamıştır. 

bir kaya iherinde 
&çarıüı: burayı gettişlet

._!!i olınıyacak surette 

.~kler a~ış, kendini 
•uradan etrafı seyre -

dini bunıda sa~lamı
~ olau Vilvaç kolay ko· 

~-- iştir. I .. ıüı:in bir deh 
.,..C1duııuo iistiine ateıı 

· kaçakçının i:ıi bu-

ların masallarma ka
~enİll ajudan ai;ıza 

ttirlü ıniiltaligakırla 
0ha da az çek bir baki
ftaa ediyor demektir. 
terenia nttidafaası m.,.,. 

ken Vitvaçıa vaktile 
larrnda11 kendiRi sak-

bulduğiı çaare hiç istill
' · . Meşhur kııçnk~ıma 

ltft)"Rhklarda hir kale 
k için lmnnndı!'ı 

İJttidai olaltilir. Btuum
kendİllİ. ve kaçınltğı 

dairi adamlarını sak
fizere tebeşirli dağları 

.Şinı diki \'esai tle t u giliz 
~lı\•vetlerinin bu arazi -

t kolaylıkla istifade c
~~ söz götürmez bir key
"tttanyn sahillerinin en 

ileri dl'mek olıın bu 
tinin türlli irtifnlar ar. 

"ilmektedir. 
t'k yer 533 kadem iı-ti-

H- clewede lnıiltere 
aahillerine aaker çıkar • 
manan ne kadar mütkDI 
olduğu anlaııbmtbr. Da 
gün iae, bu ihtimali artık 
.uı...ı haline getirmek j. 
çin, İngiltere, denizden, 

karadan ve ha•adan her 
türlü kuv.etile mukave • 
met azmindedir. 

Kongrede söylenen 
halk temennileri 

Camhariyet Halk Pmtili 
vilayet kongrai, çok miiıbet 
faydalarla sona ermİf bula
nayor. Günlerce devam etlen 
bu kongre münasebetile, l. • 

faa kadar çıkıyormuş. Sahilteria tanbulun muhtelif ıemtlerin· 
lm teşekkülitı İngilizlerce tabif de oturan vatandtqların di -
birer müdafaa sayıbnakta ve bil- leh, temenni, §iluiyet ve ıztı. 
katin İngiltereye temin ettiği bö - raplannın neler olduğunu 
yük bir imle.in diye anılmaktadır. öğrendik. 
Eskidenberi İngilizler vatanlarını Parti kongreleri, bu balnm
hariçteıı 1elecek istili wuularına dan, ~ok istifadeli oluyor. De-

. mokrasinin esatu da lıalkın re-çil,1netmem.işlerdir. IngilteH sahil-
lerine asker çıkarmanın he.r de- yi olduğuna göre, Türk cemi-
virde ne bdar wüşkUI olacap an- ~eti, olgun bir §uı.ır göstai • 
Iaşıla.u.ştı. &pn ise bu ihtimali l yor, demektir • 

artık muhal haline getirmek içia 

İngiliz denizden, karadan, hnatian 
her türlü kuvvetile ınukavemet a'.I• 

miıu:ledir. 

Muhtelif dilehl« araaın • 
da, Be§ikt04 kaZD8lnın dilek
lerini şayanı dikkat balduk. 
Ba aemtte oturan wıtandıa • 
ların temennileri arasında, 

Evvel zaman içinde bir kasnkçı· orta tedrisat miie•seıelerinde-
ma tabii iınkandan istifade ede • ki imtihan ıeklinin deği§tiri • 
bilmesi nihayet halk masalları sı- lerek daha pral.ik bir hale ho
rasına girmiş olma&ı da gösteriyor nulma•ı aTZUAı da var. 

ki hilkatiR ı.er kolaylığından ~-W Geçen yılı hatırhyora~. Bil· 
etmek ve her ıaiişkülatı da Yftl-o htı.IUl ort4 mektep ve liae .IOfl 

.meğe çalışmak ciiiıtÜJl ve lKlgüa1ia aınrl tal.ebesi. haziran devre .. 
unutulmıyu dti&tv1Klur. sin.ele üç defa imtihana tabi 

Büyük bir lokomotif 
Amerikada Pasifil: Raylaed şiı'

keti üç yüz elli tonluk bir lokOOlO· 
tii .nnal etmiştir. Bu lokomotif ha-

tutulclular. Muvaffak olamı
)IQl1iar, bütün bu. imtihanlan 
eyliıldt! bir daha tekrarladılar. 
Partin~ halkın bu dileğini 

de, alakadar makamlara biJ.. 
tlireceği tabiidir. 

mulesi ile bırlikte 160 vagonu sa-
atte 20 kilometre sür'at~ çekip BURHAN CEVAT 

gıötünnek1edir. .~i"-:7.:\-:.ıl. 
Balonda ilk neıredilen ı!A!J.~~~WJr 

gazete 9(~1 
Balonda ilk neşredilen gazete 

• .oeytın jurnal> ismindeki bir A- Deniz tutmasına 
merikan g».ıetesidir. 

Balon, Amerikada Deytin şeh - karşı 
rinden havalanmış ve yolda gazete 

bir el makinesi ile basılarak, iı-ze -
rin<len geçtiği şehirlere dağıtıl -
ImştJL. 

Daktiloya Yerilen 
para 

Lendrada Mis Turlter isminde 

bir daktile ile çalıştığı ınüflsese

nm sahıbi arasın4ia ŞÖJ le bil' mese

le çıl>mış. ikisi de mahkemeye gel~ 

•'Jler: Müessesenin sahibinin an· 

l•ttığıea .-ı;re geaç kıı daha on 

altı yaşlarıada iken daktilo ol11tak 

OlllUi yanında on bir seoeclenberi 

çahtmaja b•~: 
- Zaman geçtikçe, diy~r. mü • 

kemmel bir katip oldu. Keadisiae 

he rbu!'\U~ta itimat l•di~·ordum. 

Tekrar verilmek üzere kendisine 

11J lnl{iliz lirası \'erdinı. 1''akat ge· 

tirip parayı vemaemiştir. 

Uııktilu ise, bu paroıun tıtıua -

mılc ken.lisine bir hediye Qlarak 

verddiğıni iddia etmışlır. Neticede 

hikım şöyle demiştir: 

- Herhalde aramzdaki samııui

yet ileride idi zanuederım. Para

nın tekrar iadesi Jazım geldiğini 

kaf ı derecede tasrih etnıedi(iniz 
anlaşılıyor. 

Nctıcede kız davayı kazaunuş

hr. 

Birkaç sene evv-elme gelmciye 
kadar doktorJar, nezleye kar~ı ol
duğu gibı denız tutmasına k~rşı da 
acUdirler. derlerdı ... 

Ve· cNezle oldunuz m4, sümkü
rünüz .... , derler. Deniz tutmasın· 

dan kurtulmak içın de, vapura bi
ner bınm« kamaraya çekilip yat

ma:11 tavsiye edederdı 

Bazıları da: .ı.Sakm vapura bin

meden mıdenızı doldurmayınız ... • 
Yahut aksı olarak: •Boş mıde ile 

vapura bınmeyinız ... 9 derleırdi. 

Rom gıbl, konyak gıbi içkıleri tav

siye eden doktorlar da çoktur. 
Bugün. de1uz tutmasrnın öı'une 

geçmek çaresı bulunmuştur: Va -
pura b.inmezden btr gün evvel va-

rım mılı~ram Atropıne vevahut 

O.l santıgram Balladon yap -

rağı toau almak .. Vapura b:nı -

leceğı gıiıı sab.ahı da ikrncı bir At

ropıne hapı "'eyahut Belladon ka

şeSJ alınır ve yirmı dört saatte iki 

hap veya kaşe almıya devam edı
lırs~ denız tutmasının oni.ıne ge-

çilmiş olur. 
Atropıno bazan boğazın kuru • 

masına, çehrenin kızarmasına, kal

bın çarpmasına sebep olur. 

Denız tutmasına en ıyi ilaç gü
vertede. açık havada dolaşma.ktll'. 

onların ileris1 geçiyordu. 

Sevecehsin ! 
Onun da kocaya gitme çağıada 

iki kızı vanlı. 
- Dü~man başına .. 
Diye diye ve tüylen ürpere ür

pere kadının sözlerini güdüyor: 
- Ne dolaadırıctlık. Olur şey 

değil'?. 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 
tağlnuzı Şll~ırdık. An • 

lan bitıni~tı . ona aJ
lıa saat, köstek. bir pı.r~ 

, kıravat iğnesi, gü • 
Seler, yeni çamaşırlar. 
hepsi ve her şey!. Üs· 

de gebe kalmıştım. İşte 
Cebe •• 

lldan sonra, kadınw ağ
çolı: artu. Konıiseria 

h dayalı iki dirseğini• 

~e avuçlarıııın iızeri.M 

llanıu~uz herifi. 

>iireğhün içtea azlMttuu 
'Ve .• bir deri bir kemik 

111 kendi baflD8 k..._.. 

- Bir a~· sonra annemin cena
ze içın ayırdığı parayı yemeğe baş
ladık ,yıne iiwıdimıa vardı. Belki 
gümrükten bilnııyi)l'lardı, belki 
yolda hastalanm14. belki biy; Tralt-
200 anladtk. Giresun filan diyor
duk. 

Üç ay g~ti, lriitöa param&r. bit
ti. Karnımdaki çocuk büyüyordu. 
Gülfem aruıeme renahklar geı.e
ie ltaşlMı. EM souuncla büUin ~ 
.miderimiz kınklı. Gıimriikten bi
se llNip attıı.: 

- Bu adlla IMltttn pnıre.tlerie 
J,öyle bir mem•rumm yek. Sek • 

5ea kapıam ipiai çektik Dafile, yok 
)'ek, yok!. 

Diye, şaşlunhğındH.n avucunu bü
züp dudaklarının üt.erine kapatı-

yor, çenesini buruşturuyor, gös • 
)eri yu,•alarına dar geliyordu: 

- Başladık evden; yatak, yor:

gaa, twcere, konsol satıyor, yiyor, 
nasıl dolanclırıJ.chk., içinden ~ıka

uuyor, kimseye de dert anlatanıı• 

)'Ol'Cluk. G61fem kadın hu son ac .. 
ya da)'aaamedt. Hastelaod.ı.. tık • 
~e inme mtti.. iki ay sonra da iyi--

dea zyi,_ 7atalakk@ı bir gece • 
dii. 

Evde satmak için pek w.ı öt. • 
"-i kalmıştı. Onluın bir ~ 
tla cenaaeye harcandı. Kadmcağıl 

em • • kalkslll dl e 

MAHKEMELERDE: 
Doktor mu, Otel 

hırsızı mr? 
·"Ben, bu Doktorlukt n ne anla· I 
dım. benim san'atım bana yeter.,, 

Birinin sağ bileği ütekiııin s@I 
bilegine kelep~eliydi. Onlar önde, 
jandarma arkalarında, koridoru 
boydan buya katettiler. jandarma: 

- Şu.raya oturwı! diye, bir ka
napcyı ı§aret ettı Yiuc bilekleri 
biribırine kele~ olarak otur· 
duJar. 

Bir tanesi: 
- Haydi bakalun, Ziya, anlat şu 

işi ... dedi. Öhiirii: 
- Vallahi ituuunazsm - diye sö

ze başladı - buııu mı.an bir ro • 
ınanda okuıtıt .. amma gt n~ ı.a.~ ali 
varmış bu rowancıutn!> der. Baş
ka bıri~i anlatsa, t.en, kendi hesa· 
bıma inanamam. Fakat. Al!ah se· 
ni inandırsın, zenece hilaf1Rt yok
tur. Dinle: 

Bir aralık, İs(Jınhnhla iş kııima 
dı. Bilirsin, ben, ott~Herde işleriuı. 
hlis otelleri SJkıştırıyo:r: bde, 
göz açtırmtyGr. Bir iki ufak~ yt'lp

tım. Hem iş tatsız olchı, hem so
nueda yakayı ele ve.rdiın. Gaze • 
teler, o zaman •Otel faresi• diye, 
uzlm uzun yazdılar. Mahkum ol
dum; yattım, çıktım. Polisin sıkısı 
devam ediyor. Burada da, artık, 

lyke tanındık .Senin anlıyacağın, 
İsta•lrnlda işm tadı, fayda91 yok. 
•Şöyle biraz aç1Jay1m, panayırlan 
dolaşayım. dedim. Eski posta me
murlarından, mütekait bir zat bul
dum. O, işin farkında değildi. Be
nimle beraber .se:uhati kabul etti. 
Sade dolaşıp, panayırlarda ticaret 
yapacağımızı sanıyordu. Halbuki, 
ben, onu, dümen olarak kullatta • 
cakhm. Yani, benimle beraber ge
lip etrafa itimat telkin ede<'ek, ht-n 
kirh bulduğum yerlerde, atacak -
tını tırpanı ... 

Uzatnııyalım; yola çıkttk. İlk 
uğrağ11nız. Bademlipmar pa.aayırı 
oldu. ZaCea, besaplamıştıın. Tam 
pana)'tr günü, Bademlipınara var· 
dık. Kasabada kalnbHlık. kıyamet: 
alan. satan. ı?• lt-n ,.,;,ı , ' ' ye 

hesabı yok, Ben, ·buraya gelditi • 
miz zanurn . Ha~· i·ı ııt .' . ı i 
açtım. Zengin olacağımıza. onu i
ftandırdım. Vuzifesini öğrettim. Biz 
onuala, herkesin yanında, ticaret
ten kouuşacak. yilksekteıı atacak
tık. Sonrası baua aitti. O, üst ta· 
rafıaa karışmıyacaktı. Dönüşte de 
bütün mal'rnfları ben ödodikt~n 
sonra, ona. safi kir. bin lira ,·ere
cektim 

Bademlipınarda. bir otelllt> bir 
oda bulduk. Bavullarımızı yerleş
tirdik. llemeu, sok•ğa fırladık. 

İlk işimiL çaı·şı;vı pazarı kola • 
çan edip, etra~ hakkmda malumat 
edinmek olacaktı. Çarşıda, en bii· 
yük, en kalabahk otaa lmnatha • 
neye girdik . 

İçeri i çek kalabalıktı. Etrafta, 
şöyle, otarauk bir masa arandık. 
Tam o sıracla, biT ses yiik.'\Cldi: 

- Vaaay!. Hayri bey , nereler
desiniz?. Buraya, sizi. böyle, haugi 
.rüzgarlar attı?. 

Bizim Deyri bey de: 
- V aaay! Sadiciğim. sen burada 

oort yüz kuruşluk bir cenaze kal
kışına uygwı gördü. Artık eyin i
çinde yapayalnız kalmıştım. Kar
nını gitgide büyüy-0rdu. Biı· iş yapa
ynıı, dedim, sekiz aylık ~ukla ne 

yapabilirdim, karnmı, dedikleri gı· 
bi burnumda idi! Arada sırada 

' 
komşulardan yiyip içiyordum. Ne 

ise, lakırdıyı u:ıatnuyuyım: De -

ğurdum. Tanıdıklar yardım ettiler. 
Şu oldu, o oldu,. ilk günlerin hum

ması geçti. Oa beş gliD içinde k.alJI.. 
hm. Şimdi çocuk 64 gönlük. En 

sen ı.altmdaki yatağı, başıw111 acua· 
daki lamba1ı. içinde bir kap ye
mek pişireceğim tencereyi bile .... 

tm1. İşte oenı bklıysa !i&l k.oltu. 
ğumuu a.ltuacla ptirdiğim boaça
dnkiler. 

J<;n son hepsi ve be.rıtey bitmifti. 
Nihayet bir gece aç yattım. Erieai 
gün yine öyle oldu. Çocukla be
raber hi~bir kapıya sığmama im· 
kfm bulamıyordam. Onu, ölaiia. 
diı'e beldi.yordam. Öbıdlyorn da. 

mısın? dedi. Bizi buyur ettilu. Dört 
beş kişi bir arada oturuyorlardı. 

.Masalarına oturduk. İkisi konll!
:mıya devam ettiler. Hayri bey: 

- Ben, dedi, tekaüt oldum .. iş
te, arkadaşla şöyle, bir gczmeğe 
çıktık da .. 

Huyri bey, ~iki ağzından bir· 
şey kuçmı<"aktı. Yavaşça dürtüp, 
aklını başwa getirdim. O, yiııe 
söyledi: 

- Arkadaşmı ,doktor Ziya bey• 
dir. Eshubı emlftkteııdir. Baba -
sındaıı kalma, bu civarda, arazisi, 
çiftliği, çubuğu nr. Oraya gidi -
yorduk. :Mali1m ya, hem ziyaret, 
hem ticaret •. 

Öbürii, sez aldı: 
- Bak, sizi, tanıştırmayı ıunıt

twn. Efendim, eskiden Karaçalı -
lıda beraber bulunduk. Posta mü· 
dürü Hayri bey. Şimdi tekaüt ot
ml19. B~y de, arkadaş.J. dokte>r Zi
ya bey. Beyler de, kazamızın kay
makamı, müddeiumumimiz, tah .. 
rirat müdürümüz, jandarma ka -
maııdanımız. 

Meğer, adam kendisi de, tapu 
müdürü imiş. Ne~~ tanıştık, ko
nuştuk, ayrıldık. 

Biz, tabü, yine, qba,ma geçe -
ceğiz. Müsaade isteyip ayrıldık. Et· 
ra{ı biraz daha kolaçan ettikten 
sonra, otele gitlip yattık. 

Ertesi gün, öğleye doğru kalk
tım. Bir de baktım, bir mUba~ir, 
elinde bir mektTipla beni arıyor. 

Mektubu alıp okudum. Milddeiu· 
muıniden geliyordu. Mektupta de
niyerdtı ki! 

a.Mubterem dok.ter bey; kaza -
:mızm doktoru, bir müddet evvel, 
AUah siıe Oıaür 'lft-rsia, vc>fat etti. 
Bngiiıt, ·,ir vak'a karşısınna kal • 
dık .Bir doktora ihtiyacımı:r. var. 
Lutfen, be§ dakika teşrif ediniz. 
SeJimılar ... • 
Şimdi, ben, ne hahedeyim? 

Hayrı beyi• konuştuk. 

- Çare yok!. dedi. Gideceksin., 
Sahiden de çare yoktu. Gitme • 

mek, kcpaulikti. Bir i~tir olmuş· 
tu. Bu işin içindeu, alnımızın a .. 
kile(!) ~kmaktan başka çare yok· 
tu. Kalkıp gittim. 

Bil- çoban, dağda, ou b~~ yaşın
da bir kızın bikrini izale etmiı;. O
nu muayene etıuek lizımmı.t. Ney· 
se. umdugum kadar tehlikeli bir 

iş çıkmadı. Kı:ıı, sözde muay•ne 
ettim. Mümkün mertebe ihtiyatlı 
bir lisanla, rapora benzer biT şey 
yazdım. Alh1ta ~ imzamı ~k -' 

tikten soura - aklımda kalıııış -
dipl~ına numaramı koydum: !75 .. 
Bay koy1Raz olaydım . 

Neyse, müddeiumumi ba11a te -
şekkür etti. 

- Bu iyiliğinizin altuada kal • 
DlJlyız, beyefendi, dedi. 

Tekrar otele döndüm. Binm 
Hayri heye, bu işin rezaleti çı.k .. 
madau, buradan ayrılmallllZ li -
zım geldiğiai söyledim. O da bu 
fikirdeydi. Ertesi gün; artık, Ba
demlipınardan ayrılacaktık. 

E.rtesi sabah, bir davul sesile 
u~ .. ıulım. Bırisı, davul çalıyor, a· 
rada da durup, şöyle bağırıyordu: 

- Duyduk, duymadık domeyin! 
İstanbulun en iyi doktorlarından 
Ziya bey bUl'aya ıelmi§tir. Bugüa 
saat on ikiden suııra dispanserde 
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hastalara bakacaktır . .Derdi olan -
lar, dispan.sere ıebiıılec. Mu.ar._ 
parası bir lirmr!. 

Eyvaaaab! Gördiia mü ita,_• 
gelenlerif!, 

Uutmıyalma.. Dispansere ait • 
tim ki, kalabalık, kıyamet.. Sıw
dun kollarum, herkeee bir hasta
hk oydurup, WHa ltaJahildijiım 
zararsa iliçlardaıı Wffrek, yalud 
tav.siye ederek. biTer llraJamu al
dmı. Şalra maka, epey para tutt.. 

Artık, ifin şakaya talııaamıiiltl 

yoktu. Ne olana olsan fırlayıp, 

Mfka bir yue ıhleeek, rahat n• 
fes alacaktım. IJralan ..,.. ,__ 
:ray• tahvil ettim. Cebime yeTI~ 

HALK 
-SÜTUNU 
Evlenınek istiyeuler, iş n işçi 

•rayanlar, tiki.yetler, temen

niJer ve mtişküller 

lstanbulun 
garip h ,·atı 
Tramvaylaı ın azalmasa, bit 

1ş ve işçi araya'ltlarla htthangi çok İstanbulluyu muztarip. 
bir 111 u.~k'liUı olan okııyucu1arımız~w.ı ük' dd ··t ıı· ••t · m e er, mu ee ım, mu e-
nıektupl.arı bu sü.tunda -n:unt~ • enir ede dur!un. Benim, kılı
ma rı ve meccanen nqredılecekttr. mı bile kıpırdatmıyor. Sebo
Gazetem.izm doktor ve avukatı ~ bi fU: Çünkü, ben, tramvaya 
sorula11Lara cevap veTec~diT. binmeğe mecbur olmıyan ta
Ci.ddi ızdiııaç teklifleri de bu. iUl1'•- lililerdenim. Oturduğum semt 
da parasız nqroıt.macaktır. ve vazifemin bulunduğu 

İzdivaç teklifleri mahal itibarile tramvaya 
hiç muhtaç değilim. Biraz yü. 

Otuz üç yaşındayım. Hiç evlen- rüyorum. Yolumun mühim 
medinı. Küçük yaştanberi ticaret bir kıımını da vapurda geç.i
yapıyorum. Kazancım bir aileyi 1 riyorum. 
geçlndirmeğe kafüiir. Namuslu V: , Bir meşlekdaşın yazdığJ 
guzel bir aile kızile evlenmek isti- bir yazıdan anladığıma göre, 
yorum. Bir ana bir kız olması terdh artık tramvaylar pek eğlenc0r 
edilir. Annesini de maaliftibar e- li oluyormuş, adeta, bir pana
viıne kabul ederim. Son Telgraf yir yeri, eğince yeri, pazar Y• 
Halk sütunundn (S. B. K) rwml- ri ıibi bir ,ey .• Sonra, tram
zuna yazılması. vaylar azaldığı için, insan kırk 

Gelen mektuplar : 

Bayan H. T. - Bir mektubunuz 
gelmiştir. Lıitfen aJdırmanızı rica 
ederiz . 

Bayan Behire - N anımıza ye
niden dört mektup gelmiştir. Lut
fen bunlan da aldırmanız mer<:u· 

dur. 
Bay H. C. - İki mektubunuz 

vaı·dır. Aldırmanızı riea ederiz. 

Cevaplarımız 

Bay A. Bayraktara: Arnavutların 
menşeleri hakkında coğrafi ve 
antropolojik kaynakların iştirak 

ettiği nokta ırk itibarile (Silav) o
luşlarıdır. 

yıl raslamadığı e§ine doıhın& 
tramvayda ıık ıık tesadüf edi
yormU§ .• Borçluların alacakh 
ile karıılqması da sık ıık o
luyosra, o, fena .. 

Az araba, İstanbul halkı • 
rasmda daha genit bir sami· 
miyet uyandırdı, birbirimize 
daha çok kaynaıarak, ahbabı
mız, doıtumuz, qinaır.ız ço
ialdı. Herkesin ne giydiğini 
nerede oturduğunu, hangi sa
atte evden çıkıp, hangi saatte 
evine oondüğünü öğrendik. 
Bir çok kim.aelerin huyunu, ta· 
biatım, ascbiyetini, soğuk ı.an
lıhğım terbiyesini, nezaketini 
tramvaylarda öğrendik. 

Tramvaylar, İstanbul hal
kı için bir mihenk taıı oldu. 

Ömrümüzün büyük bir ms-
mı tramvaylarda geçi) or. 

riyeti tabiıyetini haiz olan her va- Tramvay ile bir saat yolculuk 
tanda aynı hukuk müsavatmı ha- yapan iıtanbulhılar var. Ar
izdir. Binaenaleyh diğer fıkraları- tık, onlar, bu arabalara iyice 
nızın cevabi da bu suretle tezahür ıaınml§lar, bu arabaları sev. 

Diğer suallerinize gelince: Teş
kfüıtı E:.asiye kanunumuzun sarih 
maddelerine göre Türkiye Cumhu-

eder. mitlerdir. Tramvaylara ait ne 
B. Yusuf Ziya Balcıya - Bah • komik sahnelerin, ne heye • 

settığiniz bahtsız ve yetim yavru- canlı nutukların, ne tiddetli 
fardan en küçlii<ii için Ankarada taarruz ve müdafaaların hatr 
çocuk esirgeme kurumu genel mei'- raları vardır. 
kezine bir mektupla müracaat e- Gününe göre, tramvaylar, 
derek acı vaziyetlerini okiuğu glbi bu gibiler için bir operet sah. 
bildiriniz. Kurumun Ankarada bir ~esi, gününe göre, bir dram 
cana kucağı. ve cyurd•u vardır. tiyati'o&Udur. 
Oraya bu kabil yavruları mecca- Hüli.aa, biz iıtaubullular, 

nen alıp bakar. Diğerlerinden; mu- tramvayların kadrini bilme· 
essesenın kabul ettiği azamt yaş Jiyi:ı. Tramyaylar, bizim en 

haddi içinde olanlarının da kabulü yakın dostlarımızı, en &&mimi 
belki mümkündür. Bu yetimlerin abbabımaz, içimizi döktüğü. 
Darülacezedeki çucuklar kısmına müz en mahrem yuvamızdır. 
kabulü için müşfik Valimiz B. Lut- R. H~!!_ 
fi Kırdarı da görebilirsiniz. İster- Bir Alman tütün hey'eti 
sen~z mektubıınuzu gazetemi~ de izmır (Hususi) - Bir AlmııA 

dercedelim. Hamiyetli ve yardım heyeti şehrimize gclm~tir. Heyet, 
sever vatandaşlarımızdan cevlat- evvelce Almanyada bir firma atlı-
lık" almak istiyenler de bulunur. na satın alınan tütünleri tesellüm 

edecektir. 
tanıdığımız 2e\'ata veda ettik. A
cele, oradan senin anJıyacağıa, pa

lamarı çözdük. Tam, başka hir kii· 

ye geldik. Elimi cebime attım ki, 

doktorluktan kazandığım paralal'l 

çarptırmamış mıyım?!. 

I.aııet olsun, dedim, böyle pa .. 
raya.. Hayrı da yokmuş.. Neyse, 

kısmet dekllmif. 

Ben, bu doktorluktan ne aala -
chm.. Benim gül gibi san'alun ba

na yeter •• 

Ondan senra işler açıldı .. Allah, 
ne verdiyse, biraz para edinclilt.. 
İstanbula döndüm. 

Gel zaman, gitzaman, bir güa, 

bi"&im rapor galiba, o kazaya yeni 
gelen doktonla eline geçmiş.. Çüa

kü, benden, benim ha:&ak.atimclen, 
1fJILİ doktora pek bahsetmi§ler. 

Doktor bakmış, şöyle dem1f; 
- Aaaaa.. böyle rapor olm na•? 

Banu, laiçbir doktor yasma. 
Sonra da, cliplGma ınmıanı1ıaa 

.. k••t: 

- Sisi pek faka 'haatırmlflar, a
mma, ti$ ctipknua n11111aralı dek
terını ..... ,.... ~ ohıw.ı 
ınım. clernit. 

iıte, bö1Wikle İf .. ,-.. çık
mış. ŞimG, iteni, d.ktor obnHa -
İ'DJl belde ciokteMDD Üye eriaya 
çH:ap lııalla lıı:uıdırcltiım için mah
kemeye venilw. 

Peki, aınma, dektonmı d.Qıa _.. 

BİRİMİZİN DERDİ 
HEPiMİZİN DERDi 
Belediyenin garip ve 

hazin bir ihmali! 
İstanbul 10 uncu ilk mektep 

baş muallimi B. Kemal bildi -
riy-01': 
•Kumkapı nişancasında Heı 

vac:ı sokağın<la belediye tara
fından açılan lağımdan çıkarı

lan müzahrafat el'an kaldın!· 
mamış ve kaldırımlar bir tür
lü yapılmam-:ştır. Bu yüzdeu 
sokaktan çok kerih bir koku 
yayılmakta ve halkın sıhhatı, 
rahatı bozulmuş bulunmakta
dır. Lü~en belediyenin naza
rı dik.katini celbetmenizı rica 
ederim.. 

Son Telgraf - flernEdense 
belediyemizm böyle garip ih
malleri ara sıra ek.sile olımı -
y.or! •• 

Bir işe beşlamnea bizim 'bil· 
diğımiz bitirilir. Bilhassa böy
le müzahraf9t çukurunu açık 
bırakmak, üstelik kaldıranları 
da bozmak hem garip ve hem 
de hazindir!.. Haydi bunu Ç\l

kuru açanlar takdir etmiyor 
fakat baslaııııdakiler de gör-

.. ? muyormu ... 
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1 KTUPLAR 
1 Yazanı REŞAT FEYZi l 
--~---' 

Cenap A)·dta. şimdi otvrdtıiu a
parlıuıana taşınalı henus iiç ~ ol-
91 uştu. Fakat, iki &) rahat e«i, ii
riintü aybaşında. bir ~uakık 
mu, diy .. Jim, bir beliı wıı, bir feli
lı.et mi, bir teooadüf mö, bir yanlış
lık uu, ne derM'niz, deyinB, ııeaç 
•damın huz:unmu, r•hannı kaçırdı. 

Bundan bir ay kadar evvdcli. Bir 
ıün, postacı bir mektup getirdi. 
Zarfın iistünd., isim yoktu. Yalaız 
pyle yuıyordu: •Tekia Palas 4 
aumarad.a .»ayın bay.• 

Cenap Aydın, mektubu aıdı. aç
lı, okuda: 

•Beyefendi, size Jıir arbda~ı.lı: 

ruifem ifa etmeklığe müsaade bu
)'lll"Ull.. Bu müdahelenıi huuli ad
tletmeyiniz. Ve benim de kim ol
tlağa.ma 10r11tayınır. Siri yakından 
&aıııyan, hürmet eden birisi. İki 

ay var ki, zevceniz hanımefendi, 
maal...,..f sizi aldatıyor. Bana ha
ber vermeyi bir vicdan bornı bil
ıllın. Saygılar ... 

Cenap Aydın, btt mektnbtı al
tlığı vakit, evveli JIJ4'rak etti. Son
ra da gülmeğe başladı. Herhalde, 
bu mektup nndisioe ait olmamak 
lhundı. Çünkü, Ceuap Aydın be
lirdı, nli değildi, Ve hayalında 
uha nvel de erienmemiş, yani 
Ye hulh, bir mutallakası Te saire 
de yoktu. Allah Allah. diye dii -
fiindii. Bir yanlışlık olauk .. 

Aradan bir hafta daha geçti. Zar
fın yüzü ayni ~<'kilde yazılı bir i
kinci mektup daha aldı. lçınde ay
al f8Yler yazıyordu. Fazla olarak 
JU ciimleler nnlı: •Affediniz. Bel
ki. müdahalemi lüzum•uz bulu -
yonunuz. Fakat ,vkdaınm rahat 
l'tmlyor. Siz aldınş ehnN!ikçe, cid•m ,be-n ör:iilü:vorum.• 

Cenap Aydıınn merakı ve telişı 
artmıJtı. Bn nasıl iş, din chi'!ii -
ailyor ve hattii. M:ülü~ ordu. Hiç 
yolıt1111 bir iiumtü .. 

Aradan b..ş gün geçti. daha şid
ıletli ifade ile yal<llmış, bir mek -
hp daha aldı. Hatta, bu sefer, 
içinde haka~timıi• bir takım ciim
leler de Tardı. Cenap Ayd.ın, artık, 
iyice lı:ııımağa başladı .Ke .. di ken· 
tine: 

- Yahu, el.:llemin işinden bana 
•e?. Derb.iz başıma dMt çıkh, di
Y<l. •öyl<'nip•rdu. Fakat, bİ:r taraf
tan da mf'rakı artıyordu. Bu i~n 
İ('ind~ bir yanlışlık olacaktı. ;\Iu -

hakkak ki. mektuplar. bir ba~ka
aına aitti. Bir adres vanlışlığı ile 
Cenap Aydına geli) ordu. 

Aradan bir hafta daha ge.:ti Pos
tacı ayni ııekilde bir mektup daha 
ıetirdi. Bu sefer, neler yazmıyor, 
aeler .• C'rnap A'.\·dına kufurler sa\·
ruluyordu, <koç adam, artık k12-
1nı~tı. Buna 1ahaınıunl edt"n1ıye ... 
ırk, bu i in l(0 Yİİ"11HÜ atavıp ~o -
n1')turacak bır lıal çaresine baka-
1J1ktı. 

Bir ak.~ın, o giine kadar a1dığı 
me-k1upları, masanın üzerine ~Oy
lt bir d«di. Toker teker gO. gcz
•iriyc.r derin derin du İİMu~·ordu. 
\klıııa bir fikir geldi. Hızmeırıyi 
~~ğırdı. Kapıcıya seslenm..,,ioı söy-

ledi. Biraz sama lı:apoa. ,.ı..a ~ 
_,o. Cenap Ayoluı: 

- Otvr lt•kaha, Omtüı: -...eti, 
jedi. Sa.... ı.uş..y ııonıaıjml, -
... araı:nnda kalacak .. Hiç kimM
'Yt bİTfeY açmı7ac:a.bm.. Badi ka
nna bile .• 

- Elbette ba)'UIL. 8iıı: -raı.ı-
ınayın .• Emriniz ba~ım berinde .. 
Bay11r11ııa. 

- Ha .. Şimm, bem dinle.. Ben 
lıu apartımana ta,ınmadan ....vel, 
benim ohırduğuıR bo dairede kim 
eturuyordu Yani, ~ ay ev..el? 

Onnik ciddi bir tavır lalnndL Ka
hn lıllflarını çatarak, dti§tinceye 
d.alclc 

- Bayım, sir: taşınmadan evvel, 
im daire İlci ay kadar ~ kalmış
tı. Çünkü yazr tesadüf etmişti. Son
ra, Hyfiyeden göçl<"r ba§layınca, 

müşterilt'r çoğ•ldı. Bu arada siz de 
geldiniz, bakhwz, nihayet tuttu -
nuz. 

- Pektı!S, boş kalmadan ev-tıel 

en son kirarı ~muti?. 
·- Kiracı yoktu, bayJJD .. 
- (~:.1 nın1 nasıl olur?. Birim e

~urmnyor muydu? 
- Hayır, ba~·ım .. Bu d;.irede 

kimM> oturmu:yordu. 
Yahu in.anı çıldırtacalmn, ba 

dair. daima boş mu lnılmıştı?. 
- Kiraya vermiyorduk, bayım? 
- Onnik efendi. sa~ınall)nrımn? 

Yahu, bu dair..de, bend<'n evvel 
kim oturuyordu? Anlamıyor mu
MJn?. 

- Ht1, Anladnn .. Bt>vefe-ndi lm· 
ra ·ını kiraya vermi~·ordn .. Yani ev 
1ahibi bu daireyi kirAya vernıezdi. 

- Ha .. Evet, sonra?. 
- ('tiokii bu daire. apart1ma .. 

nın en ı;iul dairt"•idir. Kendi•i , bu 
katı, en çok •everdi, Kendisi otu
rurdu. 

- Ha. şö~· ı~ .. İşte bumı anlamak 
istiyerum .. Sonra?. 

- Apartıman J•pıldı yapılalı, 

btı daı~~·r kiracı girmt!'dj, l'ani 
ııö~·lt· bır I""'; !;('nedt'oberi .. İlk de
fa saz Jciri).·orsun1ll. 

- Şimdi. ev sahibi nerede otu
TU'.\or"! 

Onnik .. r•ndi ıırülümUyerok ö -
nüne baktı: 

- Uzakta .• 
- Nrred~. 

- Çok uzakta'. 
- C.anına.. neresi, orası?. 

- Tiı. Rakırköyiinde. 

- Niye or<&va taş1nd1?. 

Onnik cfrndi boynunu hliktü. 
Yüzünlln hatları gerildi, ~ehresi
ni bir teesslır kapladı. Sonra de
rin derin içini çekti. ba"nı ağır a
iır iki tarafa •alladı: 

- Ora!<ıını ırı;ormay1n, bayun, de· 

di .. 
- Ne var. ne oldu? 
- Kendi..; hasla oldu. 
- ~t' hastası'. 

- Zavallı aklını karırdı. 

- \'nh rnh . Yok canım.. Allah 
Allah .. f. •onra? 

- Şinıdi. tım'FhMn<'dedir. l,ıe -
riae- hiradt"rı bakıvor. 

- Nasıl oldu da , 
0

rahatsu.Jandı?. J 
- Efet>dinı hanımı ile iyi ır~-

YAVUZ SUL AN SELiM 
Ha lif el~r Diyarında 
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Sıra bizim kurt 
- Balınız delıkan'ılar, dry" be

Arı~ n kılıcını çek.;ı ve me~ana 
JVl"UC1Ü 

Ac,·c oğLı.nlar ve yenıçerı ça
ru, ar b;ıını çavuşa yer ver'Chler. 

Ça. uş mükemmel bır mieum va

uy t a ~rak keçeye hamle etti. 
Oı le bır hucum vaptı ki bir 

vur şl.a Ol' kat keçeyi smı ol -
au, a kalın demır tel ıle hel'abec 
ilme bı tı. 

('nı"UŞUD bu rÜrun:>uruı beyrl -
a.ır. 'e olduğum yerde titre<Üın. 
~ nde bir an evvel .,eruçeri ol -

Mehmede gelmifti 
Çav"' tekrar vıu.ıvet akiı, bu 

""fer çıvıye hıı<:urr ettı Çwı~i de 
bır vurUfUi, qıhı tre&er gıht kOOp 
attı 

Kılıcın agunda t~k bU" bere bı
w yolrt>u. Tam bu sınıda tanbur 
wrmağa başladı. Heritd VMl)'et 

ahyordo. 

Bıı.ktım ~ beşmdal<:i k .. 
W1Umın üzerinde &:ınn.zı tül dol- , 
galanım ve ii6'tüıbe4ı ırımı«iarla 1 

parlıyım. yüUek bir zabrt geleli 
Daha aşağı rü1ıbetW dört IBlıer dC' 
bunun arluımıdaıı ~ E-

Şart 
Erkelc ~ hu ~ ld: 
- Sevgılim, lleD bır İl}e g;rme -

dikçe bMıeoı eviemneınııoe raxı ol· 
muy<ır. 

Sana ne? 
Eğinh Mehmet, bir gfuı Köprü. 

den ge~lr.en, önden yürüyeıı bi
risinin şemsıyesiru d~ürdli~ıi 

gördü. A.dameağız eğilerek Şembi
yesini alıyordu. Fakat Eğjnli Meh
met adamın kuyruJt sokumuna şid
detli bir tekme indirclı . Adam dön
dün. F.ğınli Mehmet baktı. ki, ta
ruınadığı bir adamı Özi.ir diledi: 

- Alfeders.iruz, dedi, sizi bizım 
Salih ustaya benzettim. 

Fakat tekmeyi yiy<'n adam da 
kımııştı. Bağırdı: 

- Peki, Salih usta de olsa, böyle 
eşekcesine tekm" vurulur mıı? 
Tuhaftır hali alem, bu sefer E

ğınli kızdı, o da bağ?rdı: 
- Peki be herif, Salih ustanın 

yediği tekmeden sana ne? 

Uyuyorum 
Köyttintln bi:nın sabM1'1Jin lrom

fU$UDUll kapısını ~ti~ çaldı. 

- Hüaeyın ağa, uyuyor musun? 
diye bağırdı. 

- Ne ıçın sordun? 
- Bir lira ödün<: ist1yecekttm dı.ı. 
- Öyleyse uyuyorun. 

nt.ınıiyordu. Hanını biraz. fazla müs
rif, tuhaf bir kadındı. Sonra, be
yefendi birşeyler duydu •. Hanım, 
ihaıu t ediyormuş, diye .. Beyefen
dinin, bundan bllfka, iki apartı -
manı daha vardı. Hanım, onları da 
aattı, savdı, yedi, içti. Nihayet, be
yefendiye mektuplar gelmejre bat
ladı. Hanımın marifetleri hab ... 

veriliyordu .Bu mektuplar, beye
fendinin çok aeuına gitti. Ç<ık ö
ziildü, hastalandı. Sonra, hanını da 
kıı~tı. gicti. Beyefendiyi tedavi et
timıek miimkün olmadı. Hastalığı 
gittikçe arttı. Nihayet zaptedile -
mez hale geldi. Bakırköyüne gD
türüp yatırmağa meclnır oldular. 
O mektupları koynunda saklıyor, 
Çıkarıp çıkarıp okuyor, ağlıyordu. 
Bu daire için: •Uğursuz, Db'UMUE 

daire .. • diJe hağınyor, haykırı -
yordu Kendisi de oturuyor. tıpkı 
onun gibi mektuplar yazıyor. sa
p sola. tanıdıklarına yollu~·ordu. 

Crnap A~·dın dikkatli dikkatli 
dinlı~· ordu. Oonik efendiııin >Ö'lÜ

niJ kestı: 
- O ınektııplor hallı yanında 

mıdır?. 

- Tabii, almak kabil olmu~·or 
ki.. 

- 11~1.i, bö~ le ml'ktuplar Jazar 
mı., . 

- Tabii 
Cene" A"dın , kalktı masanın 

f!Öıiindrn k•ndine gelen mektup -
!arı rıkardı. Ouııik efendi. daha 
ki2ıtlar1 görür görmez tanımı tı. 

Adeta hajiırdı: 
- Beyefendinin .. ı yazısı!. 

malı yuvarlak bir topuz tutuyor
du. Yeııelerıııı OIJNJ-zları üzerin• 
ııtm.ştı. 

Bu zabıtın arkasında gümü~ ve 
altaı telle ışien.mış pırıl pırıl parlı
yan bır kaput vardı. 

Bızım çavuş. bunu görur gör -
mez hemen ılerleclı Yenw:erı u· 
wlü bır selam verdikten Sonra bı

ze dönerek .keskin bır: 
- Bak• 

Kıwnanclası verdı Hepmm ı,,,_ 

n;çerivari seıam aldık. Çavuı; bızi 
ağaya t.kd11'!1 etti ve acemi asKe~ 
kiğıtlarınızı de verclı 

AP• ki\gıtları ı ld ve hıç t.nit -
m.ıdan rel>ıne K»y·ıu. Tekrar ça -
~hitaben· 

- Çok güul hhramanım 
I'lye muka.bı!" ett.ı, aonn tun

lar ı ııoy leclı; 

- Eııamıslı y.-lo;ıama edebıhr -
ılD' Aakerler aı~tiJnda O;; hğıt 

1'8'~lanna lüzı l!D yok.. 
Talim uıuallum Abbas 
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Hayret 
Köyfti. olornobllbı Mır tarafım 

.......... ----.n..- --'-· ~ı a~ı. 8CJıSl2"W. -..-uu.. 

- Peki, bunya ~ befirıei .. 
kerlek ne? 

Şoföı- ımlatınağıı çalıştı: 

- Ona ilıtiyat tekerlek derler. 
Öteki t.ektrleldeMen birı bzıtyıı 
~. &nım ,.erme bwıu ıal<.a -
rmı. 

K~ ~"dedi 1<1: 
- Kırk !M!nedır ökriz kırll<tnmnı 

hiç ine zamaıı arabanın arl<ıwna 
ölm:ı bacağı asmamıpmı. 

• 
Erkek - Annenden niçin bu ka-

dar korkuyorsun? &ınl<i görürse 
ne yapar" 

K,. - ~ yapacak? Senı eiim
den alır. 

• 
- Doktor fteZ!em ;.çnı ne t&~ 

eoılersm? 

- Bır diızine mendili 

• 
Bay, hiımıetçisıne çıkı~: 
- Potınlerımı nıçln böyloo bağ

:ı.yıp getirdın? 

- Acele :işmı ,,..,. dedini.2 de, si

:ae koMıyiık olsun diye bağladım. 

• 
Erkek - Slre bi!' kutu kestane 

tekerı getinyoo'dutn. Dalguıl.ıkla 

tramvayclıı ... 
Kadın - Unuttunuz ınu? 
Erkek - Hayır yedim. 

• 
Kadııı - Aşkımı ilk itini t!'t -

ti,ğım eriı:ek SİZSIDIZ. 

Erl<elt - Bır de kaclınlar gt'\'eZe 
olur, derler 

Kızına kızınca! 
Bayan, orı yafUJdJıkı ltı.wıa azar

layordu: 

YAZISIZ UiK.A.YE 

Lokantada 
- 0.l'llOll, bu Re! Çoriıemll içiı\

de brr ağırhk var. 
- Oh, öyle iae, --. mttjde

}eyim. Ağıilığmı nereye koydoı 
jun<ın farkında değildi. 

Kolay it 
Bir tticcar arkadaşına dert ;pan

dı: 

- Yahu, dedı, kıtttnm anahta -
nnı kaybettım, hem öyle bır l<a!ıa 
.lo., çilıngır bil<' aÇ<ımaz 
Arkadaşı ~vııp verdi: 
- Yahu, an<:tan kolay ne var? 

Bir hıraız çağır 

Lat 
Şair ~e~ Alıift> ,.tf,.dihr 

Parı.ste iken bır Fransız kadım sor
muş: 

- Stt kadınları evden dışan bı. 
rakm~ıŞ!lınız, yazık değil mı'! 

Mehmet Akif de şu cevabı wr
mi,: 

- Bız de sinrı gibı ym:ıktıı·' dı
yip bir k<'f"e dışarıya bıraktık. Şim
cü ıçerıy<' eokanuyoruz. 

Kömürün diger 
faydaları 

Htt gün evlerimizde kullandı -
tımız kömürün taaffüoii izale et· 
mek içın dikkate değec hususiyet
leri vardır . 

Meseli ozan müddet devam e
tlen seyrüseferler esnasında varil 
v~ yahıll lıçılarda knllanılacak su
yun bozulmasıru menetmek içitı, 

bu \ aril ve yahut fıçılara kömür 
lıonulnr Kömür suların bozulma
Slnı menettiği gibi, lıoknlu "" st
yah sulan da tasfiye ederek, bu 
aıyu daha iyı içilecek hale getlriY. 
Sanuçl:ırdau alınan R1lara da kö
sıilr konuna, su daha iyi tasfiye 
eolilmi• olur, 

- Ben serun yıışmcle iken. btı 

saatle beni annem çokları yat.r -
mıştı. ... ····· ..... , .......... . 
Kız cevap Terdi: 
- Ne fena annemz VllTIUlf? 

Bu söz üzerine annesı kır4ı ve 
bağırdı: 

- Onu affedersin s..n• Benim 
annem. ""'1inkı gibı değil, mezJ • 

yetli bır hclınclı. 

Kafiye 
Sük>yman Nazif• atfederler. Bir 

gün Şislıoı • hanımların <h bulun

duğu bır mecliste imış. öteden be
riden kr•nuşıılduğıı esnada. vanın
da bujunan bır bayancağ1z. oil'T ya. 
ınsanlık hali bu . hafifçe kaçımıış 
Fakat kauı ı kusurunu bellı etme

mek içın. sankı sandalve gıcırı.sı 
imi$ ~ıhı oturdu!ru sandalyeyi gı

cırdatmağa ba;Jamı~ 

Bıınuıı üzen:. Sulevman Nazıf 

da' ~namamı>, yo\ a~,.ı egilerek de
m~ kc 

- Kııfıye mi arıvorsunuz? 

ğ<!rse okuma bilmezmi§.. Bu se -
twple kdgıdı cebine koymuştu. 

, ~·kın b11 ağa Yavuz Sultan Se
J•mır. babaöı Be,·azıt V~Jı devrın

de u~ tuğlu bır vezır v~ ve-zırıa 

uını olmuştu 

A~a okumak bilımiı'(Jrdu ammıı 
herkese dikkatlı dikkatlı bakıyor 
ve he~vı kafasınd" tutuyor her· 
sevı ınceclen ıııceye tetluk eclı -
•,·ııJdu 

S•ra bı.ıı.ı Kurt Melmıede gel • 
mı.ı;tı. Mehmet cevap verclı 

- Avlonva ıle Tep<'<leleo ""' . 
IDJldakı Tokat ki>yünclenı:m. ağam. 

Ağ• oordu: 

- Sen Rff<'lisın bak.ayım? 

- Avlon}•alı . 

- Bı.. bf>nım memleketim O- ev-

lat' ;';e vakıtı.enberı dınlllJ cleğ19-
ımtıı ?. 

- A'1kere gudığmı günden.beri 
ağam!. 

- Dırun• değı.•t'm:<.><len E>vvel 
hıı q 

* .Meınkketln üç büyiilt hayır 
cemiyetine ayw zamanda yardım 
fırsatı her zaman ele geçu'lft. Kur
ban bayraınmcla kurbıınlarını:zı. 

Hava Kurumuna vererelı: bu fırsatı 
ekle edeblllrsıniz . 

•ı• •.•.•.•.• , .......... .. 
ŞEHZADE BAŞI 

TU1 AN TiYATnOSUNilA 
31 Kanunuevvel Solı güou 

akşanu 

San'atkar NAŞIT ve 
Vnrillheda·~ ı san'atkiıır]arından 

HALiDE PİŞKiN 
birlikte san·aıkıir NAŞIT o 

ger. on taklill<- sahned .... Yıl

ha. ı geresınt' nıAhsu... büyük 
mü,aınerf', Okuyurular. var· 
~ete: . düf'tto ,.c saıre. Tafsilat 
eJ ıliuıhırındP.rlır 

r,.ı.roıı: 22121 

- Avl<ın.Vl!fl;n Fransısken pa -
pazlnrınll' manastır1na .. 

- ?<ıpa, Serıı b<lıyor musun? 

- Orada bu ısunde i.la P"i"'S 
varciır Acaba ha14>ıı;ı ağam? 

- Be<ıım ka<lar boylu, yaa;ı. 

burunlu, ~ı Kırkor ve jan ıs

mmde de ıkı kardeşı vardır. 

- E\'el ağam• Üç ay evvelı gör
düm Pederım öldügu zaman on

lar gömdüler. Sız ıyı mi tanıyw-
llllnUZ7 

- Bu saydıklarını benmı kırr -
l!eşli!rınıdır, S'>hhatlen ıyidır ya? 

- Çolt iyilerdı. ağ'tmt! Hatta va
lidi!lerı ele iyıdı~. Pederim felfı • 

kf'te ııgra<iığı zaman bize sadaka 
d.a vermişlet"<lı. 

Aga. 

- Ya? Pekiılfı! dedi. 
Ve cebinden lolaptan iflemeli 

ke&esın:ı çıitaı-dı.. İçinclıeıı bir §eY· 
ter Q}dı ve Kurt Melımeriiıı eWı. 
aıkıtLu'<ll. Soıını iliv<ı eW; 

(De-

No: 40 Yazan: 

Fe Deniz • 
aı 

OSMANLI - iT ALYA HARBiNDE TR.A f3L. 
GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

Bu kadar acele harek"ete inıkan yo~ 
llallt, ılonanma)'! bôrlıirine gös

teriyor. 
- Trabl- kan gövdeyi götti

ı4trken, dlişman zırhWan Preveze 
limanını basıp adalarımısa taar -
nu: ederken, paytahtın kilidi sa
yılaeak Akdeniz boğaamn diit • 
...., zorlaıınaıınıa maruz bulun -
iuğa "1 sırada keselerimiııi uğ -
nnda bo§alttığımız bıı donanma 
niçin Haydarpaf'I öniinde yanpa
la postu serip yatıyor? Niçin Ak
ılenize çıkmıyor, niç.ın boğarı mü
dafaa etmelı üzere o mınlakaya 
gitmiyor?. 

Diyorlardı. 

HükUmctin nrdiğ\ kararla Ça
nakkale boğazını diışnıan zorla -
yışıaa karşı müdafaa ve muhafaza 
için harhiye nezart>ti yeni terti
bat ahrkrn evvelce bahriye neza
retine yaptığı müracaatı tekrar
lanuş: 

- Donanmanın şu bildiseler ve 
buhranlı zaman karşısında Niıraya 
sevkolunarak boğaz kumandanlı
ğı emrindt> miidafaa hizmetine 
meşgul olmasının lemini .. 

Talebinde ısrar etnıişti. 
Yint> hükiımetin verdijh direk

tifi~ Bahriye Sarırı Mahmul Muh
tar paşa donanma kumandar.ı m.i

rala~ Tahir beyi bu me•rle hak
kmda görüşmek iizen Kasım paşa 

deki nezaret dı\·1:1nhanesine davet 
ettı. Teşriniev .. eliıı nihayetlerine 
doğnı - 28 ilkteşrin 1911 - yapılan 

bu müliikotta Bahriye Nazırı do
naonıa kumandanına ilk sö~ ola~ 

rak şunu söylemişti: 
- Donanmanın Akdeniz boğa

zında düşman deniz taarTuzlarına 
mini olmak iizere hemen vazife 

almaSl icap ediyor. İki haftadan 
fazladır borada bulunuyorsunıu. 

Hazırlıklanuır tamam olmuştur. 

Hem<'n Niraya hareket etmek i
çin filoyu tahrik et?neniz lazım. 

Tahir bey bu sözlere hayreı et
miş gibi davrandı, karşılık verdi: 

- Bu kadar acele hareket et
menin imkanı yok!. 

- Sebep? 
- Dnn•nma h<'niiz hnırlıkla-

rını ikmal etmedi paşam! 
Bahriye Nazın bu cevaba kız

llUŞ gibi hadit bir tavırla söylendi: 

- İki haftadrr ikmal edile 
ba hazırlıklar nedir acab~. 1 
miir istediniz .. Tam elli b•• 

1 
• 

bk Kardif kömürü müb•Y8~ 
Cephane dediniz verdik: ~I~ 
efrat i9tediniz peki dedıJi.. 
ne h11&1rl:ıgıııız olabilir'. 

Karşısındaki n iıaııııY' g 
lin. d . . 1 . kııf>ııl 

ın enıı ı:-> erıne "\'U . ~ 

nu ima eder manalı bir te ul~ 
le güliimseyen donanl118 ~tıi 
danı siikiıııetle mukabele e ! 

- Eğer donanmanın JıslP 1 . . t• 
zaratı birkaç nefer, bir ılı• ~ 
mür ve bir miktar cep~~n' ılJ . 
baret oı.a,·dı d~dikler•»'' 
olurdu pa;,111. Fak.>t bir gflj 
bile deıııır alıp denize açı 

1 
mua7.zanı külft-ttir buJJ11 

etseniz donanma vı i>byl• i 
- t• 

topar İstanhuldan harel<.~ , 0 
ve lrbar etmediniz • Konıiil' ~ 
Cephane alıyoruz. FeJ;:•1 .. ). 
havuı]annu~ğa 1 tanıir g~) 
muhtaç \•alıitlerinin bıı ih1

' ~ t 
f ·ıon•' bile giderememi~ olaıı 1 • çdl 

rekt'tİ böyle bir kaç "'atıP 4,, 
ve•ine sığdml•cak i~Jerd•• ~ 
dir. Maamafilı eger b1ııı11 

•• . ,. 
ku,..urun1a at!edı' orıo.an~ > 

d ' "b b • "k k """' an ıh artn n \U !»<.' ı 

nıc"\-krindt u afCın11 i!<-tirh9JJ1 

rim 
. .....~ ıırıtl 

Bu sözler Bahrıye ·'" d• 
le\.·lenen hiddetini \'atıştlt 

• 111• 
buhranlı zan1anda donan ,. 

ınaudantnın istifR!'i-t yenide:iti 
ıaklıktara sebehiycı verf ti~ 
Sora TahJr be\·İn yerine ~te . • 1 

c.-k yeni kumandanın se(;IP ,M 
a~rıea bir mesele idi. Bin•'~· 
i'i kı~a kestirmek. h<"ıl1 bl'~ ! 
tin arzusunu yerine geti.rJll'~·~ 
de Tabir beyi tatmin etııı• ~ 
:yacını duyan Muhtar P9~ 
başl.a cephedeıı yiırüttii: ~ 

1.1. l•'e - Dlişmanın Çano,.,.• 
patağı bir bücıım kar';•· uıd•lt 
bd ·-··db'~I ura ll f'.l(>mtr uzerın e it 
niz efkarı umumiye-de ne td 

ııl eder"!. ~ 1 
- Böyle bir hücum nıe'·ı~ 

hiı olamaz iri pa~m!. ~;;· 
- Sebep? Herkrs hö~·h' ıli 

nüyor. PrevM:e hiıdis<"'• d• 

danda!. ..,t 
(De,·•~ 

BUGÜN 
4~ 

Ya9 itibarile küçük - fakat kıvmeti büyük bir yJ 

MELEK 
HARİKALARLA dolu , 'u· ıs tiJ111

1
• 

eioemaHında 
SHIRLEY TEMPLE'nin 

'arattığı ve tamanıile reııkli 

M v i u 
Yalnu çomkların değil, gPııd•rin w blbiiktemı de 

seve g-'1r::'-°cl"l"n şı-1he'-(•rd1r 

Rngürı ~aat 11 dr tcnzilfıth n1atine 

•• 
__ ,.,. 

Bu hafta SUMER Sinemasının 
Her seanllta ... aıonu baştan b;ı~• doldurlan 

D E A N N A D U R B l N' ı n 
En son \le en giizt.'I tt·nı...,ili 

...... '- L K A Ş K 1 ~:~ •:.i 1 ~, 
.Filmindeki se\'imlilif!i, güzel sesi ve lük>. ihti~anundan bV 

)Hrle bahsedilnı1•klcdir: . •' 
Ayrıca: Türk~e izahatlı yakın 'i"rk jıırnalı. lngilız - ltal)·aJl 

Yunan . ita!~ arı harbıııe ait baberl•r. 

---Bugün AS R 1 Sinemada 
Senenın en büyük ve erı güzel tarihi filmi 

MARl ANTUANET 
"lORMA SHEAr.ER - TYRONE POWER tarafında• 

ve SÜT KARDEŞLE~ 
._ __ LOREL HARDY (Türkçe) ~ 

Vatanları bütiin diinya .. Aşılıları bütün milletler olan ... 
Kndretli Yıldızlar 

CHABLES BOYER - CLAUDETTE COLBERT .. 
Bugün LALEde göreceğin;z 

DOŞES P TROV ~ 
0 TOY ARlCH,, filminde ı 

Kudre~inia azametini gö<>teriy9r .. San·aı hayatlarııırıl . . 
mükemmel Merlerini yuatıyorlor... riV 

Miihim ilave: En son gelen Paramunt Jurnalda İngiliz fi' ~' 
ye Nazın Edenin nutlı:ll ... Aruerikaııuı yıldırmı sür'ati!" har~ 
zırlığı, Akdenn muharebesi, İngiltere\ e hava ak:.:ınİİıiİ. iı" ••""'""' 

B at 11 de trnzilalh malınc 11 



• 

/.\vlonyaya ileri 
harekat 

devam ediyor 

istila üslerine J Gl. Dö Gol'ün 
şiddeti: bir lngiliz bütünFransızlara 

(Birinci sahifeden detıam) 
s 'metinin resmi sözcüsü, Yunan 
Ü Uvvetlcrinin taarruzlarına muvaf

iyetle devam etmekte oldukla-
~ söylemiştir. Himaranın şimat 

gr tısı yolunda ileri hareket devam 
ltxıekled.ir. Yunanlılar bu mmt .. 
da yeni miktarda harp malze

~ilı{,si ele geçirmişlerd.r. 
tı Yunan matbuat Nazı· 
p b . 
t•j nın eyanatı 
' /\tina, 29 (A.A.) - Atına ajansı bll-

f) or 
ıı! !.tatbuat nazm B. Nikoludhı Mısırda 

l•' kan Zlahram ııueleeinin muhabir
i ! " mül1J<atıa ezc:üml• fUll]arı sö,l'ı.
~~tir: 
j •Yunanistan tanıfu:ıdan yapılan har

e 'hı nıana.sı nedir?> aualine cevab4;n nL 
1 r demi~tır ki: 
~l Ou harb Yunarustan ıçia bir ı.tıkW 
~ rrıeınle.ketin müdafaası harbidir.Daha 

1 
~ıuntl bir tarzda denebilir ki, 8 mil

• t<>ıı 1>ü!ustan mürekkep olan Yunania-
0 _.ı lıııı 45 milyon nüfuslu bir imparatorluk 
ı·lt.ııyasına, askerle iffal altında buhl-
diıan ve her türlü tahşidat altında yqa
Jı"hın bir Avrupanın ortasında chaYJ" 

,o ""'abıru verdiği V11kü tarihin seyrince 
'rıı lıtrlolı: Yunan medeniyclini yaratm.ıı 

ı 'lan 'tlanevi kıymeU... için harb ettiti
'1 herkese lsbnt elmi~tir. 

1"ı.ırk ve Yunan ittlialnndan bahaeden 
111ı1' ~zır, vaz.iy~U muhabU-. lll suretle an
. lıııuuştır: 

6 W lkJ memleketi birbirine bağlıyan çok\ 
lıltı dostluk ve ittifak bağlarını pek iyi 

'l bil.iyo,..unuz. Bwıa ll~veten diyebilirim 
1
• U, Yunanistan geçirmekte olduğu im
li ı U!ıan, bu bağlan ııün geçtikçe kuvvet
,~ lendirmoktedir. Yunanlılar ve Tilrlı:ler 
,,ıı~ ''1ll hislere Ubi olarak ayni gayele<e 
~~ 1'otnı tam bir tesanüdle bakmak.tadır. 
~. 1 Sonuna kadar müleahhit olarak y0ı11-
J hceğimizde katiyen ştiphe etmiyoruz. 

1' Na.ur bundan sonra Yunanistan ve 
l.ıaır dostluğuna IÖZÜ çevirınif ve de
ltıiştır ki: 
Mısır haklundaltl hiHlyntrmı !ılllni

lliz. Kral Farük'un güzel memleketinde 
ltl ~-ahat ederken ıruıanlık medeniyetinin 
• j iki beşiğinde ınütekabil dootlult hWe 
it tini pek yakından gôrm~tüm. Yunan 

I tarerleri ile baı;velı:il Melaksasın siyasi, 1 
ııl b;erl ve vatansever dehası emln.1z ki 

l.ıısır milletini de heyecana geUrm<ıltle
ıı~İ d.ir. 

akını bir hitabesi 
Lenılra 2t (A.A.~ P:nıs M-

141seyşinin bil.ıirdiği.e göre, hı -
giliz tayyareluinia istili limaa -
Janna yapttiı son aka çok ...... 
him olmuştur. Bu !~ara bü. -
yilk çapta yüderM bombalar a
tılmıştır. Hücwn lı:aledea Bolon -
yaya kadar geniş bir wıntakaya 
vaki olmuştur. Fransız sahillerU... 
de çıkan yaagınları, binlerce lı:qi 
İngiliz sahillerinden seyretmiş -
lerdir. 

Amerika lngiltereye 
tam yardım 7apmalı 

Nn.,.ork 2t (A.A.) - Galhıp 

emtitilıüaün yaptıit Jtir cınket -
ticesinde, Amerika luılkııuw. yÜ> 

de 60 ı, hatta Amerikalllll harbe 
girmesi palı- dahi olsa, İa • 
giltereye ta-. yardı,. yapılmaa 
lehinde bul111ıınuşhu. 

~ "-. · . .- . . 

İstanbul tacirlerinin 
yapağıları 

( l inci sahifedeft detıatn J 
buldald hakUd ve hükmi ıalııslnr, lh
racat!.'ı, kom.isJ'C)llcu, toptanc, yan top
tanrı. depocu, et"nanet.çL, nakliyeci, mi
teahhit ve bankalar g!bi tacir sıffttmı 
haiz olan e&}ıas ve mües.$eseler olarak 
zikredilmektedir. 

Beyannameye Ubi olan bu yap:ığılara 
deG;er !iyab. t.edi.ye edilerek satın alın
mak ilzeno hilltfımetçe el konmuş bu
lunmaktadır. Beyanname mehlinin hi
tamından sonra İstanbul valiliği yapağı 
!arının hükiımetçe satın alındığını mal 
oahiplorine tahriren bildirmc<l'iı:i tGit
dinle bu yapııgtlar oerbest kalac:ıkıu. 

Satın alınacak olan 7apağıların de
ler fıyatı, Ti.cam Vekaletince va.zulu
nac:ık esaslar da.i.resinde takdir ohına-
calttr. 

Şair Mehmet A' if 
ih~if ali 

( l iflci sahifeden devam ) 
Mezar ba.5ında, edebiyat fakül -

tesi doçentlerinden Ali Nihat Tar
lan bir hitabe irat ederek Akiiin 
İstiklal marşı ve vatan şairi oldu
ğundan dolayı anıldığını söylemiş 

ve demi.:jtir ki: 

"Tekrar mücadele7e 
atılmanızı bekliyorum,, 

Londra zt (A.A.)- Hür Fraa
-ların şefi General Dö Gol, bii -
tiiu. dünyadaki Fransızlara tek • 
rar mücadeleye girişmeleri içil& 
lıir hitabede bulunmuştur. 

General, Fransız Afriknsındald 
bugünkü şartların hazırladığı fır
lat! kaydederek, deJUiştir ki: 

- Rütbesi, kanaatleri, mevkii, 
hatti mazideki hataları ne olursa 
olsun, tekrar mücadeleye karar 
ve.-ealerlc şartsız ve .kayıtsız be -
raber olacağım. 

Bir Y onan d~niz 
altısı üç vapur 

batırdı 
Atina 29 (A.A.)- (B.B.C.) A

tiıuı Bahriye Ne2B.retinin bir teh
liiine göre bir Yunan tahtelbalıiri 
bir İtalyan nakliye kafilesiı.e mu

vafiakiyetli bir taarruz yapmıştır. 
Papaicolis adındaki Yunan tahtcl
lıabiri Adriyatik dc:ıizinde, Av -
lonyaya gitmeı..te olan 14 gemi -
den müte~ckkil bir kafileye taar
ruz etmı~tir. Tahtelbahir meba -
retle manevra yaparak üç biiyiik 
vapuru batırmıştır, Bunların ıncc
muıı tonu 25 - 30 !:indir, 

Muvaffokiyetli taarruzdan son -

ra kafileye refakat eden italyan 
torpido muhripleri Yunan tahtel
bahirini saatlerce aramışlar, de
niz bombaları atmı~lardır. Fakat 
tahtelbahir meharetli manevralar
la kurtulmuş, salimen üssiine av
det etmiştir. 

Yunan tebliği 
Atina 29 (AA.) - Resmi teh -

'1iğ: 

Mahdut mahiyette mevzii çar
pışmalar esnasında, Yunan kuv -
~tleri yeniden esir ve harp mal
zemesi almışlardır. 

so 24SAA 
içi deki 

Hadiseler 
(Bu yaz:ımn meünleri Ana. 
dolu Ajansı bii:!tenlerindea 
alınnu.<t.r .) 

Telhis eden: JıIUAMHEB ALATUS 

Lizbooda.n bilıctirildiğine gör-. 
bu şehre gelen malümata nnaran, 
Mareşal P"'- Nazilerin son ta • 
Jeplerini reddettiği içuı Alınan • 
manlar, Fransanın işgal edilmemİf 
olan kısım larıDl i.stiliya hazırl:aıı • 
maktadırlar. 

Söylendiğine göre, Alınanlar ha
rekete geçer geçmez, Peten ile hö.
kfunet erkanı tayyare ile Afrikaya 
geçeceklerdir. Mareşal Peten'in n._ 
tieesi ne olursa olsun, Alman ta -
leplerini kabul etmiyeceği il&Ye 
edilmektedir. Diger taraftan Fran
sadan Fas ve Tunusa vapurları... 
asker sevkiyatı yapılmaktadır. 

Fransız tayyarelerinin çoğu ve de
nizaltı gemileri ıimall Afrikaya 
hareket etmiştir. 
ALMANLAR BIRI:AÇ KOLDAN 

HAREKETE GEÇECEKLER 
Yine Lizbondan Niyın: Kronik:l 

gazetesine bıldirildiğine göre, Ma-
reşal Brauhiş'in Noelde Alman as
kerlerine söylediği hitabenin tef
sirine devam edilmektedir.9. Ma
lfımdur ki, m~reşal bu hita!>esinde 
!ngilterenln istilası için, Alman 
ordusunun iHitler'in emrini bekle
di;;ini söylemişti. Bitaraf askeri 
ınütehassıs!ar Ahnanyarun bu it
tila l'areketini geniş hir mikyasta 
derpış ettii',<i mölahazasındadırlar. 

Almanlar, İngilt<'r~nin daha ri
yade Jruvvetlenmesiru! vakit bırak -
madan, nihai darbeyi indirmek 
mecburiyetindirler. İstila tcş~b -
büsü ikincil<iınunun sisli günlerin
de ynlr ız anşı aşmak sureUe de
ğil. başka istikametlerde de ken
dini gösterebılecektir. Fransanın 

cenubu gar,bisinde, sahil boyunda 
Laroşel'de 15 Alman fırkası tah~i~ 
edilmiştir. Bu tahşidat, Alman -
yanın İspanyayı .istila etmek iste
dikleri hakkında rivayetlere yol 
açmı~tır. Diger taraftan İngiliz 
top ve bom!>aları altında bulunan 
Alman istila üslerinden uzakta bu
lunması daha mıinasip görüldüğün

den, kıtaatın dııha cenupta toplan
dığı ilave edilmektedir. 

İNGİLTERENİN ACİL 
İ'HTİYAÇLARI 

Diğer taraftan Amerikalılar, İn-

fili :.lnzır, bundan 10nra, İnı:ilterenln 
harb vazıyetine feçettk general Vavel ı 

. t Orduları taralından kazaıulan parlak 
\i' tarerin Yunanistanda çok derin sevinç 

l"r husule getirdiğini ve harbin nihal 
1 

4J. aat'hası üzerinde ~e ~üphesiz tesir ya-ı 
l><ıcağuu söylemışhr. 

•- Aki! daima vatan ve istik -
!Al için feryat etmiş, yüksek fazi -
Jet sahibi olduğu içindir ki burad.ı 
toplandık.> 

Bundan sonra bazı gençler Ald
fin şiirlerinden parçalar okumuş
lar, merhumun hatırasına hürme
ten bir dakikalık bir •üklıt vakfe
sinden sonra , İ:.tiklal marşile ihti
fale nihayet verilmiştir. 

j 1 J 
gilterenin en mübrem ihtiyaçlarını 
derhal temin etmeğe hazırlanıyor-

~~~~~~~;:!~~;!~~~~! !ar. Bütün Amerikwı otomobil en-
.. +'... _... .. .;.!• 

Asker gözilc 
cepheler 

(Birinci sahifeden devam) 
Merl<...cıe Tepedelen ve KJ.Gura Yu

nan topçusunun alt!iil altındadır. 

lerde sıkı mukavemetleri beklenebilir. 

Yunan kuvvttleri, Amavutluğwı ce .. 
ltubunda simdiye kadar eheınmiyetli 

lnevziler elde elmiş olıl"akla beraber, 
İtalyanlar da henilz ellerinde mühim, 
ıııevziler bulundurmaktadırlar. İtalyan.. 
ların bu meYzileı:de önümüZdeki ıun-ı 

SimaWe Slı:oınbi nehri boyunca Ma-' 
llsapa dal: sil.silesl vardır ki, bu ailsile 
tlbasanı müdafaa eden labil bir iatih-

1 kam teşkil etmektedir. 

ı 

İlalyan eepbelinin dlier bir bel ke
lniği de Develi au.ru ile üzUm suyu ara
n JJ Timuriçe dağ silailesidir. Bu dJğ .. 

!arda Yunanlılara kafJl Berat ııehrinin 
tabıi müdafiidirler. Daha cenupta, Av
lonyanı,n 25 kilometre cenup kısmında 
Lopiç dal sil.silesi varoır ki, 180 kil~ 

l>ıell'e lmtidadında olan bu sU.ile İt.ılyan 
hattının en kuvveUi tarafını teşkil et
mektedir. Halen Yunanlılar bu dai sil
ai esine varmJ.1 buluwnakt.adırlar. 

Bu üç tabii mAni karşısında Yunan 
ilerleyişınin betaet kesbetmesi muhte
ıncldir. 

Ba~ıya cepyesine ~lince burada 
çember &ittikçe daralmaktadır. İngiliı~ 
ler halen ilk müdafaa hattı ile tenıas-ı 
ladırlar. İrgiliz ınotörlü ku"tvotlerinin 
Tobruğo doğru ileri hareketleri de dur-ı 

cnı$hr. 

Bordiyadalı:t lıalyanlar ne kadar u- ı 
dano mukavemet etzelcr dahJ, git' 
darrılac:alt k:ısk ca daha nekadar lan 
dayanablle<:elı:lerdlr. Çunkil anavatan
la ve kuva:rı kill..yo ile :-t.bat.a.:ı yok
tur. 

reşaI Grazıani ordu...-unun Top. 
rulı:da ancalı: bir müdafaa ccpbes tet
ıı:_: etmekte oldugu anlaşılmaktadır. 

Cilnkü İtacyanlar artık taarruz eden-. 
hale ge!m4lerdir. Motörlü vasıtalarınnı 
bir çoğu ellcrinden ç'1<mıftır. Bu oeb<OI 
ı.., .anraiyadalci garnJ:wa, ı... ..,oııt »
bnda mar-1 Oraılan den meded ,._ 

tıwna&. ' 

Yakında bütün taksi
ler işliyecek 
( 1 inci sahifeden det•am J 

bir gün çift numaralı taksilerin ça
lışmaları için verilen kararın ben
zin tasarrufu üzerinde büyük bir 
müsbet tesiri olmadığı görüldüğü 
gibi, bilhassa yağmurlu günlerde, 
otomobil arayanların otomobil bul
mak hususunda müşküJata maruz 
kaldıkları da anlaşılmı~ttr. Haber 
aldığrmıza göre, koordinasyon he
yeti bu neticeyi görünce, bu hu -
BUstaki kararını tadil etmek ihti
yacını hissetmiştir. Yakında, bütun 
taksilerin her gün işlemesi hak -
kında yeni bir karar verileceği 

söylenmektedir. , 
Diğer tar;ıftan, benzin stoku -

muz muayyen bir hadde varınca, 
hususi otomobillerin işlemelerine 
de yeniden müsaade edileceği w 
bu zamanın pek uzak olmadığı bil
dirilmektedir. 

Eti bank 
( 1 lnot ııahUeden de.,.. ) 

ikt· .ıdi teşekküllere ait hesaplan 
tetkik ile meşgul olan komisyon 
dün Büyük Millet meclisinde top
la.il?lıştır. Bugüı,J<ü toplantıda 

Etibank ve Etıbanka bağlı !eşek -
küllerm !939 ınali yılı bilAıı.Qolan 
tetkık ve mınakere edil~ ala -
kada-lar tarafından be zır lanan ra-
porlar t8S'>'ip ol ur. 

Komisyon, bu neviden cHger lk
tısadi teşeldüıller haklnnd.ıd ra -

lan da ~ btıfJam.,Ur, 

İn~ilterenin politika 
taa. ruzu 

(2 inci sıı.hifeden devam) 
den de daha manalı mü lale«) ı ha
disel\)r yüı·ütınil~ bulunuyor. 

Çör~ilin neden bu aralık bu nut
ku söylediği sorulabilir. EJ;ndc bu 

derece kuvvetli siyasi vesikaları 

olan bir devlet adamının bunları 
münasip fırsa(.d kullanmak iste -
mesi pek tabüdir. İtalyan lıarid 
politikasının çıkmaz içine girdiği 
ve İtalyan maneviyatının sarsıl
dığı bir günde Çörçil bunları kul
lanmış bulunuyor. Birinci derece
de İtalyan milletini istihdaf etti
ğine şüphe yoktur. Fakat ikinci ve 
belki de ayni derecede ehemmi -

yetli bir hedef de Amerika efkirı 
umunıiyesidir. Ruzvelt gelecek 
hafta Amerika meclisine İngil -

tereye yardım gayesini istihdaf e
den çok şümullü bir kanun Hiyi -
hası tevdi edecektir. Gazeteciler 

kralı adı verilen Hörst gibi infi -
ratçıların bu layihayı tenkit et -
nıeleri ınublcıneldir. Musolini ile 

Çörçil arasındaki muhaberenin 
neşri anlaşılıyor ki Amerikada bü
yük bir te:;ir husule getirmi~tir. 

Çörçil, bu muhabere hakkında hiç 

bir mütalca yürütıniycceğini, çün
kü bu mülaleayı hadiselerin. yü -
rütmiiş olduğunu söylemek iste -

mişti. Fakat halin lisanını kafi gör
miyen Amerika gazeteleri ve bun
lar arasında infiratçı Mister Hörst, 
l\lusolini hakkındaki mütalealan 
iiyle ağır bir il.sanla izah etmişler
dir lı:i infiratçılann kaleminden 
çıkan bu yazıların gelecek hafta 
Amerika meclisinde yapılacak <>
lan müzakereler üzerine müessir 
olmamasına im.kan yoktur. 

düstrisi bir araya gelerek, günde 
500 askeri tayyare imaline I;ıazır -
)anmaktadır. 

İngiliz 'T!Übayaa komisynnu re· 
isi Purvis ile Amerika maliye na
zırı Morgantav arasında İngilizle
rin en mübrem ihtiyaçları tesbit 
edil!niitir. 
Amerikanın harbe girip girmi -

yeceği münakaşası da arada sıra
da canlanmaktadır. 

Nevyorktan gelen haberler, A
merikayı çoktan harbe girmiş te
lakki etmektedir. Hatta Amerika, 
muharebenin iktı.sadi çehresini 
terkedcrek, askeri çehresini aldığı 
zamandan çok evvel, yani bWkaç 
senedenberi harp halindedir. 

Pasif korunma 
denemesi 

( l inci sahifeden dev.ım J 
nü, Üsküdar ve Beşikta;ta ay
rılacak olan on tatbikat mey -
danında tatbikat yapılacaktır. 
Bu tecrübelerde muhtelif e -
kiplerde çalışacak olanlar -
kiz bin kişi kadardır. 

Tecrübeler esnasında sun't 
yangınlar çıkarılarak itfaiy. 

ekiplerinin faaliyet kudrl'li ve 
!kabiliyetleri imtihan edi.lınif 

olacak, gece de, tayyareler ta
rafından havai manevra ten -
vir fişekleri atılarak şehir ay
dınlatılacaktır. 

VAPURLARDA IŞIK 
MASKELE.~E İŞİ 

Bütün nakil vasıtalarile be
raber vapurlarda da ışık :ına> 
keleıne tedbirlerinin ipka edil
diği maJUındur. Ancak perde
ler kapalı kalmak ve dışanya 
~ık sızmamak şartile, vnpur -
!ardaki J.iimbalal" üzerinde bu-

Fakat naaıl ? 
(Bwıı ' lede. ~ 

finıle kefmilan milşW .ı..cab& 
Herhalda, Alnwııvan AYnlf'I 

...,_ aaı.ı..taealı: eıo Wiyiik Ama 
iktısadf ve ltftMlığ:ıDI bahoak İa • 
kinına sahip olmak pyreti el. 

cakttr. Filhakika, luırbm büll9 
<liinya7a yayılmasa A'nwnya,.. !dır 

fayda gelire<:ek tleği.lclir. Bilü:lıl, 

Almanyayı Mlııa Ç<>k YJl"'"tuM. 
el.aha Ç<>k yoncak, .ıaı.a ?bnlı: ..... 
lip ol.mıya wvk ı ılıecektir. Fabt .., 
mahsur, her ıün. vüeatlii.ndeki W.. 
rilon.iş yailan yiyea lıir Ahnaa:ra 
için bu teerittye kalkıfmak lıılır 

ıün. bir nrant olaeak pbi ııi -
rünmektedir. 

Görtiffiyet ki, badın. bir bupk 
ıeneyi doldurmaaına raimen hlU 

hiç birııey halledilmiş değildir " 
herşeyin akıbeti meçhuldür. lbf
ta, bıındaa böyle aere<ie ve nasıl 
lıarbedileceği dahi malUm deiil
dir. 

Harbin en son yine bir güa gaqt 

cephesinde biteceğine ait kanaa -

timi.zi muhafaza eylemekle bera
ber herhalde dünyama her tara -
bnı ilk günlerdeııberi kaplalll1' 
bulunan müphemiyet ve zulmet 

bulu tlarınıa hiçbir taraftan sıy • 

rılnıamış bulanduğunu göriiyorUL 
Dava, harbin ikıbeti, Almanya -
nın ne yapa~ her güu biraz • 

ha muğlaklaşıyor ve hııkikatea: 

- Alman)'& bıı harbin içind
nasıl çıkacak?. 

Suali her gün biru dalla eb.em
miyet huluyor. 

ETEl\f İZZET BENICB 

Paşalimanıada bir 
deDİ& kazası 
( 1 inci sa1ıı fed<'n devam J 

galarla boğu;ıurlarkcn, bir yaa • 
dan da feryada başlamışlardır. 

Kuaıedelerin feryatlarını duyaa 
Pıışalimaııı kayıkçıları üç kan -
zcdeyi ,dalgalar arasında bir ınüd
det çabaladıktan sonra kwtarınış
!ar, böylelikle, bir deniz faciası 

önlf'nmiştir. 

Kazaze<leler tedavi altıaa aha -
mışlardır. 

Bir yapur amele;ıi ambara 
düştü 

İstin ·ede demirli Sadıkzade va
puruııda çalışan Ali Tunç vapu -
run ambarına inmek isterken, döri 
metre yükseklikten ambara dü -
şerek muhtelif yerlerin<len ~ara -
lanmış, Beyoğlu belediye hasta -
nesine kaldırılmıştır • 

İı;taı1bul 2 inci icra memurluğundaa: 
Bir borçtan dolayı 940/4424. numaralı 

dosya Hj;\ rehn..;n paraya çcvrilnıesi yo
lu ile arttırn1aya konulan marangoz 
tez.g~,hı ve viriaları nataınam, divan ve 
A.rnerlkan yazıhane, saatı lAvabo, ma-
53, krc·yola, ile 3yne, koltuk ve çini 
soba 2/1/941 tarihine müsadif per -

ıembe günü saat 12 den 13,5 kadar 
Beyoğlunda Aamalıme.sC"it sok.ağında 17 
numaralı hane önilnde ı;ahlacaktır. O 
gün muhammen kıymetin yüzde 75 mi 
}?ulmnzsa ikinci arttırması 6/1/!Hl ta
rihine müsadtl pazartesi ıfuıil ayni ma
hal ve saatte icra olunarak en çok ~ 
tırma ihale edilecektir. Taliblerin sa
tış zamanında mahallinde bulunacak 
memuruna yüzde 7 ,5 pey akçesi il4 
müracaaUan ilin olunur. 940/4424 

Sultanahmet 1 inci sulh hu)<uk maı.
kemesinden: 
Davacı İstanbul vilAyeti idarei h\r 

susiyesi vekili avukat Rafi Oralkan 
tarafından Men:anda Candarlı Alık İb
rahimpaşa mahallesinde ve sokağında 

Çandarlı İbrahimpaşa medresesinde 18 
sayıda barakada Sultana ale,,hine, lı::iJoa 

~elinden alacağı olan 12 liranın taQ... 

sili hakkında mahkememizin 940/1%94 
sayılı dosyasile açılan alacak dav.suı .. 
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brlin~ gişf'J.H;mrz<le d•l'tt1lacalttlr. 

Kızılay lstanbul DepGsu Direktörlüğünden: 

1511ve1611 No. LU 

Oyun Kağıtları 
Mağazamızda diizünesi: 1922ve 

Destesi: 181 kuruştan 
Perakende olarak satılmaktadır. 

Adres: Kızılay Han No.20, Yeni Postane 
karşısı • İstanbul 

\ VRUPADAN DİPLOMALI Ü TÜRK KÜRKÇ 

160 - 200 L i R A'ya 
Ismarlama Kürk Manto, Kürklerinizi Şık. ~ilı: "" Saa'ııdıı 
yaptırmak veya tamir ettirmek isl.et"5ealı .Ba7@iiuada Karıı.

Maiazası bitişiğinde 

SAADET MEBRUKE 
Terzibane&iae gelin.ilL Tel: U.d2 

YILBAŞI •e BAYRAM YAKLAŞIYOR 
Hediyeliğinisi diitünilaftııı. 

Beyoğlnada İstiklal Caddesinde Sümer Sineması yanında 128 Ne. 

İ. MOTOLAi::ı!ı?e~MAGAZASI 
Sizin i~in makbul ve güzel hediyelikler hanrla1Rıştır. İpekli " 
yünlü kaşkollar, ipekli kravatlar, güzel gömlekler, şık robdöşaaılır 
ve pijamalar, zarif eldiveıtler, sağlam çeraplar, envai mendiller -.. 

------ sair 1001 ~t hediyelik qya ---•• .. -• 

H AKKI ICATAAN '·, · ~· 
. . ._ · ·- · ,. ·1csürük Pastili 

Dnl~t Demiryollan ve Limanları İflehw 
u. İdaresi ilanları 

dan dolayı davalının lluınıetdlu.nm )ıfııhammea bedeli 22166 lira omı dokuz kalem mahtebf yenin ~ 
meçhul!yeti hasebile llAnen yapıllıa 10/1/941 paı:arieıli ııünü aat 15 d.o kapalı zarl uoullle Ankanıda idare bbo=-
tebl!gata rğmen :nıehkemeye ceım.-

d81l •tın a!macU:tır. 1 
mesi haseblle cıyabında icra~ Bu ite slımelı:. ~ (ltel.13) ~ mu- tem!Mt ııa --
duruşmasında: tayin ettıli -ııwan va l'*lillerini. .,,..ı ıüıa ... ı 14 ok bıdar ~ .,,... 

Bedell icardan m!lddeablh ınlkdara- jine ftl"JDeleri l &zımdtr • 

da borcu olmadığına cı.ır teklif edileD. Şartnamelor pamı:s olarak Ankarada -!-
yeminin bir hatta möddetle llAnen teb- teeellüm ve se..ıı: ııeflij:lnden dalrtılacaltbr. 

-den 
(lWll) 

!iğine karar verilmlf olduğundan mi
vecceh görülen yeminiıı icruı lçia 

muhalmı~ cilnii olarilk tayin ıoı-

16/1/941 tarihine raoUayan Pl!tl"ml>ll 
ııfuıil saat 10/30 da i.tanbuı lapu ... 
kadastro binaıtnln alt katında SW -
tanahmet 1 inci sulh hulruk m~ 
sinde hanr bulumnadıiı takdirde ,_ 
minden imtina etmlt addolunanılı: da
ve:va sabit na.ıarile baltlıacai;ı )N!IDlııı 

davetiT"Oi 1"rine olmak U2eı9 iHıa 
olunur. ( 1854) 

lunan mm ına&Rlıerin bl -
dınlmasına cevaz oldu~ ali
kadar Veldlet tarafından .Mi
k;vlarlara bllıRfihrri§iir.. 

Bat- Dif. 1feale, Grip, 11.o••tiama. 
.!'levraiji. ~ınlcbk we Ba&a. Ap.iena• Derbaıl K
leabıada ,_, ı..,. :hu••. TAKLITl.E.RINOUıl ~ 

HU YUDE P\JLLU KUTULARI ısa ARl.A lısT!!'YIHIZ 



SOMER BANK YERLi ·MALLAR PAZARLARI 1 

' MÜESSESE MÜ DÜR/YETiNDEN: • 
Sümer Bank yünlü ve pamuklu mensucat fabrikalan mamulah, aşağıdaki tabloda kaydolunan mıntaka taksimatına 
göre Müessesemiz mağazalarmda ve satış bürolarında satılacaktır. Tüccarların mensup oldukları mıntakalardaki 

teşkilahmıza müracaatlan rica olunur, H 

SATIŞ MlttTAKASI 
IST ARBVL, EDiRNE, KJRKLAREIJ, TEKlRDAC. 
KOCAEIJ, BiLECiK, ESKlŞEHIR, KÜTAHYA. 
BURSA, BALIKE.SIR, ÇANAKK.ALE., BOLU, 

ZONCULDAK, KASTAMONU 
ANKARA, ÇANKIRI, ÇORUM 
l~IR, MANiSA, AFYON, ANTALYA 
AYDIN, DENiZLi, MUCLA, ISPARTA, BURDUll 
/ÇEL (MERSiN), SEYHAN, CAZiANTEJ!. 
MAR--tŞ, HAT AY 

Matazamu Birolan
DID i.aimleri 

fSTANBUL Toptaa Maiazui 

ANKARA MACAZAsl 
IZM1R MAGAzASI --'--
NAZllll BÜROSU ------
IÇEL (MERSİN) MAGAzASI 

t 

SATIŞ MINTAKASI 
KAYSERi, SiVAS, KIRŞEHiR, YOZGAl, 
KONYA, NICDE 
DiYARBAKIR, URFA,, MALATYA, ELAZJC, 
MARDiN, TUNCELi, BINGÔL, MUŞ, ACRI, 
SllRD, BiTLiS, VAN, HA K:.KARI 
ERZURUM, KARS, ERZiNCAN 
TRABZON, RiZE, GIRESU.V, ÇORUH, 
GUMOSHANE 
SAMSUN, ORDU, SiNOP, TOKAT, AMASYA 

Mafazamız Büroları· 
aın isimleri 

ICA YSERI BÜROSU 
EREGL.l BÜROSU:---

DlY ARBAKIR MACAZASI 

ERZURUM MACAZASI 
TRABZON MAGAzASI--

SAMSUN MACAZASI 

• ar 

NOT: 1 - Pek yakında faaliyete geçmeleri -karrer olan: ı . Nazilli Sabf Büromuz ımntakan mü,tcrilerinin lzmir ma~ın:amıza, 2- Kayser[ "" Ereili Büromuz mmtakan müttcrilcrinin 
Mersin mağazamıza. 3 - Di7arbaku- mağa:ı:amı:ı: mıntakası müıterilcriııiıı Menin maiazamıza, 4 - Samsun mai zam.ız mmtakaııı müıterilcrinin latanbul toptan mağazamıza 
mürauat etmeleri. - • 

~D 

Guı 

NO'!': 2- Pamuk Ye yün dokuma '"' trikotaj ipliiile Sunıı ipek ihtiyacı İçin doinadan doğruya .l.tanbulda Birin;i Vakıf Haıunda bulUD&D ma-eacmiz merkaine müra
caat edilmesi. 

NOT: 3- Siıner Bank Yllnlü M:ıııııcat Fabrikalari mamulibDtR ~ına batlaıulacak tarih aynca ilin ohmac•ktır. 

NAZARI DiKKATE • Sayın müttcrilerimizc 
• Büro Şcfliklerinc 

maiaza Ye aabf bürolanmıza ait _.amelittan mütevellit tikiyetlcrini maiaza 
Teya doğrudan doğruya müc .. csemiz merkezine bildirmeleri rica olunur. 

.\anut. 

İle y 

tOre 
ı.,.o 

'-yio 

• 

--· GENERAL ELECTRIC MA~AZASI NYOO..u. lsTlıcLAL c.ooouı .... »'"'-' 43849 Q 
Blfteti.k Amerika mamo!Atıdır f " !P • 'Pirl.,...;k Am~rik.a mamnlatıdır 

JSTANBUL BEŞiNCi 
Hü:tı:ı Taşkuyulu oğluna 2150 lira vermeğe borçlu Rrzkullah Ha

yat'ın daittmirin 37/11125 sayılı dosyasil.e tulü ye üç yeminlı ehlivu
kuf tarafından (2280) numaralı kanun hükmüne tevfikan vaz'ıyed 
ve takdir lnymet.i yapılmış ve tamamına ($0300) hra kıymet talı:

dır edilm~ bulunan Beyoğlunda Teşvıltiye maballesının Teşvikı~ 

Yeni Ki.htane eokağmda eski 24 mükerrer 24 yeni löO - 162 sayılı 
tevsii lnükalli altında dill<linı mıifıemil l»r bab apartunanın p;araıa 
~vrilmesine karar verilmiştir. 

Apoırtımmım Hududu: 
Bir taran Nişantaşı caddesi; bir taralı i1rattn ahara feralt nhman 

149 ııra1ı arsa, bır taralı Vahit beyin arsası tarafı rabii Tetvı.lu,Ye 
caddesi ile mahdut vakıflı kadirnen tevsii mtihllidlr. 

Gayrimeftkıtlüıı EvMjı: 
Gayrimenkulün altında kayden bir, mahallen altı dükk~m var 

dır. 160 numaralı apartınıarun Teşvıkıye sokağında medha lider S.>
kaktan çiıtt kanat demir kapıdan girilir. Zem.ini çim döşelı antre ve 
altı mermer baıwnakla çıkılan zemini çini döşeli taşlık olup katla· 
ra çıkan mermtt basamaklı demır parmaklı):: korkuluklu merdıven 
den bodrum kata inilen mozaik merdiven vardır. Arka cephe kıs
mında asansör olup kapıcı odası mutfak ve h~ mahal!i vardır 
Bodrumdan (12) ınozaı.k buamaıda inilen um.ini çimento iJı:i taşıtlı 
ü>erine tavanı basılı: beş göz kömürlük ve &iallSÖr mahallidir. 

Zemm katı: 
T~ye caddesinde 160 numaralı apartıman medhalidlr 

160/1 No. lu zemini renkli çini ve tel istor kepenkli dükkan olup 
arkasında (12) mozaik basamakla çıkılan bir koridor üzerıne kiler 
be!Asıdır. Bu dükkan ayda (65) !ıra kira getirmektedir. 

162/3 Numarıılı: 
Zemini çini, önü ister kepenkli diilrJı:ilndır. (60) lira ayda kira 

cctirir. 
160/3 Nıımmıılı: 
Vali konağı cadd~ind~ld ba dQkkiının ttminl renkli çini. !stor 

kepenkli, tavanı piyer tczyinatlıdır. Ayda (55) !ıra kıra geıırır. 

:rJ./2 Numaralı diğer dükkan: Ayru ıezyıruııı ve teşkilatta olııp 

ayda (52) lira kira getirir. 
32/3 Numaralı diğerinin aynı. iki yan duvarı fayans düklı:in ay

da 37,5 Ura kira getirir. 
32/4 Nınnaralı: Diğer dilklWılamı aynıtbr Borçlu oturmaktadır. 
Biriııc! Kııt: 

iCRA MEPr1URL UGUNDAN: 
dir. Ayda altmış lira kira pünnektedir. 

Üçüncü Kat. 

3 numara 2 num:ırnh dain!!>İlı aynıdır AJda (811) lira kıra getir
mektedir. 

Dördüııc;J. Kııt: 

4 numaralı daire, numaralı daittnin ayındır Ayda 16:\) lira lı:h:a 

getirnıek t edır. 

Beşmci Kat: 

Bes numaralı daire 2 numaralı dairenm aynıdır. Ayda (4:J) lira , . 
kira getirmektedir. Bu kattan a ;dınlıktan bir koridorla geçilen ze. 
nıinı kırmızı çini döşemeli bolto, iki tekne, iki gömülü kazan ve as· 
ma su deposu bulunan çamaşırlık vardır. Buradan 13 mozaik basa
malda çıkılır oir koritior üzerine tavanları basık üç oda, zemini kır 
mızı çlni etn.Lı duvar korkuluklu üstü kısmen kapalı taras olup ta
vanları yağlı boyadır. 

Vmumi Evsafı: 

Bi;ıa kiıgirdir Köşe başındadır. Harıcen birıncı ka.ıan ıtıbaren 

ön ve yan cer~elerde üç şahniş çıkması clup (Piyerartifesel) sıva

lıdır. Mevcut basamakları merm5, tavan ve duvarları kısmen IUl'
tor p:yer tezyinatlıdır . Dairelerin hol ve oda tavanları da Kartonpl
yer ıezyin:ıtlıdır. ElPkt irik, terke;, havagazi, asansör tesisatı vardır. 
Bütt.in pencereler çüt çerçevelıdır. 

Hududu: 

•rapu kaydı gı'bldiT 
Mesalıa.<ı: 

Umumi mesahası metro murabbaı olup bu !!aha ıl~erine bma ya
pılmıştır Asaııoör mahallinde kiıçülı bır aydınıığı vardır. 

Kıymetı: 

Gayrimenkulün bulunduğu mevkiin ,erefine mütehammil oldul\l 
iradına, binaen metanet ""' resaneti, bugün)<ü piyasaya göre ve 
beyeti umuınfyesine (80.300) lira kıymet takdir edilmiştir. 

gün içinde ewııln müsbitelerile birHkte memuriyetimizc blldfnne
leri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicili ile sabit oimMlılı;ça atış 
bedelınin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma prtna
mesini okumuş ve lüzumlu malümat alınış ve bun4rı tamamen ka
bul etınl§ ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 20/1/941 tarihinde Pazartesi günü saat 14 : Hl 
ya kadar İstanbul 5 inci icra memurluğunda Ü<; defa bağırıldıktan 
sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muham· 
men kıymeti yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış isteyenin alaca
ğına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu 
gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlayo. 
çıkmaz•a en çok arttıranın taahüdü baki kalmak üzere arttırma 10 
gün daha temdit edilerek 30/1/941 tarihinde Perşembe günü saat 
14 : 16 ya kadar İstanbul 5 inci icra memurluğu odasında arttırma 
bedeli satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu 
gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çık
mak ve muhammen lnyınetin yüzde 75 ini tutmak şartile en çok art

tırana ihale edilir. Böyle bir b<-del elde edilmezse ihale yapılmaz ve 
satış 2280 numaralı kanuna tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve
rllen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunar,X ken
disinden evvel en yüksek teklifte bulunan !timse arzetmi§ olduğu 

bedelle almağa razı olursa ona razı olmazsa veya bulunmazsa he
men on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana iha
le edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 ten 
hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet hhnalı;
ınzın memuriyetimiz.ce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fuağ 

harcını yirmi ııenelı1ı vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını 

vermeye mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden 
mütevellit belediye rüsunnı ve müterakim vakı1 icareai alıcıya ait ol
ma)'lp arttırma bedelinden tenzil olunur. 

İşbu gayrimenkulün tamamı yukarıda gösterilen tarihte İstanbul 
ti inci icra memurluğu odasında işbu ilan ve göııteı:ilen arttırma 

f81'tnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. (37 /1825 ı 

Hay•a• 
mektebi 

sağlık mem11rlan •e Dalbaat 
müdürlüğünden : 

OMEG 
Al 

~.ıd 
1 

lııoda Saatlerin Kralı ve Krallar•• 
saatidjr, 

Çok sağlam ve fe•·kalade t.kı 
has as olan O M E G A kol ve 1 ' 
cep •aatlerinin her nevi tal<· tere 
•ıtle de satılır. lakd 

•ımı•Y•en•i•V•A-L•D•E•H•ANI--N·o·. 1.(291111'.': •d•I , k.tı 

TOKATLIYA 
OT Eli 

YILBAŞI Reveyonu 
için mualannı:ı:ı tim · 
diden ayırtınız. 
ATRAKSYON - SÜRP • 
RlZ -MUHTELİF 
eğlenceler, Fevkalade Or
keatr& 

Satılık- motör ...-. 
Dik çalışan 16 beygirlik 

Klemax marka 928 mode• 
altı ay çalışmış motör satılıl< 
tır. Deniz motörüne d.? konu· 
labifü. Taliplerin Geredede 
Sadık Panayırcıya müracaat • 
ları. 

İstanbul asliye mabkemelli 9 uı>"" 
bukul< bWmliıiinden: 

Sultana taratından Aamalımeııclt fi" 
7U'lı apartm..n 3 No. da otunın koeo" 
v ... u Yillcidla aleyhine mahkemeni" 
40/878 No. 11 ile açmış oldutu iJı.ıo>' 
davasının yapılmakta olan mulıakeııır 
rinde M, aleyhin lkametgfilıı meçllııl 
olduğundan dava an:uhalJ "" daveti!" 
mahkeme cllvanbane<ine tallk ve a•' 
zete ile de ilinat icra edildiii halel' 
mahkeme f\inü olarak tayin edilen et>' 
lede davıcı mahkeme günü mahkeıı>"' 
Y• ıclmemlf oldutundan dava yeni ' 
Jenlnclye kadar dosya muameıeddl 
taıdınlınııı olmakla davacı ,.enllerıı' 
anuhall _,,,ış ve malıkemenlıı ~/J/ 
1141 saat H tayin edilmış okluj:unOO' 
ta)'lıı. edlleı celsede ~ahkemeye ,; 
..... ı ve gelmedip takdirde muhal<" 
me rıyaben icra edlleretı daveliye ~ 
kamına kalın olmak üro«o ilin oıunıı' 

40/871 

Şehir tiyatro•" 
TEPEBAŞI DRU 

KISMINDA ~ 
Bu ak§llDl saat 20,30 

ABDAL 

lalik111 caddesinde Komedi 
lı.ısmında 
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Bir numaralı daire bir Ml Ü7.erln• beş oda bir lrorldor flleriııe 
iki oda, hi:r.metçl odası, alatranııa heli, lrilu, mermer kurnalı ha.
uıam, zemini kırmızı çini fayans tezgAlı ,,. raflı mutlalı vard.r, 
Ayda altmış lira kira getinnekled.ir. 

ı - İşbu gayrımenkulün arttırma şartnamesi 10/1/941 tarihın
den itibaren 37/1825 No. ile İstanbul 5 inci icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İliında yazılı olanlar
dan fazla malumat almak i.stlyenler, i~bu p.rtnameye ve cio,,ya ıw
ıııarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yllzde 7,~ 
nlsbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edi· 
lecektir. (Madde 124). 

Melıa c1aal Mıktan Tebalıı bedel 
lı:ilo Kr. San. 

Tutarı lllı te.tH 
LL Kr. U. Kr. 

Bu akşam saat 20,30 u 
Pata hazretleri 

Sehrln her taraiına otohü.a ~ 
Pdilmistir. . _. 

d 
1 

lkiııci Kat: 

(1) nwnaralı dalre: Bir bS! tlttrinde bet oda bir korıdor üzerine 
Od oda, hizmetçi odası mermer musluk taşlı demir IObalı mutfak 
alafra.ıı.ır:a hell, lavabo, zemini ;ini d~ ~ banyolu daire»-

3 - İpotek sahibi alacaltlılarla diğe.r allkadarlann ve irtifak 
hakla sahipleriniıı gayrimenlrul üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olaı:ı iddıalannı işbu ilan tarihinden itibaren ;rirml 

D:mek (birinci) 8500 .. '1001 12 15 Narh 157 50 M !1 t ı a u ı ı a ı ı ı ı ı ı ı • ı a ı • ı • ı ı ı .--

Mektebin 1141 JDa718 oonıma bdar elanek ihtiyacı mçıt elullbne ll8UUle tıt- Sahibi &le nefTİyalı idare .J6' r 
darllı: edilecejpodeıı aG/12/114tl pazarleG ctıntı oaat 14 de vericilerin Caılalollun-ı Baf mulıarriri 
c1a :rüitsek ~ıe. muh.ı...,becilJbııde toplanan komlııyona ge1meıerL ve pr1na. ETEM iZZET BENiCE 
meyi eönnek ıaılyenlerlrı Seliın!Ted• mektep muhaaebealne başvumıalan. 1153' Son Telgraf Matbaaııı 


