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ALMANLAR 
şirrffli,,,, 

gapacaklar? 
AmerfkamD ;rardım ..... 
.... kabul etmesi Alman
pnm bidiD ... plarım 
altüıt etmit ve Berlini 
tekrar lnailiz Aclalatımn 
tahribi ve Atlantikte mü
cadeleye mecb• olmak 
p,..eti üzerine aevket• 
mek yoluna aokmuttur• 
Bu baJnınclan Almanla· 
nn dine nazaran bqiin 
Balkanlmla claba ihti: 
1atkir laueket etmelen 
ft ceplle açılm••·d~ ~ 
eaaide bulugmalan ihti-
mali de bir dereceJe b• 
tlar menhlddir. Fakat, 
Almanlar bu ID&D~ 
1abma ria1et ed 
•i?. 

~ ............... ........ ,, ••••• TIL88ArL&•I VB B&Bl8Ll81 vı••• &ili&• 8&11TBll 

16Mart ı Milli Şefin 
Tıbbiyelilere 
iltifatları 

Doju .Afrikasındaki harp 

Yugoslavya 
kendi sulha-

• n u, nızamını 
ve istiklalini 
müdafaaya 
azmetmiş 

bulunuyor 
Takip ed ceği po

litika müsellib 
gayri muharipliktir 

IArna vutlukta 
İtalyan taarruz· 
ları gevşedi, 
dünkü son taar
lruzlarda kimilen 

püskürtüldü 

ltaıru tanareıır1 
Mora•ıı Ceaaltu. 
daltlr _ ........ 

ld llG•llal•••tbl•• 

Bugün Egüp
te büyük bir 
ihtifal oar 
Bacüa, 20 sene enel 1dr 

pee yarw ,.taklumda ... 
kma atnJaa 11 Mart Şelaitle
riıı.ia ihtifal slnfldlir. 

Bu karaıtınU. yaldönflmfl 
dola)'1Sile ltuaUıa lileden IOll· 

ra E)'tlpte bU7ilk Wr ihtifal 
Japılaeak, azla phitleria laa· 
bralan aaalacaktar. 
Şelütleria maan INıp-ü 

7apalacak Uatlfale sideeekler 
içia Köpridea laa1U1I yapmlar 
bldmlaeaktır. 81ctln BJlp 
eiYaruulakl mektepleria taJe.. 
1teıd de ihtilalde laam inala • 
aacaklardır. Parti, phJr " 
sen~ik •mma Uatifalde ml
teadtlit ••taklar .. , .. ....., 
•lr •tlfrtu .... tarafmd•• 
Jaavaya •~ el .na atılacak ve 
bir ıeçltreanı 1ıpdıcaktır. 

Geee de EJiip Bılkevinde 
ldr toplaab tertip edilecektir. 

..... " <AA->- r........ Gl p 
, .... 11kta •nem .arme1ıte&. • a p a g o s 
Yuı resmi •Vreme• psetnl V: J Oh~ •lldm 1tlr nfalr 
~· • .... ..,..., ı anan oru.usıı- .-179~:.1!:.~ 

Musolini /tal- nıı tebrik etti Ruzvelt dün 
h 

• Atbuı 11 (A.A.)- Y ........ 

gan mu terı- :ı..=:ı~~ radyoda 14 li-
l • •ı " " t " maralı reual teblıi: •• • d erı ı e goruş u Dil,..-... m ıtıaan ·.uhtenı ... 1- san uzenn en 

11 <AA>_ st.efani: •~ leriatk ve eepllenla muhtelif nok· b••tün• d•• 
Radt t&al,aD mubterilerinden mO- talanndı maltdut kesafette taar- u unya-

Uni dQnbir ....,1pu tabUl etmiJ Ve kıen• L--L tleri L4-ll a---11-.l!I 
_.. .. ep .. - -•~ rm .....-e ..... ea ..-.-ar h•tabe b• ---:- -ı bal'P Aletleri imalim___.. 
~~; yerlleD tzabetı dinlemlftlr. mittir. (Den'!D: ı .... ~.._, ya J D ır 

Cuaıhurreisimiz MilU Şef bı&ıG, 
Tıbbiyelilerin gönderdikleri tazim 
ve bağlılık telgrahna apiıdaki il· 
tifatkir cevabı vermişlerdir: 

Vm1H!nite R~ütJüne 
lıtcmbt&l 

Konferans salonunda toplanan 
Tıb talebesinden Fakültenin Ut tln. 

cü yıldönllmil münuebetlle tel • 
graf aldım. Tıb hocalanna ve ça
hfkan talebelerine sevgi ve tebrik· 
lerimin iblAI buyurubnumı rica 
ederim. 1MMt ı-.ı 

iNFiLAK 
Tahkikatı 
Valizde bulunan ls
tan bu I gazeteleri 
hakkında müddeiu -

muminin beyanab 
Perapalu OWtndeld bıfi1&k blcUwt 

b•kkında ecenbl memleket matbuatı 
da mubıelif neaıVat 7apmaktadır. Bu 
meyanda bombaların bulundutu çan-

ı talanla Türt pzetelerinlo törillcHliil 
78ZÜDUltL 

iaıanbuı c~ Kllddelumamt-
11 Hikmet Onat bu huausta verdill be
ıanatıa demistir ki: 

c- İçerisinde bomba bulunan çan
talarda Türk pzeteıerl de oldutu 
s671eııi7ordu. Perapalasta paUa;yan 
bombuwı bulundutu pntada bir La 
Republik pzetesl eldulu. çanta evvel
ce açılıp balulchla zaman ıöraımQftür. 

fçerilincle bomba pa'1amıyan ve ele 
ıeçhilen lklnd cantamn içerisinde lııe, 
pzeteıJe hiç taudilf edllmemiltlr0 

Yaputuııa ıabkikaı neticesinde, biri 
VamRı'11 m ttir1 de lol'J• olmak 
Clzere .L.a ~ ~ 
- ld ....... lluluDdulll ,,. a.dlle
ıtne a1111ta•1MD __.. ~
te ....... tllblt edllmllllr .. 

bıtikir suçu ile 
yenideninahke
meye verilenler 

EUncleki Jelltinlerl lakhyuü 
yi1ksek fiatlarla gizli 8izli Ata.il 
Raşid Sevil isminde .. ir lht.lkir 
suçlusunun dün İkinci Ceza mah

Alııaaalar S&. ı••«en•••&•t 
liniğe inmek 9 .& ıl'I' iTi 
• • dah 1Jll1Jlll idil •••• , 
ıçm a g~·--

niı bir plan 
hazırlamışlar 

Taıoaıawıa ~ı ............... 
lladat ıeçllecall , 

_j 

Küçük deniz 
altı gemileri 
de getirilmek 
üzere hazul 
SBLAKiOE tNılr& 
BAZIRLDa.AIU 

YuaoslaV7QID ftZl;retl her --
ld nezaketbal mubafua etmllrt.edtr. 
Belcrattan p1en haberlere l6n. Al
manlar Bulpriltua tanare lllola
nndaıı maada küçQk pmtler ve Jıı:Q· 
çClk denizaltılar ı~dermelıı:tedlrı.r. 
Bundan anlqıldılma ıöre, Almanlar 
bu deniz vuıtaıannı Eıe denbinde 
Jıı:ullanmak nf7eUndedlrler. Evvelce 
küçük ml.k7uta hazırlanan harp plA
nı simdi dellltirllmlt, daha lenif bir 
p1An bazırllanmış\ır. 

Bir ri~ 16re, Yuımia'97a De 

y-~s.w. 

........,.. bir Yedra imla edilir .m
-. Abnan askerleri 8elADlle dol
ftl inecekler ve bu lillllmı P.p denl
llnde 7tlli bir il .... laallenecııtJıı:
Janhr. 

YUGOSLAVYA 
J0: YAPACAK.?. 

Almanlann Y\llOllavyaya )'eDl ba-
11 tekllfJıerde bulunduklanDı dan ,.az
llUJbk. 
Bu tftUflmiJı mabl;retf bullne lla• ,.,.... ........... , 

Sarıyerde bu sa
bah pasif korunma 
tecrübesi yapıldı -Parqütçülere karşı korunma 
ekipleri muvaffakiyetle çalışb 
.. 1ahala .... ıt .. ~ 

puif koraDma .. puafltçölen 
kup ....... tecrtlbelerl ,., ... 
mqtar. 

Deaemeala ......... lpıet 
eden alirm1ar uat tua ıt .. pi· 
mq, halk evlerlM vep bnmma 
7Vieriae .................... .. 
tnkip paılf konuuna ve ,.....aı
cWere kup miüfaa ekipleri tler
hal faaliyete pçmiflenlir. Kume
llkavalı ile ltireçburau uauaıia 

•• , ~ ........... tecrtl • 
~ 78Pıbmthr. 

8anyer4e Sular ea .. 11lnde, 111-
Jflkdenel• ilkele dvaniatla ve 
~lturauda iskele llltintle p.. 

pdaa tleaemelmle ekipler, ~ 
ır.....ıan lindiirmiifler, pali ... 
llalan temblemifler ve enku al
tmü blaa ve pde sehirlenl!a 
ıaraldan tetlavl ~ ha tane-
7e kaldınmflartbr. 

Bugün Başladık: 
:Bekri Mustafa 

nutuk söyledi 
DEDIKI: 

kemesinde mevkufen muhakeme- ç E R ç E V B 
aiııe baflanmıştır. 

brinaL. Ve H YM17ette- Ya
ima Şark bnaıan.la teplaa
makta olan tnsmS bvvetleri
nia de Yunaaistlna lh~acı ihti
maline kup prekea samaa 
paymtlaa Yunaaiatam mahhUD 
etmek- (A ,kert sebep) ... 

, (Yazan: OSllAR c:mAL a Tan.ı) • 
~ J)evrimisİD en orijinal J•li müellifi olaa O-. 

Cemal 1'aJıab'nın bu aeriade fUDlan bulac.amızı 

,,., •• .,,..., /rqamll, --...:: ~· 
-1d ,,_/aıJor, ,.JtoJJ. ,,_,.~., a1 
.,.; ,,..,,_,.,.,, 7""P"' H ....... 

4' üncü Sayfada Okuyunuz 

: ·-~~ 
Büyük Edebi Roman: 

i<OLKOLA 
yazan: ıllAMITTll K.&llr • 

• aon zamanlarda yuılmıı edebi tıitf· 
Bu etSllltl. • oldu~· .. u muharrir temin ecli1or. riJralar'D ea kune 111 •-

yarın Başlıyoruz , 
"' ti 

8b ıımdl lleadl· 
mızı •• ••rllamat. 
llz lllr wa1111tı kar-
ii aıdalaa etUroru 

Vqiqtoa 11 (A.A.)- CWD • 
bııeisl Runelt •ttn, 'Be7n Sil. 
ny nezdindeld llUlbıbirler eeml-
7eti tanfuulaa fehfiae Terilen d
,afette, radyoda, lşSal lltıaiaki 
JDe111leketler de dahil elmak tben 

(Devama: 1 lılel ~) 
o-

Yedi milyar 
16 ay içinde 
tamam ile 
sarf edilecek 
Vaşington US (A.A.) - Demokra· 

.uere yardım proıramı hakkında 
yuksek memurların söylediklerine 
göre, bu program Amerika tarihin
de görülen programların en paha
Warmdan bırl olacaktır. Reisicum
hurun ıstedıji 7 milyar tamamlle 
aarfedilece.k ve bu para ile yapıla· 
cak harp malzemesi önilmilz • 
dekı 18 ay içınde lngiltereye veya 
dos' memleketlere gönderilecektir. 

CDevuullMl~ 

(Deftm:llMI ...... ) 
0

- -- (lla111hd)llba ı•:rretl 
Ziraat mektep NEc:.tP FAUL JDSA1'0a&& 

/eri kongresi 
kapandı 

Ankara US (Husus! muhabiri -
mtzden) - Zirut Vekili Muhlil 
Erkmenln reislitmde toplanan 
Ziraat mektepleri kongresi kapan. 
mlJtır. Kongre mesaisine iftirat 
etmiş olan mektep müdürleri ve 
muallimler ,erlerine dönmilfler -
dir. 

Ziraat mektepleriniD .....ıs1, 
müfredat proğramlarmın miktan 
ve Ziraat mektepleri talebelerinia 
civarlarındaki köylerdeki ciltçi -
lede daha yıkndan alibdv olarak 
öğiitlerde bulunmalan hattında 
kararlar verllmifUr. 

(Bitler), Yaroalav ·Alma 
hudut tehirleriaden 'birinde, 
pek sevdiği kahvesini i~e içe 
Balklnlar mamaruuu süzer • 
ken (Mwıolini) nin Arnavutlu· 
ta sidip ltaly .. ordusuna ti • 
arr-. bltbnmla pek ...... --Bahri p sehepler ıellJon 

1- (Bitler) Balkaa vuiy9-
tlne filen el •tmMIH ve (M• 
Rliai) ala akltaca esul bir 
mavaffakf7et ~ w 
aetieede ._,.,.. Almaa ..._ 

-- bıtaraut .... ı.vn. 
.......... ene! 1talpa • 
lantblr muvaffakl)'etpk telDia 
etmek- Bö1ı.c. Al-•• .... 
... •• piflrecell ~ .. 
......... 111tipUjl ... .... 
elde .... tt.ba ..... ... 
...... ~ wa•&a• 
Wr HHıar wn=et <aaw ..... )_ 

1-Al'Dl ....... IODtlwreaı 
bnetll IDBdafaa Jaatlarma 
7erl.efmlt olaa Ywaaa ordu•u
au k ceplaedea tefrik Mip 
Sel&alk Ye ıarltl Tnkp mi • 
daf1a .. tlarana ıevkedeeetf 
bnetlerl Araantlukla teait 
......... ,. ... Almaa ... 
Aaua Y~ &lanetleri reri
alae imla ...... ıpı blaılat-

Bu iki sebebin de başmda. iki 
1e'bebe de hakim ve pmil ola
rak tek ve esasi ve mutlak bir 
lmil kabul edebiliriz: 

İtalyan or•asunua uyu .. 
rilmit makaralu • , ........ 
ün fırlamq 1a1Jar WIJHle al
lak bullak si.airleriai ve peıl-
IU maaeviyatuu, (pvl civiJI 
lilcer) bklesiace tfdcletli Wr 
tulti.la ............... pllf. ..... 
... 1* ...... ,..... ... 

................ t.1av1-.a. 

..... .. Mıl ... luıltaJı w.a 
" ..... IUt ltir tealdla ..... 
............ hr. 
... tlek:erlaluada (Tra• 

.. ) UalleD hu teıfr, )'8 k-.. 
6lndea evvelki (Tranaa) 71 
lllrilp atar; 1•h•t blahltla 
7erlqtirir. Yınl h•ta 78 1J1 
e1ur, ,.at •a.1tıt1a ıl••• 
pbr. 

ftte (lltmeBal) 1lla p~ 
ltaıyaa enta ... a ........ .-. ..... .. ..,........_ 

Ber ne elana olsan blttla n 
tııimetlerden pkarılacak tek 
.ten, Alman ll1reketlnin pek 
7ak1nlqtıima tleWet ebnelia
dea lbue&. 
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KIRT ASIY ECİLİK 

NUMUNESi 

Taksi otomobillerinin ön 
camlarına uzun bir izahname 
yapı§tınldı. Müşteriler, bu 
izahnameyi okuyacaıtlar ve 
fiyat hususunda aldanmıya
caklardır. 

Belediyemiz, hani ki.iıttan 
tasarruf edecek, kırtasıyeci· 
likle mücadete yapacaktı?. 

Baksanıza, ruzumerre ev• 
rak kırtasiyeciliği ti., oto
mobillerin içine kadar girdi! 

Acaba, kırtaıiyecilik, daha 
sür'atli ilerlesin diye mi, bu 
evrakı otomobile koydular?. 

ET KONESRVESI - -- --
T AHSILI iÇiN 

Et konservesi tahsili için, 
Belediye, Amerikaya bir tale
be göndermiye karar vermif •• 
Gidecek delikanlı, Avrupada
ki fabrikalarda çahıacak, 
staj görecek, sonra, buraya 
gelerek, lıtanbulda et konser· 
veciliii itini halledecek! 

Bizce, Amerikaya kadar 
talebe ıöndermek boıuna 
zahmeti Maksat, etin konser· 
ve yapılması değil mi?. T ram. 
vay İdareıi nezdine bir tale
~e göndermek daha faydalı 
olur. 

Y ANKESICILIK, 

DOLANDIRICILIK 

Hasan isminde bir aabıka
lı, mahkemede, ~eiıe §UDU 

ıöylüyor: 
«-Bay Reis, affedersiniz, 

bana yankesici, diyorlar; hal
buki ben yaoKesici değıl, do
landıncıyım.» 

Bu sözlerden çıkarabildi
ğimiz mi.na §U ki, demek, er
babı araaıoda, yankesicilik, 
dolandırıcılığa nisbetle, daha 
qağı bir mesleki Bir dolandı· 
rıcı, yankesici olmayı kendi
ne yediremiyor 1 

KUYUYA 

DÜŞEN KADIN 

Oaküdarda, yaılıca bir ka
dın, gece yarısı bot bir arsa

dan ıeçerken, yanlı,lıkla, kör 
bir kuyuya dütmüı!. Kuyu

ya dütmek bir talihaizlik ıoİ· 
dir?. Bilmiyorum. Fakat, ku
yuya dütmek, herhalde, dile 

dütmekten, tramvayda sahan
lığa düımekten, gözden düt
mekten, bir evrak komisyonu

na dütmekten, otobüste fİşman 
mütteri yanma düşmekten, 
muktekir esnaf eline dütmek
ten çok daha evladır. 

AllMET RAUF 

Eroinleri yutmıya 
kalkışan zehirci ! 

Yersiz takımından Emin isminde bi
ri dün memurlar taraı:ından yakalan
mış ve üzeri aranamk istendiği zaman 
cebindeki 4 pakel eroini acele ile çıka
rıp ağzına atmıya teşebbüs etmişse de 
yakalanmıştır. 

Kumkaptda Al~ Toplıruıede Yaşar 5 
parça esrarla, Çarşıkapıda Nadir ero

inle, Tophanede Hüsamettln 2 paket 
eroinle, Mehmet Ali bir tabanca ve ti
şokleri,yle yakalanmışlardlr. 

Lord Glenkoner tek
rar Londradan şeh

rimize geliyor 
Birkaç ay evvel memleketine 

gitmiş olan İngiliz Korporasyon -
lar mümessili Lord Glenkonerin'in 

yakında şehrimize geleceği haber 

alınmıştır. Lord, Londrada İngiliz

Türk ticari münasebetlerinin in -

kişafı hak.kında hükfunetile temas. 

!ar yap~ ve memleketimizdeki 

tetkikleri hakkında malfunat ver· 
miştir. İngiltere müstemlekelerin

den memleketimize birçok eşya -

nın kolayca sevki temin edilmiştir. 

Yakında geniş mikyasta ithalat eş· 

yasının gelmeğe başlıvacağı haber 

veri1mektedir. 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

* Ortaköy - Kurureşme arasın
daki yüksek duvarlar yıkılacak ve 
Cadde genişletilerek denizin gö -
zükmesi temin olunacaktır. * Tarihl çeşme ve sebillerin 
muhafazası ve tamiri için bir ko
misyon kurulmuştur. İlk olarak 
Tophane çeşmesinin etrafı açıla • 
caktır. * Belediye, Ferah sineması yan
gmında İtfaiyeye geç haber veril

diğini tesbit etmiştir. Geç haber 
verenler hakkında takibat yapıla -
caktır. 

MAARiF, ONIVERSITE: 

* Yarından itibaren bütün mek
teplerde talebeye tifo aşısı yapıl -
masına başlanacaktır. 

* Maarif Vekaleti çocuk mec. 
muaları çıkarmak istivenlere ya -
zılacak mevzuları tetkikten sonra 
müsaade verecektir. * Avrupada tahsilleri yarıda 
kalarak Fakültelere giren talebe

ler bulundukları sınıfların imti -
hanile beraber olgunluk imtihanı 
da vereceklerdir. 
* Maari.f Vekaleti, çarşamba 

günleri ük meklep talebelerının 

muallimlerinin nezareti altında 
serbest olarak derse çalı<"tırılma -
SllJ,j bildirmiştir. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Altın dün 2475 kuruşa kadar 
yükselmiştir. • * Dün şehrimizden 300 bin li
ralık ihracat olmuş, Çekoslovak • 
yaya mühim miktarda kuru mey
va gönderilmiştir. * Petrol Ofisi Umum Müdürü 
dün Ankaradan şehrimize gelmiş
tir. * Maden! eşva san'atkiirları ara
larında bir Kooperatif kurmuş -
!ardır. 

MÜTEFERRiK: 

* İstanbul Liman Reisliğinde, 
şilep seferlerini tanzim için kuru· 

lan komisyonda Ticaret Vekale • 

tini Başmüşavir Muhsin Seran 
temsil edecektir. * Kadıköy Halkevinin ikinci 
kitap sergisi dün açılmıştır. * Kütüphanelerimizin ıslahı i
çin ecneb: bir mütehassıs gelmiş

tir. İlk olarak Fakülte kütüpha -
neleri ıslah edilecektir. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 58 

BI LOR KÖŞK 
BOYOK AŞK ROMANI 

A • 

SELAMI 
- Peki sizin dort gözle ölümü -

nüzi.ı mü beklesinler istiyorsun !Z? 
- Bunu da kendileri bilir .. Bana 

gelınce: Ben de yaptığunı v:· yap
mam lazım gelen ~eyi kendım b.
!irim. Benim vicdanım rahat ... Ma. 
demki Afife de evleniyor, madeı:ı 
ki onu siz alıyorsunuz, benim de 

artık burada işim kalmadı ... • 
Oklava yutmuş gibi dimdik yü

.. yüp gerti, Afifeye: 
- Tebrik ederim dedi, Allah 
es'ut et.sin ... Ben düğününüzde 
ulunamıyacağım •.• Yarın da gide-

iZZET 
ceğim ... Erken kalkacağım için ya
tıyorum. Allah rahatlık versin!.. 

V odadan çıktı. 

* Ertesi sabah erkenden Zehra Ha
nım hazırlanmıstı. Dediği gibi er
kenden gidiyordu. Lemanla soi!uk 
soğuk vedalaştı, •dudaklarının ucu. 
nu Afifenin 2!nına dokundurdu, 
sonra Cemale döndü: 

- Zahmet etme, ben yalnız gi
derim! dedi. 

Cemal de hazırlanmıştı. Ses çı-

Atlasların öte yanında, yeni 
dünya tapraklarında yerleşm.İ§ 

bulunan Birleşik Amerika, ayni 

zamanda, kürenin en büyük de • 
mokrasisi olduğunu, bir kere da
ha isbat etti. 

O memlekette bütün ölçüler, ra

kamlar ,erafikler hep büyük çap
ta .• 

Kiralama ve ödünç verme ka
nunun mer'iyete ~irmesini müte· 

akip, Vaşington mahfillerjnin neş
rettiği ilk yardım listeleri, bütün 
dünyayı hayran bırakıyor, Yar -
dım mahyeti peyderpey ifşa edil
dikçe, bütün dünyanın hayran ka
lacağını Amcr;kan gazeteleri yaz
dığı vakit, itiraf edelim ki, Iiigat

lerin bu kelimesi hadsiz, müsri -
faııc kullanılıyor, diye düşün -
müştük. 

Bütün haberler ve hadjselcr şu
nu gösteriyor: 

Amerika, dünyanın bn en bü -
yük ve zengin demokrashi, bu -

günkü servet ve refah seviyesini 
muhafaza edebilmek için, A uu
padaki en büyük demokrasi olan 
İng'1tereye yardım etmek mecbu
riyetindedir. 

İngiltere, Amerikanın bir öncü 
k.ıt'ası vaziyetindedir. 

Birleşik Devletler, bu hakikati 
idrak etmiş bulunuyor. Bu idra

kin verdiği azimlcdir ki, icap e
derse, Amerika, bilfül harbe gir

mekten a,la çekinmiyecektir. 

Doğrusunu da isterseniz, sonun

da bu olacaktır. Çünkü, bugünkü 
şartlar ve hadiseler, Amerikanın 
adım adım harbe yııklaşhğıru gös
teriyor. 

REŞAT FEYZi 

Bir motör bat
maktan 

güç kurtuldu 
Evvelki gün Karadenizde Kara

burun açıklarında bir denız kazası 
olmuş ve bir motörün 8 kişilik tay. 
fası güçlükle ölümden kurtarıl -
mıştır. 

Sadri kaptan idaresinde 66 ton
luk bir motör limanımıza gelirken 

saat 11 raddelerinde makinesine 
arız olan bir sakatlık yüzünden 

bocalamıya b~lamı~ ve tayfaların 
büyük gayretlerine rağmen yola 

devam imkanı hasıl olmamıştır. 
Motörün bu müşkül vaziyeti Ka

raburun tahlisi~e merkezinden gö

rülmüş ve İstanbul Mıntaka Li • 
man Reisl!ği vaziyetten haberdar 

edilmiştir. Bunun üzerine Alemdar 
tah lislyesi vak'a mahalline gönde
rilmiş fakat gemi motöre yanaşa -
mamıştır. Nihayet uzun çalışmalar

dan sonra tahlisiye merkez'.nin de 
yardımile tayfalar kurtarılmıştır. 
Motörün iki demiri de tekneyi bı.ıt
maktan kurtarmıştır. _...,.__ 

Bir kumaş taciri ad
liyeye verilecek 
Fiat Mürakabe Bürosu dün ye

niden bazı ihtikDr vak'alan tcsbit 
etmiştir. 
Sultanaharnamında Stok kumaş 

mağazası da lüks mağaza müsaa
desi almadığı hlde yüzde 65 karla 
satış yapmaktan suçlu olarak ad
liyeye verilmiştir. 

karmadı, fakat annesini Üsküdara 
kadar geçirdi. 

Otobüste bir<e" konuşmadılar. 

Fakat Üsküdar iskelesinde Cemal: 

- Anne dedi, beni bu helda bı

rakma ... Ne olur, bırak Lemanla 

n!kahlanayım. 

- Sana sövledlm va ... Benim rı

zama hacet vok. Evleneceksen ev. 

len .. 
- Anne bana bunu yaptırma ... 

Vapur gelmişti. Zehra hanım bi

neceitt sırada: 
- Eğe: evlenecek olursan akıbe

tinden beni mes'ul tutma! dedi. 

* Zehra ! anı.n Yeşilköye gittik -
ten on be• gün sonra Cemal ile 
Leman nikahlandılar. 

Lema nile Cemal nikahlandıktan 
bir hafta sonra Zehra Hanım Ce
mal Serzade aleyhine elli bin lira· 

Günün meselesi: 

Francala imalatı 
tahdit edildi 

Hastanelere francala dağıtan 
fırınlara kafi un verilecek 

ade edilmiştir. 14() çuvalın tevzi-

inde, hastanelere fırancala ver -
mekte olan fırınlar tercih edilecek 
ve bunlardan sonra kalacak unlar 

Francala istihlıikinin azaltıl -
ması hakkındaki kararın tatbikine 
ibaşlanmıştlr. Bugüne kadar şeh
rimizdeki fırancala fırınlarına 

günde 229 çuval un verirken An
karadaki merkezden Toprak Oiisi- da diğer fırancala fırınları ara • 

sında taksim olunacaktır. ne gelen yeni emre göre, bundan 
sonra bu miktar günde 14() Ç'Uvala Belediye, bir çuval yeni tip un· 
indirilmiştir. Bu kadar un veril - dan ne kadar akmek çıkacağım 
mesine de hastaneler ve hastalar tesbit için kat'i tecrübeyi perşem-
gözönünde tutulduğu için müsa - be günü yapacaktır. 

~------~i .. ~-~----~ 
Ticari teşkilitlcn
dırma Umum Mü
dürü şehrimizde 
Ticaret Vekaleti Teckilatlandır

nıa Umum l\Iüdürü Avni Sakman 
dün sabah Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Avni Sakman birkaç gün 
1 :.. .... uk ve bazı tetkiklerde ve te
maslarda bulunduktan sonra An
karava dönecektir. 

Sus vapurncun ge
ılrdl11 yolcular 

Yeni gelecek rad
yo ve elektrik 

cihazları 
Bueünlerde Tuna volile Maca. 

ristandan <ehrimize mühim mik -
tarda radyo makinesi ve elektrik 
rnalzemesl gelecektir. Elektrik mal

zemesi arasın:ia elektrik saatleri de 
vardır. Bu suretle piyasadaki sı -

kıntı önlenmiş olacaktır. Avni ...,ar
ti içinde mühim miktarda demir 
eşya <l:ı dduğu haber alınını•tır. 

----<>-
Evvelki akşam Bandırmadan A kk b il ti Dl 

limanımıza gelmesi beklenen Sus 1 ya p 1 3 arı • 
vanuru sert dakalardan hareketini çln tesbit ed!lemlyor 
tehir etmiş ve ancak dün öğleden 
sonra Bandırmadan kalkarak ak
cam üzeri iki günlük volcu ile do. 
lu olarak limanımıza gelmşitir. 

ele iye ceza zıbıt
ıarı nasıl tutulacak 

Belediye, belediye suçluları hak
kında tutulan ceza zabıtlarının 
mahkemede kaldığını görerek, bun
dan sonrıı zabıtların iki nüsha o
larak hazırlanması ve bir tanesinin 
dosyada saklanarak diğerinin mah
kemeye verilmesini kararlastırmış. 
.r. Bu hususta bütün Belediye şu

belerine tamim ··anılacaktır. 

Kundura fiatlarının tesbiti hak· 
kında yaı'ı im akta olan tetkikler 
çok ya va, gitmektedir. Buna, şeh
rin muhtelif yerlerinde el ile çalı-
şan san'atkarların başka başka iş

cilik parası koymaları başlıca se. 
bept:r. Beyoğlunda yapılan bir a
yakkabı ile İstanbul tarafında ya
pılanın işçilik parası da değişmek· 
tedir. 

Komisyon, 10 liraya kadar olan 
aya'. kabılara satış fiatı tesbit ede
cektir. 20 • 30 liralık lüks ayakka. 

bılar yine serbest fiatla satılacak
tır. 

--~r .. _ . . ., 
--l ADLIYEvePOLJS=:.J== 

Kesik baş cinayetinin esrar 
perdesi hala kaldırılamadı ! 
On tı:firt 
olundu. 

ıarında iç hırsız tevkil 
ir adam otar'u-a dab kestt 

Bundan bir müddet evvel Sün
bülefendi camii yanında bulunan 
ve bahçivan Talata ait olduğu an
la~ılan kesik bas etrafındaki tah. 
kika ıa devam olunmaktadır. 

Son Yazivetc göre bu cinayeti.ı 
civardaki dcı·gtıhın üzerinden kır
şunları sökü'.) çalmak için ,elen 
hırsızlar tarafından vapılmı~ ol
duğu şüohesi hasıl olmuştur. 

Cinayet tarihine uyan gecede 
dergahta hırsızlık yaparak kurşun 
çaldıkları anlaşılan üç suçlu b,: ci· 
nayetle de za:ı altına alınmış bu -
lunmakladırlar. Bugünlerde tah -
kikatın neti~ekn"ceği ve katıl>n 
kat'i surette meydana ~ıkrnış ola. 
cağı td'>'Yliı:> olunmaktadır. 

ırsız çocuklar 
Çalış-nakta oldukları, BeşiktaştJ 

bir kum-.~ deposundan 300 lir·• de
ğerinde bır top kumaş çalan 14·15 
yaşlarında iki çocuk yakalanmıştır. 

!ık bir ödeme emri aönderdi. Beş 

senelik de faiz istiyordu. 
Cemal fabrikayı satmak mec • 

buriyetinae kaldı. Annesine borç
larını ödedi ve Pertev Dayının yar

dımile kendisine bakır madenlerı.,, 
de bir iş bulup Lemanla beraber 
gitti. 

İki s~ne sonra Afife ile Pertev 
Dayı Cemalin ölüm haberini ald· 

!ar Afife altı aylık gebe idi. Pertev 

Dayı hemen trene atlayıp Diyar·.ıa

kıra gitti, Lemanı alıp İstanbul~ ge. 
tirdi. 

Ana kız kucaklaşırken Pe. tev 
Ilayı: 

- Sevmek ve ıztırap çekmek, işte 

tyaat bunda nibarettir diyordu. Ta
savvur-,.~ tahayyül ettiğimiz acısız, 

ıztırapsız hayat ölümden b~ka 
bir şey de~dir! .. 

-BİTTİ-

Adları Rifat oğlu Fethi ile Ker.ıal 
Alanbir dan bu ço.ukların, daha 
evvel de depo "ahibinin 200 Hra 
değerinde bır fotograf makinesini 
çalarak 25 liraya rehin ettikl~ri 
anla~ılmıs, her ikisi de dün B.rinci 
Sulh Ceza Hakiminin kararilc tPv 
kif olunmuştur. 

Çocukl&r mahkemede: 
•- Sinemap gidecektik. Para

mız yok<;.ı. Çaldık!· demişlerdir. 
Bundan başka, 14 yaşında Şaban 

adı~da bir çocuk da, G<!dikpaşa _ 
dakı Azak sinemasında Ahmet a. 
dında birisinin 10 lirasını çarpmış 
yakalanıhıştır. Şaban da İkinci 
Sulh Ceza Hakimi tarafından tev
kif olunmuştur. 

Eir ka Uin 18 sene 
hapisi istendi 

Ramıde Topçularda metresi 
Santuhiyi öldürüp ahıra göm _ 
mekten suçlu Danyal Kekliğin mu
hakemeci dün ikinci ağırcezada 
son saihaya varmıştır. 

İddia makamı, hatilin metresi 
Santuhinın ahırda beygir tekıne
sınden öldüğünü ve kendi öldür
d~~u sanılacağından korkarak göm 
dugu hakkındaki iddiasının varit 
olmadığını delillere istinaden bil
dirmiş ve suçlunun Ceza Kanu -
nunun 448 inci maddesine göre 
18 sene hapisle cezalandırılması
nı, fakat kadının ifrat derecede 
kıskançlığı yüzünden cezanın ha
f;fletilmesini istemiştir. 

Muhakeme müdafaaya kalın.ış
tır. 

Dalgınhk bu 
kadar olur ı 

Nişantaşında Çınar sokağındaki 
Beledıyeye ait ağaçlan budayan 
Osman bindiği dalı kesmek sure
ti!.~ 4 metre yüksekliğinden düş
muş ve muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralandığından hastaneye 
kaldı.rılmlftır. 

itfaiyeyi 
takviye 
Şehrimiz itfaiyesi 
yeni vesaitle tak

viye ediliyor 
İstanbul İtfaiyesinin yeni ve • 

saitle takviyesi kararl~ıru<:tı:r. Bu 
meyanda ilk olarak üç kam.yon 
yapılacaktır. Kamvonlann motör
leri hazırdır. Yalnız 7000 lira ka
dar sarfile karoserileri burada 
imal edilecektir. 

Bundan başka Amerikan firma. 
larile yapılan görü.•meler netice -
sinde mühim miktarda hortum si
• ... ,i ,,n·ilmiştir. Aynca Ameri • 
katlan en modern İtfaive vesait ve 
levazimatının da getirtilmesi için 
tetkikler icra olunmaktadır. 

Dii!er taraftan ·İtfaiye merkez
leri.nin de en son terakkivata göre 
mütekamil bir hale sokulması için 
bütçe imkanları araştırılmaktadır. --

Fazla balık 
tutuluyor 

Balkanlara, Alman· 
yaya ve Yunanistana 

ihracat başladı 
Birkaç gündenberi İstanbul il -

manı ve civarında mühim miktar
da balık tıutulmıya başla~tıc. 

Aliikadarlar mahsulün tekrar de
nize dökülmemesi için tedbirler 
almışlard ır. Belediyenin Roman
yaya sipariş etl.!gi amonyağın mü

him br kısmı gelm.İ§ ve buz fab
rkaları da ihtiyaca göre buz ima

Iatına başlamış olduğundan tutu
lan balıklar deniz ve kara tarikile 

Slovakya, Romanya, Bulgar~tan. 
Almanya, Filistin ve Yunanistana 

gönderilmektedir .Harice verilen 
t< ;riklerin çıfti 80 kuruşa kadar sa
tılmaktadır. 

---o--

Şarap fstihlAk ve 
ıs Ihsan artıyor 
İnhisarlar İdaresi, Tekirdali şar~ıı 

fabri1'asının istihsalatıni arttırmak 

üzere tedbirler alnuştır. 1zmir f.ıb-

rikasınm inşaatı geri kaldığından 

gitikçe artan şarap istihlakinı yal

nız Tekirdağ fabrikasının karşı 

laması icabetmektedir. Fa ırika 
yeni çalışm'l devresine ba>!amı.ş 
tır. Fabrikanın en fazla randımanı 

bu yıl vcreeegi tahmin ed;Jmek • 
tedir. 

Aza sayıs1 gitgide 
azalan kooperatif 

Denizyollan Kooperatif:nin aza 
adedi gittikçe azalmkatRdır. ilk 

kuruluş seneleri Kooperı.t•fo, bc
tün Deniz müesseselerini" çalı -
şan memurlar aza oldukları halde 
bugün yalnız Denizyollan Umı.;m 
Illüdürlüğü_ memurlarında~ bazı -

!arı iizalıkta kalmışlar, diğer d;,niz 
müesseselerinde bulunan azalar 
alakalarını kesmişlerdir. 

Bunun sebebi. Kocata• su ve ga
zoz fabrıkasının idaresini üzerine 
alan Kooperatifin bu yüzden her 
sene büyük zarar görmesidir. 4te 

bu sebenle geçenlerde yapılan u

mumi heyet toolantısında 10 kişi 
bile bulunmamıştır. 

Yollar ve arazlz 
tahsisatı 

Yeni sene bütresinden yeni mü
nakaleler yapılması kararlll§ınış -

tır. Yollar faslı için yeniden 35 bin 
lira tahsisat konulacaktır. Bundan 

başka pasif korunma teşkilatı için 
10 bin liraya bir tane arazöz alı
nacaktır. Bu arazözlerden yazın so
kakları sulama işinde de istüade 
edilecektir. 

Bir cemiyet idare 
heyeti hakkında 
takibat yapıbyor 
Uırnuml heyet toplantısına gel -

mekten rekinen, yazma ve dokuma 
kooperatiferi idare heyeti hak • 
kında dün takibata başlanmıştır. 
Ayni zamanda tutulan zabıt idare 
heyetine tebliğ olunmuş!~. 15 gü
ne kadar ikinci bir t-Oolantı yapıla
caktır. İdare heyeti azaları bu top
lantıya zabıta vasıtasile getirile • 
celı:lerdir. 

11Yddırım yardınılıı 
Ya-zan: Ahmet Şükrü ESı;1fJ 
Almanyanın Polonyadald j 

Fransadaki İngilterenin de şıın 
Airikadaki muvaffakiyetli asJ.e!' 
hareketlerine •yıldırım harbi• ıi , 
Sovyetlerle Almanya arasında f 
çen ağu>tosta ·iınzalanan ~ 
•yıldırım anlaşması. adı vcril0ijl' 
gıbi, Birleşik Amerikanın tııgil • ı 
tere ile tecavüze uğrıyan de~Iet > 
!ere yapmıya başladığı yar~ • 
da •yıldırım yardımı. adı ,-eril" 
bilir. Filhakika layihanın 9ytl 
meclisinden geçişini yıldırını siil' 
atile bir takını safhalar ta.kip ,t • 
ıniştir: Layiha mümessiller ~ · 
lisine gitmiş ve bir kaç ,aat İÇ~ 
de ayanın yaptığı tad.l!er biiltl' 
ekseriyetle kabul edilmiştir. 

kaç saat sonra da ,RuZ\·elt Hiyilı' 
ya inızasmı atmıştır. Hanun Jll~ 
iyete girdikten bir gün soD 
Cwnhurreisi Ruzvelt gazete~!•: 
verdiği beyanatta ilk parti ,i!alı ıf 
harp malııemesinin Inı:,ılterer.• eti 
Yunanistana gönderilmek uı 

yola çıktığını bıld;rmiştir. c1' 
hurrcisi, askeri sebeplerle bU ~ 
partiyi teşkil eden siliıh ve bati 
malzemesinin müfredatı hakki" 
da malfunat veremiycccğini bil • 
dirmekle beraber, bunların l'ı1f>" 
rika donanma ,ına ve Amerika (lf 
dusuna ait malzeme olduğu aııl" 
şılmaktadır. 

Amerika Cumhurreisi, bir t•' 
raftan bu malzemenin AvrupJI 
gönderilmesi için icap eden eııı~ 
lcri verirken diğer taraftan Inr 
tere ve domjnyonlarına tayyaı' 
benzini ihncına müsaade et1 
tir. Mali'ımdur ki Birleşik Anıt 
ka, çoktan tayyare benzini i.Jıla' 
eını menetmişti ve hiçbir men1l:; 
ket bu .iıenziui Aınerikadan itlı' 
edememekte idi. Şimdi Ruz\fel 
İngiltereyi ve dominyonlarııu b"' 
dan istisna etmektedir. 

Üçüncü bir yardım tedbiri dr 
ha şümullüdür: Cnmhurreisi, ıııil' 
me1siller meclisi reisine gönder ' 
diği bir mektupla tecavüze uif'. 
yan devletlere yardım için y°JI 
milyar dolar tahsisat is.temekU • 
dir. Cumhurreisi, bu taluisatın or 
reye sarfcd;Jeceğini de mektubol" 
da ınüfredatile gö>lerındk.tolif. 
En büyük pay tayyare ve tayY~ 
motörü imaline sarfedilecektit• 
Bunun için iki milya- dolardan f,I' 
la para tahsis ediliyor. Bir bu~~~ 
milyar top inıaline, bir buçuk il"' 
yara yakın ziraat enddüstrisi ııı•• 
kioalarına, üç çeyrek 111ilyar nıııb' 
telif silah ve teçhizata ve ni!ıııYel 
gemi, vapur, tank ve zırhlı oto
mabil imaline tahsi•at ayrıJına1'· 
tadır. İki yüz milyon dolar, Jlil"' 
!eşik-Amerika ocaklarında tngilil 
harp gemilerinin tamiri masratlJ" 
rını karşılamak için ayrılmıştıt• 
Amerika Cümhurreisi,· hunun ali' 
cak bir başlangıç olduğunu •'1 

bundan sonra da silah çıj:uıın İ~ 
giltereye akın edeceğini söyleOIİf 
ve: 

- Bu işte ticari hiçbir ıniilj
haza bahis mevzuu olmıyaca!<lıl 
demiştir. 

Amerikanın bu işe sarılışıııd• 
ancak ·Amerikanvari. diye vasıl• 
landırılabilecek bir ciddiyet, bit 

kat'iyyet, bir sür'at ve intiıaıJI 
vardır. Birleşik Amerika, on sel<!$ 

ay evvel harp çıktığı zaman, bO 
mücadeleye karşı uzaktan seyirci 

kalmak kararında idi ve bu ıı-• 
rarını o zaman akdettiği •bitaraf• 
!ık. kanunlarile do anlatın!§ bO" 
lunuyordIL Fakat Versay sulbO" 
nun bir pürilıiinü izale etmek b•' 
hanesile harp açan Almanya, ~ 
ve bu bahane ile Avrupayı htil• 
sı altına alarak, milli istikliil ınef• 
bumunu tanunıyan bir rejim kııf' 

mıya teşebbüs etti. Bundan sonJ'" 
eski Roma imparatorluğunu ihY' 
edeceğini açıktan söyliyeu İtalY" 
Almanyaya lltihak etti. 

İngiltere, Birleşik AmerikaıııJI 
yardımını temin etmekle büy~ 
bir siyasi zafer kazanmıştır. BO• 
1917 senesi ilkbaharında Birleşilı 
Amerikanın umumi harbe iştiral>İ 
derecesinde ehemmiyetli bir ha • 
disedir. Çünkü Amerikanın fili 
olarak harbe iştiraki de artık bit 
zaman m_eselcsidir. Gerçi bugünJı:il 
harp şartları içinde Birleşik AnW 
rikanın mı olarak harbe iştiraki ili 
harp dışında kalıp yardım teınin 
etme'i arasında büyük bir farlı 
yoktur. Hatta bazı İngilizler, /.• 

merikanın harp dışında kalmasını 
tercih etmektedirler. Fakat bet 
ıeye rağmen, Birleşik Ameriıı
harbe girmeğe mecbur kalacak • 
tır. 
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İki bin sene içinde yirmi 
milletin eline seçen bu 
kaya parçası, timdi İtal
yan ve Alman tayyarele
rinin hücumlarına kartı 
kahramanca duruyor •• 

I~)\ MAHKEMELERDE: 
Alamet veu11 Pap. Hanım yaptı kaza, altaya hava 

· -' akınları .• 
i~ altaya ~imdiye ~du yapılan 
. ft u akınları belki iki üç yüzü 
,. ti 't~ k . I'' · '-'8 ·at Yunkcrs ve Savoıa 

Bir gazetede okuduğumu· 
za llÖre, Burşa Halkevi, uzun 
ydlar Bar.ada Valilik etmif 

Çünkü bu suretle fileyo su ·~- olan, Türk tiyaho tarihinin 
mek için 360 ıün lazım ıelecektı. en belli başlı ıimalarından 

Napolyon tereddüıt etıneii, •· Ahmet Velik Ptı§anın hayat 
daya hücum etti. Yirmi dört saat ve eıerlerine dair bütün ma
içinde kale zaptedildi. Şö\ alyeleri lii:mat ve veıikaları toplanuya 
daiıtmak emri verildi. Oalar tla 

rchctti tayyarelerinin ateşi al-
ilılif-::, ada kahramanca tutuıuııak· 

karar vermi1tir. ~ .. aaıtanın tarihi şimdiye kadar 
vl..- d . J • .ı: Bu 
~ ewz cenkleri ile do u ıuı. 

:tııten itbaren tarihine bava cea
de yazılmaktadır. 

Tiryesteye iltica ettiler. 
Napolyoa Volına isminde bir Ahmet Velik Ptı§a edebi. 

kumandanla 3000 adamı kalede bı- yat ve tiyatro tarihimizde iı
gal 1tttiği çok mühim mevki 

rakarak, Mısıra doğru yelkenleri ve yc.lptığı fevkalade mühim _,-Malta şimdiye kadar belld de S: ehi istilasına uğramak _rcko -
•U elinde bulunduran hır yer• 

rtJll'- • Çünkü bu kaya parçası iki bin 
~~ e içinde yirıııi mill~tin eline 
Y~ tn.iştir. Sicllyayı Ah.ikadan a· 
~ ın deniz yolunun ortasında ol

iJıll sı, her devirde adanın ehem -

açtı. rol niıbetinde eCüd edilmif 
Donanma cenup ufkunda daha bir 1ahsiyet değildir. Ahmet 

'- 7etini muhafaza ebni~tir. 
lilattan bin yüz sene evvelki 
ıikelilerden bahsetmyelim. Bu 
\İkelilerin Maltada , ·ücudc ge
iikleri abidelerin hala bugün 
'ti Vardr 

kaybol'11' olmaz, ıimalden Nelio- Velik Pa1anın lr1 olyer'de11 
nu.n kumandasındaki İngiliz fi • yaptığı adapteleri, bizzat 
}osu göründü. Yolmanın kuvvet- Molyerin eserlerinden çok 
leri üç gemileri ile arada bir hu- daha kuvvetli bulanlar var
ruç yapıyorlardı. Fakat açlıktan dır. 
8 eylfıl 1800 de teslim oldular. hı- Bu zat, ender yetiıir tipler-
giliz filosu limana girdi. dendir. Bugüne kadar onun, 

Demek ki bundan 140 sene ev- tetkik edilmemiı bir çok ta. 
vel İngilizler bu suretle Maltaya ralları vardır. Eğer, 8ur6a 
girmiş bulunuyorlardı ve Iıila da Halkevi, bu iıte muvallak o
oradadırlar. İtalyan ve Alınan tay- lursa, hakikaten, memleket 'uııanlıl~r bu adaya Melita ya

:J\rı. işmini vermişlerdi. Ada 
attan 528 sene evvel Kartaca • 
tın eline geçti. Milattan 218 
e
1
sonra Romalılar adaya bakim 

il ar 

arelerinin İngilizleri bu adadan kültür hayatına büyük bir 
y ki . . h" çıkarıp atabilece · erı ıse ıç ut.O· hizmet ila etmiş olur. 
neclilemez. Deniz hılkimiyeti İn- Bursa Halkevini, giriıtiği 

"lizlerde bulundukça... bu İ§ten dolayı ıimdiden tak-
I • 

&.ndallar, Gotlar, daha sonra 
nııntılar adayı ele geçirdiler. 

gı Maltaya karşı şimdiye kadar ya- dir ederiz. 
pılan hava akınlarında da öl~ ~· 

1 
BURHAN CEVAT 

8.rıldı\a • · dil lta k t, tekrar ele geçır er. 
lnf <>rkunç bir kale haline ge· 
•nı lŞ 

1 
bulunuyordu. Nihayet 

yaralı zayiatı bini y ge~~emıştır. 
Cebelilttarıkta oldugu gıbı Malta- G~mişlerl parlatmak 
da da kayaların altina kazılmıı an ar 10 d ık 90 senesinde a ayı 

ettiJe . . t -Q]t r ve Alman ımpıua o 
n~cı llanriye miras bırakti • 

.111/\l buçuk asır sonra Malta 
ipa~ . tııı eline geçti. • . . 
du ~ 8 da kendi bissesinı ısti· 
da· tu.z iki kilometre uzunlu
tıd Ve Yirnıj kilometre geniı· 
la ~ bulunan bu kaya parça • 
ih crkesin gözü vardı. 
Uı ayet Alınauya, Avusturya, 

Ya \>e İtalyanın bir kıslJlllllll 
:ator Şarlken, bu adaya OS.
. donanmasının garbe gej • 
ıne tnani olacak muhafıılar 
°'ak isted· 
' ı. llu.nı Süleyman tarafındaıı 
~t.a tardedilen mukaddes 
ılJl .-.: ... ıfeye 

-~ 7"valyt-lerini bu va-
~ Cördü. 

büyük sığınaklar vardır. y 

Hele Maltadaki kay~ ~l~ı sırı • 
uaklan bir şehir gıbıdır ve 
adanın etrafını dolaşmaktadır. İ· 
talyan ve Alman kunıandan!_arı da 
bunu bilmektedirler. Bu mükem
mel sığınaklar Malta halkını pek 

iyi korumaktadır. • • 

lı Ve lıçi Arıyanlar, 
ıikiiyetler, temenni

ler v• miiıkaller 
Genç bir lr~ iı arıyor 

ı_ ~. IÖvalyderi bu saıretle 
, fova)yeJeri oldular. Dörtse
. ~ tanı bir müstahkem me~· ~d k eli Lise mezunu genç bir kızım. Resmi 
~ e idi. Şövalyeler ~~ dare ve bususl müesseselerde kanaat-
,,, ltp genıilerini kendilerı ın· Jd bir ücretle iş arıyorum. Muhterem 
lllYor]a .. dı, . r h'plerinin Son Telıı:r:ıf Halk sütu-
ıt.. • ış sa ı · ed 
..., .... _ • S "' l y • nu '•uallfı'ya muracaallarını rıca e-

-.ıesinde Kaaunı u e .... 
' lS9 Parça gemi ile adaya bil· nın. 
ı etti. Muhasara dört •Y sürdü. Piyasayı tanır,. kefil verebilir 
lhdaıı 6000 kişi mahsurların bir zat ıt arıyor 
:dıııa yetifti. Fakat bun'lar tahsilim olup c30> ya-

lll'ebeden sonra gelıniş]erdL orta derecttee anlar az çok piyasayı 
lan1- ·1- ~ da tıcare n 1 
b 

.. donanması da çekiuu.ege şın t criıbeli bir gene m. 
~1\l.r kalmıştı. Ilütün A. vrupa tanırun, e doıcuzdan ikiye kadar 
"' Hergiın saat . 

l'elere para giinderıyordu. . . uessesede çalışmak uze-h hangi bır ın . 
2<!ngin olmuslardı. Fakat ni- er h t kefil de gostere-

'et . . s re il arıYorum. Şa s f H lk 
•şı sefahat~ döktüler. . . . edenler Son Tc)gra a 

da valis·ı ... n sonunda paraya bilirım • .AnU b r rumuzuna yaz-
"" sütununda Tecnı e 

l'a~ı olduğu için, adayı R'? malan rica olunur. 
rı hırlııci Pola -takdim etmek ı· l b' ç 1796 Gelen Mektup ar 

ır heyet gönderdi. u E 1 24 Yıldız, 
Şövalyelere senede ödenecek Katip, Reıı:ıt, Bayan .ıııe ~ edclcnll-
isat ile adayı satın aldı. F.aka·t· Mahzun Kadın, Pckak, I. T P . 

nk - H H B. Baynn l\L .• T, Hay~ı>'.e, 
da.n istı'{ade edemedi. Çi.ı u oglu, · · . Şırın t sınepatlk, Mubecccl, Utang:ıç, ' 
ene sonra, Napolyon Bonapar al ş •r R 'l'oycan, . a ··nes 111 Burs ı, . ' . 

'nin önünde göri.indü ve su ı. u 'S H H V. E. R, Ay namları-
·~ R. R. 27, . · j 've mükerreren aldır-
T"İ. ruza geımıs o an 
taı d d"' Uom ilA.. ettiğımiz mektuplarınızı 
\ e valisi Ferrlinan ° . · manız ..,. d başka her gün saat 
L su vereceğini, fakat bır~en lutfen Pazar a~a aldırmanız ınercu-
q geminin içeriye girın~ın~ 15 -

19 arasın 
'afakat edemiyecC'ğini bildırdı. dut· Mualla ve Ke\·ser: Eyüpten 
da şekli değişıni~ bir re~. c~· Bayan ktubunuz gelmiştir. 

hndan başka birşey degıldı. birer me=::========== 
~=============~=-= 
h_,DEBI HOl\IAN__;_~ 

Seıı.eceksin ! en de 
iZZET BENIC~ 

,--n. E.1ElV1 
<;; .t c:ı • 

kadn olduğumu düşiinmiiyor· 
t. nu kadaı· insafsızlık olur
'> 

nu~uşumuzun şekli, sesimizin 
taınnınile de-: şmişti. Kavga 

b 'k• b 
• 

1
• ı hnsım değıl, adeta derll~-

•kı arkadaş ifadesi içine girınış· 

~Lütfiye, haklısın. Evli ve na· 
b~ ~lduğ-.ınn bilmiyorum. Bun· 
ıcrıııde bir saniye bile durıuak 

ltıeın. 

di ·ı· 
~ o' 1 ave etti: .. 
iın Y~c l;nrip bir çıkn•azın ıçm· 
n ~1• .benim için ya sen, ya ha· 

u ıkı ind n birini feda etıncnı 
k. Seni unutı ama senden u· 1 
bl·alnıa111a b ·r ciim'le ile: S<.>ıı-

ıtb l ' • 1 il nıcıne 'ınkan :\ok. Sensız 
Ccc1;;ın1 ııi.ın ben olnıı:·uca 

t:> , , 

w deıncktir. • b" aun.. vli oldugunıu ı-
., - Peki anının, e 

? }iyorsun .... 
- E\ et, biliyorunı. 

O hlde ?.. · "kle - . d du Uzun kırpı • 
Bir c:anıye ur' ba" ıltıcı bir kes· 

1 d · kara , e ., · · 
ri a tın a - arlatan göılerını 
kinlığin ışıg~ııı. p 
göz.leriote dıktı: 

* . . d ben de çıka· 
B u ıçın en b - ıuı kocandan o• 

· ·t Sona nı.ıyoruın ış e.. . " Ne yapına -
d 1elıyın1 ·.. ı . 

Şan ını, en b. ıniı.•e ınuıi· 
V 

c yaıın ı ., . 
Iı:;ıın?.. e .. 11 

• kt yı kafamın ı-
tedirinı?. Bn no a )ıynbilıniş dc
çindc bir türlü tasar 

ğiliın. . '·i gittiğiniz 
- Görüyorsunuz ,. ' 

··ol, doğru değil. . . 
• • dc,·anı c.tım. 

Dcdıııı vı.; .. 

Daimi surette kullanılmıyan gü
müş takımlarının parlaklığı mu
hafaza etmesi için bunları içeri
sinde bir parça Kolodyon eriil
miş alkol ile oğmalıdır; bu suret-

le takımların üzerine ince bir ko

lodyon tabakası kalır. Bu tabaka ta
kımları ı~ararmaktan meneder. 

Kullanılacağı vakit bu tabakayı 
gidermek idn sıcak suya batırıp 
çıkarmak kafidir. 

ı :-d !Dizi koru
mak ıazım I 

Yemeklerinızi munta:ı:am saat
lerde yiyınlz, içkilerden çekininız. 
Sofrada iyi ve temiz su vey:ı:but 
maden suyu bulwıdunnak daha 
iyidir. Yemekte ıazete okumayı
nız, politikadan bahset.meyiniz. 
yavaş yavaş çiğneyınlz. 

Yemekten sonra, şbyle küçük 
bir istirahat zamam ayırınız. Ak
&amlan çok ağır ve çok bol yemek 
yemeyiniz. Yemekten kalkllfken 
bir kahve veyahut başka bıı· sı
cak matbuh hazını kolaylaştırma
sı için iyidır. Hazim cihazınızı çok 
yüklemeyiniz. Yemeklerin ya
pılmasına olduğu kadar ziyade ka
lıtesine dikkat ~ıniı:. 

Eger hazim:o-.zllğe mütemayil 
iseniz, eti, konserveyi, sucuk ve 
pastırmayı külliyen kaldırınız. Ju 
miktarda olmak üzere ııarap içiniz. 

Gerçi bunları siz de biliyorsu
nuz. Fakat ekseriya hazirnslzliktcn 
şikt.yet edersiniz. Midenizde bir 
ağırlık hissedersiniz. Yeınckl<ın 
sonra gazete okuyarak uyurı,-uııuz. 
Uykunuz krtbuslarla geçer. Baş 

ağrıları ve agzınızda bir acılık 
hissedersiniz. Tobiatiniz degi~ir, 
işlerinizde yeise düşersiniz. 
Thınunln beraber blknrbonat dö 

sud, yflhut mnğneı.l Knlsiııe iyi
dir. Ecz:ıht.ııınelerde mideyi kuv
veUendiıeeck hususi surette 
imal edılmiş kömür .. tozları da 
vardır. \. ________ J 

_ Bir başka erkeğin h kkına göz 
dikı::, or •• unuz. Bir ba~ka sıındcij 
~ ıkmayı dü§iiııebiliyorsuııuz. Siı.i 
sevmek iınkfmını kendisinde nsia 
bulaınıyat:nk bir kadına, onun ha
yniına zehir nşılaııııya çalışıyor
sunuz. Heı· şeyden önce \"c sonra 
bunuıı bir ntıı:,k ve karakter zaafı 
ifade eıleccğini düşiinınil ccek se
viyede degil iııiz, değil nıi? •. 

Bu sözlerim korşısında sendele-

di. ·1 k _Doğru sözlerinize ,·erı ece ce-
vap yoktur. Fakat, aşkın bir iıısa· 
nı çıltırtabtlecek, ıııuhnkenıed;en 
diişürebilecek kudı·ette oldugunu 
da kabul etn ·k lazımdır. 

Dedi. 
Bu sizin tasavvurunz!. - ' 

Dedim, sözüme ekledim: . 
_ Aşk.. diye tek başına ınsan 

.. . de kudret ve tnlınkhüın eden 
~~er~~r şev yoktur. fz'nn \e irade 
ıçl kem.e ve düsünce en iistün 

nıu ıa :ı; 

k1 • ·ıctlerdir. 

Ve: k b • 
- iradenize Jıfıl im oln~n. . enı 

rulıat u ctmcmiye, kendınızı de 

hizmetçi yaptı kabahat 
"Davadan vazgeçerim ama, kı
rılan dişimi Platin yaptırırlarsa, 

bir daha da döğmezlerse ..• ,, 

- -=:..:_. ı~ Yazan : 'OSEYİN BEBÇii:T ı~ 
Genç, sarışın, ufak tef ek, güler 

yüzlü, sevimli bır kadındı. Mah -
keme koridorunda, orta yaşlı, es· 
mer, topaç gibi bir kadınla karşı -
!aştı .. Birbirlerinin elini sıktılar. 
Orta yaşlısı sordu: 

- Kız, sen de mi düştün bura
lara? Ne isin var 

- Sormayın .. Ben değil, bizim 
Turgudun işi. .. 

- Ne oldu Turguda? 
_, Kamileyi döğdü .. Bir dişi kı. 

rılmış .. Onun davası ... 
- Hangi Kamileyi? 
...._ Bizim hizmetçi vardı ya ... 
- A a! Neden? 
- Döğülmiyecek gibi del?'il ki .. 

Son zamanlarda pek hınzırlaştı .. 
Pek azıttı ... Eli bir sakarlaştı, bir 
sakarlaştı ki... Eline aldığı şey bin 
parça ... Ne tabak bıraktı, ne çanak, 
ne bardak ... Turgut, labakçılara 

taşınmaktan hal oldu artık •.. 
- Onun için mi döğdü? 
- Onun için döğer mi, a iki gö· 

züm? Turgudu bilirsin .. İçi geniş· 
tir .. Olura olmaza kızmaz .. Böyle 
şeylere aldırmaz ... Bir zamandır, 
Kamile hır icat ""ıkardı; fırsat bul
du mu, benim pudralarımı, allık -
}arımı, rujlarımı, kolanyalarımı, e
sansları!'1ı sürünüp kendisine bir 
çeki düzen verivor .. Ondan sonra, 
pencereden pencereye... Evin ö. 
nünde, sabah aksam, bası açık, bob
stil gençler peyda oldu .. Islık ça-
larak, Ü(' aşa~ı bcc; vukarı piyasa e
<liyorlar. N:ızeninim de,, onlara 
pencereden görünmeler, gülmeler, 
işaretler ... Kafü kız, güzel de, bi
liyorsunuz ... 

- Eh Allah icin güzeldir .. 
- İkid~ birde de, bir bahane bu-

lup kapıyı çekip fırt sokağa ... Ya. 
rım saat yok, kırk beş dakika yok, 
bir saat yok ... Sonra, alı al, moru
mor geliyor. 

- Neredesin kız? Dedin mi. 
- Hanımcığım, mahallebicinin 

tavukgöğsü tabağı kalmış da, onu 
götürdüm. Filan gibi bir bahane ... 

Birkac kere nasihat ettim.: Kime 
dinletirsin? 

- Kız, dedim, bey duymasın, 
alimallah bütün kemiklerini kırar ... 
Sen böyle oudra allık sürünmekten, 
pcncer~lerden işaret etmekten, fel
lek fellek sokak gezmekten Yaz 
geç .. Beye söylersem, hiç ötesi ~ok, 
seni hem döğer, hem koğar ... 

Sanki ona de !il... Ondo.n sonra 
da, kaç kereler, pencereden, karşı 
evlerin pencerelerine karşı gerinir
ken, işaret ederken gözümle gör· 
düm. 
Baktım beni dinlemiyor .. Müna-

sip şekilt.le Tuıguda açtım: 
- Bu kız galiba işi azıtacak .. 

Sen biraz kulngını büküvcr .. De. 
dim. 'l'urgut da bırkaç kereler be
nim yanımda karşı.,ına nlıp nasihat 
etti. Yine oralard t değil .. Biz çe
kıyoruz c avıra .. O gidiyor bayıra ... 

Bir akşam, Turgut eve gelirken, 

tedaviye Ye bu lıfıcliseyi unutınıy:ı 
çalışınız! 

Dedim. 
- Unutmak .. işte bu mümkün 

~iil! 1 
Diyerek gözlerini gözlerime dikti 

''e., uzun uzun buna baktı. Bu ba
kı ta hem gaçlü bir iğbirar, Jıcın 
içli bir eda 'nrdı. Titrek, ağlıyan 
bir se le: 

- But .. ıı bunları bana söylerken 
hislerime ne kndıır yahnncı oldll"' 
ğunuzu tnktir edemıyorsunuz. Ben 
sizi sc\iyorum .. d dığim \ aki bu
nu biitün bir lıiiviyetin i~ ifadesi 
olarak söylediğime inanmalısınız. 

Dedi. Sesi dnlıa çok titriyordu, 
irileşen gözleri bir şimşek alevi 
gibi gözlerime dalın çok doluyurdu. 
Bir aralık bakışlarım bakışlarına 
takıldı, siyah kirpilderinin üzeri 
ıslanmış ve birer d .mla yaş göz ka· 
paklarındnn dışarn a şnu~tı. Bil
miyorum, bu gözyn~lıırı karşısın
da birden niçin yumuşadım ve kal
bimde bir ge\ eldil'fiıı, bir sızının 
acısını duldum. O devam ediyor
du: 

karanlık sokakta bir fısıltı işitmiş .. 
Bizim evin yanında hani dar, ka
ranlık bir sokak var va .. İşte ora
da ... Bir de dikkat etmiş .. Bizım 
Kamile, ·oobstil bir çocukla kolko
la .. Fısıl .f:sıl, fıkır fıkır, kıkır kıkır 

gülüşün konuc:ın•or. Kulai!ından 

yakalamış .. Çocuk kaçmış .. Tulup 
eve getirdi. 

- Artık, kız da pek azılmış, a iki 
gözüm. Hani: 

·Kızın adı Kamile. 
cAltı ayhk hamile• 
Derler .. Onun gibi bir <>ey, de • 

sene ... 
- Yok . Pek o kadarına kalmndı 

amma, başını biraz gevşek bırak -
sak, kimbilir neler yapacak? Tur
gut, eve E etirdikten sonra, birkaç 
tokat yapıştırciı. Ai:zmdan kan gel
di.. Ferycıtla figanla, soka;;a fırla
yıp kaçtı .. Meğer, bir dişı kınlmış. J 
Gidip muayene olup rapor almış .. 
Bir de baktık. Turırudu mnhkc _ 
meye çağırıyorlar. O, öyle rapor 
m::ıpor almayı, muav<'ne olmayı 

bilmez .. Bir öniine düı;üp akıl ôğ
reten var her hnldc ... 

- Peki.. Ondan sonra gelmedi 
mi? 

-Gelmedi ... 

- Ne!'cde kalıyor? 
- Kimbilir'? Elbette bir ver pey-

lemic: .. Bciyle 7.amanda, öyle hiz
metçiyi kim kaçmr? Eli her ~<'ye 
yatar, her işe yatar ... Çamaşır, ü-
tü, ycmeK, ort:ı hizmeti.. Hepsini de 
iyi yapar hınzır .. O gitti gideli, ca-
nım çıkıyor .. Ağzı yüzü yerinde, 
işten anlar bir hizmetçi arıyorum 
amma, nerede? .. Çok işime yarardı 
kafir kız ... 

- Karşıdan geliyor işte .. O de -
ğil mi? 

- O, ya!.. Bak, nasıl da giyinip 
kuşarun!ş .. Eskiden bunlar yoktu .. 
Üstünü }:;aşını yeni hanımları yap
mış demek?. 

- Yine almağa razı mısın? İs
tersen, ben söyleyip barıştırayım 
da yine .!:ize gelsin ... 

- Gelir mi yezit? 
- Ben söyleyeyim .. gelir sanı-

rım .. Bu kadar senedir, sizin ya
nınızda büyüdü.. Gözü sizin ya
nınızda açıldı ... 

- Gelmez, iki gözüm .. 
- Bir defa söyleyeyim ben. 
- Sen bilirsin!.. 
Orta yaşlı, esmer kadın, ?iraı 

ileride duran kıza seslendi: 
- Kamile .. Kamile! .. Kız, bura

ya gel biraz ... 
Kamile, dargın ve asık bir s"Jratla 

nazlı bir kırıtmayla, sallanarak, 
yanlarına geldi.. Eski hanımının 
yüzüne bile bakmadı ... Kamile, ol
dukça gllzel, zeki bakışlı, orta boy
lu, narin bir kızdı. 

Orta yaşlı esmer kadın: 
- Kız, sen ne yapmışsın böyle .. 

Tabakları, bardakları kırmışsın .. 
( Dcı:amı 6 ıncı sahifede) 

- Belki uzun zamanlar, ~·ani o 
b:ığ lıiidisesinden ~onra kendimi 
kabahatli vaziyetine de sokarak 
bnştn sizi \ c sonra lııidisel'İ unut
ınıya çalıştım. Faknt, bu benim için 
daima bir imkansızlık ifade etti. 
Liitfi:\ e, sen birdenl irc gözlerimi 
biiyüliyen ve iç boşluğumu doldu
ran öyle bir lıüviyettin ki, hu hüvi
yet benim yıllarca peşinde koştu
ğum, arandığım bir tip ve hüviyetti. 

Seni ben ruhumda ve hissiyatım
da iyice yerleşmiş, kökleşmiş ve 
uzviyetimdcn ayrılmasına imkan 
olını~ an bir parça halinde buluyo 
~um. 

Sözünü kestim: 
- Belki haklısınız! •• 

Dedim, devam ettim: 
- Fakat, bütün bu söyledtklerl· 

niz yine yenilebilecl'k olan şey
lerdir. İnanınız ki, aşk ver vehim
dir. Bu vehim müsait bulduğu va
kit insanı bastırır, hasta eder. Sis 
de şimdi bir vehim hastasısınız. Ak
sini düşündüğünüz, kendinize ·Ben 
fişık değilim .. • diye telkin yapmıya 
muvaffak olduğunuz. ı:üıı bu aık 
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Ba,mnharrlrler 

Ne Diyorlar! 
IK DAM 

Abidin Daver cUçlcrln Bcrlin Kon· 
!er:ınsı> başl.ık.lı b~ü BaiJnıık.ale
sinde diyor ki: 

.,_ j:ıpon Hariciye Naızn Matsuolta 
Berline geliyor. Berlinde Oı;ilı.lil Pak-

ta dahil devleUcr arasında bi.r konie
rans toplaancak ve h.lç şüphesiz, Ame
rikanın yıırdunı neticc.'Sinde hllsıl olan 
yeni vaziyet müzakere edilecektir. Çün· 
kü, bu harpten İııglltereyl muza!fer 
çıkaracağı kuvvetle umu ve tahmin e
dllen bu yardımın ı;ığ gibi yuvarlanıp 
gelmesine ancak, japonyıının harbe ıir
mesi mini olabilir. Bu milınanaat da 

Japon harp gemilerinin veya tayyare
lerınin !iıli mudahal ... 'Slyle olacak de-
ğıldır; Amerikanın kendisi harbe gir
mesi dolayı ıylc, İnglltcreye vermiye 
başladıgı silih ve mahcıııenin mil· 
hım bır kı..mıııu kendi ihtiyaçtan için 
alıkuyınak ve kullanmak mecburiye1.in
deıı ıleri gdccekUr. 

Fakat Almanya ile İtalya, bu Uzak 
Şark devletine askerlik bakımından 
dogrudan dogruya hıç bir yardım ya
pamıy:ıcnklnrdır. llununla bearber, 
Mıhver de, .ırıponynyn Sovyct Rusyııyı 

hareketsiz bırnkırwk surı.!llyle dolayı

slylc yardımda b..ılunobilir. Bwılar da, 
Amer ka büsbutün kuv,·ctl eden ve 
Almanyanın Ing. tı cyo bır :;ey > upa
ınıyacağı fillcu meydana çıkm •• d:ın ev
vel hare .ete geçıneyı icap ettırtr. Ame-
r.k iyıce kuV\ et nır ve İngılterc de 
bır A.!man taarruzunu dcfcdcl'sc, artık, 
j. punya çın harbe gırmek ma •lübıyeU 

n eden kab 1 cd . k ıneydtınn atıl
mak de c • olur. G r.tluyor kı Ameri-
1...aıı.ıı n ılduhalcsı, bır çok hesuplnrı 

ııltüst etmıştır. İşte Dcrlıııdekı Üçler 
kon!eran ınJa butun bu rııcsclclcr ko
nu.,u ıutı - bo7 ulon hesapları duzelt
mck ıçın çareleı aranacaktır.> 

YENi SABAH 
Huseyin Cahil Yalç.n buguııku llıış-

ınak ınde, Hıtı ıin son nutkunu tah-
lil etmektedir. Şoyfo y zıyor: 

- HıUcr en bu~ u du~manlık 
kcndı ndsimlcn g nı.ıtır. Bugünkü 
cıhangtr ııam,,edi Hıtıcr dwıku vat.aıı-

pcr. er Hit crın şan ve şercfını elinden 
ga b tmış ve onun tar:ıhtckı müstesna 
salıifc;;ını yırtını~lır. Bugun haı pten 
o ~ • .ador mutcncf!ıı· olan ve A\ rupa ia
lerıne kaıışmarnak ıstıyen B rle;,;ık A
merıl~:ı efkarı unıunııye,.rııiıı llıtler a
lctyhlnde verdi~ı ınuhkumiyct karurı 

ikı Hıtkr .. rusında larlh sahifclerı için
de CPı '-'.}un eden facıarıın vıcdnnlarda 

do~urdugu kanaatin i!adesinden baııka 
bir ~ey degildir.> 

T ASVIRIEFKAR 

cTa.s\'İrı Efkllr> iınzaı;iyle yazılan ve, 
cYugos1avya kolay kolı;y tcslım olmu
yor> b ııklı makalede şoyle denılıyor: 

cYugo,.Javlann h la devam etmek
te olan bu kafa tutmnları Jı;uı, o mem
leketin Bulı;arıstana nişbetlc ilç misli 
nu!usa mulık olmak iUbarlyle uç defa 
dalın kuvvetli bulundugu, bınaenaleyh. 
mukavemet imıdinları daha çok olduiu 
soylencbilır. Bu ıddia ve delil boş de
ğıldlr. Yugoslavyanın ııü!usu 18 mılyo

na yakl:ı~m:ıktadu·. Yuao:dnv ordusu, 
Bulgur urdusu gibı senelerce tahdidat 
ve Uıkyıduta tabi olmadığı cıhcUe çok 
jyl yct1,5nıiş ve çok kuvvetlidir. 
Maı.ıde boyle zorlu harp imtihanları 

eeçım1iş bulunan mıllellerın neiısleri
ne ıumatiarı fazla olur, tıylc milletler 
başlarını dık tutma.sını, tehJıkelere 

goz kırpm:ıdan bakmasını bilirler. qte 
bu sebeplerden dolayıdır, kı Yugos
lm7a bugun halli Almanya.ya teslimi
yet ıosterıniyor.> 

CUMHURiYET 

Yunus Nadi, c Yeni Avrupa Nız.ıımı 
hakkında> b:ııilıklı bugünkü Başmaka
lesinde şöyle yazıyor: 

cNeticc? Avnıpa kıt'asının bir lld 
kodaman devlete esareti. Eger yirminci 
asırda bôyle bir davanııı yüı üınesi 
imkdnı varsa mihverin yeni nizamı da 
kuruluyordur. Biz zannediyoruz kl 
A\ rupanııı bu asra kadar lnkişııf ede 
ede yaş:ımı:ı millctleı indt'n hlç blrınl 
gönül hoşluğu ne bu demir cembcre 
sol,.m:ık ve orada durdurmak kolay de
l.lildr ve hatlfı milmkun değılcilr.> 

hastalığından kurtulursunll2. 
Güldü: 
- Öyle şeyler söyliyorsunuz ki .. 
Diyerek ilave etti: 
- Siz beni çocuk sanıyorsunuz. 

Nihayet zeki ve muhakememe iti
mad etmenizi rica ederim. Sağlam 
bir diınağıv var. Niçin ondan şiip
he ediyorsunuz. 

- Dimni;;rınız hakkında bir şey 
söylemedim. 

- Amma sözlerinizden o netice 
çıkmıyor nıu? .. 

- Belki siz öyle telakki ediyor
sunuz!. 

- Olabilir. Fakat, her h•lcle sev
ginize muhtaç oldutuma inanınız. 

Bu dileti yaparken yine gözleri 
yaşlı idi. Yine, yalvaran bak~larla 
gözlerimi okşuyordu. Ve •• bende 
ona karşı nefret yerine merhamet 
halinde beliren bir zaaf haşlıyordu. 
Çok saıniıni bir lıisle: 

- Şimdi siz gidiniz. Bugün be· 
nim çok işlerim nr. Hem de pek 
kederli) im. Bir başka gün br.~ 3izi 
noktai naz.arımın doğrulli h;. a i-
DandıracağıııV, (Arkası Var) 

-
eCCl!ı:::l!EJ 
lmm~LlID 
Çrağan Sarayı ve 
Botaz sabillerıiila 

glzelllğl 
Beıiktaı, Ortaköy, Kuru

Çe§me sahillerinden ta Bebe
ğe doğru uzanan kııımda, 
tramvay caddeıinden geçen
lerin gözlerine bir ı\ı.r gibi 
aet çeken, eıki ıaray duvarla
rı, denizin ıörülmeıini temin 
için yıktırılacakmıı ! Bu ha· 
beri, bilseniz, ne kadar mem
nuniyetle öğrenmiı bulunu· 
yorum. 

Bir deniz ıehrinde, denizcs 
hasret olmak ne acı 7. 

Ben, bu sahilleri çok, am
ma, pek çok severim. Hele, 
Bebek Koyuna, Arnavutköy 
Akıntı burnuna karı ı, içimde 
müthit bir zaaf vardır. latan· 
bu, güzel, çok güzel bir ıehir
d.ir. dİatanbulu sevmek, dalıa 
zıya e sevmek için ~ezip der 
lqmak lazım. 

Her tarafı güzel olan bu 
ıehrin, bilhasa, bu ıuhiJJcı i 
benim içimde en ince, rom n: 
tik hisler yaratır. 
_ Ayni &ahillerd~n, biraz da

ha şehre doğru yaklaşınız. 
Beşiktaıla Ortaköy arasında 
Çırağan Saı yıııı hatıı-Jadu ız 

'? mı.. u saray, bu eski ve ya-

nık saray, bu haliyle bile ne 
1 muazzam, ne munte~ern ve ne 

güzeldir. Ne vakit, yolum o 
tarafa dü§se, uzun uzun, bu 
güzel saraya bakaı·un: İçim 
sı.zlar .. Nasıl olmuş ta yanmıı, 
bır harabeye dönmüş?. 

Bazan, kendi kendime f\& 
suali sorarım Daha ne kadu 
zaman, bu saray, bu iç acısı 
manzaraıiyle bekliyecek. 

Bilmiyorum, §ehircilik mü. 
tehassıu Mimar Prost, Çıra· 
ğan Sarayını etüd etmİ§. bu. 
nun ne olacağı hakk111da bir 
karar vermi~ midir?. Bu ka· 
rarı öğrenmek, benim içiıı 
hususi bir zevk olurdu. Tek
nik sahada hiç bir bilgim ol 
madığı halde, içimde bir his, 
öyle diyor ki, Çırağan Sarayı, 
iatif ade edilebilir bir ,ekle ao
kulabilir. Amma, naaıl, onu 
bilmem .. 

Herhalde, bu it için çok 
muazzam bir servet dökmek, 
çok yorucu ve titiz bir emek 
ıarfetmek gerek .. 

Tabii, bu hadise geni§ ve 
normal zamanların , meselesi· 
dir. 

Ancak, ıönül ar.zu eder ki, 
bu meselenin hal tarzı, tim
diden tesbit edilmiı bulunsun 
ve planları, eaaaları hazırlan· 
mıJ olısun. 

latanbulun müstakbel imar 
planını yapmakta bulunan ve 
hatta mühim bir kısmını il.
mal etmİ§ olan mütehau ıı 
Prost'un, henüz bu mea~leyi 
"ütünmemit bulunduğunu 
zannetmek hatadır. 

latanbul, Çırnö n Sarayı
nın ihyası ile muhakkak ki, 
eııiz ve paha biçilmez bir 
ziynet kazanınıı olur. 

R. SABiT 

irim.izin DERD. 
eplmlzln 

Kanapelerin hepsi 
kaldırılsa 

Bir okuyucumuz ,.azıyor: 
cTramvoylnrdan hepimiz tlld

yctçiyiz. Fakat tramo,;ay Şirketi 
muı.ınr vazl.yette b und içln 
kimse şikayet ctm yor, dece 
mevcut vesait ile hn ko nhn ko
laylık teminıni dil U or. Bazı 
tramvaylardan bı a knnapeler 
kaldırıldı, trnmva.> lnr gcnışledl. 
Kimse sesini çıl~nrmadı. Belki de 
memnun olanlar çoktur. Ben ekse
riya bu tramvaylarda gıdc.ıkcn 
şöyle dusiınurüm: 

Şurada da beş on kanapcde
1 
beş 

on kişi oturuyor. Bunu m4ntısız 
görüyorum. Bu kan:ıpelcrl de kal· 
dırıvenneli. Yalnız trııınvnylnrın 
tavanına elle tutunmak için boka 
kııyış koymalı. Orta"1nt.ı da iki Cıç 
direk ilflve etm ü. B d bu u ul 
tccrilbe cdll c ne olur? «Kırk kl
&lllk> d· '~e~1cr amm:ı, 
l'l'l\r haı ... -ne zamıuıınd 
hoş r. 
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ANGl i -HAKLI? 
--1= Yazan: IABllllUT YESARİ =lı--

(Bir verem hastanesinde, dokto. 
ruıı od~sı.) 

(Beyaz gömlekli genç asistan, 
edanın kapısını açar, sofada, iskar
pinlerinin ucuna basarak, sessiz, 
korkak bir büzülüşle dolaşan genç 
kızı, elile çağırır.) 

Asistan - Geliniz, kardeşim ... 
Baş doktor, sizi çağırıyor. 

(Koyu siyah parlak saçı, dar o
muzlu, çocuk. yapılı genç kız, ba.. 
ıını önüne eğerek girmişti. Oda -
daltilerin yüzlerine bakmaj(a kor· 
kuyor, çekiniyor gibiydi.) 

Beyaz saı;lı doktor - Buradaki 
arkadoşlar, başbaşa verdik; sizin 
vaziyetinizi düşündük, kızım. Ma
alesef, size, yardım edemiyeceğiz. 

Gen kız - Ben, hasta değil mi. 
. ? 

:ymı. 

Gözlüklü doktor - Hastasın yav· 
rum... Seni, burada yatırmak is
terdik ... Fakat... (Ümitsizlikle kol
larını açar). 

Genç kız - (Ağlamaklı bir sesle, 
tutuk tutuk) şimdi, beni, almıya
cak mısınız? 

\ Beyaz saçlı doktor - Çocuğum ... 
• iliz, kendi başımıza iş göremeyiz. 
tıizim bağlı olduğumuz, birçok ni· 
zamnaıneler, talimatnameler, emir. 

. ler, şartlar, kayıtlar vardır. Has -
tane, bizim evimiz, malımız de • 
fil ki, istediğimizi alalım, isteme-

~ ıdiğimizi almıyalım. Vaziyeti her 
cihetten şekil şekil düşündük. Seni, 
tıuraya almak için çare aradık. 

Esmer, kısa boylu doktor - Kı· 

-ımn, seni hastaneye yatırmamıza 
,imkan yok; anlıyor musun, imkan 
7ok! 

Beyaz saçlı doktor - İmkan yok! 
Gözlüklü doktor - Maalesef im

' lı:an yok! 
Siyah kesik bıyıklı doktor - Sen 

•adınsın; bu işlere, pek aklın er. 
m ez. Bilsen, aklın erse de, yine 
~ dostun kafana kurt sokarlar: 
•Eğer akıl edip te bir tanıdıkla 
~tıniş olsaydın, seni, hiç mrrın ln
İnn etmeden hemencecik alırlar • 

1~.> derler. Hatta, daha ileri gid<!r-
4 er: cGençsin, güzelsin, doktorlara 
~iraz kırıtaydın daı. derler. Ha -
tyrr kızım ... Bu can pazarında, de
Jclikodu ile iş yürümez. Bak, arka. 
ıd&§lar, imkan yok! diyorlar. İm· 
llı:an olsa, seni, niçin almıyalım, 
ırana, bir dülfII!anlığunız mı var? 

Beyaz saçlı doktor - Kızım, dok· 
*<ır bey çok doğru söylüyor. Bizim, 
l:>elki senden fazla içimiz sızlıyor. 

Genç kız - Ben, gebe olduğum 
için mi? ... 

- Gözlüklü doktor - Evet ... 
Gebe olduğun için alamıyoruz. Bu· 
rası, verem hastanesi. .. Verem has
tanelerinde çocuk doğurtulmaz. Ne 
atörümüz, ne de lavtamız vardrr. 
Emzikli hastaları almağı bile düşü· 
nüyoruz. 

Genç kız - Doğuracağım zaman, 
başka hastaneye gitsem, doğursam, 
olmaz mı? 

Beyaz saçlı doktor - Senin do. 
t urup doğuramıyacağın da ayrı 
meseledir. Mütehassıs doktorların 
m uayene etmeleri, lazımdır 

Genç kız - Siz baktınız. doğu· 
r abilir miyim? 

Gözlüklü doktor - Biraz şüp -
heli! 

Genç kız - Çocuğu aldırtamaz 
mıyım? 

Siyah )'esik bıyıklı doktor -
Muayene neticesinde karar verile
bilir. Çocuk, dört aylık ... 

Beyaz saçlı doktor - Belki, da
ha fazla... (Yumruğunu masaya 
vurarak) ah, gençlik! Ah, gençlik! 
Hiç, ilerisini, sonunu düşünmez • 
siniz. 

Genç kız - (Başını önüne eğer, 
sessiz ağlar) ben, ne bilirdim! 

Gözlüklü doktor - Kocan öldü 
"? mu. 
Genç kız - Hayrr! 
Gözlüklü doktor - Brraktı mı? 
Genç kız - Kocam değildi. 
Gözlüklü doktor - Nişanlın mı? 
Genç kız - Nişanlım da değil! 
Beyaz saçlı doktor - Aftos, ha! 
Siyah kesik bıyık: dcı<tor - İlk 

göz ağrısı mı? 
Genç kı~ - (Birden boşanır, hın, .• 

kıra hınçkıra) ne kocam, ne ni'8n· 
lım, ne de dostum ... Bir evin üst 
katında, kira ile oturuyorduk. O 
da, alt katta kiracı idi. Kırk beşlik 
bir adam. Beni, çok hoş tutuyordu. 
Merdivenlerde, sofalarda birbiri
mize rastlıyorduk. Bana, nane şe
keri, çikolata veriyor, çenemi ok
şuyordu. Bir iki kere mendillerini 
yıkadım. Böylece ahbaplığımız baş. 
!adı. Günün birinde, beni, nikahla 
alacağını söyledi. Anam, yatalak; 
babam da, tekaüt. Başlı başına bir 
evim, eşyam olacağını söyledi, dil
ler döktü, kandırdı. 
Beyaz saçlı doktor - Peki, adam, 
öldü mü? 

Genç kız - Ölmedi, yaşıyor. Ben 
bilir miyim? Meğer, evli imiş, ka
rısı, K;ırklarelinde anasının yan•nda 
imiş. Iki de çocuğu varmış. Bir gün, 
bizim oturduğumuz e\'dPn, eşya · 
!arını topladı, çıktı, gitti. Bana, ye· 
ni ev tutuyorum oeni de alacağım, 
dedi. Gebe kaldığımı anladım. Onu, 
günlerce aradım. Rastla<lığun za
man, beni, tanımamazlığa geldi. 

Siyah kesik bı:;: .klı doktor -
Mahkemeye git. 

Genç kız - Yol, iz bilmem. Şa. 

hidim, isbatun da yok. l\Iııhkcme

ye gitmc:k için de kağıtlar yazmak, 
pul almak, para lazımmış! Hal -

buki, anam, komşulardan, benim 
gebeliğimi duymuş, çıldıracak gibi 
oldu. Babam da, beni tuttuğu gibi 
kapı dışarı etti. Şimdi, eski bir 
medresenin taş odasında, ihtiyar 
bir kadının yanında yatıp kalkı • 

yorum. Haftada. iki üç gün, şurada 
burada gündeli::ıc çalışıyorum. Al· 
dığım para, boğawna yetmiyor. 
Dispanserdeki doktorlar, buraya 
gelmemi söylediler. 

Beyaz saçlı doktor - Size, has· 
taneye yatırmanın imkansızlığını 
anlattık. Doğuruncıya kadar gel, 
sana, ilaç verelim; açıktan baka. 
lım bari! 

Genç kız - Yol parası! ... 
Siyah kesik bıyıklı doktor - Fe

na fikir değil ... Fakat, tatbik ka -
biliyeti yok. Yol parasını nereden 
bulacak? Haydi, bunu halledelim. 
Bu, karda kışda. hasta halile, bu 
uzun yolları nasıl teper ? 

Beyaz saçlı doktor - Hastaneye 
al~, bilir miyiz? 

Siy kokhaieıyıbkıkoolrdt?.uzürm 
Si,•ah kesik bıvıklı doktor - Ha

yır'. ·vaziyeti mÜtcra.l<ki oldu!;'U i
çin, diğer hastanelerin de doğum 

Son Telgrafın Tarihi. Tefrikası: 9 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

ll 

Yazan: M. SAMİ KARA YEL • 
1 il 

1 Mihail, kend.ı•ini koca bir or • j' 
dunun başında görünce, katiyyen' 
muzaffer olacağına ve Türklerin 
Bizans bayraklarını görür gör -
mez çilyavrusu gibi dağılıp kaça
caklar;na hükmetti. Askerlerini 
muntazam bir surette ileri yürüttü. 

Bir avuç Tiirk, bu tnuazzam RuM 
ordusu karşısında hıç soğukkan
lıLkfarını kaybetmediler. 

Hatta, üzerler.ne yürüyen mu
azzam Bizans ordusuna karşı koy
mak için ksleden çıktılar, düşmana 
karşı yürüdüler. 

Mihailin kumandanları ve mu
auam ordusu, b!r ııvu.~ ·rürküıı. 

tahaffuz etli.itleri lkaleyı terkile 
apaçık muharebeyi kabul etmek 
üzere yürüdüklerini görünce §a
§ırdılar, donakaldılar. 

Çok geçmedi, Türk süvarileri 
muazzam Rum ordusunun safla
rına yalı~lıç daldılar ve yine çek 
geçmeden muazzam Bizans ordusu 
mahv ve perişan oldu. 
İmparatorun muntazam asker -

!eri Türk akınını durdurmak için 
lıeynude yere çabaladı. Kaçanları 
durdurmak istediler. Fakat, bu 
bir avuç Türk dilaverinin önün -
den kaçanları bir türlü durdura -
ııı.adılar. Kendileri de imparator-

1 
lstanbulun 1 

• 1 
lıçinden --1 

Sul an amit 
ama ınd e 
an olu sayfiye 

Yazan : RAHMi Y AGIZ 
:l.stanııulun en ıüzel taraflarından 

blris~ hiç ıüphe yol< iti, Marmaranın 
bağnruı gömülmüş aibl denize 
kol ve göğüs açan Aloda sahilleridir .. 
Yazın yaprak Jwnıldamıyan ıUnie

rinde eng1nin maviliğinden kopup ge
len serin bir rü.i:g<ir sıcaktan ter hab
becikleriy le örtülü alınları, ateşli bir 
hasta başını ok~ıyan bir sevgili el şe!
ka t ve ihtimamile olqar. Daralan ltalb
lere, buna.lan gönüllere bu serinlik tıp
kı bir şifa eksiri gibi taze can, yeni 
hayat verir 

Bir tarafta Fenerin; yeşil oyadan 
bir minyatürü andıran Fenerbahçenin 
Kalamış koyunu kucaklJ.r gibi uzan
mıs dil kısmı, öbür taraftan r..rühür
dar kıyılarınn camlarla örtülü hulya 
diyarlarını hatırlatan engine ve İstan
bulun ana parçasına hfı.kim sed ve 
sıruarı, cepheden; !renklerin güzelli
ğine doyaırı.ıyarak f>rens adaları adını 
verdiği dört adaların yüze gülen hey
betle çevrili bu scınt, bugüne kadaı· 
tabiatin vahşi güzelliğinden ba~ka hiç 
bir sun'i tesisle geliştirilmiş değildir ..• 

Ötede.nberi sırası geldikçe her ka
lem iiahibinin SO:Ita~tıi!!l, dokunduğu 

noktalardan birisi de, i:.tanbl.ilun tc
pcçevre d.:ınizle hudutianmasına kar
§ılık, bu koca şehirde büyük inkılabı
mıza kadar yaz eğlencelerinin sporla 
birleşik fekli olaıı deniz tesislerinin; 
yerine göre, pl.lj ve banyoların noksa
nıdır. Fakat llloda; Abdülhamit zama
nında dahi zarif kı>yuınııı içinde mini
mini iki salaş deniz müc~sesesini ba
rındıran; biri kadınlara, OLt•ki erke!-t.
lere tahsis olunmuş iki (C:.cniz hama
mı) nı havi olaıı bir l'l:ınttıı· de .. \'e .. 
Koca Kadıköy -uz.:lklığı yüzünden 
Florya, Kliçük::. ı gibi modern plajlara 
r.:ığbet yc:·:nc tekmil yazı ve deniz 
mevt·imıni bu cş~iz güz~Hiklerle do
lu 1\.IoC:rı. Koyunun ıvraımarnya bağrı
nı aç:ın mavi sularında geçirmiye aıış
mıştır ... 

Koya hUki;n Moda sırtları; yazın 
meıteın meY!'imlerinde, en &iddetli 
rüzgar sa~anaklarında bile denLd, 
banyoların bu~unduğu kısmı tabii bir 
par..ıvana muhataza ederek koyu çar
şat gibi düır:düz, tırpıntısız bulundu
rur. Dura.da, .ı\o"'Ustosun en sıcak gü
nünde ins..ma W.zc can veren bir ak
i3-m banyosu yaptıktan sonra, 'h-1.Jda 
sırUarındaki çalgılı, koruluk gazino
larda 1.Iarmaranın en ~el gurupla
rından birini s~yrederek akşam yen1e
ğinl yemek. ancak İ:.tanb~la mahsus 
fevkal<idcliklerdcn birini teşkil edt-r .. 

İşte ::\!oda s~hilleri ile bin gi\.zC'll1-
ğin üzerinde toplandğı Moda Koyu 
böyle bir koydur ... 

Her g~(_Jin bir ku. ıru, her tama
mın bir noksanı vardu· d('rlcr: Bu ka
dar tdlıiat güzelligini minünini bünye
sinde bir aroya gt.:tiren l\ivda Kuyunun 
da bir kusuru var. Bu ku .. 'Ur tabiattcn 
doğma değil, :.i.Iod:ı civarında birlcı;;cn, 
bu tabii güzelliği her n1cv::;imin ayrı 

hususlycti içinde ve ayrı bir zevkle do-

noktasından alacakları şüpheli. .. 
Genç kız - Şimdi, ben ne yapa

yım? 

(Doktorlar, birbirlerine bakar • 
lar. Hiç biri cevap vermez. Genç 
asistan, genç kıza. nezaketle yol 
gösterir, odadan çıkarlar.) _ 

Genç asistan - Hemşire, çocu -

ğunuz doğuncıya kadar, ben, evi· 
nize gelir, size bakarım ... Adresi • 
nizi verir misiniz? 

(Genç kız, koyu siyah, fakat be
beklerinin ışığı sonük gözlerini 
kaldırıy~~· genç asistana bakıyor, 
başını egıyor bir şey söylemYior 
hastaneden çıkıyor. ) · ' 
~enç kız, niçin cevap verme • 

mıştı? Verem olmağa hakkı olını .. 
yanların, sevilmeğe hakları ola • 
b ilir miydi? 

larile kaçıp canlarını kurtarabil
d ili!r. 

Türk süvarileri, kanlı ve müt
hiş bir hamle ile imparatorun ça
dırına kadar girdiler, maksatları 
imparatoru yakalamaktı. 

Fakat zabitleri kenclilerini fe
da ederek imparatorlarını kurtar
dılar. İmpaator Mihail ağlıya ağ
lıya kaçmı§, hayatını ancak Edir
n eye sığınarak muhafaza edebil
mişti. 

Türkler, Rumlann ordugahını 

yağma ettiler. İmparatorluğun 
mukaddes sancağını aldılar. İm -
para1'orun müccy}ıcrli eğer takım

larını zaptettilcr. İmparatorun ta
cını da zaptettilcr. Para ve mü -
cevher ile heybelerini doldurdular. 
İmparatorun tacını, bey !eri Ha

lile verdiler. Halil tacı başına ge

çirdi ve Bızans iınparatorile bir 
çok alaylarda bulundu. 

Bu bir avuç Türk rahat rahat 
Anadoluya döneceklerken hile ve 
desiseye uğramışlardı. Ve bu hi
lenin cevabını pek acı olarak 
Rwnlara vermişlerdi. 

ya, doya, kana, kana ruhuna içiren va
iandaşlarn burada yerleştikleri ıün
denberi meydan verdikleri bir hata.
dan ibaret .. 

Bu civadraki tekınil evlerin, apartı
manların, hatta minimini modem say
fiyelcrin mecraları deniıe verilmiş .. 

Bu hareket; düne kadar, büyük ve 
feyizli inkılabımıza kadar haklı ııörü
nen bir key!iyetti. Fakat bugün hiç te 
öyle değil .. Esasen Av.rupanın neresin
de olursa olsun, böyle blıı bir tabiat 
a:üzelliğinin birlestigi ve yazlık ihtiyaç
ların başında geh:!n deni2 ve banyo ih
tiyacını talmin eden Lir yı.:ri, sıhh<At ka
idelerine t.a.ban tabana :tıt Löy~e biı· ha
reketle i;.e yaramaz hale sokan insan
lara belediye cezalarının en :iiddel.lisi 
tatbik olunur .. 

~ıaama!ih, esk.J devirlerin bln bir 
seyyiesi'nden bjr cüzü olan bu hareketi 
de bugün şuurlu ve porgraınh bir me
&ai ile amme hizmetlerinde ileri ham
leler göstererek izaleye ı.·alışan beledi
yeıniz ~imdi sırası gelmişken hallctmi
yc karar vcrıni~ .. Semt halkına tebli
aat yapılmış.. Denize verilen ınccrata
rın umuıni &J.hho.ti nasıl tehdit ettiği 
bildirH rclt her e\·e -.fosseptik> denilen 
bir ı;ukur açtırılması, ınecranın bura
ya ı;ev.rilmesi, böylelikle bu İstanbulun 
en güzel, en şirin sayfiycsinin jşe yarar 
bir hale a:etirilmesi tenıiıı edilmek is
tenilmis ... 

i~i.n tuhafı: Bu karara, bu tebligata 
yapıl::ı.n itiTazlardır. Moda semtinde ek
se~riyetl~ gcl~i giderine uygun, dünya
lıgı yerınde ıruıanlar oturduğu halde u
facık bir masrafla yapılacak !o.ssep
tiklere kar~ı &östcrilcn bu itiraz ilk 
bakışla insanı ha'<.lı bir hayrete dü
şürüyor. Halbuki B<:Jedi.)-·en.u1 ço!t ha
yırlı ve faydalı sayılan bu teşebbüsüne 
itiraı: değil de te';vik beklenirken bir 
kac bin4l.dan y(ik~tlr.n bu itirazlara :;;as
mam<.ık kabil d~(:i: . .t'os.:;eptik dehilen 
tcsi::lcr, öyle !azle. r.ıasraflı, çok külfet
li inş':uıt dcğU~r. Kanalizasyondan ev
vel lsbnbul evlerinin umuınıyctle 
mecra i~lni halleden bildi~imiz lfıgım 
çukurl;:a-ıdır. L:~· knç arşın toprağı kaz
dırn1ak uğrundd, kendi meskenlerinin 
de temiz lıa\·a ihtiyacını temin eaecı.: 
o:an b!!'la s:ıhiple .. ;ne dü5en vuzife, bu 
Belciliye te!dii::ıi r:ü..-·~ue yeı·ine getir
en.~tc.·::ı başk:ı bir ~ey olamaz .. 
T~~k r.eciyc::-.inlıı ana hatlanndon bi

risi de tdaiına iyiye, güzele, do~a 
rağbet> prensibi olduğıına göre ş!"hrin 
en kenar sen1tleı·indc bile ifiJarın gü
zelleştirici ve do;;:rultucu neticesini id
rak için milyonlaı· harcıyun Belediyeye 
bu uğurda elden gelen ınüzahereti gö.s
t~~mek her şehirliye, her vatandaşa 
du§cn bir borçtırr, denilebiJiı· .. Yapılan 
itirazlar; bu ıncslp kr.ran veren ve tat
bika geçen Bcl~diyeınizi 1aaliyctindcn 
alı!toyac:.:ık de!iltlir. 

Itira1Jal'ın tetkiki bclt>.l Lu faaliyeti 
~ir müddet d:ılıa oyalıyabilir .. Amma; 
Iıı:tanbul Delcdiyc:;in:n üçüncü faal~yet 
yılını idr[:k eden \-~ali Lılt!i Kırdarın, 
geç<'n iki yıld3 imar b3kı:"'"'tr·d:ın .. f"?hre 
yirın.i senelii~ bir ilerj lHın1le yaptıran 
azmi, hlç şüphe yok ki ~chrin en gil
zcl say-fiyelerinden biri olnn l\'loda sem
ti ile l\'lodı:ı halkının sağlı:<. Y<' gü..:cllik 
bakıınından muhtaç oldu~ bu mecra 
işini sür'atle ve bu yılki dc:ıiı ınevsi
nıine kadar neticclcntlir~ceğini bekli
yen Kadıköy ve Kadıköylüler netice
den emin bulunuyorlar ... 
Yukarıdaki fikir, tasvir ve tavsiye

ler bir semt halkının mU~terek arzusu 
şeklinde ve onların ağzındon bana an
latılan ve benimle fikir iştiraki olan 
bir mev:tudan ibarettir .. Buna kendim
den ckliyeccğin1 tek cürı1le de =u: 

- cKötüye, eğriye, çirkine nasıl el 
birliği ile karşı koyuyorsak. _..:eciyemi
zin ana hatlarından olan iy.iye, do~ru
ya, güzele de o kadar uy~allık ,ci>.:;tcr
mck vazifcınhd unııtmıyahn1! .. 

Şehrin sıhhati, .::ehirlinlıı el.- '-ıhha
tldir .. Şehrin gü:lPl1iği, .şchirL.nin de 
gilzellğine hizmet eder. H:.kka ve haklı 
isteklere &ayrı hem ıncdcn!, h('m de 
insanı vasıflnrın başta gelenidir .. 

Bu zaferden sonra 'fürkkr A
nadoluya geçmek islemediler. 
Trakyayı ba~tan başa tahribt> \'e 
yağmaya ba.şlad:lar. · 

Rumlar, Türklerden o d~rcce 
yılmışlardı ki, bu hallere nihayet 

vermek için evlc«indcn çıkrr:aya, 
hatta tarlalarını sürmeye cesa • 
ret edemiyorlardı. İmparator da 
Edirne kalelcr:nin ard.na sinerek 
akıbetini bckliJi>.Jrdu. 

Türklerin bu hareketi her tarafı 
mahsulsüz bıraknu~tı. Tahsilat 
yoktu. Yeni kuvvet toplamak im
kansızdı. Sarayı imparatori en _ 
dişe içindeydi. 

Nihayet Palcologos hanedanın
dan Filis kendini ortaya attı, Türk
lere karşı yürümek için impara • ! 
tordan müsaade istedi. 
İmparato ikinci Andronikos ev. 

veıa hayret etti, fakat Filisin fa. 
ziletlerini bildiği için razı oldu. 

Filis muntazam askerler yetiş • 
tirdi. Askerlerinin intizamına ve 
kuvvetine kail olur olmaz s..J:eıe 
başladı (H. 715). 

'f.orpido, Kontr 

torpido ve 
Destroyer ne 

demektir? 
Deniz nnılıarebelerinde sık sık 

ismi geçen torpito, Konlr-torpido 
ve destroyer namındaki gemiler, 
nedir ve aralarında ne fark vardır, 
biliyor muydunuz?. 

Torpito, icadı tarihh olan 1875 
de, ufak bir tonajı haVT - 15 ton -
küçük bir harp &emisi olup tor
pil taşınııya yarardı. 1910 danberi, 
hakiki küçük bir kruvazör halini 
aldı. Tonajı şimdi 1000 ila 1500 
arasındadır. Torpil ve topla teçhlz 
olunmaktadır. 

Kontr - torpito, vasat tonajlı 
• 2500 ton • bir harp gemisi olup 
yolu fovkalade sür'atlidir. Adi tor· 
pitolara nisbetle silah kuvveti pek 
yüksektir ve onlar gibi mütead -
dit torpil atma cihazlarile mü • 
cehhezd;rler. Vazifeleri, denizde 
kc§if yapmak, ve torpitolarla ti
caret gemilerini avlamaktır. 

De>lı-oJcrler, sadece, Kontr -
torpidonun iııgilizce karşılığıdır. 

--<>--

Mels adasının 
mahiyet i 

Geçenlerde İngilizler tarafuıdaıı 
işgal edilip bilahare tahliye edilen 
lllci• adası, ecnebilerin Kastello
r izo dedikleri a tla olup •Oniki~ a
dalar grupuna dahildir. Bu grup, 
ıııalUın olduğu üzere, mahut (Scvr) 
n1uahedesi mucibince İtal~'anlara 
terkedilmişti. 

Bekr i Mus afa 
Tefrika 

- Ne old u usta? 
- Dah a ne olacak, hani pembe 

atlas?. 
Mus tafa şaşı.rdı, yoragnın altı

n a, iistüne bakarak kekeledi: 

No: 1 

it 
a ı tı 

- Ne işi olacak usta?. 
- Elinin körü işı?. Ucli""·' 

ih . •. . d .•ı~ 
tıyar degılsın, yoı-gtuı <:rı 

çoluk çocuk sahibi dcğ:I,iıı, ~ 
şında aile gailen yok .. Fakat 0 

senin son günlerdeki bu dalgı' 
ğın, nedir bu scrscınliğln?. S 
bana behey çapaçul, yok53 
frrtınada Karadenizde gcıU I• 

. 1 
mı battı, yok,a aklın, fil••"' 
tinden önce mi top attı?. 

l\1ustaf;ı yüzü kıpkırnııı~ 

)erini yere eğmiş, arpacı ı..ıııııt* 
gibi düşünüyordu. Tr.ın bıı ar• 
saçsız başı, mor gı.repli, ~~. 
rastıklı, çıplak ayaklau, şiıııi•1 

kunyalı küçük bir ahretlik, ı. 
!arına dlkildi. Itüsteın ı\ğa 1 
hiddetli kıza sordu: 

- Ne istiyorsun? 
- Hanımlar bu akşam ) ot 

istiyorlar. Çünkü yarın çnrı•"' 
öbür giin perşembe oltlu~U 1 ... 
yarın yatak odası hazırlan•• 

mış! . 
R üstem usta l\lustafayn ttli 

köpiirdü: . 
- Beğendin mi yaptığın i~, 

ğendin mi yediğin haltı ş iııı dı 
hey nabekar?. ~ 

Mustafa mahcup cevap , e 
· ~ - Ben onu akşama yetişti 

u ;ta?. ,f 
- Ya öteki, ya öteki işlet · 

akşama yetişecek elde dab! 
yorgan var, onlar ne olacak· 

I:.odo:·a 100 .kiloıu~trc n11.'. .:.!~ -
de bulunan bu aJa, Tiirk kıyıla -
rına da pek yakındır. Stratejik e· 
henımiyeti de bundan neş'ct el· 
m cktedir. ita!yanlar bu adada pek 
nlühim bava üsleri n1cydana gc ... 
th-ınişler ve fevkalade ka\·i isHh
kauılar in5a ctıni~Jcrdi. 

Amer ika da abtıı
ka.dan mutazarrır ... 

- Şey .. Yanlı ş olmuş. 
Hakikaten yanlış olıııuş, Mu•ta

fa birka~ gün önce, başka bir ge-
1 linlik yorqnn:ı daha yaptığı gibi, 

b u gelinlik yorgana da yanlış bir 
yüz kaplaınıya başlamıştı. 

Rüstem u sta ahretlik .kılı İl 
dıktan sonra, usta, çrrak İl~. ~ 
!adılar. Fakat bu defa, yu 
pembe atlas geçirilecek olııJl ' 
linlik yorganı usta eline aJd> 
tekilerin bir ini Mm tafaya ııP 
rak: ~ 

- Haydi dedi, bunları lı~,I 
şama yetiştirelim de öteki Y j 

· ~t 
kalsın ! Amma dikkat et, yı .. ~i 

Abluka, yalnız Avrupayı zarara 
sokmakla kalın ıyor, dolayisile 
Bir ltj~ik A.ıncrika~· ı da mutazarrır 

diyor ve diinyaııın bu kıtasıntfa da I 
bir çı.k Avrupa spesiyalite !erinden 

1 

Rüstem usta, h iddetle yorganı 
çekti, bir taraCa fırlattı. Sonra çı· 
rağına döndli: 

- Bu olmaz böyle, bu olaınaz 
böyle .. Geçende de yaptın bu işi 
sen.. Artık anlıyorum k i bunda 
bir iş var .. 

yanlışlık yapma, bu sefer gc 
patin tırım haaa ! . .,J 

Rüstem usta, gece mahaile~I 
·..esinde Mustafanın babas ı !> 
Ağayı bir kenara çekip: fi" 

(Ar~ 

mahrum ediyor. Bu meyanda en · - ız::11•mmmw:mci11mmımmm==ım:m•mı•••m••"'ll"'I 
ıııiılıimmi, sigara kağıdı ! Fillıhkika I 
tlünyada en iyi sigara kiiğı dı inlnl 

eden nıcınlckct Fransadır. Bu kô.
ğıtlar, binlerce c'kicinin topladığı 
eski çuha purçalarile papılıııak

ta idi. 
Amerikalılar harııtcıı evvel Frnıı· 

sadan 180 milyon kıynıctintle ı-.i!~.1· 

r a kağıdı satın alırdı. Bu b,;;,. "\ 
ancak kendi mcnılcketlcrinc!c va· 
pılan kağıtlar!~ ih~iyatlarını te;nin i 
etmek nıecbur ıyetıııde bulunuyor 
lar ve bu ııe>ııedcıı biislıii t •'n ıııah
rıını kalmamak için, bir sigarn ka
ğıt seııayii yaratınağa çalışıyorlar. 

,_.....,. 

1940 sinemacılık enterna5yonal kongreııinde taç gıymış, ııııı· 
azzaın , mü•tesna ve b iitün dün yada takdirle seyredilen filJll 

A IZTIR BI 
Baş R ollerde: KATHE DORSCH ve PAUL HÖRBiGtJI 

U içbir reklam filmin büyüklü ğünii tasvir l ç iıı kafi değildit• 

ŞARK Sinemasına 
Gidiniz ve tevlit ettiği heyecanı bizzat görünüz. 

. BUGÜN Aşkı -İhtiras ve heyeaanlı sahnelerle dolu BÜYÜK BİR MACF.RA 

Son Gecid 
' Sinemasında Büyük Franıu. lilmi 

Baş rollerde: FERNAND GRAVEY • CORINNE LUCHAıRE: 
' llllllilE!:llilim;;IElm:=lllll- Ayrıca en ıon gelen Foks dünya haııadiıleri a•m••••" 

Halıl bevin Bizi (Vize) tarafla· 
nnda meşgul olduğunu haber aldı. 

Ric'at yolunu kesmeğe karar ver
di. 

Türkler, birdenbire Rumları gö
rünce, ilk hamlede şaşırdılar. Böy

le bir kuvvetin birdenbire mey • 
dana ve karşılarına çıkacaklarını 
sanmadılar. 

Fakat, Türkler soğukkanlılıkla· 

!arını muhafaza ettiler. Filisin 
ric'at yolunu kesmek pliınına k ar

şı çarçabuk kendilerini topladı -

lar. 
Evvela aıaoalarl• bir tabur yap· 

tılar, ağ•rh k laril2 esir !erini .bur~· 
ya doldurdular. Türklerin yanla
rında bir alay kız ve kadın esirler 
vardı. Bunları tahtı emniyete al· 

d:ktan sonra derhal muharebe ni
zan,ma ge~t:ler. 

Türklerin derletlip toplanması 
çok a..i olmuştu. Bizanslılar bas
kına başlamadan, onlar hüeuma 
b3'jlamışlardı. 
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SEVİMLİ... CERBEZELİ.. l'i'EŞ'ELİ BİR ÇÜ"T ... 

MEL VYN DOUGLAS 
JOAN BLONDELL 

FRANSIZ ':A SÖZLÜ 

GÜZEL KIZLAR PARiSf 
Filnıini yarattılar - BU SALI akşamı 

SÜMER SİNEMASINDA 

Bugün T A K S l M Sinemasında 
z büyük filmden mürekkep mü;tesna ıırogramı görünüz. 

1 - ZANZİBAR 
Sen enin en müthiş macera ve sergüzeşt {ilmi 

2 - ÇILGIN GENÇLİK 
S yeni dansın icat edildiğini ı:öreceksiniz. Büyiik bir aşk filı1' 

• 



U leıi Anaat>ıU (Bu yazının mc n • ) 
Ajansı bQllcnlcrindcn alınıuış:ır 

Muuolini, Arnavutluk 
cephesinde bizzat idare 
ettiği beı günlük muka
bil taarruzda muvaffak 
olamadan Romaya dön
dü. Yalnız bu beı günlük 
taarruzda ltalyanlarm 
on bq bin ölü verdikleri 
anlaıılmaktadır •• -Tel his eden: Muammer Al at ur 

. de beş gün nın Berlin seyahati hakkında Ha-
Arnavutluk cephesın . t _ "clye Nazır muavini tarafından ve-

d d ıddetli cMusolını a rrıı'len :-- ·ı..atı dinlemic:Ur. cvam e en ş vermemiş u.w• s 
arruzlzın> da bır ncUcc t,aaITuzla- .AMERİKANIN YARDIMLARI 
ve birbirini takıp ~e:' verdirilerek Amerikan meclisleri demokra -
rın hepsi de a ır za;;a kta en şid _ silere yardım için Ruzvcltin iste • 
kırılmıştır. Arna~ u kil eden bu diği yedi mılyar dolarlık tahsisatı 
d ll. harebcyı teş b l t · le dir e ı mu nl bütün vasıtala. ka u c mış r . 
harpte italya ar

1 
. . kullnnm!i- Bundan başka :i§gal altında bu-

b - tün asker erını . lurunıyan Fransaya gönderilecek 
rını, uB muharebeye iştirak ıçın akk d A 
!ardır. u 1tal • yiyecek maddeleri h ın a . • 

hede 50 bınden fazla 'San merikada İngilız ve A_?Icriknn 
~:~eri bıılunuyordu. Şimdiye kadar ümcssilleri arasında muzakere-
Yunanlılar düşmanı durdurmakla ~ devam etmektedir. Maamafıh 
kalmamış, cephenin bazı no~tal.:l · be~ müzakereler henüz ileri saf-
rında da ilerlmişlcrdir. Zayıat çok haya girmiş değildir. . 

büyüktür. " .. t•al-11 Dün de İngiltcrenm va.şıngton 
Yunnn raporlarına gore, u~ ~3 sefiri Lord Halıfoks Amcrıka ::ıa-

yan fırkası hemen kfımilen ım · Nazırı Hal ile kırk dnkika 
u rıcıye " fık edihn~tir. İtalyanların bu taarr -e kadar görüşmüştür .. Bu mul. atın 

za verdikleri ehemmiyet, ce~he~- da Fransııya gö~derılccck yıyecek _ 
yalnız Musolininin değil, kabı~ maddeleri ile ali.kadar olduğu zan 
zalarmdan bazılarının da ge ş edilmektedir. .. 
olması ile sabittir. J)ÖNDÜ Diğer taraftan Amerik~nın mu. 
MUSOLİNİ ROMAYA .. in de dafaası için iki Okyanos fılosu ~ş-

İngiliz gazeteleri, Musolını~ e kili hakkında Uılep edilen 3 mılyar 
Arnavutl .. 1. cephesinde kendı gd- küsur dolarlık tahsisat da kabul 

~ .. li ıkma ı-
nerallerinden daha tal~h. b~ zat i- edilmiştir. l 
ğ l Musolını ız BtlKREŞTE YENİ TEVK FL~ 
ını yazıyor ar. d sonra, h b 1 g re 
da~ ettiği bu taarruz .an ri ilan .Bükreşten gelen a. er ere o , 
tahmin ettiği muvaffakıyetle İngiliz istihbarat sen'lS~t ~ensup-
etmek fırsatını bulmadan Romaya laıından 74 kişi tecerru anıp -
a d 1 konmuşlardır. Bunların ço-

v et etmistir. " e ıyor- an na E · d · 
İngiliz #?azetelcrl şoyl yaz "den ftu Yunarılı, Mısırlı ve nnenı ır. 

lar; •Bugün italyanla~ . ye:~ıa _ İçlerinde birkaç da Roma~y~ı var-
Verd "kl l b. lerce ölü ırın ~ dıı. Diğer taraftan Başvekıl 'l eDne. 

ı er ın l tar mvzıle - ral Antonesko'nun tayyare ı e _cr-
Inaktadırlar. Yunanı tıaI. gittim hvberi de tekzıp ed&l-
tinden atılmak şoyle ~r~~~man 11'11:~t<'dir~ /.r.tonesko Romany&daıı 
Yanlan taarruza geçtı ~~alardan 
hakim bulundukları no ,Musolini bır yere ayrılmamıştır. 
da söküp atmışlardı~. Bu. -
için acı bir hadisedır.• ikten bil _ ,Almanlar SelAnlfte 

Difier taraftan Sclan. ta da 1928 k f r ID dalla ge 
dirildii!ine ızörc, Y.un~~ ;lzc - IDJD8 ~ • 
sınıfı seferber edılmış : mın - -•ş bir plb hazır• 
l - parıça IU 
elerden zarar gorcn t sefer - lamıv.lar 

t k k 15 roavıs a 'r a ası gelece . ·edecektir. 
berlik emrine ıcabct öLÜ 

5 GÜNDE 15 atN. kı·· cİ-
. dıyor · 

cTayınis• gazctesı h fiflemiştir. 
talvan hücumları _a irinde 15 
Çünkü İtalya?lar ~ gl~alvanların 
bin ölü verrnışlerdı.r. bemmiyet 
b derece e .. 

u .taarruza son uhabirının 
verdikleri on be~ har; :ıaşılır. 1-
cepheye gelmes~lc d nan işiniD ar
talyıın gazetelcrı. Y~. azdıklar1na 
tık tasfiye edilece~ 1ıa1yan C'f
göre, bu hezim~t~er ~nde yapacağı 
karı umumiyesı uzer d-r 
t .. ··1 k mümkun u .• .. 
esın o ~me . d. "ldi~ine go-
Diğcr turaftan bıl ırı dört gcne

re İtalyan ordusundan 
ral tekaüde cıkarılmıştır EBESİ 

BİR HAVA MUfIAR 
DAHA OLDU 

.. ·nde dev-
Klisurn mıntnkası uzerı d mü-

ı T vcıların an 
riye gezen ng ız a k' üli İ-
t k . b" tavvarc teşe _. ' 
eşe kıl ır . . himave-

tnlyan avcı tavvarclerının el . 
d tnvyar erın-

sindc bombar ımı:n te-
den mürekkep büyük ~: !a~:rbe 
sekkülüne tes~~~{c;~: sekiz !tal -
tutuşmuc:tur.. vler içinde düşü-

tayyaresı a . d 
yan .. .. tk· İngiliz tayvaresı e 
rülmuştur. ı 

ka) ıptır. ÜZERİNDE DE 
iNGİLTERE 0ŞÜRÜLDÜ 
26 TAYYARE D chtaplı havada 
Dün gece de, ~Almanya üze -

İngiltere ve garb b leri otmuş -
rinde bava muhare ~tleri bu -
tur. İngiliz hav~ ~~ arkasına Al
nunla üç defa bırb . b lunınak-

h.. m etmış u 
manyaya ucu d İngiltere ü-
tadırlar. Dün gece ~ •aresi dü-
zerinde dört Alman ) ) ·· gün 

.. .. l .. tu·· r B&ı suretle son uç 
şuru muş · bn&n tay -
zarfında düşürülen A 1 mart-_ 
yareleri 2~ ~ı .?ulmu~ur~cler 39 
tanberi duşurulcn t YY 

du.r. . i son defa 
1 ngiliz tayyarelerınğ n taarruzda 

Berlin üzerine yaptı ~ k" inin de 
26 kişinin öldüğü ve 2 ış 
yaralandığı anlaşılmıştır.. . dün 

. t ·1· t arclerının Yme ngı ız ayY k nlarda 
Holandaya yaptıkları. a. ı ağır 
8 kişinin öldüğü, 28 kışinında yan
yaralandığı ve bir ormanın 
dığı bıldirilmcktedir. . diği 
Diğer taraftan Röyte!ın ver ge

ınalCımata göre, mütt~ık h4a~ den 
·ı . ·n gernıler nu erı ve muavı d" ürmüş-

faz!a düşman tayyaresi u~ 
ler veya tahrip etmislerdırA 

MATSUOKA YOALD · 
. .. teveccıhan 

Tokyodnn Bcrlıne mu Ja n 
hareket ettiğini yazdığımız H ~ne 
Jlariciye Nazırı Matsuoka ~iber
varmış ve dün öğleden sonra 
Ya trenine binerek, yoluna devam 

etmiştir. n ınec • 
J apan meb'usan ve lya 

. . · b" içtima yapa· 

( ı l.Dcl SabUcdcn DcTUD) 

dar henüz iyice anlajılmamıştır. Al
manlar, YU&oslavyaııın ÜçlQ Pakla il
tuuıkmı arzu edıyor1ars:ı da, bu tale
bın memleket dahilinde bir reaksıyon 
yapmasından ve knnşıklık çıkarma
sından çck.indiklcn ır;m, bu hususta 
pek 0 kadar ısrar etmemcktcdırler. 
Evvelce de ynzıldığı gibi, Yugoslavya. 
Almanya ılc bı.r do tluk \ e tecavüz et
memek paktı imzasına \'C lktısadl 

muıuı cbcUerln resmi şcldllcre konul
masına muv:ıla.kııt edcccğlnı ihsas et
uıış bulunmnktndır. Belgrnlla Berlin a
rasında devam etmekte olan diploma
tik muhaberelerin bcnClz eonu gclme-

ın~an tclcll!lcrlnin Ucrlde Yugos-
Uçm Pakta sOrilkllyccck mıı

ıavyayı lduğu ve bunn lnnnen BelgratlJjyettc o 
h ile ka ıl ndığı söylcnmekte

tn şup edf Alm n r a gnrI tchllke ile 
dır. şun ..ı~ftt elde etm1ye çalışmnkta
rızaınl t4 y UoA 

dırlar. U ·kta Musso1inl taarnızlan-
Arn8vu k~ sı uzerlne Alınanla-

nın da nklrnbududundakı ııuırlıklannı 
rın yunan bcJtlenmckted r. Buna 
wc l etınelcroslı ordusunda mukavc-

bll yug av _....,Adır 
ınuka azmi her tın artın....... • 
mcı etmek --0 

1 :d.kAr 111(D 
(l tnrl Sahife!!~ Devam) 

N .h Rıza komıser mu
~czııcı f czı bil ol~rak dinlcnıl. 

avıni Af an a . b" h' 
!erdir. Bu sırada gnrıp .ır a-

~ış 1 mahkemeye şahıt ola
dıse 0 muş, ı Pardonun ihti
rak ge1en Samoe 

• . ile alakası oldufu anlaşılmış 
karış ~ .. l-.id de tevkff ol~uş~ur. 
ve bu ~· d'ğ .. al-.itlcrın din -
'~uhakeme. ı er~ 
.u • • iç.in çarşamba günü saat 
ıcnılmesı 

d .. de bırakılmıştır. 
on or K,ALANAN DİliER 

YA :MUHTEKİRLER 
. Murndiye caddesinde 18 

Sırlreci dükkanda bakkal Avram 
nuroanıh ir sakladığı için yaka
bcyaz pc~kanda gizlenmiş olarak 
lanmış. du , ir bulunmuştur. 
8 5 teneke pC) n ·1 · tir 

' aün Adliyeye vcrı mış • 
A vram .. k be Bürosu memur. 

F 'at Mura ·a h ı da Bamatan a-
MarpuÇ(ular . 't 

ıarı, d .. kkinı olan Dımı ro 
nı altın~~ ~nde birini mühim 
nevcutli iSIIU sakladığından 
:miktarda nıadkara Araştırmada 90 

1 roışlar ır. S yaka a bu1urunuştur. uç-
düıinc rn~kara iliğe verilm~tir. 

ı1.ıru·· ddeıumumı ----ıu ı.ı --o-

SiY- .Japonyayı 
ak glnderdl saaÇ AA) _ Assoclated 

N vyork 111 ( ·ö · U%UD .seneler-
e 'in ~ e ~indiçlniden ja

~eri ilk defadır 1d ıııunulcsi gönde
!onıaya bir kauçuk 

rUrntstir· aındlçtnlnln biltthı ~= 
ja~tuın 7alnU j~aJ~iı.dl;iDI 

t.tfhS& 11ıemekte ite 1 lgade-
rflnıeslnl 35,00o t.oD k,l.UÇU: 
AJneriJc81& 
..-ur· 

Amerika Ruz
velt'in icraatın
dan memnun 

İngiltereyi istila 

Son /ngiliz 
hava taarruzu

nun laf si/atı 

Nevyork 16 ,A.A.) - Gallup n:ü
essesesinin yaptığı bir ankete go
rc B. Ruzvelt hiçbir vakit Ameri -
kada bugünkü derecede umum ta. 
rafından sevilmemiştir. 

bir kıtale 
olur •• muncer 

Nevyork, ıe (A-A.) - General 
Hugh johnson, cVorld 'l'elcı;r:ım> ga
zetesinde şöyle yazıyor: 

İngiltcrenin ist!Utsı Imktın dahllin
dcdı.r. Ancak bu, Alman geneliğinin 
harp tarihinde misli a la görOlıncdlk 
bir boğnzlnşmnğa uğrama ı pahasına 
olabilir. Alman istn4 tcşcbbllsü küUe 
bnlınde bir kıtale ınOncer olacaktır. 
Böyle bir kıtalden sonra da Almanlar 
herhangi bir muvnffak.Jycl b kliy&
mez.lcr. 

B. Ruzvelt'in tekrar intihabını 
tasvip ediyormusunuz, etmiyor 
musunuz sualine gelen cevapların 
yüzde 72 si cevet. yüzde 28 i cha
yır• olmuştur. 

Bu neticeyi mevzuu bahseden 
doktor Gallup dıyor ki: 

Bu ar arazisinde bir 
cİcar ve iare kanununun müna

knşalnr çıkardığı bır anda bu neti
ce yalnız milletin B. Rzvelt'e olan 
bu büyük itımadını isbat etmekle 
kalmıyor, ayni zamnnda Amerikan 
milletinin B. Ruzvelte artık müza
hir olmadığına dair Alman ve İtal. 
yan iddilarına da kat'i bir cevap 
teşkil ediyor. 

Berlinde Bir 
kalı tevkif 

Ameri
edildi 

Londra, 16 (A.A.) - Berllndcn D. N. 
B. nln bildirdiğine g6re, Rcihard Hot
teıet adında bir Amerikan gazetecisi 
Berlinde tevkif edilmiştır. Bu gazete
cinin bir dilşman mcmlekeU hesabına 
casusluk yapmakta olmasından kuv
vetle şüpheleniliyor. 
+ Vlşi. UI (A.A.) - DOn Nuırlar 

MeclisJ Mareş 1 Petaln'in riyasetinde 
toplanmış ve Afrika çölll dcmiJ'7olu
nun .inşasına karar vermlitir. 

ALMANLAR 
şimdi ne 

yapacaklar? 
(Başmakaleden Devam) 

Nazırının Almanyayı ziyareti ve 
temaslara, sadra fifa vuir bir 
tedbir olmıyacnk ve Almanyayı 
kurtarmak için Japonya. bir harp 
mes'uliyeti altına herhalde a-ir -
mckten ıenkki edecektir. Bu 
vaziyetler ıçiude, Almanyanın 

harp hedefi tekrar İngiliz adala
rına \'e Atlantiğc teveccüh etmek 
&Zlıran ile karşılaşmaktadır. 

Bu itibarla, Almany11nın bütün 
bava kuvvctler.Wı Amuikaa yar
dıruma mini olınak için, ingili:r. 
adalarına ve İngili:r. salarma tah
sis etmesi manll an lazımdır, İh
timal, dcnizaltılaruu, adalar için 
haı.ırJadJL"I hücum botlarllll ve 
donanmasının eldeki aksamını da 
korsan harbi yapmak içfo Atlan· 
tiğe çıkarıp dağıtacak \'C ihtimal 
Akdenizde adece; Portsait, Malta, 
Sii\·eyş, Ccbclültarık ü Jerinj ha
va houabardımnıılarma tabi tut
makla iktifa edecek ve A vnıpa 
knrnsuıda muhtemel bir İngiliz 
taarru.zuna klll"fl koymak iç~n. ha
%ır •-'1unac.aktır. Ancak, lneilı:r. 
adalarına ve sularına yapacagı en 
şiddetli taarrutlaruı ve AUantik
teki denizaltı ve korsan hücum • 
lannın da en şiddetli mukabeleye 
maıuz bulunncnğı \"e bu hususta 
heı türlü tedbirin nlınınış olacağı 
nşlkardır. Nitckmı, İngilizlerin bu 
mak.atla Atlaııtıktc )eni bir bnş
kumandnıılık ihdas ettikleri de 
hnber verilmektedir. Almanyanın, 
Bcrliıı nıülükatı esnasında Japon 
tezgahlarına cleniultı, hücum bo
tu destroyer sipariş vermeleri ve , . 
ita 7olda yartlım ıstemeleri de 
muhtemel olmakla beraber; Ja • 
ponların buı u ) opnbilmeleri pek 
şüpbe1idir. lluln,a, harp, Ameri
kanın mütlı yardımı ile, 
Almanyayı ) cpycni ve her 
bakımdan başını iki eli a
rasına nlıp düşunnüye mecbur bir 
vaziyete sokmuştur. Bu bakım -
dan Almnıılıırın düne ıınzarnn 
buglln Balkmılarda dalın ihtiynt
kllı hareket chuclcri \'c cephe Ç· 

makta teenni güstermcleri, Yunan 
Jı.orckitını ncücelcndirm~yl bal
yadan beldenıelcri bir dereceye 

kadar ihtiıııal dahilinde sayılabilir. , 
Bunun ak,i lıarekct, ancak, lıeSllp
sızlığın \'e !;•1gınbğın ifadesi ola
-caktır ki, tahmin ve mütalealan
mız ancak, akıllı \'e mantıklı ha
re ete göredir. Eğer, Alman he
saplarıııa mantıksıilık ,.e iht~yat-
s zhk hakim olacaksa; o takdırde, 
~merikan yardımı el halinde 

uhtclif İngiliz limanlarına ak
ın ,8 badamadnn önce, Almanla-
mQ ~ b" h t Balkanlarda acele ır am e 
rın 1 .h . l' retiode bulunma arı ı tıma ı 
::~etlldir ve h tti ) alwı günler 

ınesetes~~EM iZZET BENiCE 

n o sıav tayyaresi 
Sofyn, 16 (A.A.) _ Stclanl: İçinde 

iki klşı ile OskUptcn :Uclgrnda hareket 
cyllyen bir a kert tayyare yanlışlıkla. 
Bulgar nraz.lsındc Kıırloyo'da yere in
m~Ur. Tayyare yarın Yugoslavyayn 
hareket edecektir. 

(1 inci Sahlfcdeıı Devam) 

neşrettiği bir makalede bilhassa 
diyor ki: • 

«Yugoslavya kendi sulhunu, ni
zamını ''e istikliıliııi müdafaaya 
azmetmiştir. l\Julıasanıata iştirak 
etmemektedir. }'akat bir mü cllnh 
gayriınuhariplik poliikası takip et
meğe mecburdur.> 

Sarıyerde bu sa
sabahKi tecrübe 

< ı lDcJ S&hllodea Devam) 
Sarıyerde dort yaralı tedavi e

dilmiş, bir ölü de kaldırılmı~tır. 
liı} J.kdere i kelesi civarındaki 

l\larwros ıuiııoswıda ) angın çık
mış, :>aralanan üç kışi derhal te
davi edilmişlerdir. Yangın, ekip· 
lu \'C itfaiye turnhndıuı kısa bir 
~amanda sünduriıhıiıştür. 

Paraıütçulere karJJ müdafaa 
tecrübeleri Bahçelrny ile Suyuk
dere arasındaki Sultan>uyu ko -
ruluklarında yapılmıştır. Alftrın i
le beraber ailahlı ekıple.r derhal 
koruluta hucum etıuışler ve bu
ralara inmış oldukları farzedılen 
ve yabancı paraşütçü kılı ına gır
miş olan kimseleri derhal z.arar-
111 bale getirmişlerdir. 

Bunların kolları.ve ayaklan bai· 
lawnışlır. 

Deneme büyük bir muvaffaki -
ye.tle nelicelenuııı, bulun ekıple.r 
vazifelerini takdırc değer hır •e· 
kilde 1apmışlardar. Bu 5uada :aa· 
bıta kuvvetı de kendi va:ı.ı(e)erine 
ait tecrübeler yapmı~tır. 

Şüplıelı ecnebiler addecl11en bir 
çok kımseler ) akıılaııaruk kara -
kolda muha{u.a altma alınınış. e
lınde bir fotu~raf ıııa.kiııesi hulu -
nan ve gizlil·e resim almaga kal
kan birısi de tutulmuştur. 

Deneme tam bir saat surıniiş ve 
saat 11 de denemenin bıttigıni ılin 
eden alarm duduklc.ri utmuştür. 
Deneme sırasında, Vali l\tuavrni 
Ahmet Kınık, Viliıyet Seferberlik 
Müdürü Ekrem. Sarıyer Kayma
kamı ''e jandarma komutanı td -
tişlcr yapmışlardır. 

Denemeden sonra, Sn,.ıyer Em
niyet iiınirlıği ndc toı>lnnıl rak ne
tice üzerinde kritık yaprlnııştir. 

ARNAVUTLUK'TA 
(l inci t;alılfcden Devam) 

Atlııa 16 (A.A.)- Umumi Em -
niyet Nezareti tarafından 15 mart 
akşamı neşredilen resmi tebliğde 
bir dlişman ta) yaresinin !\lora 
yarunadasının cenubu ıarbi kıs -
mında bir limnna hiç netice elde 
etmedeıı bombalar attığı bildiril· 
mektcdir. 

BAŞKl li\NDAN ORDUYU 
TEBUİK ETl't 

Alina, 16 (A.A.) - Başkumandan 
Papago diln Yunan ordularına aıalı
daki cmrı 7evrnJ.yJ ncşrelmı,Ur: 

ill!lşmanın yedi giliıdenbcri sar!ct
tlği g yrcUer, siz rl eğlltmcdi. Bı.r 
kere dnha parlak hııslcllcrinlzJ ve em
sıı:wz cesaretinizi g6 tcrmek fırsatım 
buldunuz.. D6rt nydanbcrl idame cttl
f.'Unlz mOc:ıdele eşi olmcyan zlllcrlerle 
doludur. O k dar p:ırlak surette tem
sil ettiğiniz Yun:.ın ordusu hnrekAtınızı 
ve zafere olan imanınızı h.3yrnnlıkla 
tnkip ed yor Size en .ınmlml tebrlkle
rtmı gönderirim. 

Ya m Yunan Ordusu. 
11 1İN j Fi KA TAARRUZA 

KALKMAK i THMF. ıi 
Atlnn, 16 \A.A.) - B B. C: Mnlbuat 

NczarcU tnrnhndan bildirildiğine göre, 
ıı inci İtalyan fırkasının ltumnndanı 
yeni tnıın z.da bulunmak fcln Muuo
linlden doğrudan dağruya emir alm~ 
bulwıuyordu Fakat İtalyan askerleri 
evv iki gQnl...rde rnnnız kaldıktan alır 
zayi tln.n dolayı hücuma kalkmak ı.
temcrnlşlcrdlr. 

Yunan hatlarından İtalyan Slyala 
G&nlekli1crlnln aSkeri, harekete icbar 
etmek istedikleri ıörillmOltQr. 

Londra 16 (A.A.) - Salahiyet
tar membadan bildirildiğine göre, 
14 mart sabahı biten hnita zarfında 
İngiliz hava kuvvetleri tarafından 
Almanya ve işgal altmdald memle
ketler üzerine yapılmış taarruzlar 
son derece şiddetli olmuş ve çok 
büyük bir sııhayı ihtiva etmiştir. 

Hücuma uğrıyan hedefler arıısın
da şunlar vardır: 

Bcrlinde emtia garlan taksim 
noktaları, kışlalar ve diğer hedef
ler bombardıman edilmiştir. Taar
ruzlar çok şiddetli olmuş ve birçok 
saat sürmüştür. Muazzam yangın
lar çıkmıştır. 

Bremen'in sana) i mıntakıısına 

birçok saat süren şiddetli hücum
lar ynpılmıştır. Taarruzun neti • 
cclcri çok iyi görülebilmiştir. 
Hamburg'da gemi tezgahlan, Ber
line ve Brcmen'e tnarruz edildiği 
gece bombardıman edılmlştir. 

Bu üç tanrruz bundan evvel bu 
şehirlere yapılan hücumların en 
şiddetlisi olmuşlur. Bu taarruzlar 
yedi saat sürmiı tür. Muteakıp ge
ce Hamburg üzerindeki hücum da
ha çok şiddetli olmuştur. 

Deniz üssü ve sanayi merkezi 
olan Kiel de bombardıman edil • 
mi~tir. 

Bremenhavcndc doklar ve ant
repolar hücuma tabi tululmuşwr. 

Sanayi merkezi olıın Kolonyada 
demiryollanna tam isabetler kay
dedilmiştır. 

Roterdamda petrol tesisatı İn -
giliz tayyarelerinin hedeflerini teş
kil etmiştir. 

Razveıttn Nutka 
( 1 inci ~a.ıllfc4en l>evam) 

14 li.saııla neşrcdılen bır nutuk 
So) lcmışlır. 

Cunıhurreısi, Amcrjkanw, İn -
gıltcrcye 'c ıııültefı&lcruıc ıııhui 
u(ere kavuşmalarına yun •• t ct
uıck üzere butuıı kuvvetlen , ar
fedecegıni \'ı&detmıştır. uı.vcıt 

Amerıkanuı gıllıkçc artan mıkıar
da, lngıltereye ta.) yare, gcnıı, er
zak, tank, tup, mulıunnı t ~ c her 
türlu harp nıalz.eıu~ gondcrece
ğiuı te~ it etmiştir . 

İade ve kıralnma kanununun 
imza>ını mutcakıp dcnıokı ... lcıc 
ilk harp malıemesı goııdcrılmış· 
tır. 

Ruzvelt demiıtir ki: 
- Amerıka a;ur'at ı tiyor \'e bu· 

nu da derhal tcmın c cccktır. Ka· 
nunun kabulu ıııfırat polıtiknsma 
nıhayet vermitt.ir. Amcrıka, ıııu

ruı. ktıldıgı tehlıkc) i anlamıştır. 

Nazi otokrasısınm Prusya u~ıılun
dcn daha muttuı olduğu ıuuluıu -
dur. 
Yardım kanunu sadece kongre 

tnrufından kabuJ edılını dcgıl · 
dir. Bulun Amerika matbuatı la
rafından da tetkik ve tas\ ıJl olun
muştur. Hepımız \ azıfclcrıuuzi 
bılmdt)İZ. Bütun dun) a bu) uk 
hır şüpheden l.urtulmu tur. 

Ruz\ clt, bundan sonra Ameri
kan sanrı) icikrmi muınkiıu mer
tebe sur'atle harı, malzeme i ima· 
liitındn buJ,unm:ıga duvct etmiş ve 
Anıeriknn mılletind n de feda -
karlık istemiştir. 

Demiştir ki: 
- Biz 'l>iındi kendimizi en mer

hametsiz bir vııhşele kar _ı mu -
dafoa ediyoruz. llalıhazarda mü
selluh kunetlcriwiz. bir bu!iuk 
mıl)onu buln•uştur. 

Nazi hareketi, Avrupa memle -
ketleri hudutlarını tadil etmekle 
kalmıyacaktır, fakat bütün dün
yanın hürrı) cine niha) el \ermeyi 
istlhd:ıf etmektedir. Amerika da 
dahil olmak üzere, bütün beşeri
yeti, iktidar mevkiine gelen bir 
clmlliycl tarafından kullanmak 
istemektedir. Bu sisteme •yeni ni-
211ın• i ıuini veriyorlar. Fakat bu 
sistem yeni değildir, ıi<>Dra nizam 
da değildir. Demokrasi, kuvvet Ü· 

zerine mile es bir tıl( lemi a la 
kabul edemez. 

Runelt, Bil) ük Britnnyadnn da 
hah ederek, şunları sö)leıni.tir: 

- Karanlık geçen M!n on ay i
çinde, Brllanya milletinin mane
viyatı pek ınuhtcıcmdi. İngiltere 
) eryüzünün bütün milletlerinin 
nıuhnbbetine maı.hardır. 

Esir olarak ya!lnmaktaou, hür 
adamlar olarak olınt•k şayanı ter
cihtir. Bu hakikat, İngiltere, Yu
nanistan, Çin ve Amerika tarafın
dan anlaşılmıştır. Amerika bu 
memleketlere tayyareler, enak, 
top. tank ,eeml ve her türlü harp 
maİzemcsi gönderecektir. 

Ruzvelt söilerini bitlrirkeıı, A
merikanın demokradlerha slllh 
fabrikası oWupnu söylemipir. 

RAF - 16MART1941 

Barb Ve Cas111luk Tefrikası 

Bilen idan1 ol nur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 37 

Bir kaplan gibi hakan .An
n a g a doğru gürüyordı,m 

mcz!. Böyle bir adamın seninle gö
riışmck için böyle mustacel bır 
§ekilde, tlı ayağına kadar gelme
s1 ,asla, bize burolarındn iş teklif 
etmek gibi saçma birşey için ola
maz!. Onun ıçin sen bana yalan 
söylüyorsun!. 

- Rica ederim, Anna!. " 
Anna bırdenbire bal rengi saç

larını mülhl§ bir asabıyctlc gcrıye 
attı. 

- Oh. Sahte bir hıddet gösterip 
beni susturamazsın!. dcdL Hnki
kntı öğrenm\!k istcrimL Hakikati 
oğvenmc.k astcrım!. 

Bırdcnbiı c sınır lenmiştim. 
- Pe.kfıln!. Hnklrnti ôğrenip ne 

yapacaksın?. Ne goıüşmuş olur
sak olalım!. Bu senin vıızıfen ını? 

Alına, adeta kcndıru kaybctmış 
bir halde, ayağIDJ yere vurarak ve 
yumruklarını kendi göğ une in
dırerck, muthiş Dır hiddetle: 

- Evet, vazifem!. 
Diye bağırdı. 
Birdenbire ürperdim. Zira, bu 

söz, bana, o anda muthiş, zapt.o
lunamamış bır itiraf gıbı gorun
muş. .beynime bir yıldır~ inmif 
gıbı dehşetle bır ad.mı geri çekı.l
mıştım. 

Annanın bağırırken asabıyetie 

çarptığı mruıauan kahvaltı bar -
daıdarından bırı dcvrilm~ halı -
larm üzcrınc koyu renkte çay su
yu dokulmuştu. 

İkımız de, gayriıhliyari, ürpe -
rerek halılarn tıp r tıpır damLyan 
bu koyu çay damlalarına bakıyor
duk. 

Bu manzara bir an içinde bana 
da kan manzarasınd gocunmuş ve 
tchrut 'ı nıekte oldugumuz olum 
tehlıkcs..ıu bırdenhıre hatırlata -
rnk, benı de oldugwn yerde adeta 
doncıurmuştu. 
Bır muddct ikimız de, meçhul 

bır Jrorku ve deh tlc sustuk. 
'fakat, ben Annnnın geçırdığı bu 

buhranın ga) et mnrudar oldugun
dnn kat'ıyyen şuphc) e duştugum 
ıçın, donmu~ gozlerle taş gtbı dur
makta ve yu umc y rtıcı bır J.ap
lan gıbı btıkmaktn olım Anu ya ı 

dogru ngır nğ r yurudum. 
Yavaş, fakat k rkwıç şuphele

rımı g.zlcmıycn bır sesle sordum: 
- Anna Buh aıı kı!. BCJıım b.u 

Krntln goruştuğum şeylerı bıl -
men scmn neden vazifen olu)or? 
Bunu anlıyabilır mıyım?. 

Anna_cevap vermedi. 
Faknt aynı yırtıcı gbzJerle yü

züme bakmaktaydı. Sad c, mup
hem ve ad ta soyl ai nden iırk
rnuş bır t oa omuzl rını silktı. 

- Anna BuJvarıski!. Sana ı.oy
liıyorum!. Vaz...fem ne demek? .. 
Bunu lütfen bana ızab eder mısın? 

Anna, bırdenbire ) umuşıyarak: 
- Sen, ızııh edıyor musun?. 
Dedi. 

- Anna Buharıski!. Bu cevap, 
müphem!. Halbuki o kadar gnrıp 
iddıalnr knrş smda) ız ki arnmız-
da, herşcyden evvel, hiçbir mup
hcm nokta kahnamış olması el -
zem diri. 

Anna başını kaldırarak: 
- Ne demek istiyorsun?. dedl 
Sonra yırtıcı bir gülüşle giıldu. ı 
- Ah!. dedi. Ben senden iznhat 

isterken, ~imd~ sen beni sorguya 
çekiyorsun!. Güzel manO\rra!. l 

Birdenbire hağırdun: 

-Anna. 
Anna doğrularak. urkmuş ve 

dehşetlenmi.ş bır yuzle ~uzum• 
baktı. 

Korkunç bır sesle bagıı dığımı 
görunce ürkmüş gıbiydL 

Sönük ve şaşl ın gıiluşlcrle gül
miye çalıştL 'Fakat mu\ affak ola
madL 

Sonra bir eliyle masaya daya
narak. başını adeti vcçhile, son 
derece sınırli bır haı eketle gcrıye 
atarak pervnsız bir tavırla cevap 
vcrdı: 

- Ne \•ar?. 
Şimdi, tıtriyordum. Kendimi 

tutmak içın son derece ne simi 
cebretmek mecburı> ctuıi duyu -
yordum. 

Onun bu perva ız tavn şuphe -
lcrimi i>w;butun takvıyc cttığı için 
birkaç dakıka evvel, bu kadın.uğ
runa Polonyalı mılyoner bir sa
nayi adamını dehşete düşüren bir 
fedakiirlık ettığıme şıddetlı bır 

nedamet du) ar gıbi olmuştum. 
Yüzü hiı.13 kireç gıbı bembeyaz 

kcsılmiş, fakat aynı pervns.12 ta-
vırla karşımda durmakta olan 
Annn tekrar ayni istihkarlı sesle: 

- Ne var?. Söylesene!. Seni 
dinliyorum!. 

Deymce artık dayanamadım: 

- Anna!. dıye bagırdım. Sen.. 
Sen bir casussun!. 

Annn tıtredı. 
Boğuk bır s çıkardı. 

Sonra, tıtrıyen dudaklarıle ke-
kcliycre.k: 

- Sen!. Sen!. Sen bır casussunl. 
Diye bağırdı. 
O vakıt kcadımi kaybettım. Ma-

san n üstünden elime gcçırclıgim 
bır vazoyu Anmı:ıın kafasına fır-

ln t tını. 
Vaw. onun başuım ynn ndnn ge

çerek duvara çarptı :::,:.mra, hnlı
lar üstim :ie ) urnrlnı d •. 

Anna hiç k pıı damadan, t ş gi-

bi. ayni halde duı uyordu. Bnlren
gı gözleri o vakte k ... dar gör edi
ğım dehşetle lıdctn ım e c r çak
mıştı. Fal.at h ç ı ... tıf nı b m ış, 

zerre kndar k mıl anmamı t •• 

Annaııın uzerıne atıld m. 
(Arka 1 var> 

-==-
7milyar tamami e 

s rfedi e ek 
(l inci alılfed ı U urn) 

Bu tahsisat, bugün Am r da 
tedavulde bulunan butün p r la
rın )U d 82 ın a lmn dır. 

Fakat Am rık nın b ıc. 2 O e -
hırler nd banka arın çekl r 
dıkları haftalık para yekununun 
\'asatisinden azdır. 
Şımdiki tahm nl re gör tah i n. 

tın buyük bır kısmı istıkratlarla 
temın olunacaktır. Bu mak • t a 1 
mayısta hnlk, Devlet · amı atın 
almagn davet olunncaktır. Bu es
hnmın kıymctlcrı b n dolar ile 10 
çent arasında dcgışec ktır . 

~hisarlar U. Müdürlüğünden : 
ı - 13/3/941 tarihinde cJOOO~ kilo -mOhQr kurşununa teklif oluıınn f.lyatlaı 

haddi lliyk görülmediğinden eksiltmesi &craiU snbıkıı d lr nd on gun temdit 
edilmiştir. 

ıı - Ek lltmenln 24/3/941 Puarterd gQnO s:ıat Hl 30 dı K b t şta Leva
zım ve .Mübayaııt Şubesindeki alım kom lsyonunda yapılııc ı il n o unur. <2020> 

Hava gediklisi alınıyor 
TOrk Hava Kurumu Gedikli Yuvuı na GedlJcll mz :?dl alınacaktır. KabuJ 

prtlıırı ve milrncıı t usulleri b:ıkkında aıu! t&llimat Türk Hava Kurumu 
Şubelerinde mevcuttur. 

y ya ı:lrmek tb'enlcrln bulund uklan nuıhalltn Hava Kurumu Şubeleri-
ne mU caııtlnn (2062) 

ithalat ve ihracat birlikleri umumi 
katipliğinden 

H/2/941 tarlhlnde İstanbul Ticanıt Odul icUma ..ıonwıda toplaı azı ıanl
faturn ıthal4tr;ılan birliği senelik adi umumi hey'eunde yapılan ıdare hey'etl 
tnUhabatı Ticaret Vek41ellnce tasdik cıdllmed nden yeniden ld re bcy'etl 
aeçlmlni 7apamt üzere birliğe kayıtlı banın 29/3/941 tarlhlne mil dif Cunıar
tesı gQn11 ıaat clb on birde btanbul T'4ı ı Odan içtima salonunu teşrıtle-
rl rica olunur. c1978> 

Bm:nanM! -
İdare Mtıellll in~ 

lıslcri de dün gızlı ır )ı{atsuoU. 

ra~Siyammeselestve ~~~~~~~~~---~~---------------------------------~~~~~~~~~~~~~---------~--------------------------------------------------------------------------~~~~~-------------
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Yazan: l•kender ,., ~""'" .:. ı .Lı 

Miloviç'in bu jesti orada bulunanlann hoşuna 
gitmişti. Genç kadın panda ti fi alarak 

ağlıya ağlıya gitmişti 

Milavicin kendi.sini bu kadar Ü· 

cuza satnuyacajiı anlaşılınca , ken. 
disine daha büyük fedakarlıkları 
göze alacak şahsiyetler de musal· 
lat olmağa b~adı. 

Bu arada Necmettin isminde 
bir genç, karısının boynundaki 
pantantifi çalarak, yeni tanıştığı 
Miloviçe hediye etmişti. Fakat, bir 
ekşam Fransız tiyatrosunun kapı
sında garip, daha doğrusu acı hır 
vak'a oldu: Miloviç, mösyö Kari is· 
ıııinde bir artistle kapıdan çıkar
ken, genç ve ~ldukra ııüzel bir ka· 
dın, ınloviçin üzerine sanldı .. ve 
göğsündeki pantantifi çekerek : 

- Alçak! dedi. Kocamı elimden 
aldığın yetmiyormuş gibi, şimdi de 
1ervetimi mi çalmağa başladın? 

Miloviç'in bir şeyden haberi yok· 
tu. Bu tecavüz karşısında hayret 
etti. Aristidl ısmiııde bir Rum ter. 
cümanlık yapıyordu. Biraz sonra, 
bu genç ve güzel kadının, Necmet
tin lsmlııdeki delikanlının kan..~ 

olduğu, hatta bir de çocuklan b-ı· 
Junduğu anlapldnu. 

:M.ilov11ç: 
- Affedersiniz, dedi kocanın 

baştan çıkaran ben değilim. Ken • 
d.iaile ancak bir çayda tanıştım. 
Geçen aksam bana bu hediyeyi l.~ 
tirdi. Kabalık olmasın diye kabul 
ettim. Mademki sizin malınızdır" 
Buyurunuz! 

Milovic'in bu jesti orada bpla· 
nanlann hoşuna gitmişti. Genç ka
dın pantantifi alarak ve ağlıyar:ılı 
pasajdan çıkıp gitmi§ti. 

Buna benzer facialar • günler 
geçtikçe • birbirini takip ed;yordu. 
Şe]ızadebaşında Kemal Rıza ismin· 
de bir genç de bu yüzden, baba· 
sından kalan biricik evini sekiz 
yüz liraya terhin ederek, aldığı pa
rayı bu uğurda sarfetıniş, fakat, 
Miloviçin ancak bir gece elini öp
meğe muvaffak olmuştu. 

Aylar geçtikçe göze görümneyen 
ne ocakların söndüğünü, ne aile
lerin yıkılıp da~dığını teessürle 
duyuyor ve acımw"rduk. 

* Bir gece Perapalasta üçüncü kat· 
ta bir dairede mühim bir randevu 
hazırlanmıştı. Bayram zade Hakkı 
Bey o gece Miloviç'l bekliyordu. 

Miloviç'ten Hakkı Beye söz ge
tiren Beyoğlunun o zamanki meş· 
bur tiplerinden cMıgır., tutulan bu 
dairenin salonunda nefis bir aofra 
hazırlamıştı. 

O gece Milovic oyundan ııoııra 
buraya gt>lecekti. 

Mıgır, bu randevuyu almağa mu· 
vaffak olm% fakat, Hakkı Beyden 
de bunun için tam be!< vüz lira 
almıştı. 

Artık o gece Hakkı Beyin bu ka
dına neler vereceği, bu mü1Akatın 
kendisine kaça mal olacağı belli 
değildi. 

Hakkı Bey bunları düşilnınüyor. 
du. Sadece kafasının içinde bir is
tifham vardı: 
•- Yanılmazsa?! .. • 

(AJ'kuı TV) 

--

1941 

T-e İş Bankası 
1 adet 2000 Llra1Jk = 2000.- Lira 
1 > 1000 > =3000~ • 
2 • 750 • = 1500.- > 

• > 500 > = ~000.- > 
1941 .. çlk • • 2:10 > = 2000.- > 

15 • 100• > = 3500.- > 
·Tasarruf hesaplan IO ,. 50 > = 4-000.- > 

ıoo • 20 • = 9000~ > 

İkramiye planı Kqldder: • Şubat, 2 Mayı.s. l Atta-
tos. a buııcltesrbı tar!hluiııde ,.a-
pıbr. 

Marmara Üssü bahri K. sahnalma 
komisyonundan: 

Toz şeker ilanı 
1 - Bir lıilosuna tahmin edilen tlal 37,75 kııruş olan 10.000 kilo toz ll'ke' 

pazarlıkla aa\ın alınacaktır. 
2 - pazarlıtı 19 Mart 1941 CarJamba ron1l oaal H de İunl\te Tenane lı:a· 

~mdaki komisyon binasında "·apı!acaktır. 
s _ Teminatı pazarlık günü lelcarrür edecek ihale bedeU. 1lzerinden s 15 

ııiııbeilnde derhal alınacaktır. 
• _ isteklilerin bu ille ıııill Ticaret veslkalarl71e blrlllde belli libı ve aaa\. 

'" llomls}'ona müracaatlan. (1967) 

Sahip ve Baımuharriri: ETEM iZZET BENiCE 
Nqriyat Direktörü: CEVDET KARABILGIN 

cSON TELGRAF11 Matbaaaı 

MAHKEMELERDE , ·Deniz levazım , Satınalina . Komisyonu İlanları Emlak ve Eytam Bankasından 
(3 üncii sahifeden devamı) 

Beyden oava etrişsin .. Yakışır mı 
sana? .. 

E-. Ne. Ied ·--p ~ 
- Hanım .kırdı kua .. Hizmetçi 

.kırdı kabahat .. Bütün kabahatim 
bu mu lmis? Beni döğüp dişimi .kır
mak da, Turgut Beye yakışır mıy
dı? 

- Kırdığın sade tabak, bardak 
değil_ Ceviz de kırmışsın . .. 

- Ben artık on yedi yaşıma gel. 
dim .. Bu yaştan sonra da, böyle 
feyler için dayak yemem ya ... 

- Kız gel beni dinle .. Haydi ha· 
nımla bey seni affetsinler .. Bir da
ha da öyle şeyler yapma .. Gel ba· 
nşın da, şu davadan vaz geç .. . 

1 - Talımlıı edilen bedeli ••3.000• lira olan c30.000. mebe erat 7azlılı: el
blııellk lı:umaflll 1ll Mart Ml Çarpmba ırQı:ıd -t H,30 da pazarWtla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - İlk U.ınlna\ı •32~• lira olup ~ ber gQn 1kmı!ı7onclan 4215> ku· 
ruş mukabilinde alınabilir. 

3 - İstelililerln belli ıun ve ııaatteİstanbulcla buluxıan jU>mlQwı.da Jıuır 
bulunmaları. (1842) 

500 Adet çizgi taşı 
150 Kilo Ramazl\ 
350 Metre kanaviçe 

1000 Kilo ot 
2ll Kilo parafin 

* 

500 Adet burancla ilneal t n 10 No. 
8 Adet eğer 

Yukancİa cins ve mlktarlan yuılı ena .,. malzer!enln ber bir blemi 11 
Mart Hl Carıamba cllnü aııa\ 15 den iUbamı ~ ~ pazarlıkla alınacalı:
tır. 

istelllllerln belli cUn ve aaatte is taııbulda lıuhı:nan komlqona mQraea• 
atıerl . cl982> 

- Vaz geçerim, gellrim amma, * 
kırılan dişimi platin yaptırırlar.. 500 adet büyük ve 500 adet küçük boya patlağı tamir ve tadil etti-
Bir daha da döğrnezler. rilecektir. 

- Canım .. Di<ini yaptırırlar" İsteklilerin 19/3/941 akşamına kadar komisyonumuza müracaatları 
Platini, n llatlni bırak şimdi. Bir ilan olunur. 42009· 
daha da döğrnezler amma, sen de .,. 
biraz kendine gel.. Hesaplı hareket 1- Mevcut nümunesine göre t ahmln edilen mecmuu bedeli 16184 
et .. Nedir 

0 
yantıklann? Yakışır mı Ura olan 200 : 1400 kilo süngerin 20/3/941 Perşembe günü saat 15,30 

sana? da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
2- İstek.)iler, teklif edecekleri miktar ve fiatlara göre yüzde yedi bu

Bu sefer, eski hanımı Kbıileye: çuk nisbetinde ilk teminat verecek !erdir. 
- Aşltolsun sana KAmllel. Dedi. 3- Nümunesini görmek istiyen !erin her gün ve pazarlığa iştirak 

Ben senden bu~u mu beklerdim: edeceklerin de belli gün ve saatte ve kanunun iııtedlj!i vesalkle birlikte 
Bu kadar senedir, sana, bunun !çın İstanbuldaki komisyonda haııır bu ıunmalan. J927• 
mj emek verdim? Karnın tok, sır· "f 
tın pek, hlunetçi gfbi değil, evin 'f. bedeli İlk teminatı pazarlık günü 
kızı gibi bakılıyordun. Dayak bile Lira Ku. Lira Ku. ve saati 
yesen, inaan, kızına tokat vurmaz 40000 Jı:ilo beyaz üstüpü 19336.- 1450.20 20/3/941 perşembe 14 de 
mı? 40000 kilo renkli üstüpü 15176.- 1138.20 20/3/941 perşembe 15 te 

Bu aralık, uzunca boylu, esmer, 1- Mevcut evsaf ve nümunesl mucibince tahmin edilen bedelleri, 
yakışıkh bir genç, onlara doğru ilk teminatlan ve pazarlık günleri yukarıda yazılı iki kalem üstüpünün 
yürüdü .. Şişman, esmer kadının e. hizalarında yazılı saatlerde Kasını Paf&d• bulunan deniz levazım satın 
J.inj sıktıktan sonra: alına komisyonunda pazarlıkla eksi itmesi yapılacaktır. 

- Ne o? Meşvereti burada mı 
kurdun uz? dedi 
Şişman, esmer kadın, gelen gen· 

ce müjdeyi vereli: 
- Kamlle davasından vaz geçe

cek .. Yine size gelecek .. Uslu us.ıl 
oturacak amma, bir sartı var .. Doğ· 
miyecekııiniz .. 

Sarışın, genç kadın da ilave etti; 
- Kırılan dişi de nlatinden ya

pılacakmış ... 
- Yoooo! O kadar uzatmasın .. 

Altından vantırırız amma, platin 

2- Şartnamesi her gün iş saati dahilinde mezkfır .komisyondan be
delsiz alına-bilir. 

3- İsteklilerin 2490 sayılı kanu nun istediği vesaikle birlikte adı ge-
çen komisyona belli gün ve saatte müracaatları ilan olunur. •1896> 

• 400 adet Şanııı odU'a gönderi . 
Yukarıda cins ve miktan yazılı bir kalem şamandıra gönderi 17/ 

Mart/941 pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla alınacaktır. 
İsteklilerin belli gün ve saatte !stanbulda.ki komısyonda hazır b1"· 

lunmalan •2010· 

: istan~uı Koriıutanliül :satinalma , Komjsyonu ~'· · ilanları 
. ~~ ' . ' 

den olmaz. Bu zamanda pl.itin bi~ Aşağıda yazılı ıaşe maddeleri hızarnrında yazılı gün ve saallerdc 
diş kaca ) aptınlır? pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebi. 

Kamile, dudaklarını :ısırarak lir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda Komutanlık Satın alma 
gülüyordu. Komisyonuna gelmeleri. c203t. 

Biraz sonra, barısmak üzere gir. Cinsi Miktarı Muha. Bel. kat't te. Pazarlık 

dikleri mahkemeden, hepsi sevi kilo L. K. L. K. günlt 

k 1 h 
. . • ..... d Bulgur •oooo 11000 1650 24/3/941 

saati 
10,30 
11 

nerek <;J tı ar ve eosının •uzun e . . ~ 
ırınç 30000 12000 1800 24/3/941 

tebessibn dola•arak, hen beraber A. şehriye 30000 8700 1305 26/3/941 
yürüdüler. K.unile davasından vıu Makarna 25000 7500 1125 26/3/941 

10 
11 

geçmiş, dava $Ukut etmjşti. 1f. 
Anlaşılan, Kamile, yen: hanımı· Aşağıda cins ve miktarlan yazı 1ı iaşe maddeleri 19/3/941 günü hi· 

!arından pek memnun ° mamış '· · zalarında yazılı saatlerde pazarlıkı:;. satın alınacaktll'. Şartnamesi her 

l•••••••••••••ı- gün komisyonda görülebilir. !istek !ilerin belli ııün ve saatlerde Fı!: · 
dıltlıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeler!. 2033 

Mafsal Ağrılan 
ÇOK MtlTBiş ANLAR GEC'İl\rla 

Talla\ bir U!k kase GllİPİN almal<la, 
b'Qtün şiddetine rağmen, roma tizma 
ağrısını çabucak slndırmek kabildir. 

Çünkü hususi bir tertiple yapılan 

GıtiPiN kaşeleri en muannld aanJan 
lusıı zamanda geçirir. 

GRİ PİN 
Lüzumunda etinde 3 ad.et &lmır. 

TaktlUerlnden alunmn ve her yr.rd:e 
pullu kutulan ısrarla. lsteylnls. 

Pazarlık 
Cinsi Mjktan muh. Be. 'Kat'! temi. saati 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
Yoğurt 8000 2720 408 10,30 
Süt 8000 1600 240 11 • 

Süvari Binicilik Okulunda yaptı nlacak ahırın açık eksiltme ile iha
lesi l/4/9U günü saat 11 de yapılacaktır. Keşif bedeli 6037 lira 20 ku· 
ruştur. İlk teminatı 452 lira 79 kuruştur. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. isteklilerin belli gün ve saaUerde Fındıklıda Satına!. 
ma Komisyonuna gelmeleri 2032 ... 

Beher kilosuna 22 kuruş tahmin edilen 30 ton lurmm mercimek 
21/3/941 günü saat 10.30 da pazarlık la satın alınacaktır. Şartnamesi her 
gün komısyonda görülebilir. Muhammen bedeli 6600 lira olup kat'! te
minatı 990 liradır. isteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutan-
lı' : Satınalma Komisyonuna gelme! eri. 2030 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşluklarua tedavülden kal

dırılmaaı hakkında ilan 
Dantelsiz bir Jı:unısluklann yerine dantelli bir lı:uru,nıldar darp w piyasa· 

ya ltW ınilllarda çıltarılmıı o!dutund&n dantehiz bir kur..,Ju.kların 31 mart Hl 

1 
tarihinden ııoııra tedavülden llaldınlmıısı llarulaıtınlm.,--t.ır. Dantelsiz bir kuruı-

Bq-üa _, 17 de lultlar 1 nisan 941 larihlndm iUbaren aı tık tedavül etmıyecek ve bu tarihten iU-
T AKS i M 

Beledıye Gazinosunda ~aren ancak bir ııene mllddeUe yalnu malsandıltlarile Cumhuriyet Merkez ban. 
TAXi:\t MEWDY REVUE kası ıubelerlnce ve Cumhurl7e\ Merku bankası ıubea.I lıulıınmıyan yerlerde 

ReVilsüntı ıörtıniiz. Ziraat bankası ıubelerince kabul edilebilecek\lr. 
Haftanın en biıyük muva!taıu,.etı 1 Elinde dantelalz bir Jı:unııluk bulunanların bunlan ınalsandıldarlle CUmhu-

l~~~~!"~~~~~~~~~ ' rl7e\ Merkez ..., ziraat bankaları ıubelerıne tebdil ellirmelerl Ub olunur. 

İstanbul Asliye l:kıneı Tieareı Mah
ke11161nden: 114/ 1068 

.9035> c12513• 

Marmara Üssü Bahri K. Sahnalma Ko
misyonundan: 

e e A 

BENZiN iLANI 

Filip Kalencopulos Osruanlı Banltıw 
ve Vasil Zappa mirascılan tarafmdan 
Vasi!, İstifan ve Kostantin Justi aleyh
lerıne ikame olunan davanın cereyan 
eden muhakemesi sırasmda: Alüddei
aleyb Vasil, İstıfan ve Koslantin Jua-
\inin illametg(lhlannın meçhulıyetine 1 - Bır lı:llosuna tahmln olunan tıat 3• kuruıı olan 37000 kilo kaim benzin 
11Da ve muhakemenin de 15/4/941 ta- dökme olarak pa:ı:arlıkla salın alınacaktır. 
binaen baklarında ıı~nen \ebligaı ıfa- 2 - Pazarlıtı ı8 Mart 1941 Salı gtlnil oaat H de İzmllte Tenan Jıapı.sında 
rihlne müsadlt Salı JllnU saat 14 e la· daki komisyon binasında yapılacaktır. 
likine karar verllmı,tir. Keytlye\ teb- 3 - Teminatı pazarJ,k günü tekarrilr edecek ihale bedeli Uzerlııden ,; 15 
!iğ maltanuna kaim olmak O.ere llAn nlsbelinde derhal alınacaktır. 
olunur. (3681 ) 4 - İsteklilerin bu işlerle ilgili olduklarına dair ticaret veslkalariy!e birlik 

______________ 
1
ıe belli gün ve saatte komisyona mürac aatlan. (1968) 

-------------Dr. IHSAN SAMI 
GONOKOK AŞISI Musiki San'atkarlar Cemiyetinden 

Belsotuklutu ve lbUIAUarına 1ıar- Cemiyetimiz Hey'eli Umumiyeslnln birinci Toplantıda ekseriyet olmachtm-
ıı pek tesirli ve taze aşıdır, Dl- dan ikinci toplantı 19/3/941 Çarşamba ıfuıil aat 14 den 18 ya kadar Türbede 
vanyolu Sultanahmet türbesi Esna! Cemiyetleri Binasında icra edileceği ilAn olunur. 

No. 113 Ruzname: 1 - 1940 senesi muamell\ ve heoabaluııa tetkiki ve İdare BeTe-•••••••••••••mll üntn ibrası. 2 - Azanın nudının tebdili. 

21811 Eminönü, ~ ...... 
zazlar Orta ııolı:alt eskl, 
7enl 5 palta 8, ada 2782, 
panel 22 101 ....... 

2191 Eminönü, Beyazıt mah. 
BüyOkçarp Eskiciler ııoll. 

eslı:i, yeni •• laj •• p•f\a 
Hl, ada 28H, parsel 22 to.-

2192 Eminönü, Büyükçarıı 
Kalpakçılarbaşı cad. ye
nı Cariılı:apı ookak eslll, 
yeni 179, ıaı 179, patla .. 
ada 254, parsel 97 2'1'-

2193 Emlnllnil, BllJUl<çllI'Jl 
Gellncllt Sok. eski, yeni 
22, pafta Hl, ada 2793, 
panel ıo u.,.... 

2238 Eminönü, Dayebatun 
mab. yeni Çaltmalı:çılar 

yokuı;u büyQll yeni ban 
ikinci kat, eski 59 yeni 58, 
pafta 67, ada 259 11'..-

2238 Beyoğlu BWt- mah. 
Turna cad. eski 78, yeni 
82, laj 82, pafta ti, ada 
585, panıel 8 409,... 

2:U Eminönü, Rüstempap 
mah. Csnbaz hanı cad. 
eslı:i 11, 7enl 36, \aJ M 
ada 387, parsel 57 11'1 

2245 Beyuglu, Bülbül mah. 
Dereotu Sok. eski 32 mil· 
k.crrer 32 mükerrer, yeni 
53-M, pafta •S. ada 565, 
panel 28 c.-

~7 Beyoğlu BWbtll mah. 
Kavuncu Hasan 1<>k. eskJ 
ı 2 yeni 4 patla •3, ada 
560 parsel 8 I0-

2251 Eminönü Tah\akale mab. 
Balkapanı sok. Balll.apanı 
han üs\ kat eslı:i yeni 18 
pafta 12:1, ada 285 102.-

2255 EmmönO Şeyh Mehmet 
Gey l1ınl mah. KömürcQ 
&Ok. Şapçı lı8ru denınu 

yeni 8--8, laj 8-ll =-
225t EmbıönO Şeyh Melınıet 

GeylAnl mah. elli Bahçe
lı:apı akelesl caddesi yeni 
Yalı köşkü caddes~ Şapçı 

hanı nltında esltl 19 
yeni 51 pafta 18, ada •06 
panıel 22 tM 

-

Dlllı:kAnm 
1/80 Bil8ttı 

XA&Jr evin 
1/•Hluesl 

XAıılr dükkAnm 
37"80/19.1696{1 
HiJMS1 

XAııir dOkUıım 

30 11!2 

108/ 1 «O Hı.sseai 17,JO M2 
A!ışap ve kAıir 
diikklnlarn 
•824/15120 
Hissesi. .219 metre 
murabbaı dahilinde 

1 

2257 EmonönU Seyb Geyl1ınl 

Ferhat mah. Meyhane ve 
Yagcılar sok. eslı:i 23-tO, 
7eni 39--46, ıaJ •6--46-
•~0-39--46/2 pafta 
84; ada 437 panel 13 SŞN.-

b"I dükk!n ve bir 
depo vardır.> 219 ı.u 11ııJ 

2259 Eminönü Şeyh Melımet 

Gey liın! mah. KomürcU 
ııokak Şapçı hanı alt kal 
No. 6, laj 8, ada 406, par-
~l 9 334.-

2289 Eminönü Küçükpazar De
mirta:ı mah. eski Kepekçi 
yeni Kepekçi Sinan so
kak Ha tapkapıaı yoku-

şunda eski 17, yeni 1 - 3 
pafta 94, ada •69, parsel 2 

2290 Emınöoü, Deınirtaş mah. 
eski, 7enl Kantarcılar 
caddesi eski 53-li5 yeni 

21. 51, 53. 55. tal 53, &5, 
56 pafta 94. ada • 71, par· 
lel 46 

2291 Eminönü, KapalıÇ81'1ı -
ki Perdahçı han sok. ye
ni Perdahçılar caddesi No. 
13, tal 13, patla 8, ada 

la-

7U~ 

2753, parsel 16. IOC),... 

2292 Eminönü, Silleymanlye 
mah. Dökmecller • sokak 
eski, yeni 21, taj 21 patla 
97 ada 377, p;ııul 46. a.-

2293 Emlnöntı, Tahta.kale mah 

Uzuntarşı ca•. eski 1631 

J[Agtr dO\JrAnın 

., •• hllseoi ·~ M2 

Arsanın !/4 
Bilsesi 73,50 )O 

Odalı aJıaap 
düklı:Anın 21/:H 
dısseal <halen illi 
düklı:inı havi bir 
katlı hanedir.> fUO M2 

DOkklının 
11• ııı...esı 47 M2 

yeni 240 laj, 240 pafta Ahşap dilklı:Anın 

124, ada 279, parsel 2ll 212.- 10/168 H.iJseei 

2295 Eminönü, Mahmutpaşa 

Büyük Çorapçıhan alt 
kat, eski 2G, yeni 19, \aJ 
19 pafta H, ada 338, par
ııel H. 

2337 Beyol!lu, Atacamli ıerU 
mab. Akarca sok. 

0

eskl, 7, 
yeni 5 pafta ıo ada 402, 
p;ırsel 6 

2M3 Fatih, Muratpaşa mah. 

Odaım 10/12 

38211..- Blssesi 

Hanenin 1.12 
1uo ....... H.iole8I 

33 )O 

'1'allriben 

51 M2 

f.9 ı.u 

Ak.saray Mektep sok. es
lı:i 2 yeni 2/1, tal 2, pafta 
182, ada. 109', paıııel 3 

Bahçeli ""- ...ın 

2348 Falih, Fener Haraçcı 
Mehmet mab. Eski Fener, 
yeni Abdülezel Paşa cad. 
eski 67 - 88 - 91, yeni 

.13..- ,,..8 Hl.isesi 

93 - 95 - 97 pafta 230, Aheap anıı,.mın 

?2~ J42 

,,. .... 

1"" 

7~ ..... 

294,... 

o.eO 

nda 1032 panel 3• 1380- 1/2 H1- UO ıo 270,... 
2350 Eminönü, Da7ebntwı 

mah. Kızlaralaaı han ali 
kat eski, yeni 12 pa!la 8, 
ada 631, panel 31 7a.- Oda 18 JD ıa.tl 

2381 Fatih, Fener, Tahlaml· 
.ııare mah. ealı:i Tahtaml· 
nare cad. yeni Hızır Ca· 
vuş Köprü aolı:. No. 172 
mllkerrer 107..- Ana 16.41 M2 sı.40 

2362 Eminönü, Mahmutpa1& 

So!ı;u han alt llal 7enl 18, 
pafta 28, ada 299, parsel 50 ,._ 

2380 Eminönü, Kuınkapı, Şeh
auvar mab. eski Kll..lse_ 
yeni Bahar ıolı:ak eski 
yeni 1, patla 15, ada 171, 

parsel 16 481.-
25U Beyoğlu eskl J>ıınıallı ye

ni İıiönü mah. Küçük Ba
yır ııok. eski "2, yeni 38, 
pafta 54, ada 80S, panel 22 29.-

18 ı.u 

t7,SO M2 

e.ıo 

Yu.karda adresi ve tafsllAlı yazılı pyrlmenlı:uller peııln para ile ve açık arl• 

Uma u~· uhle satılacaktır. 

tı.aıe 20/3/941 Perşembe lilnil 1&al ondadır. :Müzayede llll'8sında verilen be"' 

del mukadder kıyme\l geçtll!i takdirde taliplerin temlnailannı yüzde yirmi nlr 

betinde ar\tırmalan ve mühil.r lı:ullananların ınühUrlerinl notenleıı tıuıdlk ettll" 

melerl JA.zımdır. 

İsteklilerin pey akçesi, nOfuı tezk8l'ftl ve Oç kıt'a 
riJen gUn ve .. aite ıubemiz emlAll ııervlıı!ne ııelmeleri. 

foloğnıfla birlikte bilcd-
cH3> cıaao. 


