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Tuhafiye 
eşyası 

BİLET Perakendeciler toptan-
T;a-mvaylarda, kasketi ol- cılarıa ihtikar yaptığı
mıyan talebeye paso bileti ve· Dl Ticaret Müdürlüğü-
rilmiyecek! Görüyor.unuz, ya, bildirdiler 
hala, külah hikayesi! Ye kür- De 
küm, ye .• Ucuz bilet almak i· Trikotaj mamıılılt ile çorap, 
çin bir külah kapmak lazım mendil, kravat, kazak, yaka, göm· 
geliyor l lek ve saire gibi milli giyecek 
LÜKS eşyasının bazı tuhafiye maddcle-

MAGAZALAR riıtin fiatıarı son ikı hafta ıçinde 

Barlardan, otellerden, lo
kantalardan sonra, mağaza
larda aınıflara ayrılacak, bu 
sınıfın kar niabeti buna göre 
teabit edilecekmiş! Şimdi, 
hemen bütün mağazalar IÜka 
olduklarını iddia ediyorlar • 
mış ! • Çünkü, lüka mağazalar 
için, Fiyat Mürakabe Komiı· 
yonu yüzde yüz karı makul ve 
muvafık buluyor. 

Artık, bundan sonra, başı· 
mıza geleceklere bakın.. Bi· 
zim mahallenin bakkalı da, 
matbaaya kahve getiren Sa· 
lih de, ekmekçi, sütçü, zerze
vatçı da, hepsi lüks oldukları
nı iddia edocekler .. 
BiZiM 

DARÜLACEZE 
Nihayet, b;;,- gazetecileri 

dütünen belediye oldu. Eğer, 
işimiz, yeni matbuat kanunu· 
nun yıllardır hikayesini duy
duğumuz nizamnamesine kal
saydı, yanmıttık• 

Allah, belediyeden razı ol
sun! Darülacezenin yanma bir 
yeni pavyon ilave ettirilecek, 
buraya, ihtiyarlıyan, çalışa
maz bale gelen gazeteciler, 

bir miktar daha yükselmi§tir. Ba
zı perakende satıcılar bu teref -
füü toptancıların yaptıklarını Jil 
dırerek ticaret müdürlügüne şika
yette bulunmuşlardır. Ezcümle lıiI 

tuhafiycçi demiştir ki: 
•- Daha bir halta evvel 380 ku

ruşa aldığım bir trıkotaj eşyasına 
ayni toptancı tüccar bugün 460 

kuruş istedi. 15 gün evvel ise ayni 
malı 350 ye almıştım. Halbuki bü
tün yerli mallar 6 aydanberi ma
mul bir halde o tüccarın deposua
da durmaktadır. Binaenaleyh bu 
fiatı yükseltmeğe sebep yoktur. 
Bu ihtikardır. Biz pahalılıktan 

müştekiyiz. Halbuki halk da fiat
ları bizim artlırdığımızı zannedi
yor.> 

Perakendecilerin bu şikıiyetl~rı 
• ehemmiyetle tetkik dilmktdir. 

Yeni iki Umunı Müdürlük 
Kuruluyor 

Ankaradan bildirıldiğine göre, 
i11Jie teşkilatı Ticaret Vekaletine 
bağlı iki umum müdürlük olacak
tır. Umum müdürlüklerden biri 
halkın ihtiyacını tesbit ve di· ·eri 
de bunları temin vazifesıle mü -
kellef olacakt.r. 

mütef~kkirler,. san'~tk&rlıı:r ~a-. KÜÇÜK HABERLER 
bul edılecekmı§ .. Turkçeıı, a-1 
hır ömrümüzde, belediyenin -
ıayeıinde yiyip içecek, ıırtüa- MÜTEFERRiK: 
tü yatacağız ve ıürünmiyece

iiz. 
HAVAGAZI 

DALAVERESi 

Bizim evde, bavagazına na
zar mı deydi, ne oldu.. Tam 
gündüz ortası, yemek piıirile
cek saatlerde, zayıflıyor, ni
hayet sönüyor. Tencere kay
nıyor, sanıyorsunuz, bir de 
bakıyorsunuz ki, ocak çoktan 
ıönmüf •• Sonra, bir müddet 
ıeçiyor, gaz geliyor. Evin içi
ni gaz sarıyor. 

Allah muhafaza ebin, bir 
gün, bu yüzden vefat edersek, 
ey bavagazı tirk~tleri, ahret
te iki elim yakanızda olsun! 
MEVZU 

BUHRAN/YOK 1 

Dosum Naci Sadullah, Tak
sim gazinosunun küçücük 
havlularından tiki.yet editi -
mi, mevzuauzluğa hamlediyor. 

Fakat, ben o fıkrayı yazdık
tan, günlerce sonra, tekrar, 
aynı feyİ ele almak, sanırım, 
pek mevzu bolluğuna delalet 
etmez. 

Hem, bu ite. cFiyat Müra· 
kabe Komisyonu• el koynnıt 
deiildir ki, ortada bir mevzu 
buhranı bqgöstermİf olsun! 

AHMET RAUF 

* İstanbul Barosu mezunları h.ı 
gün öğleden sonra Eınınönıi. HaJ
kevinde toplanacaklardır. 

* Denizbank erkanının mu
hakemelerine, temyiLin nak1< ka
rarına uyularak pazart.esı giınü ye
niden başlanacaktır. * Dün Tarabyada Tokatliyan e>
teli önünde Ahmet Tana)' ismınde 
birinin kullandığı motosikleL de
nize yuvarlanmış, Ahınedı.ı kızı 

6 yaşında Ayten bogulmt. "ur Ar
met Tanay ile Mehmet Tana v kur
tarılmışlardır. 

* İstanbul adliyesinde çalışan 
tabibiadli Salih Haşim rahatsız -

!anarak vazifesinden ayrılmış, ye
rine tıbbıadlı mllşahedehanesinde 
çalışan Nuri Beller tayin edilm~ 
tir. 

ViLAYET "" BELEDiYE: 
* Belediye esnaf hastane;;inin 

gen~letilmeei için dün 500 lira yar
dımda bulunmuştur. * Belediye et fiallarını bugün
den ibbaren her tarafta daimi e>
larak kıontrole bllJilıyacaktr. 

TiCARET "" SANAYi: 

* Ticaret Vekaleti pazarlıksız 
satış kanunun muntazaman tabbi
ltini temin için dün alakadarlara 
sıkı kontroller yapılmasını bildir
miştir. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası: 2 

BILLOR ~ÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI 
BlRlNd KISIM 

-1-
tÜNKll TEFRİKAN'lN HÜLASASI 

Bir Jıaylt pa.ra yedikten son~ 
Alemdafı yolu itzeriode kiiçU.k bir 
,t.köye yerl-eflDJ:ilj otan Pertev dayı, 
bir sa.IJ6lı ava &'iderkra, köyde Bil
lur ~ diye anıl.ut, Ba.ba. Saffe
tin - dünkü tefrikanın baş tara!la.
rında B&ba NUbre-t diye cl&m.ı.ı;tll', 

duzclllr"Z • Köşkünün temizlendi
ğini göMiyoc \'e cam.lan silen Ha.7-

ri~ıe koıduı<Lı.n kö$.Un Serzade Ce
ııul adında biriı>e l<lra.landığım 

Og-rtnr7or. -
SerT.ade adı Pertev dayıya h19 

yabancı deiiJdır; çoeukfuimıda 

l' ""i.lköyd.e bir meı:ı&Ucal ~ 

iZZET 
sahibi i.aAumııtu ki. adı Senadedlr. 
Bu za.lw Od ele çoeotu vardır. biri 

erkeJı; dlt•rl kız. Pert.ev darının • 
mensucat fa.brikaslnd& ustabaşı o
lan aiabeyisi ö1ıdükt.eaı SODra Y ... 
ıllköydeo taşınmışlar, Pertn-1 de 
leyli mekiebo vermişlerdir. 

Garip değil mi? Pertev o gün 
'bugündür bir daha o bahçenin ve 

o fabrikanın semtine uğrııma.rnış
tı. 

- Serzade!.. Eğer bu S2rz1de 
Cemal Bey, beni bahçede erik ça
larken yakalayıp kulağımı çeken 
kadının oğlu ise tuhaf olur doğ -
rusu ... 

Pu.satlığuıı. avazladı, aşağı k&-

1 _G11niin 111eaeleai: M 8 n As 1 z 
Öl · · ·ı ı · itirazlar! 

Bir kitap ıergiıine 
reklam için .. 

Beyoğlu Haikevinde, dördüncü 
kitap sergisi açıldı. Bu işi, dört 
yıldır tekrar eden, bu Halkevin.in 
reisi bulunan Ek.rem Tur isminde 
hir zattır. 

Bu zatı uzun boylu tanınıam. 

Onua için, kendisine reklıim yapa
cağım zehabına düşmeyin. Geçen
lerde bir defa, Valinia verdiği bir 
ziyafette görmüştürm. Açılacak 

kitap sergisi için birşeyler yazma
mı rica etti. 
Kitabı severim. Beyoğlu Halk

evinin sergisi için, her sene mut
laka hirşeyler yazarım. Böyle bir 
fikri ortaya atan bir zat için, el
bette ki, biraz nıethiye 15zınt. 

Kitap sergisi hakkında yazı yaz
mağa karar veri~im, Ekrem Turun 
bana vaki ricasından daha evvele 
aittir. Daha, açıkçası, o zatın ta · 

vassutu üzerine yazıyor, değilim. 
Fakat, ben bugiin, Beyoğlu Halk· .. 

evinin kitap sergisinden değil, 

daha ziyade, bizde, bu gibi hadi
selerin ne kadar az reklam ve pro· 
paganda edildiğinden bahsedece -
ğim. 

İstanbulda birçok gazete var. 
Hayır ve kültür müesseseleri, bu 
gazetelerden istifade etmesini, da
ha doğrusu, keııdi gayeleri uğru
na bu bedava reklam ve propagan
da vasıtalarını istismar etmesini 
bilmiyorlar. 

Bilirsiniz ki, ga7eteler Halkev
lerine. hayır cenıiyetlrrine. kül -
tiir oraklarına ve ~ınsali gibi i~ti
mai mües.sesclcre meccanen rek ... 
lanı Japarlar. Fakat, bu reklaını 
yaptırmanın yolunu, usulünü bil· 

ınek 127.1mdtr. 

Ren<c, İ'tanbulda mevcut bu 
ne,•i nıiiessc'°'c1cr. diğer ,,iliiyet -
Ierimizdcn çok dr.ha tesirli mat
buat ch•manlarına. bir talih eseri 
olarak heın~dırilik ettikleri hal
de, b'1 nimetten l~yıkile istifade 
etf"\r~itıi. bilmi~·crlar, veya, bu iş 

için kafalarını :vorınuyorlar. 

REŞAT FEYZi 

Aranılan lıçiler 

BüyLik Mtllet meclisi matbaa -
sına imtıhanla musahhih ve mü
s3hlı'h muavinleri aranmaktadı ·. 

Taliplerin memurin kanunundaki 
evsafı haiz olmaları ve pazartesi 
ak~amına kadar istida ile Büyiik 

Millet M<'clisi katibi umumiliğiM 
müracaat eylemeleri icabetmek -
teoir. 

Ankarada bir şirket daktilo ar.ı
maUadır. Talipler Ankara posta 
kut Jsu 188 adresine müracaat et

melidirler. 

Esnaf Haataneai için Toplantı 

Esnaf hastanesi yardım idare 
heyeti azaları toplanarak cemiyet· 
!erin yeni yılda yapacakları yar -
dım miktarını ve ihtiyaçlarını tes
bit etmişlerdir. 

Diğer taraftan esnaf ve mÜP.;
seseler arasından toplanmasına 

müsaade edilmiş olan 50 bin lira
nın temini için yapılan faaliyetin 
maalesef matlup deree<·de yürü 
medıği görülmektedir. 

yan dağarcı gını iki om uz si lkışın
de yerine getırdi: 

- Adam sen de dedi, ben Jc ı 

düşünecek şey buldum ... K;ısme\i· 
me bakayım ben ... 

Saat dörde kadar avlanan Pertev 
Dayı, dağarcığını doldurm•1~ dö -
nerken, koruluğun kenarında soiuK 
almak için oturdu. Dağarcığı ıı~ 

çıftesini yanına koyup sırtınc l;ıır 

ağaç gövdesine verdi. 
Uzakta Billur kö;;k gôrünüyo<

du. 
Şosede bir motör homurt•ısu d..ı

yuldu, Pertev Dayının ön•inden 
kıvrılarak Billur köşke saptı, J:öı· 
kün öniinde durdu. 

- Tamam!.. Serzade Cemal Be
yefendi teşrif ettıler!.. 

Otomobild"n evvela Baba Saffet 
indi, geri döndıi, elini uzatııı bir 
kadının inmesine yardım etti, so; · 
ra seslendi: 

- Hayriye!.. Bekiri de çağır la 
gel... Çantaları içeri götürünüz' . 

Kad.ı.n kırk Yıt§larında, tam ol-

en iŞÇi 81 e erıne Demokrasinin «kalesi• 

m a a Ş bagv la nacak Kapah tramyay bekle- Yazan:AhmetŞükrüESMEI 
l ı 
y me yerleri J'8 pılmasına Cumhurreisi Runclt, Birle ılı 

. bazı alakadarlar mu- Amerikanın, dünya nıücudelesııı-

/ ttc. ilerı" feTLt"h e Jen kanun mfia- halefet etmiıler 1 deki rolünü •demokrasinin sa~. 
aıı: ' 

y T ı U 1 lam kalesi. olarak tavsif etmiştir. upa 
o kı 
eseı~ 

ar: ! 
t~ ı · f/ Ü k d "[" Vali ve belediye reisi Lutfi K•.r· Geçenlerde söylediği nutukta• uce ıye e m za ere e ı ıyor dar bundan aylarca evvel imar m·ı- sonra Amerika meclisine tevdi•" 

İşçi sigortası kanunu projesi Bü
yük Millet Mcıdisi Sıhhat ve Mu
avenet Encümenince müstacelen 
tetkike başlanmıştır. 

Meclisin ilk toplantılarına yetit
tirilecek olan bu kanun ile gebelik 
anında kadın işçi d~rhal tedavi al

tına almacak ve doktorların tekrar 
çalışmasına müsaade edeceği za

mana kadar yevmiyesini kesilme
den alacaktır. Herhangi bir su • 
rette kazaya uğrıyan işçi hakkın
da da ayni hükümler tatbik edile
cektir. 

Ölüm vukuunda, işçi erkekse 
karısına ve çocuklarına, kadınsa 

Umumi Saatler Niçin Birbirine! 
Uymuyormuı 

Son günlerde şehrimizin ekseri 
umumi vapur ve tren saatlerinin 
birbirine uymadığı gibi meydan
larda ve caddelerde bulunan u 
mumt saatlerin de ayarlarının bır• 
birlerini tutmadığı görülmekte -
dir. Bu yüzden vapur ve tren ka
çırma hadiseleri de sıkılaşmıştır. 

İş hayatının en mühim meselesi 
-0lan saat ayarlarının düzeltilmesi 
r.lakadarlardan istenmiştir. Buna 
göre hergün 12 de telefonla kul ,. 
den saat sorulup ayarlanacaktır. 

kocasına ve çocuklarına tazminat 
ve aynca ikramiye verilttektir. 

İşçisine kanunların emrettiği 

yardımları yapnııyan patronlar 
hakkında kanunun en şiddetli hü· 
kümleri tatbik olunacaktır. 

İlıtiyarlıyan veya sakatlanarak 
çalışamıyacak bir hale gelen işçi
ler ölünciye kadar yevmiyeleri nir.
betinde bir aylık alacaklardır. 

Ölen işçilerin küçük çocuktan 
varsa, bunlar yetişinciye kada,r 
ailesiue yevmiyesi nisbetinde bir 
yetim maaşı bağlanacaktır. 

Bu kanunun tatbikine bütün 
devlet teşkilatı memur olacaktır. 

Hamamcılar Cemiyeti Bir 
Müsabaka Açıyor 

Şehrimiz hamamcılar esnafı ce

miyeti hamamcılığın memleketi • 

mizde ilk tesis şekli ve tarihini n 
geçirdiği istihaleleri gösterir ~~

.!tilde toplu cTürkiyede hamam ıe 

hamamcılık> isimli bir eser vü • 
cude getirmeğe, ve punun için de 

memleketimizin tanınmış tarih -
cileri arasında bir müsabaka: aı;

mıya ve bu hususta Maarif Ve
kaletinden de yardım istemeğe ka
rar vermiştir. 

idamdan Kurtulan 
Hiddetli Katil 

Bundan bir müddet evvel Çatal -
cada Çukurbostan civarında Ma -
nastırtepe mevki inde Bayram is· 
ıninde birini tarlasından salatalu 
kopardı.1ı için abancıı ile aeş ede
rek öldüren bahçivan suçlu Men
md oglu Hüseyin Ercamn muho.
kemesıne dün 1 inci ağır cezada 
devanı olunmuştur. 

Dünkiı celsede müddeiumumi 
muavinleridden B. Feridun Bag.ı. 
na iddiasını şu suretle serdetmiş

tir: 
llü•eyin Ercan vak'a yerinden 

ge~·mektc iken Bayramın müsaa.:ı '· 
si olrroaksızın bostanından bir :ıa · 

!atalık koparmış ve buna son de
rece kızan Bayram Hüseyın Ca,ı 11 

yanına gelerek açılıp bir tokat at· 
ınıştır. Bu hareketi makul görmı
ycn muavin !hgan mütaleatın ia 
bunun bir tahrik mahiyetinde r.e

lakh erJılebilece!(ini anlatan bi.
ifade ile şöyle söylüyordu. 

cÇiftlik ve köyli>rde bir tek sa
latalık koparmak mahalli örf v l 
adetlere pek aykırı bir hal olma
masına rağmen ve bir an için bu-

gun gfıwllik c:ağıncla)'Oı, yaşını hi~ 
göstt·rm:)•ordu. Uzuıı boylu, kn·
rak e!'daınlı. göğsü omuzlatile miı
tenasip, pembe beyaz ten:i. sarı 
lepiska saçlı, açık meııck~·· "öz'üy
dü. Uzaktan bile insanı çeken b'r 
caz:besi, kuvvc:lli bir a~ımı ".1 .. dı. 

Kocası otuz beş ya.ır·da olduğu 
halde karısından daha ihtiyar d•J
ruyordu. Kısa boylu, ıyi ve zarif 

giyimli. mahcup tavırlı bir adam
dı. Gc ' de' 1 fakat SC'\'imlıvd . 

tL: bakışta asabi fakat asabına 
ha~ m oldug.ınu ihsas ediyordu. 

Baba S~ffcte: 
- Be,·efendi dedi, köyünüz hay

li ha7in! .. 

Saffet Bey gülümsedi: 
- Kö) ün ıçi yüze pek gülmez; 

fakat hele bir köşke ~ıkıp etrafı 

seyrf'· 1 iriz, i:ı dcn· ... eccktir. 
Bahçeyi geçtiler, köoke girdiler, 

Cemalin karısı balkon kapısının 

öniinde durdu: 
- Aman ne güzel? diye hay -

kırclı 

nun hilafı dahi düşünülse bile B·ıy
ramın yapacağı fiil; suçlunun bu 
hareketine marn olmakla kalm;ısı 
lazım gelirken onu birdenbire W· 

katlaması tahrik mahiyetinde gö
rülmesi icabeder. Bu cihetin "~ 
ayrıca Hüseyin Ercanın ancak 15 

yaşını ikmal etmiş ve 18 ini ikmal 
etmemiş olmasından dolayı da e
sasları 448 inci maddeye uygun 
görülen suçunun cezası 51 inci 
madde hükmünce kesilmesini talep 
ederim.• 

Müddeiumuminin esas talelıı 

idamdır. Fakat katil 15 yaşını ik
mal edip 18 ini doldurmamış ol -
duğundan yaşının küçülküğii v~ 

tahrik nazarı itibare alınarak idam. 
dan kurtulmaktadır. Dava karara 
kalmıtchr. 

Ekmeğe Yeni Narh Konuyor 

Ekwek n'l.riu bugünlerde yeni
den tesbit olunacaktır. Ofis unun 
değirmenlere veriliş fiatını dün 
beıedıye iktısat müdürlüğüne bıl

dirmı.< ve narh hakkında tetkik • 
'" c ba~lanılmıştır. 

Balkon kapısı harikulwe bir 
n1anzaranın çerçevesi gibı duru -

yorclıı. denize doğru yapıları bağ
laı·, !drlalar, ağaçlıklar, yollar ha.-
manlar, batmağa hazırlanan güne
şin alt!nda göl:~'ÜZÜ kuşağının yedi 
rengine bulanıyor, denız uzakta 

' 
pembe, kızıl, turuncu. ef.':itun, ye-
şil. mavi, sarı menevişlerle ışıldı
y0r. bu ışıldiların ortasında al\ı 

reı1 gin birlesmesinden doğan kalın 

bir çızgı güneşe ufkun yolunu çı
ziyordıı. 

Etraf'a çıt '0ktu. Bir yanda, yo
lunu şaşırmış bir ırmağın çağıltı•ı 
duyuluyor, berideki bir su bırikin
tisinde kazların avazlarile çırp•. 

nan kanat sesleri işitiliyordu. Bu 
aralık kuzular meledi, bir öküz bö 
ğürdü ve gene havada sessizlik 
ürperdi. 

Karı koca, farkında bile olın ı
dan biribirine sokuldular. Kadın 
omuzunu erkc~in göğsüne yas • 
lıyarak: 

(Devamı var> 

dürlüğüne şehrin muhtelif yerle - tii'i kanun layihaları, evvela bu 
rine kı;palı durak yerleri yapıl . kaleyi sağlamlaştırmak ve ikinci nı. 1 

vazı 

.ııul 
masını bildirdiğı halde henüz bu derecede de demokrasileri müda-
hususta bır projeden başka bir şey faa etmek vazifesini ifa edecek bif 
meydana getirilememiştir. vaziyete getirmek maksadını ir e p( 

Söylendiğine göre bu işin gecik- tibdaf etmekteılir. mü 
mesine, alakadar bazı kim">elerb Kanun layihasmın Amerika met' 
kapalı durak yapılmasına itiraz e- !isinde muhalefetle kar~ılandığıııJ 
derek muhalif bulunmaları sebep görenler, azıcık haynl sukutuna 

"lC~e 

t. A. 

eği ~ 

ındı olmuştur. Bunlar Avrupa şehirle- uğramışlardır. Bunlar, İngiltere• 
nin sıkışık ,·aziyctte bulunduğını• 

rinin hiç birisinde <kapalı bekle
işaret ederek, yaruıının ı:cç kır 

me• yerleri olmadığını ileri s\j.r
lacağından endişe etmektedirler 

.rnii§lerdir. 
Amerikanın parlcinıcnto hayatını 

Fakat bunu düşünürlerken Av

nso 

Şi 

yo 
. a 

bilenler, bu derece şümullii kaııul 
rupada nakliye vasıtası bolluğu 1• 

ayihalarının meclisten kola~· kO" 
ma 

karşısında hiçbir kimsenin bir da .nu 
lay geçnıiyeceğini takdir etmek!• 

tlar 

me 
fili 

Jğü 

kika bile tramvay veya otobüs idiler. Unutmamalıdır ki Ruzvdtiıı 
beklemediği hatıra getirilmemişt'r. teklifi, Amerikanın fili olarak hal'" 
Halbuki hal1<rmızm en normal za- be iştiraki derecesinde ehemmi • 
manlarda bile akşamları Eminötd yetlidir. 1914 harbine iştiraki• 
ve Karaköy meydanlarında yarını doğurduğu hayal sukutu henüz de ye 
saat tramvay beklediğinden kışın vam ederken, Amerikanın böyl• .nl 
açıkta, ayazda, yağmurda bu bek- bir adım atabileceğine ihtimal v.,. rin 

leme bir azap şeklini almıştır. renler pek azdı. Amerika, dikta-
Binaenaleyh fikir ileri sürmekle türle idare edilen bir memlckel "'i 

bi i 

kış mevsimini boşuna geçirtmiye
rek kapalı durak yerleri proje -
!erinin biran ev.ve! ihzarı lüzumu 
belediyece tramvay idaresi umum 
müdürlüğüne tebliğ olunmuştur. 

Universite adını 
• • 
ıstısmar eden 

müesseseler 
Son günlerde Sirkeci, Beyazıt ve 

Şehzadebaşı civarında bazı dük • 
kı1nlara •Üniversite lokantası., 
•Üniversite berberi>, cÜniversite
liler terzisi, kitapcısı• ve saire gi ıi 
isimleri muhtevi tabelalar asıl -
dığı görülmüştür. Üniversite isnıt

nin kullanılması ancak üniversit<. 
meclisinin kararına bağlı olduğul'
dan müessese ile hiçbir alakası 

bulunmıyarak istismar olunan b ı 
dükkanların ısimlerinin değişti -
rilmesinin sahiplerinden istenil • 
mesi brarlaştırılmıştır. Değiştir
meyenler hakkında kanuni taki -
bat yapılacaktır. 

o 

Ecnebi Paraların Altı Aylık 
Kıymetleri 

Ecnebi paralarla yazılı damga 
rcsmıne tabi evrak ve senetler be

dellerile banka ve sigorta ~irket 
!eri muamele vergilerinin hesap ve 

istifasında kullanılacak olan ya 
bancı paraların altı avlık vasati fı

atları tesbit edilmiştir. Bu fiatlar 
haziran 1941 sonuna kadar mer'i 
olacaktır. 

Sterlin 528 kuruş 82 para, dolar 
18351 kuruş 5 para, Fransız frangı 
260 kuruş 22 para, liret 652 kuruş 

37 para. İsviçre frangı 2975 kuruş 
12 para, florin e264 kuruş, Rayş • 
mark 5050 kuruş. belga 2703 kuruş, 

drahmi 99 kuruş 26 para, leva 163 
kuruş 83 para, Çekoslovak kronu 
476 kuruş, pezeta 1377 kuruş 12 
para, zloti 2358 kuruş, pengö 2663 
kuruş 15 para, ley 62,5 kuruş, dinar 
320 kuruş 13 para, yen 3149,5 kıı· 

ruş. İsveç kronu 3086 kuruş 15 para. 

SPOR: 
Bugünkü Mektepliler 

Voleybol Maçları 

İstanbul erkek mektepleri futb~l 
lik heyeti başkanlığından: 

Bugünkü cumartesi günü Be
şiktaş Şeref stadında yapılacak 

maçlar: 
Saha komiseri: C. Tiniç. 
Boğaziçi L. - İstanbul Er. L.sesi 

saat 13.30 hakem Ş. Tezcan. 
Hayriye L. - Haydarpaşa lisesi 

saat 14.45 hakem Ş. Tezcan. 

Doğum 

Avukat Suat Türkün bir oğlıı 

dünyaya gelmiştir. Nevzada uzuıı 
ömürler diler. ebewıynini tebrılt 

ederiz. 

lesi değildir. Efkarı umumiye vardır· 

Matbuat, meclis ve bir sürü teş· ne 
kilat \'ardır. Böyle muazzam de- ler 

ıler mokrasiler yavaş harekete gelir. 
İngiltere bile Avnıpa kıt'asma b• 
derece yakm bir memleket iken ve 
İngiliz halkında bir harp esprisi 
doğuncıya kadar aradan hayli ıa• 
man geçti. V c eğer Almanlar Lond· 
rayı bomhardıman etmeselerdi, 
belki de İngiliz milleti hu miira• 
de .ye dört elle sarılııııyacaktı. m 

ha 

yor 
9 

ın) 

tid 

İ na 
ngiltcreııin bu derece ya va~ be-

rekete geçtiği gözönüııde tutula • ~e 
cak olursa, Amerikanm miieade • •Pi 
leye iştirakte istical göstermemesi 
mazur görülmelidir. Demokrasile

ı e 
·du 

rin yolu budur. Herhalde Amcri!<• 
İngilterenin yardımına yeti ecel<• ~ 
tir. İngiltereye yardım mesel, .q 
bu çığıra girdikten rnnra Amcrik• 
ve Amerikalılar için geri dönmeli 

en 

yoktur. 
Kanun layihaları etı-afındaki 

muhalefetin birkaç noktası ııö~ 

elen kaçırılınamalıdır: 

1- Evvela, layihaların csasıııl 
kimse itiraz etmemektedir. Bazı · 
ları, Cumhurreisiue verilecek , .. 
Iahiyetlerin genişliğine itiraz edi-

yor. Bazıları bir müddet tayin .,. 
dilmesini istiyor. Bazıları da şg 

ve bu noktanın tadiline taraftar • 
dır. Amerika gibi hürriyetin pefı 
geniş olduğu bir memlekette b• 

fikir ayrılıklarını tabii görmek lr 
zımdır. Amerikalılar İngilterey• 
yardım ederken, bu fikir hürri • 
yetlerini müdafaa ettiklerine inuS' 
maktadırlar . Bu hürriyetten malı• 
rum edildikleri giin, onların naz.
rında, fedakarlığın yapılmasındaJıf 
hikmet ortadan kalkmış olur. 

2- İkinci ehemmiyetli bir nolr" 
ta şudur ki ihtilaf, parti ayrıııfı• 
!arma dayanmaktadLr. RuzveftiıJ 
mensup olduğu demokrat partisi• 
nin küçük bir ekaliiyeti layihal.
ra muhalif olduğu gibi, Cumhtı • 

riyet partisinin büyük bir ekseri
yeti Ruzvelte taraftardır. Hattir 
son secinıde Cumhurreisinin rakİ' 
bi ola~ Vilki de prensip itibari!• 
kanun Hiyihalarına taraftar oldd 

ğunu söylemiştir. Amerikann rJJıl" 
kadderatile alakadar bu derece e
hemmiyetli bir meselenin par~ 
meselesi yapılmaması Ameril<' 
halkının siyasi olgunlukuna delili 
ettiği gibi, layihaların mecfütel 
geçtiğini gösterir. 

Yalnız ortada şu mesele kalı 
yor: Acaba Amerikanın yardı~ 
yetişinciye kadar Almanya harııl 
nihayetlendirmiyecek midir? çili 
kii Almaııyadan akseden haberi'' 

bakılacak olursa, mihver matbııll' 
tı, Amerikanın geç kalacağını ti' 
barüz ettin11ekte miittefiktirl~ 
Evvelki giin gazetelerde çıkan .~j 
habere göre, resmi Alman söıcU 
de ayni kar.aati gö<ternıiştir. sıı"' 
!ar söylenmiş sözlerdir. Fakat 1" 
unutmamalıdır ki ayni sözler -". 
çen ""ne de söylenmişti. AJrJJ•:,. 
9anın kış gelmezden evvel ınıı 

(.DaucııM 5 inci N}ıijed'> 
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Mliifl 
\lmanya'yi. 
yardım ••• 

uı: AIJ KEHAL sUNJIA!lt 
upa harbi ) en1 ~ktığı ay· 
o kadar (Ok mevzuu bahso
eselenin yine tazelendiği gö
.'>r: Sovyetlerin Abnanyaya 

m. Bunun etrafında çok ya· 
uzılnuş, A\'ruııah \'C Aıne· 
.ııuharrirler, bilhassa petrol 

e pek uğraşanlar tarafından 
nıütaleallll' yürütülmüştii. 

'lCı>elenin uzun, kısa bir tari· 
t. Almanyanın Sovyetlcrden 
ği yardım bahsi de 939 son· 
ıııdau 940 yazma kadar sür· 
u sonra hararetini kaybetıni~ 
Şimdi yine tazelenmesine 

yok değil Almanya ile Sov

• arasında yeni bir ticaret 
ması akledildiği için bu an· 
nm temin edeceği yardımın 
ları da yeniden mütalealar 

eie yol açmıştır. Londra 
'linin bu hususta neler dü· 

e dair gelen malumat ise 
etin in(ilterede mutad se

lıbkla kaqılandığı ve Sov
in A)manyaya petrol ve sai-

ı..tttıımllti iptidai maddeler göndere· 
i Jse bil' zaman ve mekan 

lesi olarak gözönüne getiril • 
nerkezindedir. Geçen sene bu 
ler bu mevzu etrafında söy
tlerle yazılanlar hatırlanırsa 

radaki düşünüşün değişme· 
ve hesabında ısrar ettiği an• 

yor. Çünkü İngiliz nıatbua-
939-40 aylarındaki neşri) atı 

myanın Sovyetlerden mevad· 
tidaiye almakta ümit ettiii 

nı eörebilmesi hesap ve ve
naldiy• ın.eaelesi olduju için 

~e kolay olamıyacaiı esaSJD.· 
ıplanıyordu .Rusyadan bek • 

\ en çok petrol oldutu söyle
·du. Halbuki Rsuyanın ken
'Miti için petrole ihtiyacı var· 
~ura Almanyaya petrol ıön· 
eje Sovyetler tarafından ha
.en karar verilmif olsa bile 
n yapılabilmesi nakil vasıta· 

ın çoialması ve ı5lab edil -
<e olabilir. Bu da zaman isti-

~ir. 
tyet Rusyanın en işlek pet-
ahaları nere1idil' ve senelik 
nalit aeye çıkıyor. sonra bir 
dral vasıtalannı da motörlü 
ıleı koymu§ olan Sovyetleriıı 

aiti sulh zamanında i§lete
)Sİ için ne kadar ı>etrole ihti· 
olduju erbabınca tahmin ~ 
yor de(ildi. Bunun etrafın· 
bya matbuatında bir hayli 
~lar neşreclilmi§tir. 
~r dünyada her iş biT hesaba 
tt ediyorsa Sovyetlerin kendi 
tünü bol bol Almanyaya söa
jyeceii kanaati besleniyordu. 
n sene bilhaua (Tayınis) 4• 
ııış olan tetkikler, dünyanın 

1 meselelerinde Sovyetleria 
·etine dair daha harpten ev
rbabınca neşredilmiş mütale
we yürlitülmiiş hesapla~ hep 
~ticede şayanı dikkat hır ka· 
k göstermiştir: 
rek petrol ve gerek sair me
ı iptidaiye husumncb Al -

~DEBi ~OMAN: 26 

Ruıyanın Almanya ya 

petrol ve saire gönder· 
mek ıuretile ne derece· 
ye kadar yardım edeceği 
meıeleainin de bir tarih· 

'lfEmBI ! MAHKEMELERDE: 
Bu kanaatle müca- Hey yarabbim! T erkos 

çesi vardır. 

manya umduğu kadar So\~etl~r
den yardım göremiyeccktir. 

!:~:.;;::::,,.~::eı~;. da hô:şô. sana benziyor 
İşte Almanya Sovyet tit'ari an· 

]aşmasının bu sur('tle tazelemi~ 
olduğu bir tarihçe vardır. 939 se
nesi sonunda Almanya ile SO\·· 

yetler arasıuda ticuri anlnsma me· 
selesi AHupa \C Amerikn mat

buatı için hiriuci dcrcccclcki ırı• · 
sel eler sırasma gi.rmi§ti. O n'ı lar 

daha her tarafın muharebe~ e ha
zırlandığı, bcldcdigi oylardı. Al

mam aıun ilkbahar gelfr gelmez 
harekata geçmek için hazırlandığı 
sövlenirkcn motörlli \'Csniti ·cin de 
bi~ taruftan petrol lıiriktird'gı tek

rar edilip duQordu. Fakat Al • 
mauymun petrol Jıfrıldirmesi ye· 

ni değildi. o a:ı; lnrdıı ~eni sa~ alan 
mesele Sov~ etlerin Alm:ınyaya 

yatakları yoTganları pis, gay
ri sıhhi oldugu i~in, hapatıla
cakmıı. Belediye zabılası tali·• 
maınamesinin hükümlerinı ı 
tatbik etmek bakımından, bı t 
harel.ete bir §ey denemez. 

Fakat. bu otelleraen birinin 
aahibi, §Öyle diyor: 

- Zaten, aldığımız yatak 
ücrnti yarım lira .. Bo§ kaldığı 
geceleri he cı.p edm; vergiyi, 
masıafı çı itr.n .. Ne alır?. 

Bize ~alırsa, o 'ellerin pisli
ği ile degil, otcıleri pis tu !ln 
bu zihniyetle mücadele etmek 
lazım. Demek ki, ucuz otel
de pislik mi' bah gör::lmeli, u
cuz; lokantada f cna yağ ho• 
6Öriilmelidir ?. 

Temizliğin, lükı olduğu ka .. ı 
naati, bizde umumidir. Bu ka
naat çok bazin ve korkunçıur. petrol \ crcç_cği \ e .bu.uun .. d~~ hn~

bio neticesi üzerinoc ne bu~ uk hır 
imil olacağı bahsi idi. Hıılhuki za
man vekayiiıı başka tiirlii inkişa· 

fını gösterdi. Bugiin de Londrada 
yeni So\•yet • Alman ticaret an· 

!aşmasının. süklıaı ile karşılandı
ğına dair gelen ına!Uınat mesele

nin sadece böyle bir tarihçesini 

hatırlatmq 011,!yor. 

, ___ BVRHAN CEVAT 

'l~ı~1~r-7:~. [&) : 
•~lıi~~ ~Uil 

Koyun etinden 
n~ yapmalı? 
Sığırdan kurban kesmek adet 

Glsaydı, hiç olmazsa kurban bay· 

ramlarmda, albümini iaısamnkine 

1 
en yakın ve insana en faydalı et 

venilmit olurdu. 
" BRyramın birinci tüııü koyun· 1 
dan külbastı yaparak yemek ı1e1'. ı 

iyi bir adettir. Koyıın l'tiniıı sığır 

l"tine bir ttk fülünlii~lİ \at"~ o da 
kültıastı ve kebap .:ılwıııııJendir. 

Koyun eti sıgır etine 111shdle çuk 
y;ıgh olmakla ber..\lı~r ~!l·~ kar~ı

sında çabuk erir, aknı-. Bııııdan 

dolayı koyun J..'"iiJba .. tısı 'c kebabı 
lezzetli olur. Ha~ rum b'"iinii koyun 
külbastl5ı, kebabı 'apılırken )&nı· 

sıra prnitür olabileceı. sebzeyi ha- I 
zırlamıya vakit kalm:nsa da her 

etin kana vereceği fazla ck~iligi l 

Arpacık 
Gözkapagı kenannın iltih&bı ile 

lbazan dısında ve bazan dahi iç ta

raf.nda peyda olan gayet lkü.çük 

bir çıbandan ibarettir. Küçü.kH.i • 

ğünden kinaye olarak, arpaya be11.-

2etilmiş ve arpacık denilmiştir. 

Göz kapağının kenarında, ev -

"tela kaşınma '\ e yanm~ gibi bir· 

ı-t-y hIB.sedilır. Sonra ufak bir kıt>
m,z lık peyda olur. Bu da gittıkçe 

.,~ rt ıc~ir ve arpa tanesi kac.ı.ır bu
yü.·. Eu çok ıbünyesi zayıf olanlaı111 

temizlige dikkat etmedikleri için 

ıl~ri gelir. 

A: , .ı c ~ n tedavisi, dögülmnı 

kd rntohumundan lapa yapıp bır 
:.orgıyı :> yere baglamalı, yahut a

. lb0rikl' su ile ılık olarak banyo 

etmelidir. Çıban kemale gelince 
irın dışarı çıkar. Bundan sonra da 
vine asiibodkJi temiz su ile te -
d:wi<>iııı tamamlamalı. 

karşılamak üzere .) • ıtında hir sch· -==============d=-. • 
Dll" olmalıdır. Ondan dolayı og .• ze, en iyisi putate:- ~ı:ıou·tmaı,ı hu- ,. k d ı 
rudı.ın "1<10:rnya atc:-;tt-n is ara e ı • 

lundurma~·1 ihmal etou·ı· elidir. 
. . k mi4 etlcl' _ çiğ etten sonra - en Böyle oluıu·a ku~ uıı ctınıu t;nhu 'S • 

hazmedilmesine bir maııi, patutes- faydalı olanlardır. Halbuki haşıa· 
ma \'C ) ahni etin hazmmı giiçleşten dolayı • kanına azot karışını~ 
tiril' vitaminleri vana onları suya olanlardan başka - kinıscye d»kun-

masına bir sebep kalmaz. Fakat ge~i.rİl', koyun elinin zaten pek az 
koyun etinden ,·itamin veya ma· olan madenleri de suda kalır. 
d(·D ummak bos.a ~.kar. Vit:imİn· Sonra kalan kısımlardan rn iyi 
lcri zaten az. onla.r da ateşte kay istifade etmek ü ere onları fırında 
bolur. Madenlerinin cinsi az ol- kıza:rttırmalıdır. O Haf-it et kül -
duğu gibi bulunapların nisbetleri l ashdan daha fa;\ dalı olur. Çün-
az. Koyun eti sadeee yag \'e al· • ii iırmda kı~rtılırn et büyücek 
bümin demektir. parça olduğundl:lu d19arda kalan 

Etin haşlanmasını, yahut :vah- tabal a.lar kıurdı~ı \.akit i~erisı aı 
ııisini yemek de etin kı;\'·ınetini hi- pİ§<'r ve ~-iğ ele duba yakın olur. 

çe indirmek gihi olur. En kolay HaJhuki külbastı. ht'le d(ivülünre· 
hamzedilecek, en ziyade işe yarı· 

ince olduğundun pişımm's taba -ya«.ak et büsbütiin çiğ olarak ye-
nilrn ettir. Eti öyle yemek müm- kası hemen biç kalnıaz. 
kün olamayınca, ondan mümkün Kö(tcler de elin kıymetini dü-
olduğtı kadar çok istifade etmek !':iiri.irlcr. Kıyılmış et güç l nzmc-
için, miimkün nlduğı. kadar az pili· dilir. 

Bin bir ismi var. Bunlardan bir 
ta esi de Hamidiye ... 

Şa rt anlatı) or iU 

- Bu ibizim Ag-0p e.fend1 Çar.şı 

cinır·nın en iyi a.hçıs.dır. Ö\ le ve
mekler yapar ki, ağzınıza lay k, 
pa aklar.nızı da oeırcrber yer -
s'inız. Ef ndım, mevsuninc göre 
o ne begendiler, -0 ne turşu, ka 
ırata Jı paları, mühlivel •r. asıdeler, 
Çerkes tm: ukları o oa ıkl, rın, ha
wur işlerinin, t~tl lrnn, tur ula
rın, salatalarm em aını .} , par. A
laturka ycnu:•k yEıpar amma, de
dim )a, ag n•za lô.yık. Bu•rnn dük· 
canında yed.gim hindiba safota· 
sını, •kavata 1urıtusunu, .>'Umurtal 
hodan kavurmasını, çilavı, ahu t -

du kompostosunu peder mel'lhU· 

mun evinde yemedim. Pcderın 

mutfağında, Allııh sı:ti inandın; ıı, 

bir u:;ta, iki kalfa, ıki çırak, beş 

alı~ı vaıdı. O mutfaktan bunun ye
mekleri çılmıazdı. 

- Uzatm yal m efendim mev· 
zua, sadede gelelim!. 

- Evet.. Yani diveccgim, ı\g'lp 
iyi aıhçıdır. Çarşıdaki kuj umcu -
lar, esnafın, tüccarın !bir çoğu. :bo· 

ğazına meraklı olanlar, hntt.:'ı, ga
ı:etelerden, aan<;Jtan, ağ'Z.lııın ta
dım .bilenler Agoba gelirler. Ben- ı 
deniz de, mine:ı rihod n, biraz bo
ğazıma rncr+lı~ ımdır. !biraz da 
ağzını n tadını bilırim. ôyle olur 
olmaz, kofte. ·de , piyaz<:ı<la, ah
çı da, lo ·antnda yt·:nck yi) emem. 
Maliım a, can bo~Rldan geI;r. A- 1 
gcbun yağlar kn iz. kullaııdıgı 

ıma1zeme iyidir. 
- Evet. Anladık. Sadf'dP 
- Agvbun devamlı .müşterile • 

rinaenim. Her gl.iı1 öğle yemeğini 
ıt>rada yerim. Dükkanı küçüktür 
amma, temizdir. Geçen gün de, o· 
rada, öğle yemcgi yiyordum. Kala· 
balık, tlklım tıklım... Oturacak 
yer yok ... Bir kişi kalkıyor, sekiz 
kişi oturmak icin koşuyor. Neyse 
cfen<hm tda\•ac.yı göstererek) şu 
zat cia gci.:iı: epe~' nöbet l>cklcdik
ten sonra oturaçak hır yer lbula -
bildi. 

Gözümün önünde: Bendeniz d~ 1 
şöyle bir masada otUıruyordum. Bu 
zat da. şöyle, öbür tarafta,kı masa- 1 
nm kenarına ili.miş. Yok, e,,tağfi- ı 
rullah. 'benLleniz şö1,: le soldayım da 
bu zat da, sağdaki ma.E· 1 bir kö- • 
şesinde ... Bir biftek ıemarladı, o
turdu, yiyor. Garson da, gıcır gı
cır yıkanmış, billur gibi •bir bar -

dakla, misk gibi Hamidiye suyu 
getirdL Masanın üstüne koydu. 
Şimdi Allah ıçin söyliyeyim. Baş
ka lokantada ne o ıemiz bardağı, 
ne de bu suyu bulamazsınız. Ben, 
hepsini ıbilirim. Bu znt, şöyle bar
dağı alıp havaya kaldırdı, baktı, 

0-.ıktı, sordu: 
- Garson, bu ne suyu? Garson: 
- JI::ımidi ·e suyu ... dedi. 
Bu zat garı;ona birsev :;(;yleme

di iı~· elini .dua eder gK>i havaya 
r.çtı.ı. 

- Hey yaraboim. tih: esta • -
firullnh .. Haş.1 süınrne hasa,terkos 

auvu da sana benziy<>r. Bin lbir is
mi var, birisı de Hatnidiye ... <icıdi. 

Hej yarabbim!. Kimde can ka· 
lır?. Hepimiz, bütün müşteriler ma
karaları koyuverıp, kat la katıla 

gülm ·ge başladık. Bız gülüyoruz 
a.n1:ffia., Agop, baktım, su atı as -
.m.ı.ş, Malum a her san'atkar gib~ 
o da titiz. sinirlidir Meseliı, Beya· 
41ttaki Hafız da öyle degll mi?. 
l\lüşteriyi, adeta koğar. Evet .. A· 
gc•p kı;r..mış. Hele OO) le şeylerde 
<;>ok titizdir. $öyle; yan yan, bu 
zata doğru yakla maga ibaşlndı. 

Ge1ışi fena, anlud•m bir ış çıka • 
cak. Geldi geldi; 

- - Ne dedın, ne dedin? dedi. 
Sımi, Agobu sevenm, temekle -

rıni severim, bu zatı tanımam anı· 
ma, Allah var, yalan sövliy mem. 
Doğrnya dogru, ığrıyc ı l'i; hak • 
Iıya hakl 1 haksıuı haksız; :bize 
bi.ıyüklerin1iz b.:ı~ le öğretti, böyle 
ı asihat verdilerdi. 

Bu zat, ağ7.mı a\ p l>i t:'y söy • 
em~di. Aıgop tekrar: 

- Terkoı; Sll) unu, S(lnin yemP.k 
yedi •in, içyağile, margarinle ye· 
mek yapan ıpıs. kokmuş ah~ılar ve
rir. Benim dükkanımda, terkos su
yHe sade bulaşık v kanır. Gel de 
brık. Terkos mush •u şurada, iyi 
su dt·p.osu da iburada ... Gel de, 
gö, tin görsün! dedi. 

Bt at: 
- Pzatma canım ... Her nevse ... 

Tfam;c'!iye, Ha.midiye ... Ne ynpa-
1-nı ?. dedi. 

• gop biı;,.blltı.in kızclı. cGel de 
uakl» diye, adamcag.zı yakasın· 

dan yakalayıp sı..irük1e ıi. Harııidıye 1 
suyu deposunun C>ni.mc götüı dü. 
Adamcağız çalıalım,p debclcni -
y()rdu. Bir aralık, elinden kurtul
mak i\jin, Agobu .• ı. le itti. Agop, 
hır.,larnnıştı. İspana-k tenccresin
deki kevgiri kapınca, zavallının u
zerine) ürdü. Veı etti kof asına, ve
ret1i gözüne ... Araya gırdik. Bü • 
tün miliiterilcr. hepimiz kızdık. 
öyle ya.:. Ne de -0lsa müşteri. Bir 
esnafın müşteriye iyi muamele et
mesi lazım ... 

- Kafi efendim, kafi. .. Mütalea 
istemiyoruz. Hadise, bundan iba· 
ret, değil mi?, 

- Evet ... 
_Çekiliniz ... Bay R~istem! Siz 

ne dersiniz? Şahide sorulacak baş
ka birşey var mı? 

_ Hayır efendim... T::ımam ... 
öyle oldu. dedi d .. vacı. 

- Agop .. Sen ne diyecel. in?. 
Şahidin söyledikleri doğru mu?. 

Ahçı Agop c1oğrııldu.. Ayağa 
1kalktı. 

- Doğruluğuna doğru amma, 
doğrusu, ondan bunu beklemez • 
dim. Bu kadar senelik ımiışterim. 
Benim ne adam olduğumu l>ilir .. 
Hepsini iyi söyledi, hoş söyledi. 
Şunu da söylesin: Kepçeyi kafa -
sına veırel" i. davacı hak etti mi, 
etmedi mi? Ben, haksız ~ yapmam. 

( D va mı 6 mcı sayf odu.) 

5en de Seveceksin ! 
ta üıer'noe \at. .) i.l • luyoı ve l 
altlarındakı do ckh rı l) orlar!. 

Hiç kimsenin yu .ınde kan, ben- ! 
zinde renk) '· Yrn cl..:>gan çocuk
ların q<;ğu öli.ıyor, gerıvt:! kalaıı -
lar da cılız cılız şeyler oluyorloı.r. 
Bilmem, siz nasılsınız? Şarnda da 
böyle sefalet var mı? Hr. halde, 
bütün bunlar öğretıyor ki, hal'be 
harıp değil, sefalet adını \·ermek 
lazım; hatta zafer bile olsa•. 

b:r ~i.in olswı ateşli \'C beni M.'\ en 
bir çili erkek kolu arasına kilit • 
lenıui~ \ e o erke in gi.)ğsii üzcı·ine 
gö.:,;föni.i ym;ı mı bir kadm deği
lim. Biı· giin kul.' l.uıın: uSeni se
vi~ ornm Llı.tfi~·c .... di~ en ve i~ten 
gelen biı· inilti ilQ dolıııuıı değildir. 
Biı-inci kocam bir dolandırıcı idi, 
Ha~ atımda bir ı•erddik bir ko • 

medya gibı geleli, geçti. ikinci ko
cam da beni her şel c gözü tok. 
gençliğini ~öndiirmıiş, kö"e\ileş ~ 

ıniş bir kadın sauı}or. Ynhut da 

kendisi öyle bir erkek ki, beni de 
kendisi gibi zannedi)or. Yiyoruz, 
içiyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz. t
ki iyi arkadaşız. Hepsi bu kadar. 
Fakat, bir kadın ıöolünün, hele 
yıllarca hapso]muf bir kadın işti
basının ne olduğunu takdir eder
sin değil mi?. Belki, bUtUn bu söy
lediklerim giilünç şeyler. Amma 
gülme, Aramızda beni ağlatacak, 
ıizi ve hepimizi etildürecek sebep 
aykırılıkları var. 

Hepsi ın rı ayrı yaratılmış olı ıala
rıua ı· ğn •'ıt Lir tek noktada bir
leşiktirlcr. O dn, kcndill'rİııl' uy -
gun bulmadıkları, kendilerinden 
ayn buldukları hcrşcye gülmek, 
her şeyi istihfaf etmektir. Belki 
sen de heni istihfaf ediyor!ilnn. Hat
ta, iı;tihknr bile. Dilinin ucundaki 
lakırdıyı da bili;rnrum. Muhakkak: 
•Bu ~e azgın kadm diyorsun? .. • 
Ablacığım, bana inan. Sözlerimin, 
tahns.'lüslerimin azgınlık ilo uzak 

Yazan : ETEM İZZET BENiCE 
-

.1p artrk ıbütn ~ehır ve şehir 
ı ıizerindekı kan kurutan tcsit'
ı yapmaktadır.O senin b;ltUJin 
.oca, şen, şakrak civelek İstan· 
ııanki kanı çekılmı;ıı ve ufalmış 
~ucut gfil>ı mı;an göııüne batı· 
Herkes kendi başının derdine 
nü~ bir halde. Sokaklar ıa;ız vel 
·la:;iz. Camiiçcrı bir loknıa mı-

ı.krnegini almak için sabahtan 
una kadar bekle.şen eli vesikalı 
n ve çocuklarla dolu. Bir ek .. 
. bula.madığı için iki g\i.niinU . .. .. , 
a uç g,unünü aç geçiren insa.n-
~k. Tek sınü yaşıyor. Onların 
,fa Hal'p zenginı, Milletin ka-
ame eme gelişen ve yetimlerin 
t çocuklarının hakkını çala ça
aglanan bu adamlar için har-

lbin varlıgı ile yoıklugu müsavı. 
Yiyorlar, içiyı0rlar, eğlcnıyot'lar 
Haı: vurup harman sav~ıruyorlar. 

Hele senin çok sevdığın Kasım-
.. .. le<:ek şey. O kadar 

paşan goro .. . ı.ı 

d 
•. t' 0 kadar külüsturleŞtı ıu, 

egl§ ı, . Se 
. • Dün pazara ındım. n 

soıma. · ·· ı 
k ·~ divanhanenm on eı..uradey en ı.c:ı 

IJ "tün ınbakıhane 
rinden başlayıp, bü Kü ük Piya-
mey<lanını dolduran, ç 

bü ük camiin etraf mı 
leye taşan, 1 ~ • alu:: __ ,..; pazar yerı ~ 

dolduran o ~: . .. küçüknÜf 
verişsizlikten kiiçül.mUŞ, k Jmış 
de sanki avuç içi kadar a ?. 

Satılanlar da ne biliyor musun·· 
Söylesem için sızlar. Hep ev ~-

değil Yatağa, yası. Ev eşyası da ' he 
Y<>rgana varıncıya kadar rşe'/· 
Birçoklan 30 ku~ verip bir ok-

BİR BAŞKA GÜN 
Lutfiyenin: 
- Bir başka ıün .. 
Dediii vakit ıelmişti. Yine be

raberdiler ve .• yine yalnızdılar. 
F'll'devs hem Uzüntülüydii, hem 

mütecessis. 
- Ablacıjım ,inanıyorum ki e

vine bağlı bir adam. Ajır baılı bir 
adalll. Dışarıda gözü yok. Bana hie 

anet etmesi bir ıaniye bile akla 
~etirilemez. Evciment. Fakat, bü· 
tün bunlar bir kadını avutwıya 
y~tec şeyler defjl. Ben ii111rümie İnsanlar ıarip yaradıhşlardır. 

yakın hiçbir ilgisi yok. Bütün da- l 
va bir gönill hoşluğudur. Ve .. n 
tecessüs daima göğüs hizasmdaa 
aşağıya düşmiyea asil hlr du:rıa • 
dur. Güzel bir ıarkınıa aöyleDip 
ve çalınışı; bir ıiirin okunU!u, ,..._ 
zü alan, zevki okııyan bir tablo• 
nun &eyrediliti bir lasanı ne ka
dar zevklendirlr, rieade, •anııar
lara, beyne ve ıuura haz verirse ba 
duygu da odur ve onun en yüksek 
ifadesidir. Bu ifade gönlü ımwkı 
kavrar, kendinden başkasına yer 
ve imkan verme.. Bea tle lUalQ'OI' 

HALK 
=süTUNU 

Evelenmek istiyenler, 
İf ve ifçi arıyanlar, fi· 
kayetler, temenniler ve 1 

miiıkiiller 

lli ve işçi uı1uıh.rla herhan(i blr mtiıt· 
kWıi olan okuyucularımızın mektup· 
lan bu siitunda munturuııan n muea
Dell DfJIJredllecekt.ir. Gue&ıembln 4oktor 
ve avukatı da sorulaııla.ra oeva.p vereoe. 
tl~nllr. Ciddi Wi~ ieklil.leri de ha sii 
kında parası .. ıneı\rolu~a.ldar. 

İzdivaç Teklifleri 

- 25 yaşında l,60•boyunda .kilom 
boyumla mütenasıp esmer kara 
kaşlı ve .an gözluylım. Ev jşlcriııi 
tam manasifo bilir temiz yüksek 

görgülü bil' aılc kızıyım. Hayat ıır 
kada ım olacak bayın sarışın V? 

:va kumral olması yaşının 30 iJE> 
35 i tecavüz etmemesinı. içki/~ 

müptela olmaması iyi bir mevkı 
sahibi olmasını arzu ediyorum. 

Ciddi tekliflerin halk sütunu (M. 
M. E.) ) e bild:ı. ilmesini rica ed :
rim. 

- 29 :>aşında uzun boylu san
şm. balık einde, temiz ve tanın • 
Hıış bir aıleye mensubum. Yıllarca 
evvel ölen kocamdan dul kaldım. 
Bir daha evlenmedim. Ev islerine 
tamamile vakıfnn. İyi bir müesse
sede çalışan iç ~isiz, kumarsız ma .. 
aşı 75 liradan a~nğı olmıyan bir 
ba~·la evlenmek istiyorum. Talip
lerin Son Telgraf Halk sütunu

Karar verilmi§, bundan böyı. 
le, çocuklara, hem beateıi, 
hem güftesi daha itina ile ha
Zll'lanmıı ıarkılar öğretilecek
miı .. Muhtelif yafta ve seviye
de bulunan çocuklar için ay• 
rı ayrı ıarkılar vücude getiri
lecek. bunların bilha11a güft&
lerinin deli ıaçmaaı olmama .... 
na dikkat olunacakro· 

Biz, çocukken: 

D-i başını dunum almı• 
Gilıniıf dere durmaz &kar 
Gün~ ufukta ıııhadJ doiaı 
7üijy~.lbn arka.da.Jar 

ıarkıımı söylerdik. Bu, ne gij. 
zel bir ıeydi?. Bilmem, ı imdi 
bu ıarkıyı, demode, diye öi· 
retmiyorlar mı?. 

B~nim hatırıma, muhtelif 
ya§ ve seviyedeki çocuklara 
öiretilmek üzere, bazı ıarkı· 
lar geliyor. Bilmem, iltifat e
derler mi?. 

Meseli, henüz 7 yaıından 
küçük çocuklara hayvan ıeY• 
ıisini aıılıyan §U ıarkı öire
tilebilir: 

N. E. rumuzuna müracaatlarJnı • Ka.naıdmı manadıuı 7olanm w 

ca ed.erim. 
- W yaşında orta tahsil göI'müş, 

esmer, 1,78 boyundayım. Komis -
yoncuyıun \'e bir nakliyat şirk0-
tinde çalışmaktayım. Ayda elime 
65 lira geçmektedir. Ku ar, içki ve 
s1garam yoktur. Boyumla müte -
nasıp 17 . 22 va,; arasınd:t namuslu 
ve iyi bir ailenin temiz ahlak ve 
terhiycsıle yctişlırilmiş ev işlerini 
bilfiil kendi tarafından ifasında 

7.C'vk dm abilecek bil' bayanla ev
lenmek istiyorum. 1'aliplerin Son 
T lı:.raf gazetesmde N. A. Taylan 
rumuzuna rnüracaatlan. 

Gelen Mektuplar l 
(Bay an 8. A.J Dunk i mek -

tupla.rınızdan ba,;ka Yenıkapıda.n, 
(Bayan H. B Fatihden bir nıek

(Bay an H. Ö.) -
Veznec • • (G H. S) - Ak .... 
raydnn, ı an P. O. P) - Fatih 
ve Galaladan, (Hukuk mezunu) 
KadıJ..ö ünd€n bir mektubunuz 
vaıdır. Lfıtfen saat 15 - 19 aTa -
sm<la almanız nercııdm·. 

Açık Konuıma 
Baya.ıı Mualla, İnci Df'nl.s, Sevim ...e 

A,.ıırıle - Me.ktuplannıs: mea'eeef tek· 
Ullerlniziıı <' ddi olınad ıfı kaııaıt.Llai 

vrrdii·na.r t neşı't'dll,.mlyttekt!ır. Rattl· 
kakn yw.:d1~1111:ı. cvsaia !lahlp Vf! emel· 
lertnizcle ma!!llmsaııts :mııJnwa t.*eı.e 
iUere :ı.dreslerinkin ele bUdlri&eaıiai ri
ca ederiz. 

Bayan V. D. A - Mektulxınuz 

g~ç alınn ş \'e bugün adresinf 'le 
mektupla iznhat gönderilmiştir. 

MÜHİM NOKTA 
Halk ıııitunwnuza ıe~ıı mektuplar 

pek 9CJk oldulunıfa.n ffl' birinin al111111 
&arihl ı;ırasile muıı'~zıunau yazıl&caiına 

1N JÜ7Alt'.n vaki ola.<·ıt k l'fl('\kmedeıı mL 

sar tutnlmamn:ı rlt'a e11ertıt. 

llemuzlaruıa cele.n mCktuplaruıuı •a· 
HıWınlboe adtt..ıılerlne ıond~ı·llmeslnt ar
sa edt•ııler suı-.&Ue adresleri• lliı' beraber 
JHN>ta pulu da :voll:ım:ı.lıdlrlar. Adresler 
Pali tutulacaktır. 

vt• .. daha do~rusıı istiyurunı ki Sa
lih hıhayyiiliımdeki bu ifadenin 
kendisi olacak. 

LUtfiye antahrken Firdc\s hep 
dü~Hnüyordu. Fakat ,bu on t':Üm· 
lesini işitince birden güldii: 

- Galiba karşında on sekiz ya
şında bir işık bekliyordun. Kıs

kansın, hırçınlaşsın, çivil Çl\ ı1 etra
hnda pervane olsun. Ağladıin 

vakit ağlasn, ,Uldüğiin vakit gül- 1 
sün. Tabii her lakırdının başında l 
ve sonunda bir kere de: •Seni se
viyorum ..• demeyi unatmllsın!!. 

Bu södere Uatfiye de pldü. 811 
gülüşte hem istek, hem utanç, hem 
yeia varclı. Esmu yanaklannda 
yayılan ıülütteld mana, dilini• 
altmda saklı ııösler hep bu ve lnı
nun ben:aerleri olmasına ratmen • 
Hdeee: 

- O kadan da .teiil at.laeıjun.. 
Dedi n bahsi kısa kHmek içia 

içini keminu 'bil' ltqka mevzua .. , ... ,ı.: 
( Dcvaonıı var) 

Yel..-Jer 7apanm aman 

Bir batka parça: 
Kaş eeıtleri ova.lal'& 7a1ılır, 
insan buna ha1r;aa olur, bayıla. 

Bal T&ı>aa.l&r çi(leklere kıonarlai' 
Kuxacuklar taıııe l'imen &radar 
Yeşillenmiş aia('larıl& J"&Pftltilll' 
Anbtt ga,i kokar Y~rde topraklar 

Köy çocuklarına ıu ıarla 
fena mı?. 

K.ar 7ai&r patır pa&u 
Blııdlll kö1iia da.lııwl& 
KaJar kurban ..... 
Todviıunwl hal._ 

Y elifmit kız çocukları içina 

otıa.n kolun saHa.ma 
Nafile ben!m .. aiıa.. 
Annem belli .... ftl'lalJ'• 
NetDe ben.im loiıa .,..... 

Memur, katip olmak heft 
ainde bulunan çocuklaç için: 

Ü8kiidara liderken aldı da bir 7aim• 
Ki.t.lbiu &etr.i UUD, Mefl cıamar 
Katip uyk11dan U7UlJIUI, rilderl ....._. 

San' atkir olmak iıtiyen çe»
cuklar için: 

1'9ıceredea ar pHyer, 
aaktmı, BUld.- ,. ... ...-.. 
Teni ellerin Junlmı 
l' dek bana dal' 1'9lb'• 

Daha, bunlar gibi, birçok 
eıki ve ıüzel §arkalar vardır. 
Fakat, kimbilir, belki de bo
ienilmez. 

Eıkiye raibet olMydı, bit 
pazarına nur ,.aiardı. 

, R. SABl1' 

Büyükderede Tamir Olacak 
Sokak Yolları 

Btiyükdcrede Ma1t11.derc \ e ya 
gışlı rokıJdarı yollarının esaslı bi· 
1· r şekilde tamir olunmalaı ı be • 

lediyece kararlaştıı-ılmıştır. 

BİRİMİZİ DERDl 

HEPiMİZİN DERDi 
Küçük Piyale 

Caddeli 
Kasunpaışada o._.. bir ok11-

7ueamu J'Mllel': 
Uzun senekrtleabed kuma, 

~urek 1aaalr J'USi ••rmlT• ~ 
SIJDP8ta Jtiieük Pf7a.le ~ 
7ajmar birikintGerinden pller 
ha.ime celip PDMiNa.n ve pWifs. 
lfll'delı c~ bir llale ...._ 
ttn4len ttls nrt·Me 8'klalwl ... 
.ıremta .....,. &iılt9 ~ 

!IOll ~ -·~ oeıs.b--. 
J•Yl'lll.tr.nmla dalat ba 119beptea 
okula. devam edemborlar ........ 

1 
IH&hm lıınarite isb.aballulann .._ 
ima teTeerihtluil baaaD 1'•17• 
Va.1 ........ IH& cadd-Mn b~ ....... 

M kaha bir b.ldırım 7&.,..,..._ 

h.......U iikka.tini cell....,.nM• 
IHit ınalıallemhı cue~ 

rica edi1or • 
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Geçmiş Zaman Olur ki1 

Yazan: SİS 
Sekiz silindirli ?iiks otomobil ka 

pmın önündeydi. Karı koca bindı
ler: 

- Büy<;.Jı;.dereye! dediler. 
Ot.ı!P obil yol aldı. 

Güzel t..ir yaz günüydi.ı. Ortal•k 
:oıimrüt gj.bi yeşildi. Gerio.ien gö -
ronen İstanbul, esrarengiz bir bd
ılr gibi vadilerin, yaylaların, dag
lıır.n ardında bir sis tabakasıru. 
&llrunmüşe benziyor, hayal halin
ık seçiUyordu. 
Karıkoca bundan yirmi sene ev

'el, ilk defa otomobil sahibi olduk 
ııırı zamanki heyecanlarını hatırIJ
ılılar: 

- Yollarda kaldığımızı bilir -
sır ya? 

- Ne güzel günlerdi onlaı ! .. Bir 
hr<· de A;,'l an çifti ğine kadar yü· 
•ilmek mecburiyetir,de kalmıştılı:. 

- Karnımız da açtı .. Ne iştihalı 
)lt-:rr..lstik !. 

______________________ .....::, ______ _ 
ı· 

Şoföre seslendiler, otomobile bi!IP r·~~"--~ 
diler. Tam §06l'ye çıktılar ıki, ot.<>-
mobil zınk diye durdu. 

Şoför hayretler etti: 1 
Saçlarımızın 
sıhhati 

(. 1 
1 

> 
.~ 

- Allah Allah!., Makin.ye de " 
oldu?. 

Patron memnunru. O da indi. 

Bir sigara tellendirdi, karısına: 
- İşte dedi, eskiden olduğu gR>. 

gene yolda kaldık•.. Yirmi eene 
gencleş!ik demektir. 
Karısının d~ yüzü güldü: 
- Sahi öyle ... 
Sonr .. endişeli göründü: 
- O\omobil daha yeniymiş na

sıl oluyot da ... 

- Anlarız ... Haydi in de bir.ız 
yürüyelim, eskiden yürürüdük ... 
Karısı biraz hazin gülUmseıli: 
- Ben artık yürüyemem ki .. 

Yürümesinı unuttum. Sen de öy
le ... 
Kocasının da keyfi kaçtı: 
- Hakkın var. 
- Haydi oo•ukluğun ner"'d" ol-

ğıınu ara. 

Zarif bi,. manto modeli 

Birçok kadınlar vardır ki, saç
larını brçalamasını bJ!mezler. Fa
kat onları mazur görmelıdir. Çün
irii sacları taramanın, saç hıfzıs -
sıhhasında nekadar ehemmiyeti 
olduğunu kimse onlara sö~·.eme -
miştir. 

Saçları havalandırmak. s·.ç de
riırini masajla kU\•vetlendirme <. bi 
r~z da uzunca sfuen ve tenbc llige 
hiç gelmiyen bir iştir. 

Saçları iyi muhafaza etmek için 
de muayyen U!IUller varılır. 

Bunların l>iri de saçların fırça
lanmasıdır. Fakat saç fırçası biraz 

pahalıcadır. Bu fırçaların er. iyısı 
yaban domuzunun tüylerincien ya
ıaılan sert fnçalardır. 

• 

Onji«al bir eldiven 

Limon auyu 
Güzell;~c .1' zme: e<len neb•tlar 

hangilerıdir? . 

OSMANLI - İT ALYA HARBIN.)E T~Aı3-
GARB ve ADALAR MUHARE:.dE:.JI 

,ltal1anlar metruk gemiyi Jedeıe aldı 
Tokal 18 kerte bir ıl-Oniişle gel

diği ıstikameti tutarak sahile doğ
ru tam yolla kaçnıağa ko3·ulunca 
l>eş ital3 an harp gemisi de ateş e
de ede takibe ba~ladılar .. 

'fok•t h;ıla toplarını kullanını -
yor, kapağı selamete atmak i~in 

varhızile Prc\·cze ıstihk3.mlar111a 
doğru k.o~u) ordu. 
Taarnızun beşinci dakikasında 

saat onu yirıni geçe Tiirk de~tro;ye
ri kendisine sa,·rulan ~-üılerce 

meımiden beş isabet ah111~ bulu
nuyordu. 

Bu ısabetlerden bİı'isi kıç ka -
maraya ''aki o)n1uş, bura)-ı par(a-

1 
Jamıştı. İkincisi baş salondan ge -
çerek mangada infilak etmi~, iki 

1 

eri yaralamıştı. Üçüncü isabet To
kadın ınühinı noktalanndan o]aıı 
iskele ınakinesile kıç ka<allını ip
tal etmi~. kazanda patlı~·an bu 

İtalJan &en111cri metruh. 
yi Yedeğe oıltp hc"aber gOli 
3·eceklerinılen ~elke ilcri<I< 
duğu kayalardan kurt.ımlıP 
edilerek tekrar kullanılır nı" 
zas.ile vcrihni~ en tahrip nıutİ 
desi nıürt·ttehı.tı ıniiteessir 

En sonra geıniden a~ rılan !ıiİ 
mai~·ctiııdekilerle hirı;ıte 

is.tihkaınlaı·a ~ıgındılar. 

Lakın İtal~·on1 geınilcı·i. 1 
oturan Tiirk de- lro,·erini ta 
imha etnıek için b.u \·azi~ rtl 

ateşe dernr.ı ettiler . 
Atesin kesif olu'lı n bir .J. 

üzerinde ~aralı Tokat muhriııl 
tünde toplaııı~ı geıninin terk 
nıesini de çok güçlükle ba~a~ 
sebep oldu. 

Artık otomobilin yold:ı kalması, 
ırıotörün bozulması imkanı yolı:t.•. 

aat onda Şişliden yola çıktınız 
mıyd., onu yiı:.mi geçe Büyükdere
de bulunacagını muhakkaktı. 
Kocası: 

İtiraf etti: 
- Arıyayım, arıyayını amma, 

eğildikten •onra doğrulamcyc·ı·um 
belim aknyor. 

- Eğe· mot<irü ~dbuk düwlte
mezsen ! emeğe gecik ecel(' ı B ırşey 
değil bizim komsular d~ yolda 
kaldığımızı duvaı-larsa bizimle alav 

Pirinç unır 
Çamaşın yeni imiş gibi bir h.ıle 

getirmek için kolaylık vardır: Ya,. 
rmı litre suda bir kaşık p;rinci 
on beş, yirmi dakika kaynatınız. 
Suyunu bezden geçiriniz. Pirill<'e 
t~krar temiz ılık su ilave ediniz. 
Bununla perdeleri, dantelıilan, 

mw;linleri, ince çamaşırlarınw 

yıkaın&kta kullıınınız. Çün\>:ü pi -
rirı~ amidonu bu işi mükemmel gö-

Saçlarınızı iırçalamak için öne 
doğru eğileceksiniz. Bu suretle saç
larınız daha ziyade dağılmış olur. 
Bundan sonra fırçayı upından tu 

tarak, alnınl2dan geriye doğru fır· 
çala),nıZ. Sonra saçlarınızı tuta.ı:1 

tutam ayırarak fırçaya devam e
diniz. Bu suretle saçlardaki bühin 

tozları almış olur. Takriben beş 
dakika dev&m edecek olan .bu fır

çalamadan oonra, •açlar temizlen

miş olur .. Ayda bir de şampU\'"~ 
yapan asını unutmamalıdır. 

Limon ve portakal suyu ellerin 
beyazlanmasına hizmet eder. Kay
namı~ patates suyu da a) ni vazı 
feyi yapar. 

mermi Ha~an oğlu İsmail ismin • 
deki ate~çiyi şehadete kavuştur

muştu. 

Dördüntii ,.e beşinci isabetler: 
Yine ba~ta \'e kıçta tahribat yap
mıştı. İlk nıeı·minin yanlarmda 
deniıe dü~iisile silah bftşına seğir
ten ) i~it Türk denizcileri IÜ\•a -

Tokattan ilk indirilen fili 
yaralılar konurken filikanuı 
başında iııfiliık eden bir nıcı 
tahlis \a~ıta,ını alahura t t 
den yaralılar denize döküJl)l 
cak ikinci filika ile taşınma! 
kin dahiline girrnişti. 

Yaralıları karaya götüre' 
kadan ba,ka rnsıta kalma 
dan diğer miirettebat H 

kendilerini denize attılar .. I> 
tında biı' cehennem ~·üzme ~ 
ıu ba§"rarak karaya varabil' 

- Hani bir kere de Yeniköyda 
italmıştık. 

Karı kocasına sokuldu: 
- Merkeze baı; vurduk, yorgun 

argın bir otele düştüktü. karbu -
ra,tör tıkanmıştı değil mi? 

- Evet ... Fakat bozul<luğu bu· 
hıp düzelttikten sonra yola çık -
ıı-akta da ba~l<a bir sevinç vardı. 

!cini çekti: 

- Ne güzel zamanlardı onlar ... 
t;;mdi insan otomobile binmekten 
U'Y'k almıyor ... İşte gidiyoruz .. 
Heyecanlanacak bir şey yok... İn· 
•an bir lastik patlasa da durup bi
raz etrafı seyret~k diyor. 

. . 
edecekler. Zaten otr>mobili aldık 

alalı bizi gözle yiyecekler!. 
- Yahu ·irmi sene e\'vel böylı 

şeyler düşünmezdik! 

Karısını ba>ını salladı: 

- E .. Yiımi sene oldu ... Yirmı 
sene evvel yirmi ür y~ındaydı,rı .. 
Kocası sigarasını attı. şoföre: 

- Benzin borusuna bak! dedi. 
Sesi ne garip ~:knuştı? Bunu nr 

kat'i söylemişti? .. B.Jir gibi söy -
lemisti! Yoksa .. 

Karısı koca,ını ,·a·ıı a ça ;rdı. 

rür. 

--~ 

A lakok yumurta. 
lar için 

Alakok ~·umurtaların kola!·ca 
kırıLmasına mni olmak i'in bir u
su! vardır. Yumurtaları ka; !"ar su· 
.,"a. atn1a.,.1lcın e\·vt:I, SC'"llk S..ı\'J aL 

ı alı ''eyahut ~4J~11k ~t ile ısiatıl .. 
r ış bir bczlQ sil!'l"cl :Lr. 

--ır--

Temiz diş 
DışJerinızi ucuzca tem 1z !enH:.K 

ister misiniz? Dı~lerınizi da!ma t? 

miı blllundurmak için sabahları d;şl 

tozu ile, bulunmadıgı takdırcle bi
karboMt ~ö sad ilt> fırçala,·.nız. 

Uyvusu:ıluk 

---<C>---

Kdını sevdiren 
h'r gudde I 

'nroid P:4idMi kadınlara ~l kan.11-
Mırleril'ıt \."e'ren b:r l'nddedir. l 

Iss ('ocu.k. crıı<" ktt. ola-eaJı: ~-....._ ya.k.. 

ıa.tıkC'a., 'f'irokl ıtıddtm b-ü ·urnJ"·r baş
ar. Erkek f'O<'u.Jı:lanta ~tt"r kaJu11a.wma 
yasma l'r-lditth .. ri \U.!t o pWd~ buJur
ae df', kız.f.\rd.a ckı.t-..... ziyade... Hf'lki 

•eı\( kız bo:rnıın:ı t.ncidr·n, :tJhut prria11-

tadi4n ,C"f'"rf{anhk ıa.tliM'a.~ı iC'İIJ l:'f"Nlan

hk d41ı,ı ',\·i &ÖriHwiib 4!İ'.\'t' ... 

1-a.kat 'l'ırt•id gudrlı:c-~uin lıı"·rirr" ... i bü 
tiin kadınhk hıtl;? 1 ı htt::~ı,.,1 11 1", o. 
biı~iunl'Sfof' ~rıı" k.··:n kal~Pan. dara· 

~ık kalır. Gllt"!.U yuk~lr-1~ ı.. YU.tudu f'n 

.Um~ı.ı. <'iWi dounJ.. olur. O ı-UnJ~rde 
fa.zfa. !"arti:nıil.an derman,.ıı dü ... f"r. 

rinin bilınukabele: 

- Ate~ 
Emrini bt"l<ltmi~Jer, bu enırin 

verilme~·i~inden ad.e.ta miiteessir 

olmu~lardı. 

Tokat irin sn \'aziyet ve şanlar 
i~inde kurtııluş imkanı kalma -
n11ştı. ~"l<·~aff"nİn fa•lalığJ, Tiirk 
de~lrtısrrirıln istihk&mların ateş 

nlt>nzili d:;?ıil le girmesini fii~leş· 
tiriYor. ital~-an gemilerinin ateş 

e~o rtle takibi ,·azıyeti çok çetin 
bir safh:,_,-a ~r:ku~·ordu. 

Tokadı bu nziyetc sokall 
man gemileri, iki buçuk ınil 
fe ile onu takip eden Aııtal>J 
royerine ate~Jeriııi te\~cih t 

)erdi. 
Fakat Antalya sıi\.ari•d 1 

tlın uörudıbı taarruzu görfir 

m~z ı:l'lar;·nı derhal faali~rtf 
('İrınekle berahi'r (;oıncaf$1 

banda ederek Prcnze i,tilı.J 
)arının atese haı.ırJanau 1 

Bır müddet sustular Camlardan 
dışanya baktılar. Manzara gözıe
r;nin önünde kayıyordu. 

Kar:ı51 yine içini çekti: 

- Motörü mah•us "CD b:•zdun 
değil mı? .. Yirmi sene ev\'elki g:c• 
volda kal:ılım dive <en vaptm de- · . . ı 

ğil mi?. ı 

Evet o "aprr•stı ... Yirmi •ene ev-1 
vele rüe11 etmek, zamanın akınt!-1 
sına ka"ı yürümek ... Bu ne .J , 

ne bev h ude bır !'meldi ... 

Bl. ~,k am· Ş .u.dcba~ı J ~ 

TURAN Tiydtrosu,ıda 

Uy~ ııscıluga karf kolay bir u

sul vanlır. Bir litre suda 10 gram ' 
sulfat df'ı üd eritiniz. Her at;~a!r 

) atrnazdan e,··ı:eJ 1- !"llJhjlden bir [ 

ca\ fi,.,c;; ıı:z. );r.ıcey~ hay et 
edr-c~ksı n,z. 

Gf'nr kı7: ka.<hıı clcr.ea. fi :~uthl" lın

:rıhnPm'.ı; oluN!rA, C'Mı:~ ann1"'4tf v'7"Daz. 

Gf'bf' katsa, bile "'•l'U~nu ~ıam,r•t,e 
f"ric;,f.irf'ır.t-ı. tlurup <lu~urlrrn t'ii,itrur. 

On d>ki~ a daha kaçnıa~·ı siir -
diiren To~at. Kalaınıç koyunda 
hastan J.nr~ tfti. Dü~man atesi a1· 
tında sık"lıC-a oturan dt-Sfroyetden 

yarah Yf' ~t>hHler ç11'ar1ldı. Mii • 
rrHt l>a! !'rmi,·i tahrip ehn~k isti
~·or1~rc\1 l 'nh~t sü,·ari buna n1ii -
saadt· \ t'"rmf'tii. 

menziline girınek i~in 0Jaı1tf 
zile geri~ e dönmli._., A~;a ~ t~' 
da'it öniinde bulunan iki Jt 
sk~\'lının kendi rieat hattoı' 
mek iiztre ileri ahlt~l;n- n:ı J' 

Prc• czrre gir mi,. bu taa • 
ve in1l1a etliln1ekten Jak~ı..,,ııı - Evet, dedi, ne iyi zamanlardı .. 

Büyii1ı:dereye geldiler. Sar·;Jde-
•i gazinoda otmdular. Birer b;ra 
~~'iller. Dt'nizi seyrettiler. Öğ~)2 
doğru kocaııı kaH<tı. Şoförü cağır

madan otomobilin etrafında dö 

nendi, sonra geldi: 
- Haydi artrlı: gidelim' dedi. 

Birden bire gözleri yaşardı, bi:r
birlrrıne sokuldular: 

- Benlm ihti.var karıcığıı·'ı< 
- İhtiyar kocacığım beoıın! .. 

,... s O M E R Sineması da 
İMJ>EKİO AltGEN'l'İNA'ya rekat.et ıtden İsp..,,yol mngallniy.,.i 

ESTR ELLITA CASTRO 
SEV 1 L BERBERi 

Gili.el ve harika filminde dans ediyor ve ı.arkı 1-"li.Y itiyor 

• 1 

Sinı " - T'\Ot:o \'aryet 

Sııu'ıtfl;iir \,\• 'T ,.e 
arkE! a,.1

<u • Sa bin ... Sesı ba 

ıı>.J\ru ~rıno rı K ll. 

!l·'l !\: "D n F. s 

.;:.~ -~L{ fut-ı 
J{or .cd: ~ perde 

'-'• • arl,ı. K o\LP SlZILA H' 

CAROLF LO'.IBARD-GARY 

GR .... T-KAY~RAN'CıS 
ve 

POLİS A\ er TABURU 
:T Ll\'Ü'GSTO!\ 

B'ivük G !'..<GSTER fil.,., 
SinPr, "'~ n. 11 den itiba""n I 

.--
D_e __ \~".':lı matineler---:--! Bu'1in saat 1 de tenzilfıtlı matine .. ,.... _ 

BÜTÜN MATBUATIMIZIN MÜTTEFİKAN yazdıkları gibi 

T 0 R K F I L M C I L I G I N iN Z FER T CI OL 

K A HVECi G 0 Z EL 
1 PEK VE SA R A Y 
IZMİRDE ELHAMRA 

Sinemalarında 
Büyük Muvaffakiyetlerle devam Ad~yor 

YAVUZ SULTA E i 
H/ı.lif elf!r Diyarında 

.!o. ıoo Vıtz M. SAMI KARA YEL 

Hatay ba-.aliai : Türk oğlu Türkler 
Günlerce meçhul bir semte Doğ

ru yürüdükten sonra gıdeceğimiz 
yeri anlamağa b~ladık. MlS>lr 
Memlüklerinın üzerine gidiyo.r -
cluk. 

İ'k silahımı Bilanboğazı denilen 
bir yerde bir adamın üzerine çek
miştim. 

Pek iyi olanıyan konak mahalli 
Payastan geliyorduk. Ahali· Yt' -
nıreri ordu&unun geldiğini görür 
görml".l nesi var, nesi yok alıp lı:aç
mı~lardı. 

Ordumuzun önünde giden alun
Cllar da bu kaçan aJıalinin geri Jı.a-

lan şeyleıini yakıp yıkmı~lardı. 
Mkis ve Ceyhan nehrı üzerine 

yürüyorduk. Biz İzmiı'den Konya
ya doğru yürürken ordunun İran 
ütıerine gittiğini' ve İranlılarla 
muharebe edeceğimize inanmıştık. 

Halıbuki iş şimdi değişmişti. Cey
han üzerine doğru yürüdüğümüze 
nazaran Meıınl.iıklerin üzerine sal
dıracağımız belli idi. 

Hakiki Türk olan şehirlerden 
geçiyoruz. Hatay havalisi bunlar 
Türkoğlu '11ürkler .. Bu ahali bi.Men 
ikaçmryorlardı. Bi-ze her türlü ik
ramlarda buhırıuyorlar w evleri-

ru bize: t:tljıyorlarclı. 1 r ..... , S• 
C>lll' kurrrı.u;o;·duk. i;ıc h~lı.-; 'J'" h.-

1c:r bt.nlı.r<l!. 

Aı,adoluJJun iri \'e çekik gö1.lü, 
wl•k vüzlü, geniş ı;muzlu, b«hır 
boylu kılh ve kahraman köyiiikrı 
nereye git,,,el. bizi daha evvel kar
şılıyorlar ve sevinç avazelerile bi
zi alkışlıyorlardı. 

İşte, babayiğit Anadolu Türk
lleri bunlardı. Kuvvetli ve mert 
adamlardı. Ölümden k;ork..mıyan, 

vatanları için canını feda etmek
ten çekimiyen bu adamlar, muh:ı
l'ebe meydanlarında herkese nü -
mune olurlardı. Yenıçeriler birçok 
kereler muharebede düşman rorile 
bozuldukları vakit bu gördüğiim 
Anadolular bir adım dıİhi geri at
mıyarak en kalıılıar düşmaııı bile 
boz;gunluğumuz zamanında kah -
rederlerdi. 

Anadolu köylüleri çok misafir
perver insanlardı. Gittiğimiz yer -
de: 

- Hoş geldiniz, se-falar .ıetir ıı;. 

A<. J; ,., "'''"" bir nııı,iiıi... 1 
GfiL kan1a,ta·aıı b:r ihf,aın... 

1 Ha~·atı ne~'tlendireıı bir :ı~ktHn~ 

A!} /"s'E
1

R~;~,~\DI 1 
Fran!<ı.ızca 

Amerik~nu1 Jfctroı:ıoliten ope

ra~ıııln en varlak Yıldızı 

(,.l~A : •• ,,14.>0i.E -
MEL\ Y ' lJOUGt,A~ 

Bugün LALE •int>ınasında 
}~l1tn ...,e,ilt> nıu ... rkı d~in~ u ... ının 

lu ıı~ en nırlotlileri olan I.n 
Tr<.t\·İ~ at.-.nın alt'~ini.. Alano
nun ıztırabını .. Madam B\,;T
'l f.RFJ,\''nin kederlerini ... 
\Jarthanuı ihti~anıını ya~ıya

cak tıhın bu hak.iki ~aheseri 
z~Ykle se~-rediniz .. 

DiKKAT: :,imtlı~e kadar ge
l~n Harp Juı·nallarının t:n nıii

himmi. 
1'iirk<'.t> P#t' amunt Jurnal 
Bu~iiu !-,aaı 1 de tenzilitlı 

nıatine 

nr.. a 1<P ~<~:<.l. 

Dı~ rı t.'k t..;;, 1 e\.1('' IH\ ·ıft -
likıerinc göt .... r~iy~,,.l".tlı. K 'unl~ı· 

ke.:ııyürlar. ,;.ay un. karpu:ı gt:~ ıri

yorlard .. Daima biLe: 
- Kahramanlar!. 

Dıye hitap edıyıorlardı. Ha>buıki, 
diı;er Arap köylüleri, bizleri gör
dükleri zaman dağlara kaçıyor -
lardı. Bunlarıfl :bu hali içimize iş
liyordu. Bunlar muslüman değil 
miydi?. 

Anadolu köylülerı ·bizi yedirip 
içirdikten sonra yol yemeklerı -

mizı de veriyorlardı. Ben, haya
tımda bu kadar tokgözlü, bu de
rece memleketine meJ1but insanfac 
görmeımi~ti.m. Bizim El basanda, hı
ristiyan köylerinde bu tabiatte ın
sanlar yoktu. 

Konya Ereğlisinin yanında Ka
ran:anda Bulgardağı dedikleri 'bir 
dağın eteğindeki bir köyde, lbir ih
tiyar sırf Kurt Mehmetle benim i
çin kız~l'OTiı. güzel •bir kaz getir
m;şti. Biz almak istemedik. Liıl<in 

Zaten. crh,'' ·t<' tiruitl bir" d&h1 00-
~iır, hrm Ç<•rı•:.-u , lıftıl dt" anııf· iıı h"S· 

lt"\ı:biln1rk irin da.ha. k\n·v~tle itıo. 'r, f'<.ı· 

e:ulıi. dt.ia.<·a!ı \"aiolt cudde tf'-krı.r huvur. 
('ıl(•tık cloiııtıra, Ü(' elin "Qnr~. bir.u: 

kürülur, falıat rf"fl~f'il hlİ\"İiMf'k U;.U~

re, eunkii ro,·nP.un jyi ~ıtlenme.sl. tur
bü.2".. ohna.(;ı i('iıı ounn lııı.rOW).71u ı.~7ım

dır. 

KMlınlarwı c·ildini '.\IMnn-..ak, llCL(laM-

nı nzvn \lf' pou f;. 1' :ı.· a.p..a_n ... oı:tnı )o: ısası, 

kadınlan ~,·d•rrn ı.iroid ınddesidiT. P'L 

k.a.t o cudde faz.la..•;&. iıçlt'dii"-i 1·akh hı~n ! 
~k('-a '"·~ ll<'Pfe a<"f'le SıÖ)led:.ii ic:;n. ~u
muıı.ak t.enli, parlak c,a•;:ı. u;,_nHC'a kir
pikli blrka Bar.ı.tı. bir ara:ra ıe!ln<'r <'r
kP-klf'"ri ~u.-.tur&r.tlt b.ı.,Ka b~r t"'-d•:t"A ka
eıran da ırnıt o der ... 

Kanaryeniz var mı ? 
Kanarj anız \'ar mı? EyJt .. rın .ııı 

süsleyen bu gliçıik, zar f mıt llık

lar da hazan ha< alanırlar Mese- ı 
ıa kanaryaların ekseri) a ~ _.,.ı 

şişer. Bu takd dr. kanan·a a • · ce
nolin bam·osu yaptırmalıdır. Bı · ı 
kah\'e ka•·~ı krenolın bir bordak 
ılık suda eritiJa· n kanaı;• nın a
yakları .sa·~ .. h \'L ak~am bu b.dl

yoda Dnar dakika denm etme.- '1-

zere yıkanır. 

o lliTnr etti \ t 201 la yol hey·bemi
zin içi1 l ko\·du \'e şunlar ~öyledi: 

- Kahcomanlar. m, biz askerlik, 
~<·fer ne<ıır bilıriz. Ne .olu.r, ne ol
maz. Hey beniZ<ie bulunsun, afi
yetle yiyıniz, bizim çalıştığımız as
kerler için ... 

Dedikten sonra sözlerine ş.un -
!arı da ilave etti: 

- Ben, AvU6turya ve Lelıistan 
muharebelerinde Bali Bey ordu

sunda bulundum. Muharebe ettim. 
Anadolu sipahilerindenim. İki kı
lıç yaram da var. İkı <>ğlum da ibtı
gün Macaristan vilayetimizde a
kıncıdıclar. Allah bilir ya! Bu ~ 
lerde her gün iyi yemek bulmak 
mümkün değildir. 

Bazan, iyi olamazdık. Ekceri yer
lerde Ermeni ve Rum ahali ile 
meskun köyler vardı. Arap İk~'
leri de bunlara karışıyordu. 
Eğer, bu köylüler silahlarımız

dan k0ırkmasalar başka şeyler de 
yapabilirlerdi ve bizi açlM<tan öl
dürebilirlerd; 

(D 

#=--ŞARK Sinem sınd Edci 
Ekler 
KRAHL IJEINRlCH GEORGE ve HILDE 

ın oynadığı 

rabacının Kızı un ya 
Süper filmi 

Dım ak,._ım Bi"1·f1H. BİR. Hl'.YF.('ANLA StJTed 
P. .vuı C'ı ı ıc ·te ;ın• J cie-. y<1ruı P .. zar F.-.rt J ı 

Tfl\!l'!..l..TU MATİNELER s1.·e1t·rdc )e-!pr n 

En gtizel pı·oı:ı;.lnını tak.diın etnıek üı~re 

İSTİS'\.'H:N Bı SALIAKŞA'.IU DE<:İ.'ECEKTİ6· 
:\'lilvonl~ıra n1aloln1H". blitiin muvaffaki~etl4!r rekorunu kırıll 
Siııuna) a "Jm;iıı en •on AŞK n KAHRA IA 'LIK Ti:\I!' 

v ıı" ş j K ş 
Bas roUcrde: 

CLA\ 1DETTE COLIH-:RT - HE. 'RY FO ·nA 
'l'önıaınen renkli bir süper film -Cidden ~ayanı tt>nı.t~;:\ bir ş•b' 

Fakat. yeniçcıi akıncıları bır 

keıc öııde g&züktüler mi vay bu 

Rum, Ermenı ve Arap köylülerin 
haline .. Bu köylüleri daima hain 

gördüm. Llri lll bunlar Türk Köy
lülerinden daha mes'ut yaşıyor -

!ardı. Çünkü malları, ırzları mü

emmen olduğu gibi askerlikleri de 
olmadığından daima ticaretle meş

gul olup para kazanıyorla.-dı. 

Hal ıböyle iken bu hain köylü -

ler ellerinden gelse bizi boğacak 
idiler. Lakin ,dediğim gibi, alun

cılar bunların A.zraili idi. Biz bu 
ıköy lülerden daima paramız ile a
lışveriş ederdik ... K.orkuları ile 
bile ne verseler almazd1k. 

Türkler benim üzerimde öyle 
tesir yapmıştı ıkl, Türk ve müslü
man olduğuma iftihar duymuştum. 

Anadoluyu görmemiş oJ..a.yclım ... 
Türk ne demektir bilmiyecektim. 
Türk köy lüııü bana ruhumda ka
lan son hıri&tiyanlıl< hi;;Jerimi bile 
wıııttımlu. 

H~le o Kon) a ovasından 
ken Türkmenler, yurükleı' 
develerini, mallannı candaJl 

ya veriyorlardı. Bir yand•Jl 
lirhlı ve atlı olarak oı'<luya 1 

ediyorlardı. Bu giinüllület 
çok cengıi\•er adamlar vard 

On binlerce Türkmen ,·e ' 
ıba~tan tırnağa kadar sni>l1/ 
herşeyleri yerliyerinde üoıl 
!arı tertemiz milli luyafetlt 
duya koşuyorlardı. 

Tfulornen ve yürükloc (oJ 
gin adamlardı. Atlan !t' 
be6li idi. Her biri, yüzef 
gruplara ayrılmıştı. BB 
bey !eri vardı. Bir çokla!ıı;J 
!erinde kılıç yaraları J1l ıl 
Belliydi ki, bu adamlar 
muharebelerin kahrarnaJlı 
zileri idiler. 

Ben htanlbula geldigiJll 
yalnız yeniçeri görmüş ,.eııl' 
rilikten baska TürkleriJ\ 
veti yok zannelıni.,<Jtiın. I 
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30N24SAAT 
içindeki 

Hadiseler 

ABrnRDILAR 
daymm pzelesioiu dip!_., IDll

nablrınin ~ cöc-e, Alm&llyau.uı 
iıaJ.v,.ya ya.rd.ımı ber &-iiıı ılalıa !>aria 
b!ı- ~ aımaı.ıa.hr. füya elifi leşe*.. 

~uUeri Ski,:_yaya cmnclt men., 8- . 
da.o ~koedir. Bll'\)OI< ltt.nlerle Al
man lıarp -ıW«DM\ de ceı....ı.ı.ıır. Go

le.n byya<ec!lere ref.ı.M - lö -
pnnnndaJJ fazla. olduiımıa cöre. bunlar
nn ieablnd& poliole ...., idal'O ~ 
çalıştlnlacaklan nnmıcJYmd, "-. AL 
ma.nlaT İtal7an clonNJmas•nm J'•pnıı1a 
oü:Jc:tcdil' oJemMııft .. 7....,..alı: IBtib'H"• 
,a.r. Jı'a.ka.ı incWder aıı.na Kaialnya. t&J'-

Y""' meydanl.U -- bir 1...
oomboriımaa - .- *">ol 
.... gbl>el .. ~. 

p.ABLUBTA llA il İTALYAN 
TA YY All.ESİ YAIULDI 

'fral>luS cephesbHkC vadyelie yent 
bir cfeiiıPkllc o'"'•m.,t". YalnJa 
TnbluslalU iıaı,,...ı.na AJ.- üıı 

,..ptL.uı hucumAla bir lan&l'e -
lığı halini alımşbr. Meydanda 8% Ual .. 

yan t.ı.n.....mi!l .,._ ~-· ı 
iı...ı) anlar bıt _.y~ı terıı:eU11ı:ııer 
ve lngilioı bombaları Ik la.lırlp ed.i

bu ı.;.yyorelen bıi8blltun Y~ 1 
In,r;_:Jı.:ıl6f' rcldlkleri zaırı,a.n, hrr ta. 
tay,-ar? :uık<Lı:ı ne dolu idi. Y&but: bir 

ha.ııR•rda Ya.nmJll zt ıayyue IMıl
tur •• l-leyd.ilı.llın et.rafwd.& mebt:ul maL 
zenıe ve nıayl m.a.h,nıka.&. bulundutuna 
fOrr. i~IYoınlanu, Bnı·ad&n aıleü,.cdın 
~a c; h k hı. rı a.11 ~ ilin.a.ktıadı r, 

İ!liGİl.TERl'Nİ!I.' isTİ'LASI NEDEN 

Gı-:c·iıuı:iş! 
A.lma.n l u!J~iser lıeoba.Atıer gazetesi, 

bir nıakaJ~.'Jldt,< !fUnfan ~·aZl:f'Or. 
cBU.yttk lkJt.a.nya.nın istila.!J.mm re

cituncsi ıtebebi il-er~e a.uı~ıJaea,khr. Fil 
hJ.l.ık.a buır;un. Anw.-rHı.a..ıla harp Ievazı.... 
mı loklan &'Unden tu.ne artmak.ı.ad.lr. 
Buna r:ıukıbü .t\lnu.nya.ıun da. bu stok
lanıı nı-ilttreyc ıf(')Çİ;riJllM.'.siııe mini 

0
_ 

la.bilecrk d~ni-.::'1.lb ~.tnUen. l'Ünden p.... 
be ~rtmakladır.ıt 

AllERİKALJLA.R y AllDIJılA HlZ 
ı FCEKLER 

Aruuilf.a Bahriye Nazın ıtnoı.,,, Amo-
nk y dını ka.uunu li:Jİbaaı:nı lb6.. 

bu~an IJ,ınclye encumeniude Dıiidal 
ederk~ıı, bilha.s. ...... demiştir Jci: aa 

- ?nunu.tıdf"ki ttııelerde llliJaen. 
dt•\ eli ·ı, Bi.rlt"şık .-\merlka do~-

~~~ ... , ...... ~d ... _.!lltı:•--·~~~~ • .L·---4--·~ht""",,.a.. ....... ~~~~ .... ,l!fl~•~ll!l;'ll!ı~~~il).f!~'~:ılllllııllll--l!llıı!'ll!!ı!,..t!!ll'!!l~ıt!'l!ll!!ı!t'll~~ll!ı.t 
L.e-rk alemlerinin hazin neticeleri 

Romnyada toplanmakta o
lan Alınan kuvvetleri için dört 
hedef zikrediliyor: 1 -. Arna
vutlukta bilva&ıta Italyaya 
yardım için Yunanistanı kor
kubnak, 2 - Doğrudan dağ
ruya Selinik üzerine bir ha
rekette bulunmak, 3 - Bul
garistanla Yuııoslavya üzerin
de tazyik yaparak, bunları 
Üçler J>ktına almıya çalıf
mak, 4 - Libyadaki İngiliz 
kuvvetlerinin Selanikte yeni 
bir cephe açmaları ihtima
lini önlemek. 

bununla bıtrbia bitmiyeceğini an
hyan Almanya timdi ablukanın 

tesiri ve yukarıda işaret ettiğimiz 

tehlikenia duycıuu içinde başının 
çaresini aramaktadır. Yıpranma 

loubine çevrilen harpte Almanya
mn yt!(ine ümidi Avrupa kıt'a••· 
na hiltlm kalmak, İnıPJj.s ordul.a· 
rııwı ihracına mini olmak, müm-

ktin olan zaman boyunca müdafa
ada kalmak ve hadiselerin inkişa
faı beklemektir. İşte, bunun için
dir ki, Almanyanın Balkanlarda 
bir hareket yapması Bll'Ul gelıııif 

addolanahim. 
İlk merhalede yapmak ntiyeee

lli şey Jllal•r olabilir: 
- Yıq1Nılavya ve Balgari.stana 

ittifak teklif e:rlenıek, bu teklifi 
seri v& müsbet bir netk<ıye bağlı· 
,-abüdifi takdirde Yuc1Nıbvya ve 
Bu.lpriatan 70.hı ile doi'rudan doğ
l11,)'a YD.Dan t.praima aakıor ce-
çirmek 
b- Y-lavya ve Bulprist.aaa 

teeaYiiıı etmek n ba iki devletin 
aıüdafaaıııııı yenırtiye çalışarak -
t;eıaniğe, Dedeağaca, Pireye in
mek, Yunanistaaı işgal altma al

mak 
<>--Yunan ordusunu geriden vu

rarak Adrlyatik ağzını kapamak 
n Yunan sahillerinde tesis ede
ceği üslere denizalblar getirip 

monte etmek ve Akdenizde hava 
kuvvetleri ve İtalyan denizaltıla
rının da yardrmı ile İngiliz nakli

yahna 
olmak ... 

ve asker iihracına mini 

Görülüyor ki, Almanyanm en 
bil\·ük endişesini Balkanlarda. bir 
ce;he açılmasına mani olmak Ital· 

h-ımetini durdurmak ve Av· 
yan ~·· .. 
rupa kıt'ası iizerinde mudafaada 
kalarak hakimiyet muhafaza ey· 
lemek gayesi teşkil ediyor. ~un 
i in de İngilterenin ne yapacagmı, 
ç bı'lecemni beklemeden ne yapa ~· .. 

kendisinin yapabileceklerını y.ap· 

t bbüs etmesi ve bıınu ılk-
mıya eşe ld' B 
.. ah d yapınası muhteme il'. u u ar a . . 
arada Fransa ve İspanya tııennde 
de yeni bazı hareketlerde bulun

ması ihtimali ınevcnttur. 
Ancak, Alma11J'11 bu. hedefinde 

esum kızlar na 
uçuruma düşüy 

ıl 
r? 

İstila 
Artık 

tehlikesi 1Sovyetler Amc-· Yunanlılar ltal- t--· !Ttö~· ?'~r~:~ 1 
lngiltereyi

1

rikadan aldığı yanlardan 1000 --=~~~~~:'\::::iz~.~=ıı: 
Korkutmuyor mallarıAlmanya· esir daha aldılar ::a~;:;:~~e::e~~:·~:~ ~:~~::~ab;:: 
Londra 18 (Radyo)- Başvekil 

Çörçil, dün 1941 senesinde ilk nut
kunu söylemiştir. Glasgo şehrinde 
konu~an Başvekil ezcümle demiş
tir ki: 

- İngiltere yeni yıla hazırlan -
nuş olarak girmiştir. Bu bazırlık
larıo ilk meyvasıoı Libyada elde 
ettiğimiz muvaffakiyetltr teşkil 
etmektedir. Diğer israftan bize 
yapılmakta olan ve günden güne 
artan yardım, diktatörlere karşı 
açlığımız harbi azimkilr bir surette 
devama ve sona erdirnıeğe teşvik 
etmektedir. 

Bu harbin neticesi hakkında hiç 
bir şüphem yoktur. Fakat bu neti
ceye varmak için daha birçok fe
dallilıklar ve ıztıraplara katlan· 
mağa hazır bulunuyoruz. 

İn&'iltere ,!stili tehlikesinden as
la korkmamaktadır. Bitlerin, ada
larımızı istili teşebbüsünü geçen 
yazdaıı sonra eyUlle tehir etmesi 
ve eylulden de önümüzdeki ilk· 
bahara bırakması, diktatörü11 müş-. 
kül vaziyete düşmiq oldul;unu 
gösterir .• 

Demokrasinin «kalesi» 
(2 inci sahifeden devam) 

rebeyi nihayetlendireceği en kat'i 
ifade ile bildirilmişti. Hatta İngil
terenin sulh muahedesini hangi 
tarihte imza edecefi bile teshil e· 
dilmiıti. Alman tüccarları, teşrini
evyel ayı içiııde t.ıslim edilmek ü
zere, Cenubi Amerikaya eşya sat

tılar. Teşrinievvel ortasında sefe
re başlıyacak olan Alman vapur -
lannda yedıor ayrıldı. Fakat şimdi 
&ötüyoruz ki blllllar tahakkuk et
memiş ümitlerden ibaret kalmış . 
tır. Şu halde Alman gazeteleri, A
merika yardımı yetişmezden evvel 
muharebeyi nihayetlendireceğiz 

dedikleri zaman, ayni ümidi izhar 
etmiş oluyorlar. 

Faka! bu ümitlerin ve hu kana
atlerin ifade!İ ,birşeyi isbat et -
mektedir: Almanya muharebeyi 
nihayetlendirmek için ya ilkba -
barda yahut ilkbahardan evvel bir 
teşebbüs yapacaktır. Bu teşebbü
sün mahiyeti ne olacak? Buıw 
kimse bilemez. Ve eyhbude yere 
tahminler yürütmekte bir fayda 

yoktur. 
Ancak Almanya için bu söyle

aebilirse, İngiltere ve Amerika için 
de şu söylenebilir ki, onlar da ya
pılacak teşebbüsiln muvaffak ol
myacağına inanmaktadırlar. Ve 
İngilterenin geçen seneki va:ri -
yetile bu seneki vaziyeti arasında 
bir mukayese yapıldığı zaman, de-
mokrat devletlere bak vermemek 
elden gelml!'l. Hakikat şudur ki, 
nazi Almanye~n, 1941 senesinin ba .. 
şında, tıpkı 1917 senesinin başın
daki imparatorluk Almanyasın& 

benııemektedir. Hatırlardddır ki 
Almanya da o uman. Avrupa kıt
ası üzerinde haldmiyetini kurdnk
(an sonra, Amerika ile kar~ılaş • 
mıştı. Ame-rikruıın yardnnı gel • 
mezden evYel. ınlifadelır~·i niha • 
yetlendirmek icin giriştiği teşeb

büslerdir ki Almanyanın mağliı· 
biyeline sebep olmuştur. Biı· dev
let. şu ve bu vaziyetten e\·vel mut
laka harekele geçmek mecburiye· 
tinde kaldı(:ı 2aınan, mücadelenin 
yarısını kaybelrui' sayılabilir. Al· 

man gazeteleri, Almanyayı, gele
cek Amerika yardımından doğan 
endişe ile hareket etıneğe mecbur 
imiş ,Phi göstermekle, böyle va
ziyete düşmüş bir memleketin man
zarasını çizmektedirler. 

farzımuhal olarak muva(fak dahi 
olsa yine Avrupa harbini kazana
cak değildir; çünkii kazanmak ve 
denizler aşırı İugiliz imparatorlu
ğunu yenmrk inıkbına sahip 

değildir. 
~TEM İZZET BENİCE 

' 

il 1 ? Atina 18 (A.A.)- Dün muvafia- yor. Fakat bur.ıda tabr;katörün genç 

Ya Jo Uyor ar. yakıj>ıklı orlağı z;ya kondisini yağmur_ 
riyeiimizle neticelenen harekat es- lu bir gecede kandırarak Mulenruje gö_ 

Kaçakçılığa kar f ı 

Amcrikada bir İngiliz 
le.isi tclıı.iif 

- .. -
usıunua 

edildi ını l 

nasında müstahkem mevziler zap- türüyor. Orada sarhoe ediP bir randevu 
tettik: ve düşmandan aralar~ndan evine atarak bu hazin zevk Aleminin 
birçok zabit olmak üzere 1000 esir sonunda kızcağızı Jurlellyor. Lamia bu 
aldık. Esirler arasında. ahiren Ar- halde artık eve dönemıyoı· ve ilk defa 

navutluğa gelen 7 inci fırkaya m<>n 
sup 78 inci alay kumandanı alb·' 
l\1o1Pgetti de vardır . 

Vaşington 18 (A.A.J - Suvyetlor 'C' L' b •k 
Birliginın Amerikadan yaptıgı mü· .r OTt TQ Tl Q~tn~ 

duydugu nşkw, ıhtirasın t-f!sirile Ziyaya 
metres oluyor. Buglanıyor. Ağacamiinfa 
arkasındaki sokakt.J !\Iadam Öjenin.in 
evinde tuttııkları bir odada böylece be
raber iki ay gı-çiyor. lkı ay sonra Ziya 
yavnş yava de d,işiyor. Lfln1iuya olan a... 
tc 1 i ihtirası hufi.fUyor ve He;~.ad i.ı:;mindel 
gen.;.· bil'doktoru •ça<:uklLık: nrkad.:ısun.> 

1 
diye l<inıiaya takdim edıyor. Ştmdi bir 
arife gecesidır. Ziya cTey1.eme gıdece
ğim> diye gece eve gelmiyeceğinı Ll
nıiaya sOyJerniştir. Llmia odasında yal
nızken doktor Reşat geliyor ve Ziymın 
gitmekten vaz geçtiği bahnneslle odaya 
giriyor. Oturup L:lmia He braz konUj
tuktan sonra cebinden küc;iık bır ,;:ah
ve rengi ş~ çıkanyor. Lamia bundan 
sonrasını bize şöyle anlatmaktadır: 

bayaalar meselesi ile bunların b•ı
yük Okyanos vasıtasile Alman -
yaya kaçırılması ihtımalleri son 
İngiliz - Amerikan müzakereleri 
€Snasında muhtelif vesilelerle mev
zuu bahsolmuştur. 

Bu nokta, dün matbuat miımes
sillerini kabul eden Cordell Hull 
tarafından ifşa edilmiştir., 

Cordell Hull. garp yarım kür -
resinde kaça-kçılığın kontrolü için 
bir İngiliz üssünün tesisi teklif e
.:ıildiğine dair verilen haberden 
malı'.unatı olmadığını ilave etmiş -
tir. * BıulaPoııiıo, 18 (A.A.l - Slefanl: 
Diiıı Baclapeşte ile N"8J'Y&rod a.raııında' 
J"Olcu sehr1eri yapuı blr tsy7ue ·~a&"Y
varod'da yere inerek ka:pakJanmış:tır. 

8 k~i kurtvlmııta mavaffıı.lı: Olmll4 • 
tur. 

--<><>--
Amerihada Buhran 
olacağı söyleniyor 

( 1 inci sahifeden devıım) 
lefetin lideri Wheeler, münaka -
şalara iştirak etmiştir. 

Whet!ler, harpten evvel Amerl -
kanın Londra ve Par is sefir len 
Kennedy ve Bullitt tarafından gö<1• 
d<ırilen raporların nt!şrini istemiş

tir. 
Matbuat mümessillerini ka-·'lli 

eden Ruzvelt de bu hususta şah
sen münakaşalara iştirak etmif ve 
bu esnada pek ııeş'eli göl'iinmüş 
tür. 

Ruzvelt, <lleisicuınbura kan ıll 
layihası ile verilecek olan geni' 
salahiyetler:in bir tehlike teşkil e
dec€ğine• dair ileri sürülen idd;a. 
lara i<tihza ile mukabele etmistir. 

AMER!KADA Bl:R BUHRAN 
BEKLENİYOR 

Vaşington 18 (A.A.) - Meb'u;1'ı 

ımeclisinin hariciye encümenincı.e 

beyanatta bulunan St.i.nuıon de -
ıu;ştir ki: 

•- 60 nihayet 90 gün içinde bir 
buhran karşısında kalacağımızdan 
korkuyorum. • 

Mümessiller meclisi azalarındarı 
-birinin sorduğu bir suale cevabeı1 
Stimson, •kira ve ödünç• ka!lun ı
nun Amerikayı harbe sürüklemi 
yeceği kanaatinde bulunduğunu 

söylemiştir. 

Ruzvelt pla11da ~adi
lata razı değil 

Vqinc'loa. 11 (A.A.) - Radyo Ko
-biya: 

Roosevett, dün matbuat loplaıılum.. 
da beyanatta. bula..ıua~ Ye şöyle demif
tlr: 

- Kanan liyihasnı.a. bazı t.a.hdidM 
ltonulma..sı tekliflerine hio razı deii _ 
lim. Lôyihsys böyle lebdl<la> konu
lar.;;a. ayni K'm4°da Re.isicUmhu.nm. 

Y!-pa.mıyatait lflert de tasrih etme,ı 
unutınamah. 

Rei.~ieümJıura1 ka.ıkUn llyilıasında~ A.. 
merilta;ra. İnciliz ve Fra.n.ıııu donan -
ma.laruu satın a.lmayı mlisaade edec~ 
~e dair m.'\.dde-ler oldufu ha.lckında 

bir razetede çık.111 yazıJ[lr icin ne dü
fıinflutti M>rulmuş, Roose-vclt, gülerek: 

- «Knn~renin Alman tuosunu ela 

sahn almak lc;in s::\Jablyet vel'eb:..ltte
i"ini tahmin rrferiı:t.» 

CevaJ>1nı verın.iıpt.i.r: 

ReisicUmhur söı:k-rine şunJaxı da ili.
ve etm.işUr: 

- Her yirmi dört sa.:ı.tte blr deilşea. 
bu dünya.da. ba.ıı şeyler olabilir, Bugün 
tedbirnlıl buna l"Öre almaJıyız. Proje, 
tehlikeli i~Tere gİ.rifnıenıe mant olma.. 
7or, fil.kat bana kıa.nın.lz, Rt'Jslcümhü
runu.z lehlikell 1$1ere ruı.,,,.eyl kal'!y. 
yen arzu etmemekıedlr.ıı * Koneuhag-, .. 8 (A.A.) - Kove-nııae 
clıvarıuda. termoınetre sırınn altında. 2Z 
dereceye dti.şıııiiştür. * Berlin, 18 (A.A.J - Stefanl: M..
hıı.r piyanM johanıı Shıı.uss, Berlin'ia 
:.:inde kan ıeblr!ewııesiııdeııı :ı 

da bir yangın 
Detroit 18 (A.A.)- Yangın sön-

dürme servisinin clcle bulunan bü · 
tün efradı, Dearl>ortl - Micbigan
da Ford nıotör fabrikalarınm ya -
nında vukubıılan bir mfilak neti-
cesinde !;•kan yangınl söndürınc'\! 
gönder ilru ·~ierdir. 

Y:ıngınnı bir kast c,,.,ri olup ol
madığının tahkiki için adliyr me
murları derhal vak'a mahallıne 
gitmişlerdic. 

• -..). -, ; '- r _,.,. t ~ · , • , 

Yirmi kilo 
Esrarla bir şe

beke yakalandı 
Polis kaçakçılık bürosu memur· 

lan Orhangazi, Gemlik ve Yalova 
ile İstanbul arasında esrar kaçak 
çıh ı yapan mühim bir ~ebekc ef
radını yakalan- tır. İçlerind~ 3 ii 
kadın 3 Ü erkek ve 1 i çocuk ol~n 
şebeke efradı 7 kişidir. Bunlard ın 
bazıları dünKumkapıda ell.erinde 
bavullarla yakalanmışlar ve ba -
vulla Be~iktaştaki apartmanla -
rında 20 kilo esrar bulunm~tur. 

Tahkikata ehennniyetle devam o
lunmaktadır. 

Asker gözile 
( l inci sahlfcde.n devam ) 

Günün, harbin neticesi üzerin
de müessir olabilecek en mühim 
hlldisesi, timdi Kuzveltin İngilte
reye yardım pliw üzerinde temer
küz ediyo;r. 

Amerika Bahriye Nazırı Knoks 
dün, bu planı mclı'usaıı meclisi 
Hariciye encümeninde müdafaa 
ederken, Amerikayı da hakikaten 
endişeye düşürecek bazı rakaınlar 

zikraıtmi~tir. Bu rakamlara göre, 
mihver devletlerinin mecmu hava 
ve deniz kuvvetleri kar~ısında A
merika, daha çok zaman evvel ken
di mevcudiyetini düşünecek va
ziyete geçmiştir. 

Zikredilen rakamlara göre. İn
gilterenin elinde 25 bin, mihver 
devletlerinde ise 41 bin tayyare 
vnrdır. Aınerikada ise ancak 6000 
tayyare .. Bir sene sonra İngilte

renin 45 bin, mihverin 49 bin tay
yaresi olacakmış. İngilizler ancak 
1942 haziranında müsaviliği temia 
ede b ileceklermlş. 

l{noks mihvıorin denlıaltı kuv
vetlerine ehemmiyet verdiğini ilft.. 
ve ederek, diyor ki: •Öyle zanne
diyorum ki, mihverin 1943 deki 
denizaltı gemileri 500 ü bulacak
tır. Birleşik Amerikanın cenubi 
Aınerikada yerleşecek müteorrı:ı: 

bir kuvvetle karşılaşınası ihtimali 
vardır. Tehlikeyi önlemek için ha
zırlanıncıya kadar, bize vakit ka· 
zanıill'acak olan Büyük Britanya
nın deniz kudretini Almanyanuı 
yıkmasına ın3ııi olmamız lazım .. 
dır .• 

Sonra diğer rakamlar: So-nk!nun 
1942 de Amerika donanması 34! 
parça, mihver devletleri 803 parça.. 
Sonkô.nuıı 1943 de Amerika dnnan
ması 422 parça, mihver donanması 
962 parça .. • 
Yalnız şu rakamlann bel3gatl 

Amerikanın düştiiğil büyük endi
şeyi bii tün çıplaklığı ile ortaya 
koymaktadır. 

Ruzveltin İngiltereye yardım 
planı Amerika efkarı umumiye • 
sinde müznheret gördüğüne göre, 
kabul edileceğe benziyor. Amcri
kadan gelen bütün 1sesler bu mil· 
..Jıereti.u 1Plıindedir. 

Çakının ucile buradan aldığı bir 
miktar beyaz tozu burnuna çekti. 
Hayretle kendisine bakyordum. 
Anlattı: 

- Gripten bir türü! kurtulamı
}'"ıum Lamia han;:m. Bu hari.ku
lfule ıbir i !aç. Hem nezleyi geçır
me, hem de hafif bir zevk v""e
rek üdl's yollarını t"mizleme nok

tasından iyı hır t<'I'lip ... • ve kol -1 
tuklan kal tı. Şişeyi parma.darının 1 
ucile tu•arak yanıma geldi: 

c- Bir parça da SlZ alsanıza .. 
Havalar berbat... Nezleye karşı 

·kendinizi önceden kor-u·muş olur
sunuz! .. • dedi. 

İliıçla başını hoş olmacıgı iç•n 
wşekkürle reddt!ttim. 

Teklifini sürdürmedi. Gülere <: 

·- o halde sizin yerinize ben oir 
parça daha alayını!.> diye ayni şe
kilde bir miktar genzine çekti, üs
tüne de bir sigara yaktı. Yerine 

dönerek yağmurla karışık sert bir 
rüzgar camları vahşi ıslıklarla S>:
sıyordu. Gece hayli ilerlemiş, az
gın bir fırtına çıkmıştı. Bir dakika 
odaya tehlikeli bir yalnızlık çöktü. 
Sanki gecenin ağırlığı üzerimize de 
sirayet etmişti. İkimiz de konuş
muyor, etrafı dinliyorduk. Nihayet 
sükutu o bozdu; Gözlerini cam -
!arda gezdirerek: 

•- Gece fırtınalı Lamia hanım .. 
dedi. Yağmur, rüzgilr çok azdı_ :li· 
ya da gecikti. Galiba korkuyor . 
sunuz!.. Fakat korkmayın canım .. 
Yanıruzda ben varken .. > sonra, 
beni manalı manalı süzerek ilave 
etti: 

Yeni iaşe teşkilatı 
c ı ı.eı ııabllodeıı denm ı 

Bu umum müdürlüklerin biri 
kontrol işi ile, ıliğıori de halkın ha· 
kiki ihtiyaçlarını tesbit etmek va
zifelerini üzerlerine alacaklardır. 
Müşavere heyeti azaları, her Ve

kaletten iııtihap edilecek birer 
11attan teşekkül edecektir. 

Umum müdürlükl~r, bütün mem
lekete şamil kararlar da alabile
ceklerdir. 

Ticaret Vekili bu hUJJusta şun
ları söylemiştir: 

•- Statü teşkilatın esasları ta -

mamen hazırlanmış bulunuyor. 
Dcıliğimiz gibi Meclisten aldığı

mız salahiyetle yeni bir teşkilat 

kanunu hazırlıyarak böyle bir te
şekkülün kurulması için Meclis

ten müsaade talep edilmiyecektir. 

Hazırlanan esa•ları Vekiller He
yetine sevkettikten ve tasvibini 
aldıktan sonra mer'iyet mevkiine 
koyacağu. Bu is de pek yakında 
halledilmiş bulunacaJ<tır.• 

--·-o 
Ada iskeleainde eli 

baato•lu deli 
! Birinci sahifeden devam) 

lal hastası elindeki baııtonla ve 
' :yumruklarilc ikisini de döğmüş ve 

muhtelif yerlerinden yaralamq -
t.ır. Bıınlara yardıma gelen komi
ser muavini Cemalin d<! yakasına 
sanlarak ötesini, berisiBi yll'lnn 
akıl hastası güçlükle ylkalanarak 
IAiliyeye &öıı.derilıniıtir. 

•- Sakın Ziyanın b%ına bir k • 
za gel:ıniş olmasın? .. • 

O vakit ilk defa böyle katil .>ir 
ihtimalle titredim. İçimden bey
nime bir ateş çıktı. Kulakbrıma. 

yüzüme sıcak kan doldu_ Helecan· 
la titreyerek sordum: 

•- Aman Allah saklasın ... na
sıl bir kaza Reşat Bey?, 

Heyecanımı ürpertimi derhel 
ferketmişti. Küçük bi• kahkaha a
tarak söylediğine pı,man olm·;.ı 

gibi: 

•- Yok efendim .. d<'di Ben de 
neler düşünüvorurn • .. Ş 11 ere. 
de ise geliı' Her halde ahbaba •.e 
sadüf etmiş o'acaktır 1 .• 

Reşada fena halde içf'rlt'm;ştirr. 
Aklıma türlü türlü m~,·· m se\!e, 
geliyordu. Doktorun böyl" fe ı 

bir noktaya temas etwe ı T aııe, 

yatımı ezmiş gibi 'd l\Iah un ve 
kırgın ona baktım R, ~t ı· _Jldii 
ğümü sezdi c- Canjı'ızı ını sık 
tım Lamia hanım? el di. Ben bı 

cümleyi bir şeyden hat-erim ola 
rak. vahut sizi iğnelemek ;.,·., ıJ 

lemiş değilim. Bu kadar üzülm >. 

yin artık!. .• hem bunları sövlıi . 
yor, hem de adım adım bana va1<: · 
!aşıyordu. 

Sarıdalyem'n yanına gelince se
sine mümkün olduğll kadar yu · 
muşak bir mnna vern1(\g l'aşa

rak sordu: 
•- Ziya Beyi bu k l r fa.:ls 

seviyorsunuz öy 1e rr n v henın1 

karşılığıma meydan brnk r .. Jd"l 

daha vavaş, daha ılık 1 tı: 

- İnsan O nu k r vvı 
doğrusu .. Sizin gibi g• n güz•I, 
masum bir yavru tarafınd, :1 se -
vilmek yalnız 'Yla1.h~ri ·et c!eı::ıl; 

ayni zamanda buluruııaz. iri.,ılJY1e 

bir saadettir! .. • 

Bir ilanı aşka mukaddeme ma
hiyetinde bulduğum bu sözleri ni
çin V€ nasıl söylüyor diye yüzü· 
ne baktım. Dudaklarını bükerek 
devam etti: ,_ Fakat acaba Zi·ra 

sizi bu kadar seviyor mu? ... Ya 
.O• mii{:terek hayatıruu, macera
nızı bir eğlene€ sayıyor.. Sizinle 
gönül eğlendiriyorııa ? .. • 

Bu beklenil:ınez bir küstahlıktı 
Kıpkırmızı kesildim. Yüreğim tir 
tir t!triy,,rou. Belki ağzımdan fcnı 
bir kelime çıkacaktı. Fakat son 
cümlesine işaretle i.ktila ettim. 
Mahzun, sönük bir sesle mırıl -
<landım: 

•- Eğer siz bizim bu sevgimia 
bir •eğlence• diyorsaruz ben bu ı· 
dan sonra yalnız bu ccğlcnce• içit 

yaşıyorum ve yaşıyacağun Reşa 

Bey• .... 

(Devan .ı t'ar) 

Metreainin evi· 
ne zorla giren 

bir memur 
N4'antaşında Saılpaşa sokagın· 

da 1-2 numaralı evde oturan Meh· 
meL kızı Havva Nimet evvclkı ge

""' yansından sonra saat ikı sıra -
larında evinden fırlıyarak kura& lı 

koşmuş ve eskiden dostu olan ve 
bir aydanberi ayrılmış bulundu -
ğu İsmail Öt.demir isminde bır ıı•e 
murun evin kapısını iterek gec.e 
yarısı zorla içeri girdig ni \ ~C'li

disine taarruz etmek ist.cıdi iııı 

söylemiştır. Bunun üzerine nka 
yerine koşan memurlar !;;maili va 
kalıyarak tahkikata başlamı<lardıı 

Mide ıaacıııaa bir 
şişe tentürdiyot 

Vali konağı caddesinde Sümer 
apartımanı a oturan İzzetin biz
melçisi Fleni midesindeki sancıyı 
geçimı<'k maksadile bir şişe ten -
tirdiyot içmış ve birdenbire fena • 
!aşmıştır. Yetişenler Eleniyı ba.r

gın bir hal<ie Fransız hastaııesine 
kaldırmışlardır. 

Kaybolan koca 
Taksimde Bekar sokağında Vipo. 

lit apartmanında oturan Artin•r 
isminde bir kadın pofüe mü r~ı;aat 
Nlerek koca.'<I Aram Karabetvanın 

m 15 ;nci günü evden çıkarak 
bır da+ıa dönmedi~ · söylem, tır 
Polis araımaktachr. 
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Büyük Harpte Dönen Dolaplar 
No. 3 Yazan: l•kenJ• F. SERTELIJ 

11Göben" le 'Breılav'" ın 
melerine hükumetçe 

Boğazdan geç
müaaade edilmişti 

Talat, Yakup Cemili de bu su
retle İstanbuldan uzaklaştırmayı 

düşündü. Kendisine iki bin kişilik 
bir çete teşkilini emretti. 

Yakup Cemil birkaç müfrezeye 
ıyırdığı bu çeteyi çok kıaa bir za · 
manda hazırlamıştı. Yakup Ce • 
milin maiyetinde iki bin silahlı -
dan başka, o zaman Lazistan meh
usu olan Süleyman Sudi, Şakir (1,,

1 
binba,ı A.tı my,üzbaşı Ethem, l;l:r 
Ut ve Abdülhamit Beyler de bu
lunuyordu. 

Kafl<•s cephesine gitmek üze~.? 
hazırlanan bu büyük çete - kim· 
ııeye duy.ırulmadan - İstanbuldan 
'Jrabzona hareket etmişti. 

da (3) Almanlar bir hayli zayia~ 
vererek geri çekildikleri halde, İ!
tanbuldaki amiral ve sefirleri va. 
sıtasile Türkiyeyi de Almanyanm 
yanındaki harbe sokmak için İtti
hat ve Terakki hükümetini tazyika 
başlamışlardı. 

Alınanyanın İstanbul sefiri bu 
muva!fakiyeti göstermekte de ı;ı:· 

cikmiyeceğini kendi hükumetine 
bildirmişti. İttifakı yapan ve imza
layan İ\tihat ve Tu·akki kabine -
sini zaten kendı tarafına emaleye 
muvaffak olmuş olan Alman se -
firi hiç ~iıphe yok ki bu işi d~ mu
vafiakiyetle başaracaktı. 

·Almanya Türkiyeyi kendi sac 
larında harbe iştirak etmiş gör -
mckle müftehir olacaktır.• 

Gibi neşriyata başlıyan Alman 
gazeteleri İstanbulda bedava da 
ğılıyor ve Türk efkarı umunıiye-;' 
harbe hazırlanıyordu. -

Alman sefiri bir gün Bal:ııalive 
gelerek: 

cHükinnetimden < aldı -

\..__A_SKERLl __ K........;.lş_LERl_..Jf l 
'\cık rıma1a Davet 

B.11chkö7 Aııllerllk Şuıı...inden: 

l - Bu yıl askerlik ça;ıına gmıUş 3371 
dogumluların ilk yoklamalarına 17 
JI. c.ı.kanun 941 tarıhinden itıbar~ baş.. 
!anacaktır. 

.(!.~NÇ 
2 - Bu dokumlul.,,r h<ıfLarun tek sa

yılı etinlcrnde (cuınartc.sj pazar ha- 1 
ric;) 9 dan 12 k<:l'dar, nü.fu., ci.ızdaru ve 
4 adet ince kağıda çekilmiş vesı.ka fo
togranarHe bırJiktc şul"li.·y~ ınU.racaaUa 

yok1amalo.rını yaptırnı;.ılarJ, (tahsilde o
lanlar (>kul idarcleruıden tasdikli ve
sika getıı-ecekle:ı·duJ 

3 - Gelnuyenkr bak.Kuu.la aske~J..ik 

mükellef.yeti kanunwıun 8J. madadı 
tatbık. edıl~Lır. 1 

4 - Suberui.ze mensup 312-335 dobru.rn 
lu ihtiyat ve ruhsatlı eratın yokJanıa.a- 1 

rı da 17. I ltAnun 941 den il.ibaret bar 
lanacaklır. 

~ - Doiumlarma gf)re aşagıda gös-
terilen &Unlerde (Cumartesi ve pazar 
harıç) 9 dan 12 ye kad•r yoklama.lan-
nın yapt.nna1arını. 

6 - Gelınıy•nler hakkında aııkerl.11< 
mü.kellefiyeti kanwıuııun 94. cü mad-
dc'i taıblk edilereğj ilan olunur. 
17/1/941 312 
20/1/941 313 21/1/941 313 
22/1/941 314 23/1/941 314 
24/1/941 315 27/1/941 315 
28/1/941 316 29/1/941 316 
30/ı/941 317 
31/ı/9•1 316 3/2/941 318 
4/2/94ı 319 5/2/9U 319 
6/2/941 320 
7/2/94ı 321 10/2/941 321 

11/2/941 322 12/2/941 322 
13/2/941 322 
14/2/941 323 17/2/941 323 
18/2/941 324 
19/2/941 325 20/2/941 325 
21/2/941 325 
24/2/941 326 25/2/941 826 
26/2/941 327 27/2/941 327 
211/2/941 328 8/3/94ı 328 
4/3/941 329 5:3,941 329 
6/3/941 330 7 f3 ~4~ 330 

l·•·ô/941 331 11/3 9il 331 
12/3/941 332 ı3/3/911 3=2 
ı4/3, 941 333 333 

GORUNMEI< • • 
rçın 

50 yıı~:arındaki kadılar 
35 yaş tnd a 

görünebilirler 
Meşhur bir cilt ıniitcha~sısı ta• 

rafından keşif ve genç hayvanla • 
rın cild ve hüccvreleıindcıı ke • 
mali itina ile istihsal edilen ve 
bir genç kızın taze ve saf cildinin 
unsurlarına müsahih olan •BİO
CELo tiıhir edilen kıymetli ve ye
ni cevher, halihazırda cilt unsuru 
olan pembe renkteki Tokalon kre
mi terkibine karış ırılmıştır. Bu 
~aın :vatınazdan evvel sürünüz. 
lJl uduğunuz her dn ika zarfında 
~i1d ni·t, bn kı~-m"tli un~uru mas
sedip besliyuck ve her sabah 
k3lktıiınızıla ciklin.iz daha saf, da-

ha taze görünuek ve gençle:ı- • 
cektir. 

Gündüzleri beyaz (yağsız) To
kalon kremi kullanınız. Terkibin
deki be,·azlatıcı ve kuvvetlendirici 
unsurlar, dahile nüfuz ederek gizli 
ea:vrisaf maddeleri ihraç ve siyah 
noktaları izale eder. Açık mesa • 
meleri sıkla•tırır ve bu suretle cil· 
dinizi be .. •zlatıp yumusatncaktır. 
Bu basit tedbir sayesinde her ka
dın birkaç sene gençleşebilir ve 
j!"enç kızların bile gıntR edeceği 
sayaru hR:vret bir cilt ve bir tene 
malik olabilirsiniz. 

İstanbul İkinci icra Memurluğundan: 

,,. __________________________ _ 
1 SUMER A 

Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Müdüriyetinden : 

Bankamn ıaem.Qklu f&bdLaJan mamuli.tl için evvelce llin Ol'Dll&D 
lııılardaki aal11t t.şldlitmu..ıa 1511/941 larlltlnılen itibaren: 

Sümerbank yünlü fabrik;:ıları mamulatının 
.. ı,.ına !ıııflaDcbimdan aıataıı -ıa.rm 

(Erlcek Yünlü Kuma~ Ticaretile MeşıuJ Olduklarını Tasdik eden 
Odası Vesikası) ile birlikte mıntako1arındaki mağazalarımıza müra 
UAn olunur. 

Levlet Demiryollan Ye Limanları 1,Ie: 
U. idaresi lıinlan 

Muhammen bedeli (972) lira olan Si adet yangın söndürme lletl (S 
Pazartesi günü eaat (10,45) onu kırk be>\e Haydarpaşada Gar binası da 
ki koınio;yon tarafından açik eksiltme usolile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (72) lira (90) kuru5luk muvakkat teminat 
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte ekliltme günü saatıne kadar komlsyo 
racaatlan 18zımdır. 

Bu il• alt prlnameler komisyondan ııarasız olarak dalhtılmakt.,dır. f 

Ereğli Havzası ~ömür eri 
Satıı birlij'inden 

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/12899 nuill 
kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden Ereğıi ha\/ 
kömürleri satış b>rliği, aiıiren mevkii mer'iyete konulan 3867 
maralı kanun ve 2/14547 sayılı kararname hükümlerinin tat 
neticesi olarak 1 kanunusani 941 tarihinden itibaren tasfiye ;ı 

komnuştur. 

Satış birliğile §imdiye kadar aktedilnıiş olan mukavelelerin 
mür teslimine müteallik vecibeleri ve işbu vecibelerden doğ 

hakları Ereğli kömürleri işletmesi tarafından kabul olunarak 
mür teslimatı işbu mukaveleler hükümlerine göre yapılaca 
bu husus için alakadarları:ı Er~~li kömürleri işletmesine ve t 

1 
tarihinden evvellr.i muameleler için dahi merkezi Zongu ldakta 
lunnn, hali tasfiyedı Ere~li havzası kömlhleri -satış birliğine m 
caat Ptmeleri !lan olunur. 

Gerçi bu çetenin muvafiakiyet
leri görülmem.iş değildi. Harb:n I· 
!anını müteakip Batuma infn as· 
.kni lı:uvveUerimiz ..rasınd.ı Ya
h.p Cemiliıı lrum:mdasımh rulu
ı:ın müfrezenin gôsterdiği r .da • 

lrıiılıklar kaydedik~ek ka-ta: mü
himdi. Fakat, Yakup Cemilin ve 
arkada§]3r'1llJl bu iedillrlıkların
dan sonra, Batımıdan İstanbula 
akseden bir şayia, Talatın olduğu 
kadar Enver paşanın da hoşuna 
gilmemiştL 

ğım bir telgrafta, arrunızda im 
zalanan iltif~k muahe<leıame -
sinin biran evvel ta 11J1k ınev -
Atine konulması r;ca edili)'"'°. 

18/3/94ı 334 
20/3/941 335 

17/• "41 
19/3/94ı 334 Ruhsailı Tuzlu Bahk O. LEON Şirketine borçlu Yunan tebaaruıdan balik tüccan Yor

g! PİNOCİ ve Yorci KRATZA'uın Yunan bandıralı VasiHki namında balikçı 
lr>hisarlar u. MüdiirlüAünde"': 

•- Ben, Batum Fatihiyim... 
Diye öğünmeğe başlamı5tL 
Talatın, binbir dolapla İstan -

i>Uldan maklaştırclığı 'bu adam, 

Baturnda temin ettiği muvaUaki
yetin gururile günıin •birinde 1s -
tanbula dönerne, neler yapmırzdı! 

Talat Bey bunları d~ndükçe, 
Yakup Cemile iki bin kişilik bir 

" üfreze verdiğine pişman olu • 
)")rdu. Ona da diğerleri gibi ferdi 
vazifeler verseydi, Yakup Cemilin 
bu derece gururlarmıasına imkan 
~e mı>hal kalmıyacaktı. 

Bunlardan sonra, Talat Bey, Mı 
sır ve Şam havafuindeki kaui!e ~f
islerinin, harici iğfalata .kapılarak 

baş kaldırmamalarını temin için 
Ayan azasından Abdurrahman pa-

18 ile Şamlı Esat Beyi, Sapancalı 
Hakkı ve mümtaz (2) Beyleri Şa-

ma gönderdi. Bu heyet, kabile re
ıslerine leoz! ~dilme~ üzere padi

şah tarafından birçok hediyeler gö
türmüştı.i. 

Talat BPy bu suretle muarızla. 
rının dörtte üçünü ve hemen he

men en d~lilerini merkezden u -
zaklaştırarak geniş bir nefes al • 

m~ ve meydanı boş bulmııştu. 

* Harbin ilk günlerinden biraz t·;

vel yani 11 ağustos 1914 tarihinde 

Almanldnn (Goben) dretnotu ile 
(Breslav) zırhhsırun itilaf dev • 
etleri tarafından Akdenizde ta -

.up edilmesi üzerine bu ı:<mlier 
Ç3nakkale roğazına iltica etn.iş -

.er ve hükUınet bunların Eo;\r.zC:an 
geçmelel'ine mü,aade et.,.,işti. 

A; tık Osmaıı•ı dPVletini:ı siya • 
set rengi bilhassa ·bu hadise ile 

tamamen meydana çıkmıştı. Bir ~a
mandaniıeri Türk donanmasını ı&

ıah etmek üzere İstanbulda bu -

lunan İngiliz Amirali (Limbos) 
paşa da maiyeti ile beraber - Gob • ı 
ve Brcslavın bize gelmesinden so·,

ra - memleketine dönmeğe mec
bur kalmıştı. 

Bundan sonra O:>manlı bahriyesi 
kumandanlığı vazifesi Alman a· 
mirallerinden (Şoı;on) paşaya tev· 
di edıldi. 

Hükumet ayni zamanda - mill~tı 

sevindirmiş olmak için • yııkarıda 1 
bahsi ge~n iki Alman zırhlısının 

Almanlardan satın alındığını ve 
O manlı bahrıy!'si kadrosuna da ~L 

dd · Jnu ılan ederek efkarı umu· 
mıyey ı kaz:ınıru:;ı ol ı ycırdı.;, 

Pu sırada Alman - Fransız hu 
dud ı rla ba.:: van ilk ~-arpışma -

'!Jiyerek, Bi: nevi ültima•om ma-1---------------
h'.:ıetinde olan bu mı: aca•tııı ar- Hey yara.bbim terkoa 
kasında hazırlanan Ve hemPn ya- da başa SaQa benziyor 
pılması icabeden tedbirleri de ila. 

(3 ün~u lııt.hitedcn devam) 

ve etmişti. Düıkkan.unın \,u kaoar senelik na-
Bu tedbirler şunlardan ibaretti. musu var. Benim anama ,öğsürı -
1 - Çanakkale boğazının deroal ler, dukkanın.a lıü gelme;ın. Be--

kapatılması, nim kime te.ı kos suyu verdı[;iıni, 
2 - Süveyş - Aden - Yemen mu- kim gormüş? Onu sorarım. 

vasala ycllarının derhal kesilmP • 
~ itilaf devletleri idaresinde 

bulunan müslürnan!arın derhal a
yaklandırılması, 

4 - Kalk as cephesinde Rııslaı o 

kaqı hemen taarruza ge\'ılmesi 
Hükumet yirmi dört saat düsün· 

mek için Alman sefirinden mü 
saade almıştı. 

(Devamı ıJAr) 

(1) E•bak fktısat Veldl!. 
(2) Enver paşanın y:ıveri .. 
(3) cMam> m•ydan muharb""i.. 

Saat 18.00 Program ve memle -
ket saat ayarL 

18.03 Müzik: Radyo caz orkestra
sı (İbrahim Özgür idaresinde) 
18.40 Müzik: Türk müziğindf>n 

folklor örnekleri. 

19.00 Konuşma: (Günün mese -
leleri) 

19.15 Müzik: Zeybek ve oyun ha
vaları. 

19.30 M~leket saat ayarı ve a-

Ba.~ka ~ahltler dinlenilecek 
hakeme talik olunuyor. 

* 

Mu-

Bilmem, sizin de na7.arı dıkka -
tiniz.i celbctti mi?. Benim kafa • 

mın tak.J.p kaldığı bıı i'ey var: 
cTerkos suyunun binbir ısnıı var

mış. fürisi de Hamidiyeyf!ı~ .. Pe
ki, ya öbürleri?. öburlerııu düşü

nüyorunı: Semt ne göre, Karaku
lak, Sırmakeş, Taşdckn, Ka~·ışda

ğı, Tomru~, Kı<_c, Kocata~, Guzte
pe, AynulıkavaK. (anıl ca, Lwade, 
Çırçır, Kc tane. I • · k. İzmitiıı Cc- 1 

E . k • B b" d ~" ne... . l>ü a.. 111! ır cı ., J r f 
mi biı ui!c ol -r·Jdı. Ya öbürleri?. ı 

Ylıı d, · ;ınuyor• ..,,: ( bı H•k-
kın binbır i mi v:ır OJ, -ben kaç~ ... 

nesini bılı_v<111.4m?. Savs&l.m. onL:n 
da bund n fa1l· ni buı ıbıll~ • 

cegimi WTimuvc. ı;rn, Den1 ı.::, adam, 
yalnız bu bahi~t haklı .. 

Aklıma 'bir <' cfoha geldi ister 
mı~ıniz, Vişi, Ka. J'.;had, Kı;;Arna, 

Karahi•ar da terkos suyunun ısim
lerinden olsun?•. 

KULAK MiSAFiRi 

gı:, in ;.ı('ık artırma SU!'t.'lıie dairemizce satılmasına karar verilmiştir. 
.Evs.ıfr ~rezkiır gemi 1879 tarihinde İngilterede demir malzeme 11e inşa edil

miş 190 gayrı !l ve D6 sarı tonil~tolu olup Ş!ra limunına bağlı 37 lAfzi beygir 
lCTıv et n~c Tirlk( Ekı pensin buhar makinaı;ı ve muktazi yardımcı makinelerle 
rr. lı h' ez olup mt:trlık ve bu yüzden oldukça harap bir haldedir. Geminin ba
lık nak iy ndn kııl1an1lmasuıda:1 buz makineaBe mücehhezdir. Bu makinn tesi
satında dit. • ....,. kı.ıvveı scvk:yeye ait makine ve tcferrilatı da mevcut olduğu gibi 
metı1lk ve oldukça haraptır. Buhar kazanı da ayni mahiyettcd1r. Ahşap olan 
güverte kfımi1en harap ve su tu~maz vaziyettedir. Ve bazı ako;am mantarlaşmış 

l - İdaremiz ihtiyacı için • 1.000.000> adet <100> lı:!loluk 6X8 telli, 
eb'adında tuz çuvalı takas ve sair mas.rafları müteahhide alt tılmak. üzere 
rak pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlik 3/2/941 pazarı..! günü saat 14 de Kabataıta levıwm ve 
yaat şubesindeki alım komisyonunca yapılacaktır. 

3 - htekllleı-in pazarlık için tayin olunan gün ve zaatte tekli! ede<e 
7at üzerinden 3 7 ,5 güvenme paralari1e birlikte mezkClr kom.U.yona mü 
r. (234) 

ve bazı yctJerinde de delikler husule gelmiştir. Bu itibarla ıuvertesi hiçbir su-'··------------·---------------~ 
tttle isti1nde edllf'C('k vnziyeti.e değildir. Al.Atı seyriyeden me\."Cud olanlar dahi 
işe yaramaz bir haJdcctir. Teknenin demir aksamı dahilen çok harap ve tamjre 
ınuht.·u;tır. Gemi senelertlenbe-ri havuzlanmamış olman basebile bu kısımda da 
mtlhlmce mlrat çıkmast muhtemeldir. GeminJn güverte.jne yal:mur vesaire ile 
celen sulann süzgeç gıbi dahillne aka-rak sllintada toplanması ve toplanan rula
rı tahliye edecek tulumba ve saire gjbi vesait de mevcut olmamasından vaziyeti 
m<1kük bulunan k.r;neslnde mevcut bulunabilecek herr\I gi bir delikten gire.. 
cek sula:ı yenecek vesaıt yoktur. Geıniye 3982 lira kıymet takdir edilmiştir. 

ı - İşbu geminin arttırma şartnamesi 27.1.941 pazartesi gününden itibaren 
herkesin görmesi icin dairemizde açıktır. İl.Anda yazılı olanlarrtan fazla malG
mat alm: ... k: !'.t yepler bu şartnameye ve 938/5185 numaralı dosyada mevcut va
ziyet zaptını gorcbılirler. 

2 - Arttırmaya Jştirak için muhammen kıymetin ~ '1 buçuğu nisbetinde 
pey Jkçt-ıü veya P..tilli bır bankanın teminat mektubunun ibrazı l~zımdır. 

3 - Ipotck sahibi aıacnidılarla diğer alfıkadarL1nn ve irtifak hakkı aahJpleri 

İLE SABAH, VE AKŞAM 
- ,., _.__ - ııt1D6o IC..,. ___ _ 

~~ 

nin gemi tizcrindekl haklarını, hususile faiz ve masraf:ı dair olan iddialarını t.ari..1--===========================~ 
ht il:lndan it.baren on beş g-Jn içinde evrakı müsbtelerile birlikte dairemze bil
ıliı-melidlrlcr. Aksi halde haklan gemi kaydile sabit obnadikça satış becl<!llnin 
pny1 şmru.ından hariç ko.lırlar. 

4 - Geıni 7/2/941 tarihine rasllryan cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar dai
remizde sa\ılac:ı.klır. Artll:ıııa bedeli muhammen kıymetin % 70 beşini bulduğu 
ve satış lstıyenhı alac:ığına rüçhanı olan alacaklar mecmuunu geçtiği takdirde en 
fazla arttııan..1 ihale edilir. Aksi halde arttıranların taahhüdü baki kalmak p.r
tile satış 10 gün temdit edilerek 17.2.941 T. ne rasUıy<ln pazartesi günü ayni saat
te yapılacak olan artt:.rnıada satış isteyenin alacağu1a rU('hanı oıa.n alacaklar mec. 

lıtanbul Kasaplar cemi7etiaden 
Cemiyetimizin 940 yılı hesabatının tetkiki, idare heyetinin 

müddeti nizamisini ikmal eden idare heyeti azası yerine yenilerinin 
babı için heyeti umumiye kongresi aktdileceğinden cemiyetimize 
yıtlı azanın sıhhi muayene cüzda.nlari!e 22/1/941 çarşamba günil 
10 dan il e kadar Mezbahada .kaaaplar cemiyeti merkezine gelme! 

olunur. muunu geçtıği takdırt.lc en ~"k artırana üç defa nida edilnıek surelile ihale olu-
nacaktır. /----------------------------.. 

5 - Gemi kendisine jt-ale ohınan kimse derhal veya verilen m~t içinde 
parayı verme~c ihale kararı feshedUeı-ek kendisinden f'vvel en yüksek tekli1te 
b•ıl ~n t: kimse ar1.etmiş o:•lı.ığu bedelli! alınağa raz1 olursa ona, ı-J.ıı olmazsa veya 
bultınınazsa kanuni tarifat dairesinde arttırnıağa c:ıkarıJır, en cuk arttınına iluı-
le cclilır Ve iki ih;llc bedeli ara.-:ındak.i1ark ve geçen gunlerin faizl hü.k.ıne ha
cet k.olm~ks.ızın müşteriyi evvele tazmin ettirilir. 

6 (1. ıııi Halick' Fener iskelesi ittisalinde demirli oıarak bulunmaktadır. 

lstanbu Umum Bahçiva•, Sebzeci 
Manav eıaafı cemiyetiden 

ve 

20 Kanunusani 1941 tarihine müaadlf pazartesi günü saat orı 
Küçükpazar caddesinde Bahçeli kahve üzerinde kain Bahçivanlat• 
navlar ve sebzeciler cemiyeti merkezinde senelik toplantısı ve id 
yeti intihabatı yapılacağından cemiyetimize mukayyet azarun c· 
rile birlikte mezkur gün ve saatle gelmeleri ili nolunur. 

jans haberleri. 

19.45 Müzik: Fasıl heyeti. 
20.15 Radyo gazetesi. 

7 - .. ı\.lıcı arttırma bedrH a:ı-lcinde olarak bu gcnıı tizerlnde tahakkuk edecek 
~umu bahrıye ve gümrük reı:,1:ı ve t ~il masratıarı ve Belediye hl.isefd ve nh.. 

tun I"t"1'>mi ve muamele vrgisi ve sair bilcümle rüsum müşteriye aittir. ~ 2,50 dellA
---------·------ı . liye ile mevcut ise satışından evvel tahakkuk. etrni3 deniz rıhtım rl\sumlan borç..1----------------------------"':.i 
Islan bul ı"cra ha"'_ ıuya ait olup satL5 bedelinden ödenir. DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

20.45 Müzik: şarkı ve türküler. 

21.15 Konuşma: (Bibkığrafya) 
21.30 Müzik: Radyo salon orko3. 

trası (Violonist Necip Aşkın ,_ 
resinde) 

22.30 Memleket saat ayarı, ajan; 
haberleri; ziraat, esham - tah,·ilat, 
kambiyo - nukut borsası (fia1J. 

22.50 Konuşma: (İngilizce - yal
nız kısa - dalga postasilcJ 

22.50 Cazband (Pl.) (saat 23.10 a 
kadar yalnız uzun - dalga posta • 
sile). 

23.2.5/23.30 Yarınki program ve 
kapanış. 

Daire gemiyi yukarıda yaz1lı hali hazır vuziyetile mtişteriye teslim eder. Ta-

k
• ı • • d llp olanlann beyan olunan gün ve saatı. darcm.7.e milracaaUarı lllln olunur. cDeniz veya spor elbisesi• hak-
ı m lğln en : 938115185 kındaki ihtira için İktısat Veklle-

Karadeniz Ereğliıi Orhan
lar mahallesinde iken hilen 
ikametgahı meçhul Şevkete. 

İstanbul moliye muhakemat mü
dürlügü taraıından ikinci icranın 
937/4008 sayılı dosyasile aleyhıni
ze vapılan takip safhasında 

24/6/940 tarihli şikayetıniz üze -
rıne iş mürafaaya da konulmuş ve 
tayin edilen günler için yukarıda 
adresini~ gösterilen mahalle çıka
rılan davetiyeler bila tebliğ iade 
edilmiş olduğundan duruşmada 

bulunmanız .hakkındaki davetıye

nin ilanen tebliğine 26/12/940 ta
rihli celsede karar verilmiştir. Mü
rafaa 6/2/941 perşembe saat ıa 

. dur. Mezkur günde bulunmanız ve 
ya bır vekil göndermeniı bulun -
madıirnuz 'tak1irde gıyabınızda 

. cereyan edece ' lüzumu davetıyc·j 
nın teblığ makamına kaim olmalı: 
üzere ila~ıı tcbhl!' olunur. 941/100 

1----------------------------- tinden alınmış olan 10 110nkinun 

Ereğli Kömürleri 
1ıletmeaindea 

,1, 80 numaralı kanuna :nüst.ı;uden neşredilen 2/12899 numaralı 

kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden Ereğli havzası 
kömürleri satış bırlığ.i, 3S67 nunı~ralı kanun ve 2/14547 sayılı ka
rarnamenin tatbiki netic~Jı olarak 1 kiın:ınusani 1941 tarihinden ıti-
baren tasfiye haline konmuş olmasına binaen sözü geçen birlikle 
tasfiye tarihine kadar aktedilnıiş olan mukavelelerin kömür teslimi 
vecibeleri ve işbu vecibelerden doğacak haklar işletmemiz tarafın
dan devren ve naklen kabul edilmiştir. Binaenaleyh 1 kanunwıani 
1941 tarihinden itibaren kömür teslimine müteallilc talepler için 
Zonguldakda mahdut mes'uliyetli Ereğli kömürleri işletmesi müe.r 
sesesine müracaat edilmesi il~.., olunur. 

Halkalı Mektebi 
• 

1939 tarih ve 2735 No. Ju ihtira be
ratının ihtiva ettiği hukuk bu ker
re başkasına devir veyahut icadı 
Türkiyede mevkii fiile koymak 
için salahiyet dahi verilebileceği 
teklif edilmekte olmakla bu hu· 
&Usa fazla malıimat edinmek isti-
yenlerin Gala tada, Aslan han 5 in
ci kat 1 - 3 numaralara müracaat 
eylemeleri llAn olunur. 

İatanbul ekmek yapaedar 
cemiyetiDdeD ı 

Cmıi3'e41n iııeJ'dl -'7..ı ZS/l/tU 
l'e.._be sibıtl ..U (IS) den (UI) • 

lıa4ar Ttlrbde Eanal Ceml7~ert -
1t.ınde ı..... edlletıetl ll1n ol-. 

. -

5500 LIRAY 
ACEI.E SATILIK 

Kasımpaşa iskele civarı 
de üzeri betonarme üç 
altında dükkanı havi bir 
5500 liraya acele satıh 

Asmaaltı Talunls S. 24 No. 
Bay Ziyaya müracaat 
23035 No. öğleden ı;onra 
fon edilmesi. 

•Kadın mayoları• haklı 

icat için İktısat Veltiılet!ndell 

2749 numaralı ihtira berat 

tivıı ettiği. hukuk hu kerre 

mevkii fiile koymak için 

verileceği teklif edilmekte 

ed;nmek lsti~enlerin Ga13 8 

lan han 5 inci kat 1 - 3 n 

müracaat e 


