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EN SON TELGRAFLAR! VE HABERLERi VEREN AKŞAM GAZETESi 

f giliz Hariciye Nazırı ve Genel Kurmay Başkanı 
Bu Sabah Hususi Trenle Adana'ya Vard•lar 
Halkın Son Derece Coşkun 
silleri Bugün Yine Hava 

T azahürlerile Karşılanan lngiliz Devlet Mümes
Y olu ile Memleketimizden Avd~t Ediyorlar 

Eden Türkiye- Tam Bir Tecanüs ve Ahenk içinde iki Memle
den ayrılırken ketin Beraberliği Bir Daha Tahakkuk Etti 

Adana, 1 (Hususi Kuhablrim12" 
den) - incill< Hariciye .Naauı Eden, 
lmraralorluk Gmel Kurma,. Bqkanı 
Geneıal Con Dili ve mabet! ..ıtlnı bu 
ıoabab kendilerine tahoa edllmif ol.an 
hU1Ud tr...ı. buraJ'• ıemlifl.,.. " ı.
ıas,.Clllda ııılllJd ve ulmi edıln .,. ~ 

(Dnaau 5 bıcl &Qf..U.J 

RESMi 
TEBLIG 

A.nlumı 28 (A.A) - Rumi 
tebliV, 

Anl<Maya, 24 ıubat 1941 ta
rihinde, ,.esmt %lJ1a7'ctlc gelm 
Büyük Bntanya Hariciye Na. 
zın Ekseldn& Anthcmy Eden ue 
lmpcırat<wluk Genelkurnıc.y 
BClfkanı GeMf'll1 Sir John DiU , 
Türkiye Rei.ala4.mhunı tara • 
jıftdcm kabul buyurulmU§lar 
ve Belftlekil Dr. /Ufik S4y • 
dam, Hariciye Vekili Şiiltrii 
Sımıcoğtu ve GetMılkurnMl!I 
Ba.fkmu Mırrqıl Fevzi Çak • 
mok ile görüf'nii§lerdir. 

11ci hük1lnwt Türle • lngiUa 
Utifakuwı tam bağlıWduını 
mi14ahede etmif{erdi7'. 

Bllf1Üııkü bqınetmild N2i • 
yet hn cihetten mütalea miJ· 
mif, Tüf'lciye tıe Büy(ik Bri • 
ıoı.yanm ml1ftettlc menfaat • 
terini yakından tıldkad47' edeft 
Bollc4n meseleleri lııuuıt w 
dikkat mevzuu otmuıtur. 

iki hüktlnwt bütün bu me
selelef' Juıkkın.daki riycuetle • 
rinde tam mutabakatleriııi 
müşahede etm~lmlw. 

..,._...,. ____ .. .- ---·-·..,,.. 
Esnaf hastahane
sinde vizite parası 
isteni 1 iyormuş ! 

--------
Lokantacılar dünkü kongrele-
rinde bundan şikayet ettiler 

(Y..,. lletlııcl l!Qflb) 

Bulgaristan ge- BALKA~RDAKi 
seferberlik VAZiYETE 

UMUMi BİR BAKIŞ 

• 
DIŞ 

yapıyor 

YENi TiP 
EKMEK 
Bu sabahtan lttba· 
ren 13 kuruş 10 

paraya satılıyor 
Bu sabahtan itibaren yeni tip ek· 

mek piyasaya çıkarılmıştır. % 85 
buğday ve 15 çavdarlı ulaıı yeni 
tip ekmekler eı;kiııinden ~ para 
ucuz olarak 13 kuru 10 paraya 
satılmaktadır. 

Diğer taraftan Belediye 25 çuval 
yeni tip un ayırtarak bir brında; 
beher çuvaldan kaç ekmek çıka • 
cağını bugün tecrübe edecektir. 
Bu tecrübeden sonra fiatların 10 
para daha ucuzlıyacağı tahmin e. 
dilmektedir. 

• 
Bir ita/yan 
taarruzu daha 
Blclmda itaıyaDlar 
bir ço 611 ve ya. 

rab verdiler 
Atina 1 (J\.A.) - Jb.dyG, md • 

buat no?zaretiniu dim ai'lğ•cıakl 

teblifinl Dtftttmİ§tir. 
~mbe gfinil Yunan kuvvet. 

lerl geceleyin bir İtaly•n mukabil 
taamız.:nu j>iWlörtmilflerdir. Dü'" 

Şark! Afarika bölpsinde fııa;ıis. 
taarrus istikametleri 

man, muharebe sahasında birçok 
ölü ve yaralı bırakmıştır. Tahrip 
edilen iki İtalyan tanla çekilmeje 
mecbu rolmuştur. 

Yuna!l topçllsu fuılasu: düşman 
mevziierini bombardıman et.ml19 
tir. 

Üç tüccar I .. ak
k ı nda tevkif 
kararı verildi 

ı Maruf bir kumaşçı 
hakkında da taki

bat yapılıyor 
Şehrimizde lhtiklr takiplerine 

faaliyetle devam olunmaktadır. 

Dün aJqam da İstanbul İkinci As
«Pm=ı 1 iMi -'8Cll 

Bulgaristan 

üçlü pakta 
• • 

gırıyor 

Bir habere göre 
Başvekil ve Hari
ciye nazın bugün 
tayyare ile Viya-
na ya gittiler 
Belı:t"at 1 (A.A.)- Teyit e-

dilmiyen haberlere ııöre, Bul· 
gar Başvekili Filof 11e Harici
ye Naıırı Popof bugiin tayya· 

(D•nau: 1 ı.oı •7f ... ) 

Diger mühim 
1 haberler 5 inci 
sayfamızdadır 

ÇOK FEC~ 
BiR KAZA 
Bir den ll:u&sın· 
da 2 ldşl ildi bir 

kişi yaraıaadl 
Zonguldalrtan bildirildiğine g6. 

re Ereğlı Kömürleri İ~letmeıinin 
Kozlu'da •İncir harmanh ocağında 
vuku bulan bir goçiik neticesinde 
işçilexden Devrekli Hüseyin Çen
gel ve İsmail Karaman ölın~. ı.. 
mail Gıç.men ağır yaralanmıştır. 

All:denlzde babrdan 
itaıyan gemileri 
Lond:a 1 (A.A.) - R.>n.adan r-. 

men bildirildiğine göre,~ lt.ı.ı:vao 
nakliy~ gemisi tubat ayı lçlncw 
Akden•.:de batır.lmıştır. 

Lond:-a<ia ahiren ~len A· 
mirallilı: tebli~ne göre de, ııelW 
İtalyan iemisiniıı batı.-ı!dığı b:l • 
diribM~te ldl 

Bİ KAMYONETTE GiZLi ALEM 

Sarhoş şoför arahasile 
az kalsın açık köprü

den denize uçuyordu! 
Hadisenin sebebi ne imiş ? 
Bu sabah saat 5,30 ııralarmcle 

Karaköy köprüsünde prip bir 
bidiseııin facia ile neticelenmesi
ne ramak kalmı tır. Ha·Hnm ala
cakaranlığında açılımı olaıı köp-

ÇERÇEVE 

Tebliğin 

Buu doııfumuza bir paket 
gösteririz. .• U taca ambaliı1 ;va· 
pılmış bir paket ... 

- Ne var bunun içinde, bil 
bakayım! .. 

Batta pakı:tin parmak uçlari
le muayene edilmesine de iıdn 
veririz. 

Paketi muayene ed n dosta· 
mus tahminlere girişir: 

- Şu, bu, filan teY• falan 
madde... 

Ne fDdur, ne bndur, De filb 
,ey, ne de falan madde ... 

Nihayet paketin açılma nk· 
ti gelince, dostumuz, kendiai
ne takdim edilen göz kamat
tıncı hediyenin aydmlıiında 
p,km bir bahtiyarlık ıestrlr. 

fıte dost ve mtlttefilı hülı6-
metler araunılalı.I anlaşmalar 

11e bu anlapnalan takip eclea 
resmt tebliilex, ild taraf mille
tine uzatılmıt böyle bir paketi 
andırır-. Çok deJı paketin &
serindekl renkli ve yaldızlı kA
lttlar, ıurmab ipler, paket muh
tennm ihtar etmekten malı, 

beylik ambalaj hilelerinden ı.. 

barettir. Buu ela paketin "9 
lfadesindelıl nkar, sadelik ve 
el-zil arabıti, ırıuhten c 
rine dofnııoan ~ 1Q' 

aalıiyıttldb. 

ırüden deniz vası talnnnın geçme
sine nezaret eden 1.tanbul liman 
reislijp lıontrol lıaptanlarmdan 

Salih Turanbck ile liman memu· 
(Devamı 1 lnei ayfada) 

A 

manası 
NECİP FA.zl.L Ki. AKt~REK 

Dima iyi eden (I:deu) in An· 
kara ziyareti •onunda ne redi· 

len resmi tebliğ, bente ikinci 
cinsten ... 

Bu re•mi teblil:de, İngiltae 
11e Türkiye ara wdaki s.arsıl • 
maz do tluk ve ittıfok bağlan 
bir mütearife lı:ı ·metilc beh
tildikten •Onra, görüşmel•·rin 

mevzuu açıkta t hit edilmiş; 

ve ilıl millet arasındaki gorü• 
duyuş. anla)ış birli"i apa)dıa 
Joe~kellc tirilm~tir. 

Bir ıiirllJ, duY"J, anlayı~ bir
Jigini d bir tedbir ve iş bera
berliiinin takip edece[:i aya 
lıir m earife.~ 

'f' k ve İngiliz milletleri anı
ıındaki kafa, it ve kader birliil. 
ancak bak ve hakikatin emre~ 
tiği m 'ut bir kutaklaşnıad111ı 

NOT.- Şebabettin U:ıunka

ya'ya: Aradabır güzelce nıikte
lerinizi görür ve haklı:ınızda 
dost teLlkkiler beelerim. Fakat 
dikkat edin de, her bölgede 
safir<tle ge2dirdıtiniz kalem, 
ağır tahrip bombalannm mııı. 
eahasına girmesin... Sonra ı. 

llnize NlzameWn Nulf1 -
~olıınım-
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200 ADET 

MAZBATA 

Bir dilenci yakalandı, am
ma, yaman adam •. Üzerini a
ramışlar, tamam 200 adet fak
rühal mazbatası çıknnt·• 

M - er, bu vataııdq, dilenci· 
!iği bir komisyonculuk haline 
ietirmif.. Ayn'i adama, 200 
adet fakrühal mazbatası 
verilmai çok pyanı dikkat· 
tir. 

Bu vaziyete göre, bu ad~ 
müseccel dilencidir. Fakat, 
İ!in hazin tarafı §U! 

Bizdeki kırtasiyeciliğin ve 
muameleciliğin §U manzarai 
pürmeWinc b•kıuız! 

PİDE 

ADASI 

Heybeliada kartısında.ki 
a ına «Pide Adasııt denilen 
küçül( bir toprak parçası var
dır. Bazıları, buraaını bir say
fiye veya yazlık eğlence yeri 
ola..ak kullanmalı: iatiyorlar
mıt.. Mesele, Belediyece tet
kik olunuyor. 

Pide Adasının havuı iyi
dir, amma, sunı. var mı, bil· 
miyortl%, 

Bu ada, Ramazan pidesi gi
bi ince, yassı bir ıeydir. Eğer, 
kısmet olur da, burası bir aay
Jiye veya eğlence yeri yapı
lırsa, bpkı, üatü yumurtalı 

Ramazan pidesi gibi yanma 
yaklaplmaz. Kokar mı, diye
ceksiniz, .b.a) ır, kokmaz, kor
kutur! 

lJNIFORMA 

HAZIRLAMIŞLAR 

Almanlar, .lnailtercyi istila 
için bazırl.amyorlamuıl Ma
lam .. Bir ajana telgrafına gö
re, Almanla.., 700 bin İngiliz 
askeri üniforması yaphrmıt-

'lar, kendi askerlerine bunları 

ııiydirecek, parqütle adaya 
indireceJdermiı 1 Fakat, bÜ, 
bir hile değil mi?. 

Acaba; neden kendi üni
formalariyle bu ada seyaha
tini yapmıyorlar, detsiniz?. 

Üniformal.ıın kirlenmeaiıı, 
diye ıni?. 

DEFiLE 

NE OLUYOR?. 

Ku: San'at Okullarının de
fileai yapıl11c•lmuı!. Bu defi
le kelimeaini, Kız Enstitüleri 
bizzat kendileri kullanıyor, 
bittabi, gazetelere de böyle 
geçiyor. Defile ne demek?. 
Bu mektepler Maarife mer
but değil midir?. Ayni Maa
rif Türkçeyi yabancı kelime
lerden temizlemiye uğrapn1• 
yor mu?. O halde, bu yeni 
icat kelimeler ne oluyor?. 

Bunun Türkçesi kullanılsa, 
alafranga züppeliğe halel mi 
gelir?. Bu cDefileıt yi def
netmeli, cannn !. 

AHMET RAUF 

Yeni bir 
ihtikA r! 

Gemı !Jozmacılan da 
saç levha ihtikanna 

kalkmışlar ! 
Haliçteki bazı gemi bozrnacıla· 

rmın saç levha ili tikArı yap tıklan 
şil<Ayet edilmiştir. Bozmactlar es
kiden ucuz fiatlarla aldıkları ge -
milerden çıkardıkları saç levha -
lan hariçten mal gelmemesini Dr
sat bilerek armatörlere y(mle beş 
yüz Urla satma.ktaclrlar. Alaka -
darlann ba hususta tetkikler yap
lllJllan beklenmektedir. 

K BABULEB 

ViLAYET ve BELEDiYE: ------ ----+ Belediye Imar İşleri Müdiırlütfi 
Eyüp, SamatyH, E.rerıkoy ve civarının 
tafsilat plıl.nıannı tamamlamıştır. Pllo 
!ar tel.kik olunmak iu.ere dıln aelurcl
lik mfitehom•' Prosta verilm.iltir. Mü
teha. ., bu p15nlan tetkik edecek ve 
m!.ivaJ'ık bulduğu takdirde plAnlar Şe
hir J\1eclisine sevkolun:ıeaktır 

+ Belediye zarar membıu oWı Ha
hç vapurlarının Mwıakalat Vek.iletıne 
geçmesi için bir kanun projesi baz.ırla
n·ıaktadır. B iedJyen.ın eski H.:ıliç Şir
ketınden ahı.cağ o.lan 100 bı.n küsur li
ranın Münakal.At VokAleti, tarafından 
taksiUe tediye edilmesi nıuhtemeld.ır. * Eyüpsultan carnilnin bir ceph .. 
sinden Eyübc eiden ana YQ!u ııeçecek
tir. C::ınunın etrafında Şarkvarl bir kaç 
kahve vücude getlrile<.-ektir. Dıter ta
raftan camiln etratnda mimari Juyme
üyie mili.maı;ip bir ••le vucuda ııetı.
rilecektir. 

TiCARET ve SANAYi: 
* Dünkü ihracatın yekilnu 250 bin 

liradır. Bu meyanda ".'<:gosiavyaya ha
lı, İsvete, tıııd.ılt, İnlil~ tlttik 
saU!mıJtn". 

....... l\luhteh! meu.ez.t Avrupa mem
U,ketleriyle Balkanlardan, bugünlerde 
ıcbrimlze 1000 ton çivi eıecektir. Ay

nca, Karabilk Demir ve Çivi Fahrl
kalannın da önümüzdeki a7 zarfında 
pi)IBSl1ya çivi çıkarabilecej! h<ıber .... 
lınm~tır. * lsia.ı.buı Ticaret ve San.ay; Oda
sı al!kadar t-.:lrlere ~ bir ta
mimde tüccarın elinde bulunan kayı
sı, zerdali, erilı:, elma ve vişne lruruıru 
ile boynuz, kemik lorıntıs~ deri kazın
tısı ıdoklaruuıı ıu!lmldlıı olduğu lı;adar 
aür'aUe Odaya blJdJı:j''<W!Sllli is~
tir. 

MOTEFERRlK: 

+ Kadık!i)' Halkevinde, Kad.ılt!i)' 
ı:essamlannm eserlerinden mürekkep 
bir aerııi oçilmıııtır. Serelde Akademi 
muallimltttnden Ayetullah Sümer, Ce
m Esat, Halkevi Reisi Vecihı Bcreket
oğlu1 ressaın Şcreıt Akdik, l\l<"l<·k Ce
L'ıl, Ali karsan atbt t.arıınTUIJ :.an' tiilr
lamnıza ait ~ tablo ieıihu· edılmek
tedir. 

lıtanbuld.ı eon aylarda cıcı 11111 ser&t 
gibi, bu sezı:1 de a.1Aka j).~ karp!•nnua
tır. 

+ Dun "'bah balık avlamak uzere 
saat onda limaoııımdan hareket eden 
İhsan Yılmaz ve Melımeı Sakar ismm
de iki balıkçıdan hiç bir haber alına
mamıştır. Bunların hayatından endife 
edilmektedir. * tı: ldlcin!a Bereket JOkağmda olu
ran amele Yandcs ıle Muammer Er
gün Beylerbeyinde Beledıye mşaatm.
da çalışırlarken aralarında çsk.ın kav
gada Muammer eline geçL"diil bir de
mir parçasını Yandesin kalçasına ata
ralı: ağır surette yacalam)ftır. Muam· 
mer yajsalıruiıııtır. * Kumk pı !ırınmda ça~an Enver 
Ak.er isminde biri si.mitçi Novarti tah
kir edip dbvdüğünden dün 2 inci Sulh 
Ceza Mahkemesinde 5 gün hapse ve 27 
Ura para ceusma ma.bıkllım olıauştur. * Bilyükderede Kibnt Fabrikası 
amclesinden Alıınet Öziiırlı:, sayma ma
kinesini bilerken dört parmağnu kap
lınnıJ ve Amerikan hastanesinde te
davi altına alınmııtır. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 43 

ILLOR K 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI 
Serzadelerin bir ayıbını haber aL. 
mıŞ olacaklar_ Her neyse, bunlar· 
dan bana ne?- Afıfe ne olurı;a ol· 
..un güzel kız, hoş kız. bal gibı kız ... 

in an onunla beraber bulunmak
tan onunla konu~maklan zevk 
duyar .. Dayı onun u;in yanına gitti 

B.r muddet kıza surat ettikten 
sonra .nilıayet o da gevşedı ... Ö -
lunoye ka ... ar beUr yaşıyacağını 

) esme rağroen Afifoye abıi.. 
y akabnır .. Belki gene evlen -
mez. evlenmez. amma, gönlı.ınu eğ

lend.rır ya ... Amma onu rahat bı
mkmıyacagım. ben do gönlümü 
eglcndırmenin çarcsıne bakaca -
ğlnı.• 

iZZET 
S n:adelerin önUııe. geldı Onlar 

aldın§ bile etmediler amma, o hep. 

sini selamladı. Çok soğuk davran • 

dılar. Fakat Halis Adem p~indi. 

Zehrarun çatık, Cemalin suratlı 

durma na rağmen, Afifeye so -
kuldu ,.e liübalı hır eda ile· 

- Bonjur Afife. hanım? .. Nasıl, 
sergı eğlencelerini beğeniyor mu
sunuz? ded.ı. Berbat değil mi? 

A>ite duadlt büktü ve Halisin 
kendlsıni yiyecek lmif gibi parlı
yarak bakan gözlerine. baktı Bu a

damla nekadar alay etse yeriydi. 
- Hiç de berbat değil dedi, hem 

buraclAlriler sizi eğlendirmek için 

• 

HALK-· 
... 

. ~ . 

Plrlnclll Taşı 
Bu harbin iç husıısiyetlerinden 

bir de, propaganda denen san'a -
tm fevkalade tekamüle mazhar 
olmasıdır. 1939 harbi, propaganda 
denen vasıtanın sür'atle inkişafı. 
na hizmet etti; propaganda iyi bir 
naat ve zemin bııldu. 

Propaganda, süslenmiş yalan -
dır. En iyi propaganda da, süsü • 
nü ve yalanını belli etııtlyend.ir. 
Muhtelif radyo istuyonlanin din
leyiniz; muhtelli ajam servisle -
rinin verdiği haberleri okuyun11%. 
Bu kaynakların konuşmasındaki 
eda ve ton tamamen başka bat -
kadır, 

Günct ayduılılı: yapar. 
Kar beyazdır. 
Bu hakikatlerin, bozan, ayni gi1n 

içinde, ayrı iki kutup halinde gös
terildiğine şahit olursunuz. Bütün 
dava ve insan dinıağını yoran me
sele şodur: 

Hangisi doğru?. 
Mesela, Pata~oyada hurma a

ğaçları görülmüştür. 

Bir kaynak böyle der. 
Ayni g"e, Patag<>nyadan 

sedcn bir diğer kaynak şunu söy
ler: 

Orada hurma ağacına tesadüf 
edilmemiştir. Böyle lıirşey yo tur. 

Eğer, iddia ve ifadeler, biraz ol
sun birlıirine yakın buJunsa, tevil 
ve tef5ir gibi zihni faaliyetlere ih
tiyaç hasıl olacak. . 

Fakat. brfılıklı iddialar. eU. 
riya, öyle birl"§mez kutuplar ha· 
lindedir ki, bütün düfÜDU aJeai 
hayret ve hayranlıklar içiaıled.ir. 

Gelin de, ayıklaylll piriacin 
tapın!. 

REŞAT FEYZi 

Günün meselesi: 

Asfalt yollar çok 
çabuk bozuluyor 

Daha geçen gıl yapılan gol/a
rın bozulması sebebi ne imi ? 
Şehrimiz dahilinde belediyece 

yaptırılan as:falt yolların ekseri
sinin çabuk bozulduğu görülınıiş
tür. Belediye heyetı fenniye mü
dürlüğü bunun sebeplerini ar~
tırmış ve neticd..ie asfalt J'(llun 
bugünkü nakil vas;talan duru • 
mundan İstanbul için faydalı ola· 
rmyaceğı kanaati hasıl olm~tur. 
Filhakika ~aha geçen sene yapı -
lan birçok ao1alt yolların bu sene 
bozulmıya yüz tutması Belediye 
fen heyetin. haki. çıkarmıştır. 

Heyeti fenniye müdürlüğimiln 
tetkıkleri .. ~ gore asfalt yolların 
çabuk bozulm&ırun sebebi demir 
tekerlekli arabalardır. IIeııü:< de· 
mir tekerlekli arabalann hrin 
içinden geçmeleri menedileme -
mektedir. HükUınet de şimdilik 
buna inuvaiakat etmemiştir. Ke -
:talik ağır kmıyonlar da her gün 
işleyip durmakiadır. Bu itibarla 
asfalt :ı;:olun muhafaza edilmesine 
imkAn bulunaınamaktadJr. Bele -
diye fen heyeti demir tekerlekli 
arabalar.n geçtiği bir asfalt yol 
ile bu kabil arabaların geçmedik
leri bir yolu mukayese etmiş, ne
ticede asfaltın bozulmasında 12 
santim kutrundaki demir teker -
!eklerin amil olduğunu ve bunla
rın asfaltı bıçak gibi .kestiği gö -
rülmü.ştür. 

1 
Heyeti fenniye müdürlüğü bu

na karşı şehrimizde asfalt yolu 
mümkün mertebe az yapmayı ve 
daha ziyade mozayıklı parke infa 
etmeyi muvafık görm~t:ür. 

EMİNÖNÜNDEN GUNDE 3000 
ARABA GEÇİYORMUŞ!. 

Şehrımız dahilinde belediyece 
asfalt yolların iyi muhafaza e • 
dilebilmelerini temin için emniyet 

altıncı şubede bir kcmıisyı>n ku -
rulmtL?tur. Bu komisyon demir 

tekerlekli nakil vaaıtalarının as -
fa • yoldan g çmelerini menede -
cek ve bunlara geçebilecekleri aıı
falt yola mııvazi yolları tayin ede
cektır. Bınnın içID şehırde muh -
telif yollara konulan memurlar 

dört gündenbcri buralardan ge -
çen nakil vas;.tal.arını. saymakta -
dırlar. Eminöııünden bir günde 
3,000 demir tekerlekl! nakil va
sıtası geçmektedir, Enriııönü as -
!altının bu yüzden çok dayanma -
yacağı anlaşılmaktadır. Bu vazi
yet göWaifude tutularak demir 
tekerlekli nakil vas Wıcrınin ge
çecekleri yollar ayrılacak, bura
larda köşe başlarına i4aretler kıo
nularak bunların yalnız oralardan 
geçmeleri esbabı temin olunac -
tır. 

-A-rn_a_v_u_tk_iy cie blP l-==============-=---

1'!eyazıt! Tı!ılarda 39 n8=!~ ---f ADLİ YE ve POLİS -.;--
da oturan Niyazi Poyraz evvelki l . k b d ( f) b• 
geceArnavutköyüAkıntıburnun. oş hı••· a a ayı • ır 
daki Todorinin gazinosuna gide • e • di 
rek etrafına sarkıntılığa başla -
rak etrafınna sarkıntılığa b~la -
mıştır. Garsonların ihtarlarına la.. ,. 
zan Niyazi gıWnonun camlarııı.ı 

kırrmş ve yak•l•narak adliyeye ve-) 
rihn~tir. 

buraya gelmediler ki ... Onlar ara

larında eğleniyorlar... Hem sizin 

de kolunuzda güzel bir kız olsaydı 

da dans etseydiniz, siz de eğlenir. 
diniz .. 

- Amma yaptı~!.. Ben toprak 

üstünde bu '<öylüler arasında dans 

eder nuyiın hiç?. Allah gösterme
sini_ 

- Yazık, çok yazık .. 
- Neden? 
- Sizınle dans edecektim de 
Halıs Adem: -

- Sızın arzunuzu emir telakki 
ederim dedi; sizinle daııs etnıek 
şerefi bana kafidir. 

Afife Halisin kıoluna girdi, biraz 

ötede iki kemanla bir piyanonuıl 

ahengine uyarak dans edenlerin 

araı;ma karıştılar. 

Halis Adem Afifeyi kollarının 
arasına alınış, adeta sanlnruj, mem

nun, bahtiyar oynuyordu. Fakat 
pek az sonra, toprak üstünde dans 
etmenin fazla yorucu old ğunu 
farkett!. Halbuki Afife kuş gibi 

Dün asliye 2 inci ceza mahke
mesinde bir kabadayılık ( ! ) vak
asmın muhakemesi görülmüştür. 
Hadise şudur: 

Sirkecide bir otel.de katiplik: et
mekte olan Melıme t, bir ak<;am ö
tede beride bir hayli içip kafayı 
tuttuktan sonra gene o semtte hu· 

lunan Sadet tinin kah ve&ine git • 
ıniş ve şuna buna çatmağa başla
mıştır. 

Sadettin bu sarhoşu her ne ka

dar idare etmek i.st.eroı+>e de mu
vaffak. alamamış ve Mehmet ora
da bulun;m müşterilerden Hüse
yin ile bir dalaşmaya b~lamı~lır. 

Gitgide Q buyumüş, sarheşun 

yaptığı tecavüz ve hakaretler kar

ş.ısm<la tC'pl"Si atmağa ve k<ııc!ili
ğinden sarhoş olmıya başlıyan 

Hüseyin de onun gozlerıne mu -
kab<-leye fı~Jom ve kavga bü -
yüroüştiir. 

Bumın üzerine kHhveci Sadettin 
bunların il<Wni tutarak kahve 
kapısından dışarı atmıştır. 

Bu sı.rada tesadüfen yere düş -
müş olan Hüseyinin vaziyetin -

den iaii.fade eden sar~ Mehmet 
hemen b_çağını çekmiş ve rasgele 
saplı;·arak Hüsevni dört yerinden 

sıçrıyordu. Halis Ademin nefesi da. 
raldı, dizleri titredi. 

Afife: 

- Bana daha sıkı tutununuz 
yoksa ikimiz birden düşeceğiz! de-' 
di. 

Adem kekeledi: 

- Biraz snhık asılı: daha iyi ol-
maz mı? 

Afife gülümsedi, durdu. 
Halis Adem homurdanıyordu: 
- Hiç toprakta dans edilir mi?. 
Afife müstehzi bir gülümseyişle: 

- Onlar gö:ılerini dans ettikleri 
kızdan ayırmıyorlar ve bunun için 
de yorulmuyorlar . 

- Ben de gözlerimi sizin göz -
leriırizden ayırmadım, fakat bımun 
için öaşım daha fazla döndü .. . 

- Pek dolu değil öyleyse .. . 
- Bende alc1 bıraktınız ım ki, 

kafam dolu olsun!. 
Afife omuz silkti: 

- Ben böyle sozlere inanmam_. 
Siz erkeklerin hemen b~ları dö
ner.. . Heyecanınızı sözle değil. 

t ı 
yaralanıış ve onu kanlar içinde fu. 
rakmı.,tır. 

Yaraların tesiri ile iki ay has
tanede tedavide kalan Hüseyin 

dünkü son duruşmada davacı mev
kiinde bulunmuş ve mahkeme su
çu sabit görerek Mehmedin bir se
ne iki ay mahpuı;iy iıoe ve mah

keme barcı ol.arak d."l 2200 Ja.ıruf 

ödemesine karar vermi>;tir. 

Peştede yapılan 
• •• 
tıcaret m za -
releri neticelendi 

Şehrimi~e gelen malüll'ata gö
re Peştedeki ticaret heyetimizle 
Macarlar arasında yapılmakta o
lan ticaret müzakereleri esas iti
barile nelıcelenmiştir. Heyetimiz, 
Ticaret Vekaletinden yeni tali -
mat istemiştir. 

Yeni .ınlaşma ile Macaristan -
dan deınır eşya, çivi getirilmesi 
de temin olunmuştur. Memleke -
timizden de bir miktar pamuk 

gönderilecektir. Teferruat üzerin
de görüşmelerin bugünlerde ne- • 
tlceleneccği ümit olımmaktadr. 

fiil ile isbat etmek zorunda kal. • 
dığınız zaman da, ortadan kay» 
lursunuz ... 

Halis Adem içinıden: •Kız yaman 

kız dedi, devam edebilirim.• 
- Hele bir tecrübe ediniz de 

görürsünüz. 
Şefik de tıpkı böyle konıışrııtlf, 

bunu söylemişti 

- Teşekkür ederim, ben tecrü
beden hoşlanmam. .. Sizden· isüye

ceğim tek şey dansa devam etme
mizdir. 

Halis Adem Afifenin beline kohı
nu atacağı sırada oinzuna bir el do
kundu. Pertev Dayı:, 

- Maalesef shi rahatsız etmek 
mecburiyetindeyim dedi, fakat ı:,;.. 
man hanımefendi eve gitmelr ia

tlyor, Afi1e hanımı çağırmamı em
retti. 

Ademin yüzü e~di. Fakat A
fifenin kolunu bırakmadı, kollııola 
yürüdüler. 

(Aıba Vv) 
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Kasımpaşa havuzla
rında sür'atli, küçük 
vapur 1 ar yapılacak 

Haliç vapurlan haziran başında 
Milnakalit Vekaletine geçmiş ola. 
cak ve Denizyolları tarafından ıda
reye başl.ımac.aktır. Haliçteki va
p\U' iskeleleri yeniden ve güzel bir 
şekilde yapılacak, vapurlar tamir 
edilecek ve sık sık seferlu yapıl
ması temin edilecektir. Haliçte iş. 
letilmek üzere Kasunpaşa havuz. 
larıni:!a sür'atli küçük vapurlar in
şası da tasavvur edilmektedir. 

Liman ı ar since 
yen ı sipariş oıa-

a va ar 
Devlet limanlar i§letmesi umum 

mi.ı.:!ıirli.iğü Bartın deresindeki 
mavuna irnaliı ımelerme mühim 
miktarda sipal"J,: vcrmf§tlr. Ma -
vumı.lar çak kısa bir zamanda -:ra
pJarak lstanlml !imam , 
derilecekt.iı:. İnşaata derhal baş
lanmıştır. Bunlar geldikten sonra 
!im dalti tahmil, tahliye kınbsı 
tammncn önlenmiş olacaktır. 

lr ır- dar v Kalay 
muii.tekirl yakalandı 

Balıkpazarında Maksudiye ha -
nmda 12 numarada kalay ve ni
şadır taciri Mark.o Pardo 3ö liraya 
satması icap eden n4adır ve Jı;a. 

!ayları 75 liraya satarken suçüstü 
yakalanınışt:r. 

2 sandık nişadır ile 50 kilo ka
lay müsadere olunmllij ve suçlu 
hakkında takibata başlanmıştır. 

--0--

Şehir Bavacdlk 
çab ma arı 

Hava Kurumu İstanbul şube -
sinin mesaisi iyi nııticeler vermek.. 
tedir. Hamiyetli halkımızın Ku -
ruına karşı olan yardım ve alika
ları gün.deugüne artmaktadır. Bıl

hassa mek'teplerde verllmeltte o.. 
lan konft'l'anslar, Jiııe ve yükı k 
tahsilde ba.lunan gençlerim· ru-
hundaki havacılık 3'kını alevlen· 
dirnıtştir. 

Kon1eranslarla tenvir edilen 
gençlerimiz· de Hava Kurumuna 
olan yardım ve taahhütlerini art -
tırıxnşlardır. 

Dığ<?r taraftan dün Güzel San'at. 
!ar A'kademısınde Ttirk Hava Ku
rumu İstanbul havacılık mümes
silı Bay Savmi taraiından hava -
cılığımtzın tıırihçesi ve tayyarele. 
rin ehemmiyeti hakkında çok en
teresan bir konferans verilmiştir. 
Konferansa Akademinln bütün ta· 
lebesi iştira ketmiştir. Bunu diğer 
lisel.~1~ yüksek mektepler takip 
edecektir. 

D<'nizyolları vapttrlarının yeni 
navlun 've yolcu tarifelerinin Mü
nakalat VekAletiııcleki komisyon 
tarafından hazırlanması bıtiril -
miştir. Tarifenin nisan başında tat. 
bik edileceği haber verilmektedfr. 
Tarifelerde bir miktar zam oldutu 
öğrenllmlştir. Malzeme fiatlaruım 
artması bu zamme 3ebep olm~iur. 

Şehrimizden Karabük 
fabrikasına gidecek 

hey' et 
Tramvay- İdaresinden mütehaasuı 

bir he~t bugiiıllerde Karabüke 
gidecek, fabrika idaresile temas -

!ar yaparak tramvay malzemesi ve 
ray imali hakkında görüşecektir. 
Bazı tramvay malzemesinin ve bu 
arada ray imalitınııı da mümkün 
olabiltteği sanılmaktadır. 

Fen rb 
r ini 

çe me i
imarı 

Kalamış ve buradan Fenerbah
çe mesiresine giden yolların asfalt 
olarak inşasına başlanmıştır. Ya -
za kadar tamamlanacaklardır. Be
lediye bu illtbaharda Fenerbahçe 
mesiresinin tanzimine başlamak 
tasavvunmdadır, Kiııfi para olma;. 

dığından bu yıl yalnız mesirenlıl 
bir kısnu imar edilecektir. 

Fene!"bahçedeki deniz bamanu 
yerinde büyük ve modem bir plij 
yapılması için de tetkikler yapıJ.. 
maktadır. 

Mubter 
11111 irleJ'illl z 

Yaza.o: Ahmet Şıikru r.sMER 
Dost ve müttefik Bü.yii.k BrittPI' 

ya lmparatorlugumm Harıciye 
Nazırı muhterem Mister Ant/um!/ ıı: 
Eden ae Grnellcu.mıay Reisı Sif • 
J ohn DiU, A?lkarada misafirbr.;, 
bulunuyorlar. 

Muhterem H~ye Nazırı ili :l 
Genellrunnay Reisi, Adaiıııda top. 
raklarımıu ayak battıkları cuı1ô· 
kadanberi ha.klamıda g&terileıı 

samimi kabulün, resmi ziyaretler
deki protokol.er merasim çerçe • 
verini 04arak., Türk illet.nıı~Bri

tanya milletleri hakkında duydıv 
ğu itimat ve sevgi namımı bir te
zahür mahiyetini aldıgım oörmiiş
lerdir. Ve bunu da tabii gin·nıck 

14.mndır. Ç nkü y c! l er 
arasırıda lrıgılterc Tu •k mııl • r. 
mukadderatı Ü.Z""1-ne "" ~ok amıl 
olan bir ı!e.>Iet ol muş l ı • 

!erle Türkler ara.wıdakı hn 

beti.erin tanhı ç sk 
tn9fttere on seriZhtrl asrrıı 
n111t doğrt ki Oımıım!ı 
ratorluğunım mulwddera 
kındafl. alakadar olmıya 
tıe Pitt zmıumı'lda L,,.,. ı ı, r 
mülki tamamlık ı ya e-tı 1ı r ~ • 
kada:r devam etm 4t r lnu ı e ııe 
Osmanlılnıparaıo.,ı• bu b asır 
zaman zarfında Y'cr!:"T~arkta m· 
b rine dayımııra\o ka1"qt'ık rncn -
fatııleri1 TU r 

Bugii.n kerutisin /J ka. a<l. •· 
f'bad:Za feTef d'ft!ld.trıi mı 
terenı.- Harkiye Na:;ırı, lı.fı.~ter ~ .. 
detı, tngi.!tenmin tari erı 
Çl'.>k Pitt' e ben2iy~ btr d et 
mıdır. 0 Pitt Jei, btr CU!'f d 
eden Ti<rk - İ ngrıiz. do t 
m~~ o1arGk tarıımmşıw 

F ilhak.ıka lngiltere, Pitı ıımıa • 
nımta nasıl meııel,.lerle ka:r., la~ • 
mış tse, bugün ele ay11! m • c • 
ler!e knrrdaşıl mıı adır. M s
ter Eden'ın ger. k yası, fl"Ck t c. 
nı.besi, ikt.dara gc:'lşı • '"' 
sonraki mesatSi biıJ..."'ttrı 11 ' 

polyonUı m•ıccu!ı'le cd ı K 
1ngUiz devlet adamnuı bCTT 1"m:el;
tedir. 

ter Ell.tn, 1!/S4 de 
JrflJJıril'lıas. L~du sıf4t <! kahı.. 
•·~ye girdikten sonra l1rltımya n ı

. !etleri arasında bfiyf!k s1"1117lt!f u • 
. ıJand.ı'l"fnıya ba.ş1amtş 'IJ~ duTiı..."'lw 
ğfl, yii.ksek ideal~ baghl?ğt bıı eın-
patiyi gittikçe artttrm:~tır. 

H"riciye Nazırlı~ ı a. gecm ı 
ve 1938 serıc;~'?ın l·a. atıgı · ı 
bu. nezar t'ı'n çckıı d 
lektif ba"'* ,,ulı• 1..a ~ ' a 
dır. B'tı sıralarda be~'! Jın 
na.•ebetler çok =' 1· r 
girmekte iilı. 111gi1tcrerıltı 11ıı ad· 
deratını ıdare edeni, r crro da 
kollektıf ba1'4ttın ve MftietltT C 
miuetı idcalındeıı ba.§ka '!/~fl rla 
sulhun korunm<l: na taraftar n 
fiktrler Ve' zumrelcr befücı. G rıç 

ve olgıın Nazır, kendı f>~ı. ni 
cesaretle mü.dnfa:• cttı F'r , •• 
bine i.çindckı taraftarları :rıtt 1< ·e 

aza.ldı. S01mnda İsknçııa Nn -ı 
E!liot ile Zwaat Na.·•rı l\.krr a 
münhasır kaldı Ilaılsham, Sw 
ton, John s:mon, Samı,.ı ll~are 

gwi kı>da.man!ar Hane y /'. -, -
rııı.a .iltiJl<Jk edeme 1 r Ve ka.., ııe 
içi-ııde ekall>~tte kal.dıgın goren 
Nazır, utifa ettı. l 'ifasının sebep
leri,.. de g<l'l'ek JIUTlavı411~ ge. 
Tek intilaup dai<eri ola..ı L~cıming· 
t01ı 'da kc~ ... ı;eçllfılce cu;ık er 
tarak izaJı etti. 

Mincr Eden, BdfVekil Mister 
Çöırçıl"ın t..., ihmad- ı.-. bir 
devlet a®mıdor. Ve şüplı~riıı: Bri.
taaya lmpara.torı119um.n rııukad.. 
deratında""" büyii ve en eltıemm;.. 
yetıi rt>h.ı oyıtarnıııa naMzettir. 
Mu.htcT'em mi&afirimiz öteden.beri, 
Türlcıge ile İngiltere GT=ıoaoki 

odstlu.k sıytı8'!tinln hararetli ttıraf' 
tarı olarak tanınm~ır. Fi ııkikcı 
b'ttgü.n iki devlet brrıoirin-e ittifak 
mııahed~lt öağlı IYııkınmM:ta -
dtr. Bu ıtttfak kimseye müte -
veccih değildir. Ve Yakı1l§arkta 
sulhun korunması gayesini is&ih -
da.f etmektechr. Yakı~.srk mıllet· 
lerintı. mukadderııf balt mev • 
Ztl4L olduğu bir anda ko~u 11ıııZ 

sayılan Mısı1"ı ziyaret eoien mulı
U>rem Hariciye Nıızırı114n Anka • 
raya kadar gelerek Cu.nıhıtrl yet 
Türlciyumin det:lei ad<ı.mlarilı te
f1lll8 etmek i..temnı pelc tabii idi. 
İşte muh.tcrtm Ha:riclye NaıırırtS 
ve a.7~ Sir Jolı.~ DiU'i Aııi«>' 
ra.yıı getiren d · "ace bud1"'. "rilf'k 
milleti her iki misafiri ve ın;safir. 
Zerin şahsında da Britan11a mil • 
'...ı:lenni hü'l"fnetle setamlar. 



Meis Adası .. 
:Jt taaa: ALıt KDIAL sVJOIA1' 1 
cztt ıiaqrdan İtal) anın biç :bir 
, e kı 0lınadığı halde işgal et~~ 
~y ~elcrce elinde tuttuğu b~ 
it de.:stir. Bura ının nasıl f~ 

işgal edildiı;i ibretle anl~tı
~ . \·e o kadar da te~siif ed1; 

1• ba vak'adır. Şjmdı adaY• 
!" :ler tarafından asker çıkanl·. 
!)o öir61111ince .Meis ele ba seferki 
~ pa hanaade toe bir puet 

anım, ohi)'er. 
12 senesi maytSJnda İtalyanlar 

ile yanındaki adaları ~ 
~ eri uman Meis adaSUMl ili· 

çıkarmamışlardır. Ada 1:'fi~k 

lnılf olduğa bir 
ltal.Y~e~vki bir kaya par
yerı, ı ..... bir claba ..... 
çaaı Opuaa 
ıuez; diyorlardL 

b Türk psetedlcrine beya -=tta butanurkcıı Turki> eye kar· 
İtalyanın ne kndnr dostluk bes

rediiini temin ediyor '\"C şöyle bir 
ıeyler diyordu: 

_ Meis yiisünden ihtilafa se • 
bep yoktur. Bu ada ufacık bir ka
ya parçıısıchr. italya)ll hiç bir 
lüzumu yok. Fakat yeni İtalya
nın bir düsturu varc1ır: Aldığı bir 
yeri velevki böyle bir kaya par
çası olsun bir daha cliııdcn çıka
ramaz.. Biltün mesele şimdi.ki Y~ 
ni italyanın bu kaideye son de • 
rece riayet etmesinden ibarettir. 
Yoksa Ttirkiye aleyhine bu ada
dan istifade etmek kimin hatırına 
gelil'?. ve saire. 

Montanya acaba şimdi nereler
dedir?. Ktndisi uzun zamandan· 
beri galiba clciliklcrd bolun • 
ıuuyordu. Nerede ise 1ı.erhalde_bir
birıni takip eden yenı vckayıdruı 
haberdardır. 

inde bulunuyordu. Lakin 
tan harbiııdcki mağlubiyet fe
ti Osmanlı imparatorluğu • 
her tarafında türlü meş'um 
lerini göstermekten geri kal· 
l. o zamanın vuJmntından o· 
l l\teis adasındaki yerli Bum· 
la 913 de Girittcn gelen Rum- 1-=======:=:==:::::=:::=:=:::::a 
\ te vikile isyan etmi lcrdir. r EIE l 
:;~•7;.;:~:.s;;:;~~ :;: l N--= Y X AYIM :_ J 
at bu hükilmetçiğin ömrü pek 
iirınüş, doğmasile ölmesi bir B k 

cıştur. Adalı Rumlar büyUk ı• spanaklJ a l . 
:tıpervcrler yetiştırd klenni, 
fırsat dii§tnkçe is) an cttilde· Yarım kilo balık, bir demet ıs· 
ve Yunanistana iltihak da - k "ki kahve f ın anı un, galeta, 
d pana ' 1 b"ber ba 

n an Vllgeçemiyeeclderini bir çorba kaşıgı yağ, tuz, ı ' -
liyorlardı. har. . 
ritten başlıy rak biltün ada- Ypılınası: f5U yeıne.K için ter~ı-
:Yayılaıı bu dava ilo büyüyen han az kılçıklı balık intıbap edil-
le:r arasında meğer başka tiir- melidtr. Balığı ayıklayıp Y~ amalı, 
\atılar da varını , Yunanlılık iki bardak kaynar suya lbır tatlı 
shıo muhalif bldu lıın için kaşığı tuz ve ve bir kahve kaşığı 
ele.rine o zamnn hep ba·n di- sirke ilave ederek balığı salmalı. 
d'd.ı. llcr neyse .. Ço geçıne- Bir çeyrek saat kaynattıktan sonra, 
914 de umumt harp çıkınıj indir·P soğutmağa bırakmalı. 
ıuror, Kral Kostantin.in Yu· Ispanakları haşlayıp kıymalı ve 
'anı da Kayzer Ahnanyası yağla karıştırmalı. Tuz ve biber 
e bir bitaraflık muhafau et· ekmeli. onu evvela soğuk su ile 
çalışıyordu. işte o sıralarda ezerek üzerine azar azar balığın 

l~n bir Rum gidiyor, Rodos- suyundan döküp kaynatmak sure. 
1'ra:nsıs konsolos'llllu ltulu • tile yoğurt kıvamında bir salça 
llılatıyor: yapmalı, içine çalkanmış y;umur-
J\h:nan tahteıNlıirle:ri ıele- tayı ve baharı katıp iyice tekrar 
<!eis ıdasınclaıı )'iy~ içe- çalkalamalı. Yağlı bir kaba evvela 
brorlar. ıspanağı, sonra didiklenmiş balık 
btlJti Akdenisde Almaıı tah· etlerini yaymalı. Üzenne salçayı 
U.rle.rinin müttelikleria mü- dökerek, en üstüne dôğiılmüş ga
itına çok urarlar vereceii letayı se-pmeli ve orta bir fırında 
llildüğü için Joı-ansırlar n- yanm saat kı~rtmalı. 
çlrnıec1eıı buna mani 01ına1t Başlama patates 
en. kestirme çare l\teis ada· 

fili efmeyi buluyorlar. Bu llölt&sl 
Unıuıni harbin ortalannda :Malıenıe: Altı tane iri patates, 

!tur. Yllllan baııdrrası yeriııe M gram irmik, 100 gram ka_ş.ı~ pey· 
'l2 bayrağı dikiliyor. Likin niri, iki yumurta, bir kahve fıncanı 
~· Fransalar adayı un, bir kaşık yağ, bıraz maydanoz. 
)lllara bırakmışlardır. Çün· Yapılışı: Patatesleri haşlnyıp 
llya gibi müttefiklerle be • soymalı ,,e ezmeli. irmik ve yu. 

Almanya aleyhine harbe ı T b murtayı da karıştırma ı. uz ve ı-
1 olan bir devletin bu anu- ı.~r ekmeli. Uzun köfteler ) apmalı. 

-ildedilcmemi•tir. 'U\:: ı 
'.lj" Un ve kı'-rılın.ı.ş maydanozu rnıış -

ada ı 18 ıuhat 916 derıbe:ri ~ d 
~arın ;...,,llnde bulunu;tor- tıraı-ak kôftelerı bunun ıçm c yu-

-,.- varlamalı. Bir tencerede bır buc'uk 
ite böyle eldenele geçerek 1- litre tuzlu suyu kaynatmalı ~c kof-

\ o i§ı:ali altına giren bu ada· teleri bı>c:er altıc..'lr bunun ıçmc al. 
1lınamilc Türk karasuları ~ r-

de olma ına rağmen ltal- malı, evvcl8 köfteler suyun d bıne 
nresinde kalmış olması ~- gidecektır. Suyun yuz:ı.ine çıkan • 
çar gibi değildi. Jahut Sevr lar pişmış demek olaca •ından b~n
dcsinde 920 de adanın ital- lan birer birer delıkli kepçe ıle 
ırakıldığı yazılıyordu. Hal- toplamalı ve sıcak b r tabağa diz-

o mua.hedenin hayat ve meli. Bir kaşık yağı bir kutu d?· 
ı kalmamı tır. Yeni Türki- mates ezmesi ile l.arıştırarak ıçıne 
Loz.an nıunh de i aktedilir· köftelerm kaynadı ı sudan da ikl 

Dnfernnstnl i ital)nn murah- çarba kaşıgı ~atmalı. Bıı t ım 
"n;>or Montan)P ile Meis a- kaynatarak koft 1 rin uzcrınc gez-
~in uzun nıUnakaşalar ol - dirmeli YC en ü.stune rendelcnmış 
e Türk dn,.umın ne kadar peynıri serpmclı, tencerede kalan 
lduğu isbat ediliınşti suyu dökmemeli. çorba yapmağa 

1n 0 r:.amau italyan diplo - I yanyabilir. 

zorla gilzeıı ·11 . 
olur ma7 

Eyüple Keruteciler arcum
da ifliyen otobiialerin tah
dit edileceği yazılmı§tı. Son-
ra tekzip olundu. Verilen lıa· 
berleı·e göre, bu hatta ucuen 
25 araba ı>ardır. Eğer, bunlar 
dan 15 tanuinin kalduılmcm 
doğru olıaydı, Eyiipliiler için 
cidden çok müşkül bir oaz.i
-yet meyda11a çıkardı 

Mütemadiyen Eyüp otobüe
l•i ile uğr'JfÜnuUı, bize öyle 
reliyor ki, Haliç vapurları 
idaresinin teıvi inden ilai 
geliyor. Bu vapurlar ziyan e
diyor, müıteri balcunıyor. 

Fakat, düşünün ki, bu va
purlar çok ağır ve yava§ gi-
der. Mutlaka, Haliç vapurla
rına müıteri temin e.tmek 
için, otobücleri azaltmayı dü
fiinmek, bilmiyoruz, ne dere· 
ceye kadar doğru bir fikir· 
Jir. 

Rekabet, daha insaflı, da
lıa ma ul yapılmak gere tir. 

Aksi halde, oaziyet garip ol
maz mı?. Haliç Vapurları 1-
dareai, Eyüp ve civarında o
turan halkı, mutlaka vapura 
binmiye mecbur etmiye ça
l11ması, hiç te sempatik ha
reket değildir. 

BORHAN CEVAT 

Yahu ena"'!enci 
Fakir Yahudinin bırı, bır gün 

Salamonun kapıaıru çalarak a
daka istedi. Salamonun kimse~ e 
para vermek adctı olmad ı içın, 

fakirin pejmürde kı) afetine ba

karak, ona eski bir pantakın ver

di ve: 
- Al, dedi, giyersin. 

Fakir pantale>nu almakla bera

ber, birşe • söyliyecekmiş gıbi 
durdu. Salamon sordu: 

- Ne var, beğenmedin mi?. 
- Yok! Çok beğendım. Eksık 

olma, Allah omurler versin. LA • 
.kin sizden -birşcy ric:ı etmiyc isti-

yorum. 
- Soyle bakalum!. 
- Şu pantolonu benden satın 

almaz mısınız?. 

-~-----J 

"Z 0

ra y muşak huylu 
a ın çiftesi pektir.,,. 
"Maşallah, arslan gibi delikanlı ... 
Vurd ğ u elbette devirir .. 

Oooh ! "'lok ta iyi yapmış •.• " 

--LYazan: tJSEYI BBBCETaj1 __ 

Pek saf, pek <iurgun ıbir hali 
vnrdı. Tam, su katılmadık, mem· 
leketten yeni gelmiş bir köyli.ıydü. 

- Adın nedir? dedim. , 
- Garip oğlu Osman .• dedi. 

- Yahu, nasıl oldu şu iş? An -
latıversene. .. dedim. Anlatmağa 
başladı: 

- Köyden geleli bir hafta kada:r 
oluyor. Geldim, Tahtakalede hana, 

....,c;ehrılerin yanımı indım. Üze-
yüz liradan fnzln para var-

ı.... miş beş lırasını, hemşehri· 
lerden fırıncı Alı Ef endıye verdim. 
Hani saklasın diye ... Yirmi beş li
ra da yanımdnydı. İş tutacaktım, 
uygun bir iş arıyordum. 

Tahtakalede bir kahveye gittim. 
Bir iki hemşeri de vardı. Kon~crur
ken, yanımızdaki masada oturan 
üç kişiye gözüm k ydı. Bı.rınin e
linde bir kaytan vardı. Masanın ü-
zerinde kaytaıu yayıp ilmikler ya
pıyordu. 

- ,Bir koy beş al, bir koy beş al, 
bir ~oy beş al! İkisi boş, biri dolu .. 
İkisi boş biri dolu! diyordu. 

Dikkat ettim .. Öbür iki tanesi 
para koyuyorlar, o üç tane ilınıkten 

birine parmaklarını basıyorlar, 
kaytan ellerinde takılıp kalırsa be§ 

mislini alıyorlar, kaytan sıyrılıp 
boş çıkarsa, verdikleri para yanı. 
yordu. 

Para basan iki ~iden biri bo
yuna kazanıyordu; iki defa boş çı
karsa bir defa dolu çıkıyordu. 

Bizim hemşehriler gittiler. Kah· 
vede ben yalruz kaldım. Bir de on
lar vardı. 

Oynayanlardan bıri : 
- Hemşehri .. Sen de bassana! 

dedi. 
- Ben öyle şey bilmem! dedim, 
- Bunun bilincceğı, bilinmıye. 

ceği yok .. Parmağım bas .. Bir lira 
koy, dolu çıkarsa be§ lira al! dedi 
Yanlarına yımaştım .. Dikkat et

tim. O kazanan, hep sağ taraftaki 
ilmigc basıyordu. İşin dalavere -
ı:·nı öğrendim. ı;>emek, çok zaman 
sağ taraftaki ilmik dolu oluyordu. 

Yirmi be kuı uş koydum. 
- Ben de ba en ım he~hrı .. 

dedim. 
- Bas hem hrı .. d di. 
Snğ taraftakı ılm bastım do-

lu çıktı. Yuz mı be kuı al • 
dm. Yirmı beş kuruş daha koydum. 
Do u çıktı. Yüz yirmı beş kuruş da. 
ha aldım. 

Yirmi beş kurus dnhn koydum. 
Bu sefer, ilmikleri yapan: 
-Hcmşeri, dedi böyle yırmi beş 

kuruşla iş çıkmaz. Lıra lira bas .. 
Bir koy, beş al ... 

Bir lira koydum. Yme sağ taraf
taki ilmige ba tım Bo çıktı .. Lıra 
gittı. Bir lıra daha koydum, ğ -
daki ilmig b tı . B • çıktı. Bır 
lira daha ko\ du n, ortadakı ilmiğe 

bastım .. Beş llra ltazandım. Ondan 
sonra, lira lıra, s:ığa bastım O:>of, 
sola bastım ~. ortayu bnstım boş .• 
Sola bnstım b~ snğa bastını ~ .. 
Hep kaybettim. Yirmi b~ lira da 
gitti ... On param bile kahnamıştı.. 

- Hcmşcri, dedim. Bak sana yir· 
mi beş lira verdim. Bann şunun 
(beş lirasını geri ver .. Yirmi lirası 
helali minallah senin olsun . 

- Olmaz bır metelik bile ver • 
mem .. dedi. 

- Havadan bu kadar para al
dın .. Ne olur, veriver .. d dim. 

- Sen benim yüz liramı alsan, 
ibana yüz para verir mıydin? dcdı. 

- Ben yüz liranı alsam, ellı lı
r mı geri verirdım .. Hem de sız 
beni kandırdmız, paramı dolnndır
dınız ... dedım. 

- Gözunu ne aydın, enayilik et
mese, d n de paranı knptırmasay • 
dın! .. dedi. Biz enai bulduk mu bo
ğarız ... 

Hiç bırı degil de, bu JB.f gticume 
gıttı ... Yaradana sığınıp gozunun 

üstüne bir tane yerleştirdim. Zı -
bartakodum oraya ... 

- Ne oldu? Bayıldı mı? 
- Bayıldı da ne dernek? Nefesi 

tutuldu, yatıp kaldı .. 
Bu aralık, yanımı7.da durup Ga· 

rip oğlunu dinleyen oı ta y8§lı bir 
kadın söze karıştı: 

c- Zira yumu~ak huylu atın 
çiftesi pektir .• Maşallah, arslan gi
bi delikanlı .. Vurduğunu elbette de. 
virir ... Amma oh!.. Çok iyi yapmış... 

Garip oğlunun anlattığına göre, 
üç tavcının arasına düşüp soyul -
duğu anl~ılıyordu... Garip oğlu 
devam etti: 

- Öbürleri kaçtılar .. Bunu ya
kalattım .. Sonra onlar da yaka -
landılar .. Meğer bunlar, hep böyle 
adam kandırıp geçinirlermiş .. Si
cilleri çıktı. 
Mübaşir Osmanla maznun -

ları mahkemeye davet etti. Os • 
manın ,>anında sıraya dizilen Ali, 

Tayyar ve Şefikin tavcılık, mani -
tacılık ve saireden mutcaddit sa -
bıkaları olduğu anlaşılıyordu. Os· 
mnnın parnsını aldıklarmı tama. 
men inkfir ettiler .. Osrnanın Tay
yarı sebepsiz döğdulfünü · lediler 
amma, Ta varın uzerınd , Osma
nın söylediği kaytanla tnr f ettiği 

paralar bulunmuştu. Zaten hepsi 
de bu işlerden sabıkalıydılar. Maa-

mafih, alelusul şahitlerin de din -
lenllmeleri lfizımdı. 

Mahkeme her üçünün de tevkif. 
!erine ve şahitlcrm çağınlmala -
rma karar verdi. 

Mahke:med~n çıktıktan sonra, 
Garip ol'flu Osman, bana: 

- Acaba, dıyordu, benim yirmi 
beş li yı geri 'erirler mi ki? .. 

H.BEBÇET 

mi ta\'si~ ederse o znm n tabii 
burada kalır ın .. 

D rine danı madan hıç bir ile işin· - Salih izin venncz böyle 
~ .. Bl KU~IA : 68 

I cek • 
l • 

"c: zan · 
TEM iZZET BENiCE 

blncı -

unde de: 
lstan ula &:id yinı. l 

ha............. J}mlenmiyc muh· Çok ro .., ... ..u•• 

tacım. 

Dersem, ibtımal 
_ I eki.. • 
Di cek ve .. Salibten o d nca 

ed~ck. 1 k dar gö· 
- Lfıtfbeyi istanbu a a \ 

b y rdınıı olur, 
tiıreyın1. 'Hem, ana . kail.ar teb- ı 
h m de bır hafta on gun 1 

dilha"a eder. ., 1 
O zam o Salih ne der" 

1 ' Onu da ben bilnıeoı ... 

ABLAMIN GÖNLt)N() E'l"fhı 
N.h ·· ı· nü ettim. l ı ayet ablamın gon u . . 
-i tanbuln seni de götürmek ıçı 

Snlihten rica edeceğim! dedi. Fc.
kat, ş rtlan var. Bırinci ~art ~u: 

- Nihada yaz.ııCD.gını. E"' er fs... 
tanbul ycrlııo Oııntancıı;a gıt e· 

]kinci artı da epey agır: 

D• 

mam ki, en 
Dedım. Fa at, o. 
- Olmaz. niştenden i:ı.in ıı1ma

d n biç bir yere gidemem. O ne 
derse onu yapmnhyun' 

Diyor. Şüphe yok kı JıaklL Ko
c 108 e\ gi ve sn~ gı ile bnğlı h r 
kadın ınubakkuk ki, onun yaptıgı· 

\'apar ve.. ,-apmahdır da. Karı 
~o~a orasında ah<'.nk ve diiz n ku-

ilk ;art bu kar ılıklı saygı ve 
ran dı E . . kar ı ani a r. nı • 
'ın b nı bu balwnd n ideal 
tem ' rl r. En" m abla n 
k ~ . d 0 abl da onun fik. 
r y ı a ı 

de karar ~crnıcz, baret.ete gctmcz
ler. Karı kocalar nra ındaki ge
ç nsizlıkl rin çogn hu '··z<len o. 
l \ r Yn J;ndm bil" \'C ı
t ııi ~apı~or. YPhut tlu erkek. 

it kıyamet <1 o Hlıın S()Jlra 
u\ r \ e ar ya giren h('r sogak· 
b r b.rikinti hnl nde guııtin bi-

r de ail yi ya ;\ ıkıyor, l n nu-
~ or! 

Benimle alih 
;>et de tııı ı tıp 

- Peki ablncıgm1, eni teme )U. 

'ğer, İstnnbııla gıhncnc mu\8fa
knt ederse h"'ni de ôtürurstin, Ol
mnzsa tn ı r,itmcm .. 

Dedim; nncak bu oknyı ai· 
lamn b:ı w amnk i tedıın: 

- i tanbula gide en muhakkak 
beni de götiirccc ın dcgil mi? 

- Salih izin Hrır e_ 
- Verme.ı.sc? 
- Tabii ,;t · e ııcm? 

- Ben "tmck i t r nı? 

ağır bir mc ·uliyet altına ı:lremcm 
- Salih en nl nim alı göze alır

snın .. 
AJ..1 ı kızdı: 

Ah ndan bir dal n bö I · 11-
kıı dı çıkma um tahammül ede
mem. 

- Ablncığıııı, vnrmnk ta. avnl· 
d hak de -il ni? 

m. Bu nokta üzeri.ude ga
yet ınustebid: 

- iayır. 

Di~ or, Iakıı dı söylctmi) or ve .. 
noktai nauırırıı sarahatle ifade • 
di>or: 

- Kadın. kocaya bir d fa 'anr! 
Onun .adın, kadınlık, )UVa kur· 

mn husı undaki telllkl i i bu mut
foki) etin bir türlli dışına çıkım· 
yor. Belki haklı. Haklı değil, ideal 
prensip bu. BCll de onunla birlikte. 

- JC;ıdm, kocaya bir dcla va
rır? .• 

Derim. Ancak re liten"n do bu 
nef ccyi 'erdıgi guııdiır k · bu 
prensip h } al olınnktım ku ulur, 
beşeriyet için nil , a.ıın;ı tı 

a - SON TELGRAF 

~HALK--..... 

SÜTUNU 
Eo!enmeh igtiyenler, 
İf ve İfçİ arıyanlar, 
ıikayetler, temenni· 

ler ve mü•kiilla 

iz vaç tekllllerf 
n r m ddeU bltU 1 

:bdıvaç tekl1flert netrt müddeU dftn 1 
tlc )azdıfımız •lbl Z8 ŞobaUan IUb&· 
ren bltmlttlr. BiııM>nate.ttı 7e.n1 hdl
vaç teklifi conderttmemesi rica ol•
nur. Dün ve bundan e\'VCI çıkmJt olaa 
wu~ tekllflcrıne g-ondcrilcc mek· 
tuı>lar daha kı: bir müddeı için Jta.bul 
olıuuuıık ıellşlcrl cGelrn lektuJ)hn 
k'wnmda hlplcrinc ilıı.n ed!iooekttr. 

NOT: Ib.lk sUtunumuz:mı iş. aramı.. 
it verme, IDÜıjkilller, temenniler ve 
dOktorla avuk:ı.tımımuı rgıılar b
smıbn yine meccaneıı neş.redlleedt n 
901'SDlara ba ıriUUDCla OeYa..P vertle
eekUr. 

Gelen Mektuplar 
54: Sanycrden, M •.. T: SarQ'erdeo, 

Top!tapıdnn 8 Fatma 8: istıınbuldıın -
Leylfı 23 Beynzıttan - Bayan inan: 
Be:,.iktaş, Istanbuld n ı.aahhutlU. Haa
köyd n, Gnlat:ıdan, IsUı.nbuldan Qç ta
nc, Deyo lwındn, Aksara)d n matba
ya bırnklmı , Fatihten S T: .Ak· 
snrnydnn, Erenkb.} ünd n, BUyüJq;ck
mecedcn - X Ze ın Bcyoğ ı ndan ve 
Ortak yden - Ba~ an Hayn.} (Ak· 
suray): Unkaparundnn - Bayan H. 
G. S Pang .. ltıdan, H cran 444. Kantar
cılardan, Galutadan, Bayan Scmp t1k: 
H yden, Pc·hlh nnk yünden - R. R. 
27. I truıbuldan - Ba)'an Yıldız 24: 
Po .. tn d mgası okuıumyan - B111an 
F. Ak rsu: Beyoğlundun - Bııynn N. 
T('.mlz. Tarnbyndnn - Bnyıın 101 şo. 
le: Ye den Büyilkdcred n - B111an 
D k•ncn Sarıkam tnn - Bay M. İleri: 
B sı.ıncıd:ın - U. N. 24: Tnrrı.byadan
Nuran ve Uuıng ç: Blrikmı.ş mektup
larınız \ rdır. Saat 15 - 19 arasında 
almnnız veya aldırmanız mercudur. 

Açık Konuşma 
B ynn Nuran (EyQp) - Namınıza 

c m ş olan mektuplar bugün adresi
nize gondcrilmıştir, 

Bir Hizmetçi Aranıyor 
Bcklır bır memurum. Hızmctçf bir 

bııyan ı:ınyo~. I tiyenlcr n aşafıda· 
ki adrese münıccntları. Ad : Gebze. 
de Helvacı Adem eliycl Recep. 

BİR GE 'C KADJN MUAYENIWA.Nlr 
VE BÜXOLAB.DA JlİZMETCiı.JK 

ARI YOK 

23 Yaıııncla bır kadınun. Mü SC3e
lcrdc, muaycnnhanclcrde, burolarda 
hirmctçi olarak çalışmak istiyor\lm. 
Evvelce yamı& üzerme çalışıyordum. 

Fakat dCıkkAnınu laıp.-ımak meeburıye
Und kaldı.gımdan §ınıdl hayatımı te
min m :cbunım. Adresim: Büyük Lln
ıad:ı Cam~ri! sokajı '13 numarada 
!rRırtka. 

İt Azıyor 
Uzun seneler m.aıbruılann llto k»

mında ı:nlışıyordum. l"Ukat son zaman
larda dunya buhrarundakl yoksuzluk
tnn dolayı boııta11m. Matbaalarda, 
müesseselerde bcıı.l ve ailemi ıeçi.ndi
rebllecelı: bir it anyorun1. Adrcs.lm.: 
Ali. 

25 ydhk. matbaa meD8uba 
iı arıyor 

25 yıl matbna ~lcrlnde uğııııtım. 
Bankal r , büyük tictırethan l r, deva
iri resm ~ c dcfnUr v evrakı matbua
l:ırlylc 1 t.:ı tık ~cmualrı \e bilcwu
lc f'antazi 'crın tl'rt p ve Uıb'mda ya-
r.ıtıcı bir liyct ve ihtısasım vardır, 
Sıcak \ e ı.lt matris ıalarak kalıp 

Fakr bal mazbatası 
aıa nden vaz eç
mek icap ed yor 

Şu günlerde, fakrühal maz. 
bntaıı, gazetelerin en çok 
bahsettikl6ri mesele oldu. 
Hahrlanını:z, bir kaç gün ev• 
vel, Belediyeye y rdnn i~iıı 
müracaat eden bir dilencinin 
üzerinde 200 fokrun .. 1 m •• 
bata.aı, 41 küsur lira bulun
muıtu. Meğer, ad mcnğız, fa
kir d ğil, mü~eccel faKı wıni 
kolle.kaiyonu imiş! 200 f krü· 
hal mazbatasını nereden, n -
ııl alabilmit; bu bir mese e
dir?. Çünkü, bir tek mazbata
nın çıkarblmasına bu abah 
baılaaanız, patlıcan n evsimi 
ancak ikmal ede ilir .. iniz, o 
kadar çok muamelesi ,. rdır. 
Daire daire dolaımalc ic p e:
der. 

Demek ki, bu v taııclaı, 
ömrünün büyuk bir ısmım 
f akrühal maz.,ata ı çı art
makla geçirmi .. fam, bu ve
ajkal rdan isu adc edecegi 
zaman, yakayı ele vermı~. 

Bu havadisi müLeakip, ga
zetelerin iddi &ma göre, bir 
vatanda§, muhtaç oldugu fak
rühal mazbatası kendisine 
&'CÇ verildiği için vefat ctmİf •• 
Eğer, mazbata, daha evvel o
line geçmiı olsaydı; derhal 
bir haataneye yatabilecek, to
davi edilecekti. 

Fakat, §U 200 mazbata a
bibi profc yonel dilenci, eğer, 
bu hadiseden vaklind hn cr
dar olmu§ bulun& ydı, mu
hakkak ki, g ... yet cönı t he
reket eder, ccbınde ci folcrü
hal mazbatası kolleksiyonun
dan birini çıkru-ır, bu zav llı 
muhtaç va:ıtanda§a h <lıye e
derdi. 

Dünya, zaten, böyledir. 
Allah, kimine akıtır, kimini 
baktınr. Bazısına b;r drunl -
ı dü§mez, bazısın olu. l a

kar. Para dn öyledir. 
Ne olurdu, sanki, talih, te

.. düf, o 200 fakrüh l mnzba
taaı sahibi vatand §a 199 a
dedini kafi görae ve bir ade
dini de haa~ne arıyan valan
data kıımet et.eydi! 

Maamfih görültüyor ki, 
f akrühal mazbatası, en lü
zumlu zamanda derhal ıstifa· 
de edilen bir can kurtc:ll·nn va
zifesini göremiyor. Diee.r ta
rafta, bazıları, deste deste 
ceplerinde mazbata dola!tırı
yorlar. 

Dünyada, paranın ve ima
nın kimde olduğu belli ol
mazmıı ! Şu halde, fakrühal 
mazbataaı uaulil,. zaten çok 
izafi ve indi bir an'ane değil 
mi?. 

sir cdcbılir . Mcmlckctl.mWn ihtiya
cı olan çok mütcnevvf matbu evrakı 
göz önund bulundurarak en ince t.-
1erruatınn k:ıd tayin edip sermay R. SABiT 
sınc ıf c nntb:ın 1 şkil lı yapar w 1-==---=ı::ıc:::=-=======::::;..._== 
çal~abil im. Lınotlp ve Entertip ına- J 
kinlednln t rUp llzerlndek.l roıımm Türk- talyan ticareti 
ve bu mnldnclcrdcn ıwımt .istifade fçbı 
herkesin h tırınn gl'lcnuyccek bi.laI- Son yapılan ihracat ile İtalya -
lcrlc mucchhezim; bu malılın.atıanm- nın memleketimizden olnn alncağı 
dıın her kilde tccrti ve imtihana tasfiye edilmiştir. 1k1 mem 'eket 
da bnzırrm Böyle bir kimseye lbtf7ncı arasında mal mübadel ne de -
olıınlnr nşağıdnkl ndn:sim mektupla İ 
müracaat edebilirler. Taşraya da gl- vam edebilmek için talynnlar ta-
derlm. Adresim: (İstnbul - FaUh, Sl- rafından teşebbüsler yapılmak -
nan Ağ mahall , Kadıoeım tadır. Bugünler<le bu hususta gö-
711 No. da S. D. KAN. rüşmeler ~ apı.lmıısı muhtemeldır. 

bir mUesscse olduğu kadar erkek 
ve kadın i in de hayat bUtün çer
çevcsilc de,ği ir. O, bilttln kanko
cn mü nas betlerin de ) alnız kendl-
inin ha)ntmdan olçti nll)or. 

•c palın ına olursa ol ua fikri
ni deği tirmiyeceğini bildiğim iça 
nıiinakaşa~ ı bu me\'su tizerne dik
mek i tcıncdim ve.. yine boynu -
mu bukerek: 

- Ahi cığuu, Salih bin vermes
s gitmem. anc k, hiıı almak te

in elinde. il hald gitmfti, wel
mesi içfo de bana bir ay im ala
caksm. 

Dedim. Sonra, onu UJaa çıOk ,... 
muşntwak için boyaana sarılru. 

- Sen istersen bu olur 
Dedim. Yalvardım •• yalvar4-.. 
- Olur! 
Dedi ve.. söz nrdl 

Bilmem Salih nediyccek! 
Ablam bira:ı iyile§ir iJ'İlıtlflDS 

hem m onu bize çafırdım: 
- Abl cacığtm biras 

ti ten onra da b v ile ile ı;o-
k:nia çıkmış olursun. 

(Ar Var) 

Birimizin 
eplmlziD 

Vestiyer parası 

ve garson ücreti 
mecburi midir ? 
Nunı06maIUYede uran oku-

yuculanmızdan B ~llk.rü yaxı
yor: 

- cTalı:simde maruf bir çal
~ içkili pzinoya ttl#im za
man herl:C5tcn mecb d olarak 
cVestit!r' Parası> v aynca bir 
de yihde on namiyle garaon pa
rası nlmdlluu :tlQ'reUe ıör
düınl.. ÇQ.nldl d mümasil p
zlnolarda vcstier meciburl deill· 
dir ve hatınmda kaldllma göre 
de garsoı:ı paralannm mUştericlen 
alınması usum ~lcdıyece ltald.ı
nlmıtı. Hallen rına olan bu 
halin önlenmesi içtn nl.Akadarla
nn nazan dikkatini celbederlm.> 

TELGRAF - Ad.ttsi mahr 
bu ıikA)'et hnkkında Be-

Re1Sin nauın dikkatini 
rq 
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şçıbaşı Tonun ğa 
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- Hanım, haydi sofrayı hazırla. 
Beyaz s.1<;'ı ]:; r ·ın arşınladığı 

diki§in<i~ı. ba:;ın. kaldırarak ko -
casına bakLı. Mutfak kapısını i.,aret 
etti; 

- Yemeğ< ısıttın mı, Murat?. 
- Sen sofrayı hazırla hele. 
Mürvet ayağa kalktı. Radyonun 

cı.stünd<ı du:an saati gö.rlererek: 
- Daha 90Cuklıı.rın gel.mOOne 

90k var. 
Diyt' mırıldandı. Bay Murat yu

n.rlak kafasını salladı. Küçük 
!(Özlerini lı:ı:rpıştırarak dikkatle ga.. 
xtesini okumağa başladı. Bayan 
Mürvet kocasının gazabına uğra
mamak için ~işman vücudıle yalpa 
TIU"a vura sür'atle odadan çıktı. 

Mürvet altmışına yakın olduğu 
balde gönlü hAlıi ta,eydi. Radyoda 
caJaıı gii2ıel bir tangoya ayak uy
durur, tombalak vücudünü sallar 
ııl:ı. Hele kocasına hiç muka~ 
etmezdi. Ondan korktuğu ıçin de
ğil, ona hAla bir genç kız aşkıyle 

b.>ğlı olduğu içindi. Bu birinci ~--' 
g:isıydi. İkinci aşkı da boğazıydı. 

'.Astragan kalpağını yan yatırır, 1 
altı delik ayalrkabılannı sürte sür
tıe beş ~uk pasta yemeğe gi
derdi. Bay Murat ne zaman kan
sını giyinik görce takılır: 

- Ne o, gene ayakkabılarının 

boya parasını pas taya mı vere -
cebin?. 

Diye sorardı .. 

Bayan Mürvetin en fena §eyi 
7ftllek bilmemesiydi. Tasasız ka.. 
duı öğrenmeğe bile yeltenmiyor -
du. Bay Murat ise bambaşka bir 
adamdı. 

Yani kendisini çok beğ~nirdi.. 
Her şeye bir kulp takar, herlı:ese 

bir is.im uydururdu. Onun da en 
zayrf tarafı gazeteydi. İtalyan -

Yunan harbi, Alman hazırlığı, Af
rika meseleleri, Uzakşark gergin

liği, velhasıl her şey her şey onu 
uzun ıızun düşündfirür, kafasını 

yorardı. Gen.iş masası başında 1 • 

talyayı mağlup. Alman) a} ı perı

şan. A vrupanın sük ün buld:.ğunu 
görür, bu düşüncdcnn mutlaka 
doğruluğuna inanır, fikir zaferin
den zaferine koşardı. Buluşunu 
herkese anlat.r, ı: •gruluğunu ispat 
etmek için hararetlı münakaşala
ra girLşırdı. İşte Bay Murat da 
bu çeşit insanlardan biriydi ... 

Evde onun bir vazifesi vardı. 
Yemek pişirmek ... Karısının dallı 
sabahlığını giyer, mutfağa girerdi. 
En çok beğendiği yemekleri sıra
lardı. İçi pişmemiş .köfte, kocaman 
doğranmış soğan çorbası, takur tu
kur çiğ pataı"s haşlaması, daha adı 
sanı bilinmiyen yemekler ... 

Zavallı Bay Murat kocaman gö
beğini, sıkıntıva koyar, alnını ter
letri, öğle yemeğin: ortaya 
lı:oyardı. Karısı, kocasının bu 
nefis yemeklerini yerken onu al. 
~ar, tebrik ederdi. 

• 
B:r kış günüydü ... 
Rbgiıra eteğini kaptırmış iki 

lı:ardeş Bay Muradın evine doğru 

ko~uyorlardı. Bır bomba gibi içeri 
düştüler. Esmer kız mırıldandı: 

- Teyze karnım aç .. 

Bayan Mün et koca:;ına baktı: 

- Hayd' Murat yemeği ısıt. 
Bay Murat gazetesini atarak ye

rinden k:ılktı. Yemeği hllırlıyarak 
sofraya koydu. Esmer kızla kıır~i 
yemeğe başladılar, Bu, sözüm ona 
ekşili köfteydi. Yumurtasız, limo

ıı.u üstüne sıkıian ekşili köfte .. Ba
yan Murat gururla gülümseyerek 
90rdu; 

- Nasıl, Murat lezzetli yemek 
yapmıyor mu Cahide?. 

Esmer kız memnuniyetle: 
- Çok güzel teyze .. 

Teyze hanım Nevine döndü: 
- Sen ne dersin Nevin?. 
Genç kız dudaklarını bülı:tü. 
- Bay Murada aşçı bll§l Tosun 

ağa demek daha doğru olur. 

Net'eli, ~ık ve hakiki bir Pariı< filmini görmek istn misiniz? .. 

DIJ SÜ E R SIDemasma 
Gidini:. Sinemanın 3 büyük ve meşhur yıld111 

GABY ll:ORLAY - EL\'İRF. POPESCO 
ve ARMAND BERNARD ile ANDRE LEFAlJR - VİCTOR 

BOUCHER n DALİO tarafından oynanan Fi.,... n Cailbavet 
luımediMi. 

l erlr.öy • .Sdıi- !'. 

nik ftl'l\!!ındaki 
mea f uş boı.-1 
J..ı§I 400 • 500 
kilometredir. 
Bulgaristan k nr 
~un atmadan 
geçilecek o!ur• 
aa, :r.ırhlı ve 
moıörlü fırk.:-

1'ır için bu me• 
aafc ugMi bir 
haftalık yuru• 
yüştür. İkinci 
müdafaa b a t tı I 
iee Ualkau IİI• i I..:..~<~ 

eiies:dir. j L,;ı~:..;ı !~B~Y:.,.:A:..!-__ _;::;;_;.__..ı.........ı~::.:.ı.:ı.ı...--.ıo.:.ı:~.:----• 

1 - Atlaı Denizinde: ----------
Atlas deni.zinde Alnı•u !.orsan 

ıemilcriuin ,.~ denizaltılnrınıo 

yaparaii;ı muhr-<"ebe. }]itlerin ba
pramadıgı Uı·enner harp pli".nına 
ili.\'e etli"• (habar l~h:kası) dır 

Bundan nınkrat, Lıg;Itereyi aç. 
ve 't'e malzemesiz bll'akarnk isti· 
layı hazırlamaktu. 

Geçen harbe nis~tle. Alman -
ya deniz üsleri bakımından daha 
müsait şartlara mnl<ktir. Non·eç
ten Fran<anın Ga,lconya körfl' -
zinc kadar mevcut bütün sahilleri 
ve limanları ele ~C'çirmiştir. Fa ~ 

Irat bu İngiU. ablukn"nın dı5ın
da kalmak demek d~ğildir; deni:ı:
altıları Atlas denizilc direkt te -
ma•a gelnıi§lcrdir. F:ıh: buna 
uıukobil, İngiltere H Amerika -
run al<!ığ, deniz tedbirleri, geçen 
harbe nisl.etlc C..,Jıa ..,;si ve daha 
lı:uv\'dlidir. İngiltere Atlas deni
zinde muhar~beye hazırdır. Atlas 
filo&u. deniz tayyarelerile birlik
te ve geni, bir saha dahilinde Al
man korsan r.cmilerini ve deniz -
altılannı ara~tırmak üzere bir ta
ranıa hareketi yaptı. Bu hareket. 
İngiliz azmin;n fili bir delilidir. 
Bitlerin iddia dtii;i t"f><:hile de -
ıaizaltıları 48 saat :ı:Plf ~"" 215 
bin tonilatoluk gemi bahrama7 -
lar VI' hatıramıyacaklardrr. Hi•ler 
Atlas denizindeki muhanbe ile, 
İn&ilizlerin lf'hine olervl< harbi u
uıtmağa mecbur olmuştur. 

2 - Akdenizde: 
----------
Deniz se\'kolceyşi ba!rnnıadan 

iki mühim b..'-dise var: 
A- İngilizler İtalyan deniz 

ta)·;vareleri Ö8S'İİ olan (Meis) ada
ıını işgal ettiler. Oniki adanın Lı
giliz ablukası altında e~lik çekti
li 'c sari hastalıklarla berbet bir 

Şarki Akc.,nizi gösterir mufcusal harita .. 

Tun Cerıup 
Sahili ilk mü

afaa hatt idi, 
u artı t hesa

ba ... aJ'ıı aınaz 

Bal "' r srt m~
daıaa edilebilir 'I 

[ 
• Yazan: 1 

Kurmay Subay J 
hanenin tükendiği gün beyaz tes
lim bayrağile belli elaraktır. 

B- İngilizler Taranto- Bingazi
-Trablns - Sard:m." hııdutlıırı i
çinde kalan deniz aha3ıııa mayn 
döktüler ve bu salıan tehlikeli 
mıntaka olarak ilan ettiler. Bun
ıfon beklenen maksatlar şunlar o
labilir: 

1- iw;yaya yapılnıış ol.ın Ak
deı.ı" ablukasını ikmal ve takviye, 
ll- Pantellerya adasının zaptı, 
lll- Süveyşten veya Cebelüt

tarıktan gd~cek İngiliz ticaret 
cemi kafilelerin.in emniyeti, 

IV- Trablu,garbın sür'atle iş-

pli için bir çıkarma. 

3 - Afrika Cephelerinde: ı 

italyan sı.malisindeki cenubi 
Afrika kuv\'etlcri Cuba nehrini 
gefer<'k 400 kilometre ikrlcdiler 
ve ital~ıan Sonıalisinin merkezi o· 
lan .\Io~adisrio limanını işgal et
tiler; burada motörlü kuv,·etlcr, 

Libyndakilerden daha büyük ·bir 
~ür"<:?t rekoru kırdılar. 1\Iogadiscio 
55 bin niibslu bir ş•hirdir, bıı 

niifa.<un 8 bini İtalyandır. Bu li
mandan ~imale doğru uzanan iki 
dar hatlı demiryolu vnrdır; yollar 
da oldukça harekete eheri~lidir. 

Cenubi Afr:ka kuvvetleri, artık 
Hint denizi sahilini takiben şi -
mıılc doğru sür'atle ilel"li)·ebilir -
ler; Kenya üssüne ba~lı kalmak 
mccburyetinden kurtulınuşlarılır. 
İkpı;ıl ve takviye deniz yolile 
Mogadiçio limanından yapılabilir 
ve ileri hareket için de Hint de
nizi filolarından azami yardım gö
rürler. Bu müsait şartlar dahilin
de İtalyan Somalisinin zaptı ni
hayet 4-5 haftalık bir meseledir. 

Şimalde Eritredeki kuvvetler 
Kızıl denize vardıkları gün şnrkf 
Afrikada İngiliz kıskaçının uçlan 
(Cibuti) de hirle~ecckti.r. O za
man Sudandan hareket eden kuv
vetler, ihtimal kollarını sallıyarak 
Adisababaya gireceklerdir, Mo • 
yala ve Brave şehirleri de zapt~ 
cli lıniştir. 
Şarki Afrikada merknden ev -

ve! sahillerin ele geçirilmesi, ab
lukanın tamamlanması itibarile 
daha doğrudur. İngilizler ti.: hu 
sahile hareket ediyorlar. 

Herkesin telaşı a 
hoca sükunet g "° s"- _., i 

T 

h 
n 

Kadın, başına gelenleri i§aretle 
anlatmıya çalı§ıyor. Fakat budala 1 
sacuk, bu işaretleri yanlış anlıyor 
elindeki çorba tasını, kadının lilı

fasına geçiriyor. 
O sırada, boca kapıdan giri) or. 

Evvela, odanın perişan manzara
sına, sonra da karısının gülünç 
bir bal alan simasına bakıyor: 

- Ne oldu, hanım?. 
Diye bağırıyor. 
Kadın neşeli bir kahkaha atıyor: 
- Çok şükür, inadımı yerine ııe-

tirdinı, hoca. Bundan sonra, mu
lı:ebe sen bakacaksın. 

Diyor. 
Hoca, gevrek gevrek gülii~ or: 
- Hanım:. Sen bu inadını ka- ' 

:unamazdın amma, bll'Sıza dua et. I 
Diye, mukabele ediyor. 

• •• 
Her taraf büyük bir korku ve 

heyecan içinde. 
Bütün muhitte: 
- Timıırlcnk geliyor. Kaçın .. 
Feryatları yükseliyor .. YoJlarda, 

muhacir kafilclerir.den geçilmi ·or. 
• •• 

Memleketin bülün eşra( ve a
yanı, Akşehir beyinin konağında 
toplanmış.. Ilareretli bir müza -
kere cereyan ediyor. Fakat, Ti -
mıır ordusunun korkun~ istilasın
dan kurtulabilmek için hiç kim e 
bir çare bulup söyliyemiyor. 

Bu sırada, (Kırserdarı) run ak
lına Nasraddin boca geliyor. 

- Hora. akıllı bir adama ben
ziyor. Bir kere de onu dinle•eniz 
iyi olur. 

Diyor. 
• .. 

Boca derhal medise çağırılı -
yor. Fikrine müracaat ediliyor. 

Herkesin telaşına rağmen, hoca 
büyük bir sükunet gösteriyor. 

- İşi, bana bırakın diyor. 
• •• 

Timur orduları, her tarafta yü-
rüyor. 

Ordunun piştarlar, Ak~-ehire 
yaklaşıyor. 

Bir keşifkolu, aheste aheste i
lerliyor. Yolun kenanna kurul
muş bir çadıra tesadüf ediyor. 

Birkaç a.sker, atlarından ini -

yorlar ÇaO::.ıra gİl'l)Crlur. Ç 
ortasında oturJJ.ıuş b'r ,.dııt 
fllaşıyorlar. En·• a ha. r< 
h)·orlar ve sor,ra soru:orlaf 

- Sen kimsin?. 
- Ben.. ( Taurı) ) nn. 
Cahil aı.kerler, (Tanrı) 

den ürküyorlar. Derhal fid 
huzuruna koşu)·orlar: 

- l 1lu bakan!. Bi.: (Taııl 
rasgeldik. 

Diyorlar. 
Son derece nki bir ada 

Timur1 bu i~te gı:ıt hir "eli' 
dnfıınu anlı~·cr. Kl)·a!~tinİ 
edettk çadıra ı:eli) or. ~ 
iddia:mıda bulunan ad mı ~ 
gülümsüyor. Onunla ~;;~ 1 
ıauşuyor. 

- Kimsin sen?. 
- Tanrıyım. . 
- Bir mucize g· ~terı-Jnl . ~ 

aın .. 
- Hay, hay . 
Timur emrediyor. Volan t 

rmda oturan giizleri amiı bU 
lenci~·i getirtiyor. 

Timur, itn1:ıyı gösteri)·or: 
- llnydi bakalım, Eıınu~ 

!erini aç. 
Diyor. 
Tanrı, büyük bir ~oğuk)1 

lıkb re\·ap nri3·or. 
- Ec:n, yer Tanrısı~ ını. l-1 

!arın hcllerindrn yııkarı~nP 1 
man1. 

Timur, hiddetlenh·or: 
- Ben, (Tinıuc) ~ııı. Ma~ 

buıurunıda, tanrılık iddia>ıı> 
kıştın. Şu halde, tlerJ.al bir 
ze göster .Yı;ksa, ' :ndi lwO 
&erim . 

Diyor. 
Tanrı, henıen yerjnden fi 

;yor: = 
- A, benim sultanını!. ' 

ıibi bir padişahlar padişa~ 
yağuna lı:adar gelirdim. IJll 
büyük mucize olur mu?. 

Diye, mukabele ediror. 
Bu sözler, Timurun Jıoşıı,ı 

diyor. Mütebessim bir çeııı' 
M>ruyor: 

- Mesele .anlaşıldı. Şimdi 
1 

rnsunu söyle bakayım. Seıı 
1 

sin?. ( Al"b<l ~ 

Bugün AS R l sinemada 
Türk komedilerinin en güzel, en gülün~lü ve en tulıafJ 

TOSUN PAŞA, 
nA7J)l • VASFI - BI:HZAT • FEHİHA - ı Et:l..ı\ 

l 
t 
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AŞK ve İHTiRAS ı vaziyete dtiştükleri maJUmdur. 

Bütün bu hılıfoeler, İngiliz de
nİJ: kuvvetlerinın Akdeni;;ı;de ha
kimiyet idanıe ettiklerine delil -
diı-. İtalya artık ne oniki adayı ve 
ne de Trablusgarbı kıırtarabilir; 
bundan başka Afrika sahillerine 
bir Alman çıkarması da varit ola
:ruu. Tayyareler bu rua~ n tarla
lannı tahrip edem~z- İtnl~·a deniz 
kon rtlcri de b<ınları toplamıya 

Libyada ilk defa olarak Alman 

lı:u•'vetlerinin Agedabia ~ölünde 
İngilizlerle t .. masa geldikleri wy-

1 lenilmektedir. Bn haber doğru da 
( Det•amı 6 ıncı sayfada) 

Büyük ve güzel J\Hclı.el 
Ayrıca: Bar Kadını Fransız Filmi Morgıı' 

2 saatlik kahkaha ve neş'e filnıiai cörünüz n etleninis. 
Bugün saat 1 de tenzil&tlı matine. 

Bu akfam Şeluadebaşı T U B A N Sinema - Ti,)'atı:oawıda 
SİNEMA· TlYATRO •VARYETE 

San'atkar NAŞIT ve arkadaşları 
Yeni varyete ıaamaıııları 

UNUTULAN BABA ~;:t; 
l • S. ET YlJV ASI Türkçe ııödü ArapÇa prı.ııı 

2 • OEM. ZEBANİL • : George O'Brien 
il::l!'l;;ıml:llm••Ayrıea: Renkli 111 i K t L E B. -~----· 
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ltalyan karısını alıp böl"" ğe getirdim 
Ben, anlatıyordum. Bir yandan 1 

da Nazimyenin kederli y\izüne 
bakarak utanıyordum. Nazmiyenin 
ha-kkı vardı. 

Sonra düşünüyordum. 
- Nihayet buraya ne diye ıel

~tim!. Nazmiy°e benim neyim 
ıui•. Daha sonra da ona inat bir 
k:ıdınla gelmiştim. 

Nazmiye hiç kendini bozmu -
yor, dalına şataretle ve nezaketle 
muamele ediyordu. Hatta, yemek 
hazırladı. Sofrayı kenQ; eliyle kur
du. 

Of'. Lakin o anda ilk sesômi i§i
ti!l ooaya girerken pterdiği can
lJ:k, şataret yoktu. 

Benim de can:m sı.kılryordu. A
deta Cernlleyi kaçırdı.ğı.ma piş -
man olmuştu~ Cemile ise ara -
mızdakı münaımbatı anlamış gibi 
inadına bana sokuluyordu. 

Ah, kafir İtalyan kızı, ne de cil
veler yapıyordu. Bcrurııle dur -
m.adan şakalaşyordu. Küçük kiı
çük gevrek kahkahalar atyordu. 

Cemilenin bu hareketlen Na:ı:

m yer n gii71erınJ lu.sbü.tün bu -

Meisin zaptı. on.iki adanlA rıı..,:ıcti 

hakkında bizim için bir başlaııgı~ 
noktası olabilir. Yunanistan -
Girit - Rodos hattı, Ege deni~inin 
son cenup hudududur. Ege §illıa- 1 

İitld<· istikbale ait inJdinlar i~in İn 
gilizkriıı Şarki AJ..denizde şiındi
den hazırlık «örmeleri yerinde 
bir tedbirdir. Meis ve oniki ada 
Türkiyeyi de çok alakadar eder; 
bunlar fırsat bekliyen şüpheli bir 
komşunun Anadoluya na:ı:ı.r pen
cereleri idi; hakikatte onlar tabii, 
siyasi ve iktısadi coğrafya bakı
mından Anadolunım · •.r~o!an

clır. Yakıı:ı tarihimiz l·d.in batı -
ralarile üzerinde duruyor. İngiliz 
deniz hiıkimiyeti karşısında oniki 
adanın akıbeti. stok eruk ve cep-

lutlandınyordu. Gö'.ll.eri doluyor
du. Fakat. kendini zaptediyordu. 

Hulfu>a çok pişman olmuştum. 
Allah bilir ya, eğer, Halepte, Ce
mılenin evinde bir alay adam Jı:e&. 
memiş olsay<lın.. bu İtalyan kan
sını purada bırakıp atıma binerek 
böl .. gU.ıne yetışırdim. 

Fakat bu domuz kadın ellerimi 
kıına da boyamıştı. Artık yapa

cak birşeyirr. k:ılıruı.rnıştı. Çingene 
kız~•~~n falı çıkacakb. Nitekım de 
Çlk!'J;.!.§tl, 

Cemile, sofrada Nazmiyeyi kıs
kandırmak için her türlü işvebaz
J.ıgı yapı.yordu. Böyle olmakla be
raber zavallı kadın hiç istifini boz
muyordu. 

Yemek yem~ti.k. Nazı.ınye saf
rayı topladı. Kahvelerımizı pişir

di. Nazınıye çok güzel bir kadın
d:ı Yiırüyüşü, endamı fevkalade 
cazıp idi. 

Ikğruouııu SÖ) 1emek liı.z.ım ge
lirııe hakılri müslüman ve Türk o
lan Naı:mıyc cıdJen gıpta edile -
cek bir kııdmdı. 

çıkarak kadar cür'et ve cesarete ı-------------
malik değildir. Bıı lıiidıseler, Mis-
ter Edenin orta Şnrka seyahati 
zamanında vı:.lıu bulmaktadır ~Iis
ter Eıh:n harpt~n çok evvel, Hal
yayı tamamiJ~ çizı.'1esinin içine 
boşııltn:ıağa knrar vermiş bir dip
lomattır. Zaten o kararda sebat et
tiği için, subay olarak İngiliz a
cemi erlerine talim öğretirken 
kıt'adan alıruruş, karannı tatbi.lı: 
etmesi için işbaşına getirilmiş -
tir. Mister Çörçilin bu tayinde ne 
kadar isabet ettiği aşikardır. Yir
minci asırda yaşıyoruz; ortada ne 
Kartaea vardır, ne de Roma. Yı -
kan bir İngiltere ile yıkılan bir 
İtalya var. 

Kahveyi içtikten sorıra, Naz

mi ye, Cemileye: 
- Haydi heşinırc biz yukarı çı

kalım, erkekler b~aşa kalsw, 

belki lııonw;acakları vardır. 
Dedi. 

Bana da dönerek : 
- Karabulut ,korkma ı;enin a

le~ hındc konuşaalı: değiliz ve de
ğilım. Bız, kadın kadına konuşa

cağız. 

Dedi. 
Cemileyi elinden tuttn yukarı 

götiırm<'ğe başlad .. Cemile yan -
gözle bana bakıyordu. Hal ve tav
nndan korktuğu anlaşlıyordu. 

Nazımye, Cemilenin bu hareketi

ni derhal sezmişti. Güler yüzle: 

- A, karde,;iın hiç korlıma. be
nirr. hayatımı kurtaran Karabu -

luttur. Ona fenalık etmek aklım

dan geçmediği gibi onun misafi
rine, sevdiğıne kötülük etmek ak
lımdan geçmez. 

(Ari<MI Vu) 
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,~~~~~~;:;i;:;;;;;;;;:a1~============~B~'::::e:r~ta~d~e:n:is:= Al anlar ız 
.. ::rini ellerine geçırc 

(Bu J'aıntın metınleri JV19dol~ 
Ajatı ı büll.etllortrtıdcn alınmıitıı' 

Telhis eden· /f, uanınıer Alat.a' 
, • n.ra. 1stira .. 

Bıngazı fi ınd n So ,•e· 
,. _ _,1;z QTUUSU J 

a etmlf olan ,....~ sabır • 
ıı;_:: ba arru•gı 

n ıırruıa Jloyter a. 
zl"kla beklcmektedır.h a kuv -

jansı, İngiliz dcnız ~-"~:'.zıa Ak· 
· b .. "'" bır leY"""' vetıerı uy.... ·t sini görür· 

den 2de k1l•·ak:ol vazı e 
!ııg)l.ız lut'alarının da Alınan. 

:ı:;; yapabıleceği he~ meydan o· 
l<uyuşuııu kabul etmege ve mulla· 
b ı de? bulunınağa lıaı:ır olduğunu 
bı il'nıekl dir. 

::el< niyetindedirler. ~~ 
kal T aroblu!taki lngılııı: 
kıt'alar• bilhaaaa Al
ınanlarla çarpıtmak ar
zu5Ulldadırlar. İngili:a
ler Üç Frannz vapurunu 
tevkif etmitlerdir. 
Diğer taraftan resmen 
bildirildiğine göre, İngi
liz kuvvetleri İffral etmit 
oldukları Meia adasım 
t hliye etmitlerdir. 

İngiliz kuvvetleri, kendilerine ve
rilen vazife)'! ifa ettikten sonra 
halen adad:ın çekilmi.flerdir. 
Yunan~tandaki İngiliz kuvvt

leri Umumi Karargahı bildiriyor: 
İngiliz hava kuvvetlerine men. 

sup bir bombardıman teşekkülü 

•Hurricane. av tayyarelerinin re
faKatinde Avlonya hava meyda -

nına taarruz etmiştir. Hava mey
danına pek çok miktarda bomba 

Kazabliınkadaki Mütareke Ko • 
mısyonunun kadrosu genı !etil • 
m ~. Koınıs)on ııutun h~va mey· 
danlnnnın kontrolunı .. eline al • 
mıştır Şimdi de D<'n ıltı gem1 • 
lenre m o ;.ster hazırlanmak- atılmıştır. Hangarlara ve dıger bL 
ta r. Bütıin be n d('po\arı ne%•· nalara bırkaç k re isabetler lmuş-
r ltındadır. tur. Cere)an eden muhar bede 

B rlva tlerle Bizert d niz düşmanın 5 av tayyaresi d urül· 
~ nun Mihv tara!md yenı - müştlir. Diğer ıkı dilş. n tayya· 
d n cıddı rtte tehdit edilmekte resi d uçarken çarpışarak parça.. 
buıunduğuna daır gclı!tı ilerler lanmıştır. 
ara ında' bir münasebet goruı.mek· Tayyarel.erimit!n hepııi dônmuş- ) 

tedır !erdir. 1 

İNGILİZLER İKİ FRANSIZ Diğer taraftan bir Yur.an t~ği 
VAPURUN{/ TEVKİF ETTiLER de şu nıallım tı veriycr. 

Vi iden bıldlrlldlğ!ne göre, İn. Cephenin bir noktasında, ate-
gilizler muz hamulcsi ile Kaza • şimıze maruz kalan bir düfJlıan 
blankaya- gitmekte olan For Rfş- kuvveti, ağır zayiata u atılmıştır. 
pans şilebini teykıf etmi ıero;r. Esirl~r aldık. 

• 
Iranda zelze-
leden bir 
yıkıldı 600 

İtalyanlar Eritre Çin Hindis-
ve Somaliyi tanı ile •• oy 

tahliye ediyo lar Siy m i-hf:il "'f ı 
kişi öldü Bu haberi vere bir 
Tıihmn 1 (A..A.)-.Doiu İran- , İ • 

daki Birliend'den bllditildiğine azeteSI il'I 
giirc, Iubammedabad han köyü Londra 1 (AA.) _ cPo-
şiddetli bir zelzele netiteı<iııde ta· polo dı' R' ' t 1• ltal . .. oma» gaze es , -
mamen b:arap n1 ., .. tur-. Kf'vun S ı· · . E . ._ · 
700 k

• ı ı h I" d 1 · 1 yan oma ısının ve nu~nm 
ış o an a till! n ıen 1 l k · f d 

,.,.A •· ··ı'""'' ti! K ı· '""illll h ta yan uvvetleri tara ın an vuu u o rnu.Ş r. o~ ın uı n ay- ah , . . . . 
nnnh klef olmuştur. t lıyeaı ıhtunalınden bah-

K uf r a, ya •ebnektedir. 

Londfa 1 (A~.) - Vlşld&n öl· 
renıl.Lt;ine göre, Rtar.sız hükurııe
ti preru;"p itıbarııe JaP< nyanır. Çin 
Hindist~nı ile Siyam .ırasındaıti 

tavassutunu kabul et lir 
Maı·crnl, harbe" m nı u.mak ıçm 

bu kıı~ın ittihaz etınişt'r· . 
-/.> ı:.t>Jtholııı, ı (A..\.l - stor ı . 

Osta Le kiiblm ar ..Jlda 3 Martt&n 
ltıb 'en dol :aa;ı ılç kere yeniden ı<a- j 
Vll dt:rlerfneo bil ır 

.~~ 

(1 lnc n Dt'vam) 

Fra taarruzu İsv ç'te 93 m·ı-
yon uron mun- ı s t 

b şladı zam ta srsat 
Bra:ıvl I (A.A ) - Hfır Fransız 

kuvvetlrrı umum! karargabının 

tebliği: 

Çaıi r:-ıntakıısındalti kuvvetle • 
rimlz Kufra mıntakasmda !thlyan 
ilen karakollarına karşı huc:nma 
grçmişlcrdir. Diışmana zayiat ver· 
dfrilml§tlr. 

+ Mad•id. l ıA.A.) - İspanya hfl· 
k<nnel!, Kral "n tlçhrıt!t tılp e•ım 
aıumll ıntınıı.ebKI ile ve Cumartesi 
ıünundeo baflnm k üz,.. ıl milli 

ol.~ ı 1 (AJL)- •'f 
İs\'l'Ç ajansı, İs\. cç parlamcnto-

untnl' tO]>çu ve tayylll1! mahe -
me•i mübayaası ve kı~la ve yol 
inşası için 93 milyon J.uron mun
zam tahsisat kabul ettigini bildir
mektedir. 

kuk dt e, l.lulgarıstnn artık 
mliclur sebepler id&ia d r<. 

Bul hül.U.m i Al la 
işbırliği yaparak ,·e lı ın 

ııü uz >-ol nı 1 } a tırarak 
kcmlı i5t ., 1 ottl ımı: di 
tnğı olduğu ıı:ş!lUırdır. 

Cezayiıtlen gelen Şiyafino vapu- KRAL ALFONS ÖLDÜ 
runu da tevkıf ederek, Ccbe!Ütta-k Eokı İ<panya Kralı 13 üncıi Al· 
nka göt.ürmii lerdır. Bu vapur a· fons, vefat etmiştır. Ôlllmü esna.. 
raya oturmuştur. Gilvineç ısm.in· 

l 
~tein lutııl.auwnı kararı· bm:ultır. 
eJI!ufKrdH 

r ı 

Social Demokraten gazetesine 
nazaran, parli.ınento ayni z man
da Falsfonhu kanalının ikmali i
çin 5 milyon, bir pc(rol d po. u 
in~aı.;1 için 9 mil.,·on 'e hn a mey
danları tamir ve inşası içfo de ! 
milyon kuron tııb 1 nt kabul cy
l~mi ir. 

Alınan kurmay subayları itin 
C\'l~r hazırlanması, lo'OI gtistereu 
direklere Alınanca işaretler ve 
Tuna üzcrint.· dubalar konulması, 
bel"'i Bulgarlar tıırafınd•n alı

nan tC<lbirlerdir: 
nlrçok kn "" milteha ıs -

!arın yan değişmiş kı) afetlerle. 
Bulg-aristaıra ı:-,rdikleri ve Bul -
garların huna nıümanneat etme
clildcri de haber verilmektedir. 
Binaenale} h mücbir sebeııler id· 
di.,.. muteber olamaz. Şu~ et in. 
gilıere hareket serbestisini el.,. 
aJırsa, llul aristnn bunun h a
hını ancak J.cııdındcn ve Alnıan
yadaıı soı·nıalıdır. 

deki bir Fransız vapunı da meç - sındlı sabık Kra
1 

çe ile Velıabdi 
hu! bir tahtelbahir t:ıraflndan tor..· Prlnce des Asturics, Dük de Sega-
pille~tır. via ve Prenses de Torlaıııa b 
1 iLIZLER MEİS ADASINI cunda buhınmaktaydılaı-. Krnlın 

TAHLİYE ETTiLER öluınünden biraz sonra Prc~ de 
İngiliz Harbiye ve Bahriye Ne- Piemont, beraberinde Du.k de 

aaı:etler'nin tebliğlerine göre, salı Bergamo ve Dük de? Pistola olduğu 
gilnu Mels adasına ihraç edilen bllldc Grandotele gelmiştir. -----

\ 
1 

(1 !atıl •..ıılfeden ~l 1 
Cll Turgut ö gu kiıprünuıı Ka· 
:rakoy llli'llfıudıuı yılı.ıırını siıratile 
bir kaw) t.:dclJn &clnıektö oldu -
iunu güroıüşler voo Jwpriı açık ol
duğundaıı ne yapaaıl<.ıuuııı ~ 
Dll§lnrdır. 

Oerbal kendilerini toplıyan 
koııtrol kap!aıu ile linıan meıııu· 
ru ieryada bJ .lanuı;lar, ı:..kat ŞO· ı 
fürüıı biç aldırmadan •on siiıJatle 
yoluna devanı ettiğini giirmılşler
dir. Kauıyonet bn sureli~ köprii • ı 
nün açık oldııau ~·erdeki korku • 
luk parmııkhk.lıırını da parçala.• 1 

nıış ve dcnizo yuvarlUomasına bır ' 
kaç ınetreli.k bir ıncsafı kalnuştir. 

Bu sırada biı> ıik bır cc,saretle ' 
k.ınll)onetle denızc )U>arlann ak 
tehlik ini ı:öıe alan kontrol kap- I 
tanı Salih Turanliek kamf<ınelin 
önUne atılımık ellerini J.-nlilırmış
tır. Ancak bu suretle tehlikeyi his
settiği anlaşılan şoför de denize 
yuv lanma a bir koç adım kala 
kam oncti dunlurmuştur. 

Köprü karakotwıJan polis me
murları da vaK'a yerine gelmış -
ler ve Mtlrefle rakı fabrika51n• 
ait oldugu ani» ılau bu lııuny-0 • 
netıo şofôril Bahayı yakalamış -
!ardır. 

Y ıl n tahkikatla, Jlabanın 
dün ceco ""' kadını yanına ala -
rak lnımY<Jnetle şehır dışına çık • 
tığı ve lialı• k dar kam)·onetin 
içind içip ejlenrukleri anlafll • 
mıştır. K"amyonette 10 dan fazla 
bös rakı ı<i'!"SI bıılunmu,tur. a • 
balı r~dcıı B8ha klldını şehre 
getirerek evin bıralinıış ve ka· 
fa" dumanlı bir h;ıld8 ı.aınyoneti 
gi,!k.., fabr!kD sahiplerinin haberi 
olınadan yerine Jlo mak üt:enı sen 
•ür'btle tenha yollarda ko ur • 
mn a ba. lamı•tır . .. ı. • 
. 1 le bu suretle koprü başındaki 
ışa ti de giımwm' fRkat lcsa 

ö{linıden kurt~lınuştur. 

(l - il l>eftm) 
kal &!.ık bır halk ldltlesl lllnıfıodan 
k•rfll..uınuılıardlr. 

. I alleın, ftıııılliı: devl~I RIÜ 
rır k t .... • e-

l ı::z:-ır~uratı, gelişlerındeki 
U.ZahUr lı Pcı:ık ınOc:.Yasta 
aanıh l olmll.ş:tur, ud ve 

inğııız devlet mUnıt'SıdUerJ: buradan 
ıı:•I eri' l 7lne bava 10ıu u. lıa-
rekeı edecekler r. 

-----
ZAYİ Bahriyeden almıı oıduiium 

8'kerli.ı< terıı.. tezkeremi kazaen zayi 
etLm Yenıaını ..ıaeatundan esklainln 
»Wono ·~ı.tıır. A. sur 

J 

Ankara, 28 (A'A.) - İnglltere Ha
rtclye ımn Amhony Eıll>n trug İn
glltı-re Btiyük Elclliğ!nde saat ı5.20 de 
TUrlt ıazetecılerlni lltıöol etmı evken· 
diler! ile uzun mUdd•t g6rtiımllştlir. 
:Bu g5ı11ş!neler esnasında B<len şu be
yanatla bUJuntnUŞtur: 

.ııcr ı:uııf halle tabllka.<ı tanatuıdaıı 

bana Harşı ,ıı.tenım o!An ha·nneW 
l<&!>OI "'1 llOll d mü!Mı ol<!Um. 
G<!rek Adanada gertk yoldn ve gerek 
Anknrad• tia.na yapılan temhUrattaıı 

d&ha dostane t:ilr Sf'Y' LttM.vvur oluna
maz. Ben, b6tlln bu tezahürlerin Tllnlt 
miileU ıarafindan Brftany• ırull..une 
kru$I du,yulım his ttl tıunamlyle ltad• 
ettiğin emlnlm. Bll samımi nümayiş
lere karşı g'M't'k. bfrılim ve gerek Gene ... 
raı D•ll'ın içlen mlnnettarlıkları· 
mız:. tercüman oıumanız btlhassa mü
~ir bıınm. 

Yeni Türkıvede görebiltHtım fllY
Jer'b,.ıdc pek derin ııtlbabr bırak· 

~ 

B - aıllletln b okü artlar- ıçlnd• 
bu kadar bUy(ll<i bil' t~ rtıkla ı.. 
tlltballni kı.ıl'Tlll1" Jışt ı cDnoci 
.bakikl bır il.bam ueridir. 

Reiaicümhurla, Baş\.eklll.e- ve diğer 
VckUJeı1e olan koou~:ılanmtzd:ın ve 
halle ile yaptıtım temutar"'1n gayet 
barııttUI 1ı>tıralar göUıreretım 

Tiirktyeıye ilk df:'fa 1921 nesınde 
gelıni tirn Aradan gcÇ"Cn bu kadar kı
sa bır mOddl!t zarlın<bl ba n1an mu· 
azzaın tenklttler beDi ba~tl< bı.rak· 
Jllllllr. 
S&Jerımt biUrrııeden pVft'l sWere 

ve gaı:etPlerinizd•, memleketime ula.D. 
blltlliı ):Ardlm "" ınuhıltiiletıni•den 
dolayı billi:ı ~ etmek ıste-

rim.• 
l!DE 'İN SÖllLltıU> 

Uen g:rz.eıtec1ıerte hôilsbibaU ırasm
da ...,.ıaı l sbyleınJJllr: 
._ Şimdi d• anımıvta dUııya tŞ!e0 

rtndm kı:ırnıp.btUriz Süallmtriize ee-
vap tJertnıPI& h.Uınm Jngilııce mı söy~ 
Uycyfm. bert>at Braımttcamı mı tere.ili 
eders!ntr.?..> 

Gat. tecil<•r Ftnruııca komı.şmasını 

t.en:!h etln1 l•rıllr ~den ise berbat ol· 
ma1ct.ın çok uıalt guıel birı Fransızca 

ile gateU!dlPrln sordultlan bazı sual
lere cc<'apU r 11enniı1Jr. 

Eden, f!V\'e-lce Th?tranda sene se-
fın-et k~llp11ti yaptıiı ıçın, Farı<cayı, 

ve Arap harfleri yaunııyı billnekledi.r. 
1921 de de İstanbul• ıelmlşllr 

S.kn bir ara da fU oözlerl söylem!t-
ti1': 
•- Her ıiya<I seyahat m An· 

karayı etiın dl>.i mPmnuni .. 
yet! netl.,.,ienmeı.• . , . 

Genenıl Sir jblm Dili d bu fiknı 
iştirak etlltinl bir kaç dd.ıı ~kn.r •t
mişlir 

İngllix H•rieıye Nlllın d& bı.r gaze-
tecidlr. cYorlı:'8yir Poil> 11ıelesin.in 
sahibidir. 

.ULUS> u. BU SABAHKİ 
BAŞ(llAKAI.ESİ 

Bu s:ıbah çılcın cUlıa• gazetesinde 
Palih Rıfkı Atay cı\nktit9 MllWcıt
ları> baılıiı altında su satırları yazı. 
7oı;: 

•İngiltere ve Tilrkl.Y• harp soııtaa 
devrinde müştetek btr vuı ıll~ J 
mtişlerııtr. Bu dan hatti et. 
mele". baksWJldan ıWa YD i.I& 

Esnaf 

Şehrimiz Lokantacılar Cemiyeti
nin yıllık kongresi dün saat 15 de 
yapılmıştır. 

Azasına nafi olmadığı ve faa • 
liyet go.;termediği t;eyan olunan 
bu cemiyet idare beyetınin okıı
nan küçük çalışma raporunun ka
bulünden sonra aıadan B. Süley
man Batunay rnz aiarak Eonaf Has· 
tanesinden şıka~et etmış ve: 

....- H ref kama mezk<ır bas-
tae doktbrlıın iyi muamele etme

diler.• 
Dcmift!r. Diğer bil' us daı za• 

türrecden yalım çoc i · esnaf 
hastan ıne müracaat ett ·ru fa. 
kat has'anedeki çocuk lıekiıııiııin 
aynca vıul.c. parıaı !stodi ini, vı. 
zile parası vermeyince de çocu • 
ğuna bakmadığını söyleıniş;iı. 

Bundan sonra azadan Bayan 
Güllü her esnafın esnaf hastane • 
sıne daha fazla yardımda bulun· 
masın• tcminın ıstemiştır. 

Bundan nra Cemiyete ait biç 
bir meslek; temennının izhar e • 
dilıY ediğı h. yre le gdriılınüş ve 
yeni i:furc rcyetı seçımi yapılmış
tır. Bu ~tlliapla yeni ıda?"e heye
tine Must " Dogaillly: K~nya Lez
zet lokanta ı, :"> ·h et Eraslan: 
Hlisnu Tabiat, Mah r SiırmPZcr: 
Beyazıt Emin r Salih Yılgör: 
Beşjktaı; ark. l'i. met Sa brl Öz. 
tllrk: Bcyaz•t ttn versıtc. Abrlu: • 
!ah Hcl'Sr k: Il.ı aile mutfaı;ı, 
Ali ArSlan: l!UcJvcrdı lokantası, 
İhsan Ergül: G. lata Kemankeş 
Karamustafa paşa caddesi. İbrahim 
V~rin: Sirkeci Şrn Cumhuriyet, 
Ahmet Konak: Sirkeci Bahçeli, 
Mükremin Gö1cge: Dfvanyolu Park 
karşısı kebapçı, Çavuş Yani Ka . 
rayanl: Sirkeci Bahçeli intihap 0 • 

lunmuşlardır. 

m1r etmek ve lhlilA!lı mtileller an-
mıdi. \!mı \'& Ah tm h ıı-
184Dla imk6.nları bul tır A J z .. 
ki ittıfklar da ayni ruh ili! munhı..,sıran 
tcca.vöı aley'hthe )(oruttnuştu İn ~ 
ı- ve<rürl<lye )'t'llı ili 11»1>1rı mont•· 
al ,,.,- klımnçian ~ı 1 alı: 

blrıtru1~rln• yııkl"=dılar. BMMca 
1 böyle Dır harpten kc>ndi ernnıyet b{ıl.

gelerin i muwı tut.mak, harp faciasının 
zarar vo tehlik• hu lannı ellerinden 

geıaıt.ı 'tadar Uıtidıt .-ııntt 11111 birleş
tiler. lng!ıt... - Tilrki,yo IUi!akı tJ:ış

ka hiç' lJir zavı,...,ıon ez. Ve 
onda bir auU1 et• olmaktan gayri 
hiç bir vasıl ınımamaz 

Harbin y.c 1 ılrayttlerini t:ı.hr!kı ve 
1: etmekte. bit fayda eOrnıüyoruz:, 

Fakat bu yeni ıtrayellerln t.-hllk<l•rl· 
ne kaq.ı hazır ve tetik bnlunn1ak Iüzu .. 
munu hissrdı)"On.IZ. Bı.z.l.n1 arumad.lgı .. 
mız harp, egcr bizi araync:ıktolun:a za
yıf ve tedbı 17. btıluıunıyacağız.. 

Tam tllr . ....,üs ve eni< fDrtlan 
i de am ve in.kifa.l eden Türkiye 
poli L!kanrun -:ttlrtısttilk ve- lı;ıbetf ve 
müt il: rlevlet tl,rle ahenktar ... 

lığını t .n ('(!eo. Ankara mul.UcJllan 
emereu ol Du ttden 
balın kadar • eııta.at rtn v Halc-
l:m mu fa ında ı;ôrenlie Je ısttı.lde 
ed m.Itr ;J 

r 
Londr" 1 (A.A.) - Mrlresal ?,· 

len bugün öğleden sonca. Frar..m: 
milıetin-' hltahen radyucia b"r mı. 
tuk soylıyecektir. 

Eden Türkiye
d'en a7rılırken 

(BA~'.\lAKALl'.DE:' DEV Alıl) 
katle gözden g"'l:ircn ikl tarafın 
müşahedesi yine a) nı noktada te
liıki e mektedir: Tam mutabakat. 

Tebli in bu noki ı ne kadar a
çık, ne kadar sanılanı ve ne kadar 
kafidir. «Türkiye \ llritany nııı. 
menfaalleriııi yalruıuaıı alakadar 
eden Bn füan m"' 1 leri ı u 11 
bir diilat mevzuu olınu tın.• de
nihnekt~ ve bu mevzu . k' ınuta· 
bftlı:M billıaı • tebaruz cltirilmek
t ir. Kat'iyetle lıüknı tmek il • 
anıdır ki, gerek r ·mi tebliğ' ile, 
gerek Ankaradaki diplomatik ve 
askeri temaslarla Balkanlardaki 
vazi ·etin her türlü inkı :ıf ihti
mıill4ori dak mu nza "" 
tedbir mev111lnrında Tiirk ve ln
giliz ittifakının durunıu bir ke
re> daha k~t'i vuzuhuna cri~nıi~ ve 
ula~ını bulunnıaktadır. Auknr!l 

mcn1nundu.r, Lonılra ınemnundur 
ve her iki tarafın hf\di ltri :tnla· 
yı' vo dilşiiııü ·ünde tam beraberiik 
vardır. 

Biı milnınebetle bllha t ha-
rll. ettinnrk m11vııfık ve yerinde 
olur ki, maziden hale uzanan bın 
ı;ır !ifıcllse ..., tlltt1lbebin imtiha
nını muvaffakly..tlc ven!n'k ka
zandıjiı iktidarı yin" Türk milleti· 
nln - bil~ lı' ıuı h .li nd" -nırtı: 
mill<•tine tahsis etmic;; hulunan 
Milli Şef..,, onun hükQm ti bütlln 
ttyakkuaı, blitiln tedblıitti ile 
Türk vatanının se18.met, n1enfaat 
ve emni}"eti mevzuu üzerindedir
ler. 

Türk vat ının masuniyeti, Tiirk 
milletlnln menfnatk-Tlniiı konın
mıısı ieaplan üzerinde her türlü 
tedhir, hadiselerin her türliı in
kisaf so{halarmo naıaran tam bir 
hürriyet, soğuklianlılık, durendlş
lik ve istiklal mülahazaları için
de alınmı hr. 

Bu arada do<rtnmuz ve müttefi
kimiz tngilll-Tt·nln muhtl'T'l'm Ha
ci)'l' anrı ve G~elkunnay Baş
kanile dr iki devleti allikalandıraıı 
meselcirr ü •erinde labı gibi ve 
i~ap elti•!• ölçil içinde tabii tema!I' 
lar yapılmış, mutabakat müşah&
d<'!'i lazclcnmistlr. 

Sabit. ,•i\zih ve kendine hns olan 
Jiath RrPkrtlmiz ve liiitl!n etn· 
ni\•et t tlerimlr i("!nılr hize dil
.en ,;nıılilik sadece lıadLelcrln 

müst Sl!Yrini en mtlkemmel 
bir raPd merkez ve müs'ire,c;;i o1•n 
A kDnıdan ııükQn ve vel:.ula ta
kip etmek elayor. 

E'1'KM IZDT B&Nlal 

İstanbula gıtıııcktc olıın İngi • 
)iz kousoloslugu pnsaporL ınc~nu· 
ru Greııoviç ortadan kaybolıııuş
tur. Grcno\·için kaçırıldıgından 

şüphe edılmcklcdir. Greno\lçİn 

hududa )akm bir )·erde trenden 
kaçırıldığı zannedilmektedir. 

İngiliz hükumeti Bulgar ini -
k<ımotinl §iddclle prol et • 
miş Gren-0.-için bulunduj;,'U 
) in ' ıı 1 ~diğınııı sür
atle tesbit edilme iııl talep ey • 
lem' tir. 
;\IOl.O :'llUTKONU KRİPS-
İN DÖ. ÜŞ-0!'\n 

sönJYuLııIB.. 
Besler Nachrirht ı gazetesiniıı. 

Budapcşte ıuuhabhino üre, İn
ı:ill reııin M kovadaki hiiyük 
elçisi Kriıı in •.dene ınüliıki ol
mak üzere yaptığı •e) ahaı Bal -
kan mcınleketlt·rind'-' bu}uk bir 
san•asyon uynndırmı~tır. 

A i mu ir öre, o&of 
bckleneıı nutkunu ) akın bir ıa
manda ve ihtimal Kripsin avde-
Unden '"yli eklin 

Sofyadaki lngilt e elçisi Ge • 
orı:e R 1, bu ün Bulgar Bitş
vekllt, Filofu ziyaret ederek bnı 
Bulgar guelecilerile birlı ı~ bir 
lngili• gazetesi ınuhabiriııin t v
kif edilmesini şiddetle protesto 
etmiştir. BU t · iiHıine t v-
kif edilenlerin hepsi serbc.t hı· 
nılnlmqlaniır. 

Sefir, B ~'eloil ile Bwııar -
ferberliği · vüs'"li hakkında 
da görtişınti !Ur. sefire nmtaran 
bu seferberlik için şimdiki Yllİ· 
yet Ye t dahilinde hiçbir se
bep yoktur. 

Sabahtanbert ye nl"I memı.. 
ketlerle telefon irtlbatlan i le • 
memektedlr. 

Giyecek eşyası 
ucuzlatılıyor 

Giyeoek ei)"asını ucuzlatmalı: 

maksad.le fabrka ve i'llaliılhane.. 

!er çıkardıkları ı,şyanın tiplerini 
tahdit edeoeklerdlr. Bu t:pler daha 
~iyad!I yerli iptidai m >ide! en 
mamul olacak; ayni zam da uat

za mal edilecektir. Bu 11\m!tle hem 
iUıal imliiinlannın azalinasından 

mütevellit güçlill<ler önlenecek 

hem de halkın ihtiyaçlarına u:nıaa 
tipler ortaya çıkacaktır. l:ktıai 
Vekaleti deri tipleri hakkında ~ 

kadiırlann mi!Weıısuıı sonn~ 
Yünlil mcn_..-ı fabrikaları mü -

me.ssiilerl de Ankaraya gitıııişler • 
dlr. tık lŞ olarak yünlü mens11cat, 

çonp, ayllkkabı n fımUA gibi gl
ylın üzeri:ıd tafblkı ~ 
çilin! lr. 
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Yeni yıl büt-
3 • 

1 ç 
• 1 yo 

lllaUye Veıtlll B Fuaı 

1941 mail yılı butçosl tıakkında beya
natta. bulunarak ezcümle şunları söY
lcmiştlr: 

cııı.ıı llliU yılı ~ um 
yekünu .1171.662 hra olarak t.est>tt 

lmlJtlr İçb...., be uğumt!Z" ıfMe 
ııenestı.e DIWllıln bu yckıin 38.491.lü 
lira bir- fıtt!ıifılt ıostt!-mwktbdfr. 

.H teYden evv GW~ı ı.barft& 
etlıte71m k bu y\ilııaeliş sini hlzmeı
lcı.ın eeruş1~ "lleSı.ndeo. rT'Utc\ l Uıt de
ğıldır. Arnd ki fark başlıca Milli Mtl
da< lhılytıçtln 1 ın 1aprlmq veyll bil 
ihtıyaçl..ırn kar,.Jık 

"'111c:azlu mtirettob:ı m>n 
m :nyie but sın 

da \ e but n f 
müırtı.asırnn M' 
t 

- -
A 

nu u-

b:ılığ O• 

a 
il iııd DeYOaol 

derper. ta bııwıe kıırar verilmiş ve 
bu mu.a•la bt<'l.! y r r mu· 
r nd r gır r m tir. Bunlar 
dcm111 ol u- ·ıın g ç ccğı arazıde 

l "" 
l'CC( 

.munıı...p gö • 
t dcrC?k pl.fıh
dır. 

t su 
~ ul vo cnlu!ıı 

saıılk ınd..rccek olan hat t 
mcktedlr. 

rn An· 
yedi 
ıl et.. 

Bu hat Ayaş ve B ypauırııu ta
lôben. Bblu üzcnndcn geçecek ve 
A pau.n • İzmit tarikfıe Hay -
darp ya bağlanacaktır 

A • ca bır liat da Boludan Ge.. 
rede tarık,le Zonguldaı'fa bağla • 
nacaktır. 

ç- tDccar 
(l tırd ı:;u, .. Do-> 

ılye Ceza mııhkem gön l • 
mişlerdir. Mahkeme. saat ytrmı iki 
buçuga kadar bu lş\erle mPşgul 
olmuşltır Bunlar an Balık • 
rında Mak-sudıvo hanında 12 nu -
marada Marko Pardo, samlı 35 

lira} a satıl ası Ilı.tun gel ni a· 
dın 75 lir1klan satmak surotıle yiız.. 
d..-yuz or1 kar sı aıııakt:ın mıızııun. 
d-r Fincancılarda Y uf an ha -
nında 5 numa?"ll:lı cTilr ver• ma
r. fa ura tıcarethaııcs mensupla • 
r.ndan Yervant Kamparosy 'lia 
Nubar Kaynak dıı, İngiliz kadife • 
sile diğer bazı manıfntura eşyıısını 
salmaktan ımtına · \errllkltıri ld
dı il lı Uç tacir hakkımla da 
tevld müzckk<'n'lert kt'Sllin:iŞtir. 
MuhaUcmelerin devamı, tahkik&· 
tın t"kmillenmesi !çın kalııut~. 
Diğer tııraftiın İstanbulun ma • 

ruf bfr lıiumaş ticare hanesind sa• 
tılan kumaşların yüksek fiatlan 
nazarı dikkati oelbetm.if ve zabıt 
tutulm~şlur. Bu m · Jrumar. 
ları lzmirde bir t!carethanedeıı. 
yüksele f!atla aldığını iddia ı;ı~ 
tir. Bu iddiayı tesbit için dün tele
fonla İzmir Fiat Mürakabe büro • 
suııdan ticarethaıı<.>nin defl kri· 
nin tetkiki talep olunmu.ştur. 

Teıadtlfen 61ıum-
den artuıuş 

. Dün ,_ K.ıııal.ıadaa b.~ 
il-. Ythn.u ile M- Çalar bilı"1lk 

ı.ı,., tehlln ııeçimıifler ve -
ı.yat.ıarvır~ 

iki mı..-. acıamn ..-. 
..U bahta yı•• lar;. takat bir' an. 
şiddellenen dalplarcla bocaiaıııQa ıı..
la~..-, B•Hlrçıtann ""7Tt!Ü lıot<>

aa ol- w - 11ııanı liapıMınk 

---- "*"" llllrllldeıunlftlr. G«e yama. clOirn iki ~ 
~ 116191 ıd.ıklan Lbnan 
RIMllllne ıı-. --.nlflerdln 

ltonlı'ol Kaptanı Kemal~ 
oobal ll?Qtınıalar ıcııı bir nımmldlr 

~.- UZ\ID
lardalı ..,. ·- yana iki b&lıkç>
nm •n4•1w aıula:rla Ywıeda ~ 
nnıı dilşmflf ......, boıluıus. Ilı ile 
lan sa>daldıı' lil bir bulUnı .. 
lı: zedeJet, INıctaııılıılııılt 

alıamılilırdsr. 

B lgaristan •• uç 
a ı 

• • 
gırı y o 

( 1 iDd S&l.Uednı 
re. ile Viy naya lıırre 
~•klerdirı. Zaıınedııdi 
r Bulg rntanın üç t 
pakta iltihakını imzalı n<!lk
lardır. 

Berlinden l ıdrıı\ n grlcn 
haberlere g()re Alnıun ltari -
eiye • nın Fon Rlblicntrop 
ve Japon ın Bcrlin firi 
O~ınıa d.ın \'ı) anaya hareket 
etmi~et"dlr. 

Bulgarılialıin i diin fed<a· 
iade bir !oıılanh apınış ve 
toplantıyı müt Bn ekil 

ada 

• .. 
er n.e go e, 
imana b-

Ber (AA.) 
liabJr bıl yoı 

f ;rı haller a '• ıt m:ıhf 
A 

e 
e en 

ar 
Nevyork 1 (A.A.) Alınan • 

Amerikan demokr ıve müzaheret 
konıırcsinin reisi B. Rudolph Von 
Hahn, kongre içtimaında şu beya.. 
nalla bulunm~ur: 

Alman ırkından olan Amerika
lılar 19 devlette • nzı ve komü • 
nist propagandasıle mücadale. i~in 
faaliyettedlrelr, Alman ırkındaıı. 

olan b11 Amerikalılar bilhassa mllJl 
müdafaayı baltalıyabikcek olan 
ırk karde,! riru çok yakından mil
rakabe etmektedirler, Birliği.mi.z.e 

mensup Aza hallan ten viriııe te • 
vessül etmek ve beşinci kolıın faa
liyetine mıi..n.i olmak suretile Ame 
rikan milli müdafaa programına 
de ğrudan doğruya yardun arzu • 
sundadırlar. 

Londra r d 
Türkçe n 

da os 
iyat 

Atina 1 (A.A.) Yann 2 mat+ 
tan 1 tlbaren, B. B. C. radyosu, saa. 
12,15 den 12,30 a kadar yem neş.. 
nyat .-vislne bqlıyac:ıktın. 

19,tlll metre kısa dal ve 3.l;l:i 
büyük dalga üzertnd= 

Romada, İtalyan
Yugosl av heyeti 

Roma, l (A.A.) - Stefani: 
Buıtııı bır t!eayet 1ıo7<'tf, Rtımıı'da 

toplanan nwl> 1 İbıl7a - Yugoo;
lav llomiı.muı mcaı.ın. ~ •'"" 
mek üzere Beiarad"a hareket ed 
tir. POzarl baeliYB lı: oıım mün· 
ktıreler esıQS1Dlliı ezrtıınl• ilet m<'m ı... 
lret arasrndakl milbadelelenu ıırtlınl
:rnaıoı m ., lesi g,5'ı1iş01ecekt.ir. 

Yunan gaz telerin-
deki neşriya 
Atma 1 (A.A.) - Atına ajansı 

bildiriyor: 
Bütün ııaıoetıeleıı, İngılt rıe Hari· 

ciye N B Anthony Eden ve 
İngıı.ı Genelkurına:t Başlwu ~ 
n •al Dill'in Ankeray1 ziyaretleri 
hakkında Anadolu Ajansının tel. 
graflarını olduğu gibi ve göze Çat' 

pacak bir şekilde neşretmektedir
ler. Gazeteler, ayni ıamandoı Tü:rfi 
Kızılayı tarafından Yunan KıTıla· 
yına !iedlye edilen yyrrr basta • 
nelerin Tüı1ı:iye konsol-0811 tara • 
finı! ti!sllmi miinasbtile Seli-

yapdan .heyecanlı nıerastmi:n 
tafsilitun naşretmekte ve Yunaıı 
milletinin dost ve müttefik ~ 
millellf şükranını. izhar eyleıneırt. 
d1rı.. 
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Yazanı l•kenda F. SERTELU lfo. 42 

Cephelerimizde emin müdafaa hatların
dan çılgınca taarruzlara geçen Enver, 
toprağa boş yere yüz binlerce şehit kam 
akıtmaktan başka bir şey yapmadı. 

Bunu uzun boylu izaha lüzum 
yoktur ki, Enverin bu cephede, ilk 
hamlede kazanmak istedlği şey 
Y a1nı.ı ,ere1 değil, ba§kalarının 
makul ~lerlnl dinlemenıif 
obnanın zevlıini tatmaktı. 

Nitekim, (İttihat ve Terakki) 
harp kahiDH!nde de ayni mevzu 
münalraşa edilirken: 

- Enver, nihayet Sankaml§ he
mnetile, taarruzdan hevesini aldı. 

Demlılerdi. 

* I : 1918 yazı baflangıcmda za -
111 bir kuvvetle Ruslara kaJ'fı bu 
cephede ÜÇÜll(:Ü ordu tarıııfıııdan 
yapılan taarruz, neticesi r:ic:'atle ve 
büyük bir bozgunla bitmişti 
il: Ordunun 1916 yazında içüma 

edip lüzumsuz yere takriben (Van 
gölü • MU§ • Kiğı) hattından Er. 
zurum istikametine doğru yaptığı 
ve daha başlangıcında akamete uğ. 
rayan taarruz da hiçbir netice 
verm~ 

m : Düşmanm nğ ve sol cenah 
gerilerine doğru yayılması tasmim 
edilen bu hareket; ne ileriye doğ· 
ru yollar, ne de geride istimale el· 
verişli muvasala hatları mevcut 
olmadığından ve hareket için ica
beden nakliye vasıLalan da mef • 
kut olduğundan, bu taarruzun e.. 
aasen manası yoktu. Bu manasu • 
lığı Huan İzzet paşa mükerreren 
ııöylemif ve Baş kumandaıılık ka· 
rargAhına bilc1.imı4ti. 

Bu ordudan ugarf (80,000) tip 
n1n açlık, hutalılı: ve soğuktan te
lef oldutu resmen teeyyüt etmiJU. 

Bu rakam içinde dii§man ailA • 
bile ,ehit olanlar ooda bir Diabe • 
Uııdt bile cıqilcil 

Batalu denm ediyordu: 
Bü.J\ik flımandenlanmızm U ... 

mlik noktasından t.a1ıif bir. hata 
olmak tlzeıe bbul ettikleri 13 W.
cü kolordunun (İran) a doğFq 
- 11118 yu men!mlnden ltlbattıı • 
bütün kıt devam eden taarruz da 
maalesef neticesiz blmıştı, 

lngilwer, Iraktan (Bura) ya 
kadar olmazsa bile (Karne) ye ka. 
du tardedilmeden evvel bu taar
ruz! hareketin icrasını kumandan
larımız arasında hemen hiç itimle 
muvafık &örmüyordu. Buna sade
ce Enver taraftardı. 

Leyman paşa, (Bağdad) ın ziya· 
mı da bu yanlış hareketle allkadar 
görmektedir. 

Leyman paşa hAd.lseyi §llyle aı:ı. 
tatıyor: 

.Su taarruzlar hakkında, 2tJ 
tepinlevvel 1916 tarihinde Ge· 
neral Fon (Selyos) vasıtıısile 

General Ludendorl'a tahriren 
ve ıynl senenin kAnunuevve -
linde (Peles) deki karargilıı u· 
mumlde bizzat !Pfaht'n maltlmat 
vermiştim. 

Xat'lyyen muvaffı~ ib -
timali olmadığı Aalde Mısırın 
zaptı için de 1916 ağusıosuııda 
Süveyı kanalına do~ kuvvei 
seferiye ile yapılan ileri hare • 
ketten blı netice elde ediJeml -
yeceiinJ söylemiftim. 

18,000 lı:işilik muharip kıtaat 
ile yapılan ve bidayetten itiba
ren akamete ve muvafiakiyet
sizllğe mahlı.ı'.bn olan bu hareket, 
o zamanlar sadece (Süveyş) ka
nalını muhafaza etmekle ikt.ila 
eden İngilizleri (Sahra) dan 
beriye çekmiı} ve netice itiba • 
rile bugünkü Filistine solrulma
ları neticesini tevlit etmiştir!• 
Görülüyor ki, Kafkas ve Filistin 

cephelerinde müdafaa vaziyetin
de kalmış ve taarruza geçmemiş 
olsaydık, o cephelerde dört yıl de
ğil, on dört yıl dahi tutunabilir ve 
bwıca zayiat vermeden işin için
den sıynlabilirdik. 

Umumi harpten 80nra, bütün 1n.. 
giliz ne§riyatı gösterdi ki, Filistin
de 1zıı;.ıı.z.ıer hiçbir hareket yap • 
malt taaavvuruııda detlllermlf. 
(Suveyı lı:analı) nı geçmek gibi 
bir cinnete klpılmımıı ve mü -
dafaa cephesinden ayrılmUDıf ol· 
ıaydık, İngilizlere, Mısırdan Fi • 
listine ~lmek .fınatuıı vermi§ ol· 
mı)'U&ktık. 

Kezalik, Kaflı:u Mphednde de 
ayni hatayı illeyen Harbive Na
zın " Bıf)nımandan velilli Enver, 
bu ~ılgınlıklarının neticesinde, o 
cephelerdeki topraklarunızı bof 
yere §ehit kanile bvyamalctan bar 
ka birşey yapmadı .. 

Enver, Kafkas cepheıdnin bu 
korkunç ikıbetinden vicdanında u
fak bir ürperme duymuş olsaydı, · 
kendisinin gideceı;, bır te.k kur • 
tuluş yolu vardı : İntihar. 

IA"'- Var) 

R A O Y Q \ ( Askerlik işleri 
1 Mart 1941 Şobeye davet 

) 

Saat 18.00 Program ve memleket 
aat ayan. 

18.03 Müzik: Radyo cu orkestra
lı (İbrahim Ö7.gür idareaınde) 

18.40 Müzik: Şarkılar. 

llan7er Aaı.ertıı. Şuı.e.Jndeaı 
l - 940 ve daha ev, 1e .i.k.i 7ıUı.rda U.... 

ae ve muadili oku.Ua rdan mezun olan 
lam elılıyetnameliıerın ı Mart 941 la· 
nlı.ınde Mzu-Wı: kıt'""1D& eevkleri .. 
mır iktWısuıdandır. 

2 - Bu prtlan haiz kısa lıizmeW
lerden aalı:erlıklerıne karar verilıruf o-

Maliye Vekaletinden 
Daatelıiz bir kuruıluklana tedaYiilden kal

dınlmaıı hakkında ilin 
Danteı.ız bir Jwruohıklanıı Jel'lııe dantelli bir Jnınışruklu U&ıp w Pl7ala· 

,.. Wl miktarda çıkanJnu, oldultmdaıı dantebiz bir kuruıJuk]anıı 81 mart Hl 
tarihinden aonn ledavülden kaldırılma.a kararJaştınlmıı;;tır. Dantelois bir 1turuı
hıklar l ıılııan Hl 1arlblnden itibaren aılık ledavOl etmlyecelı: ve bu ıarihten iti
,,._ aııcalı. bir ııene müddetle yalım malıandıklarile Cumburiyet Merkez ban.. 
ltuı IUbelttince ve Cumlnıri;yet Mttlı:"" bankası tube>l bulunmıyan yerlerd4o 
Ziraat benkMı rubelerlnce Jı:abul edilebilecektir. 

Elinde dantelsh bir lruruşhık bulunımların bunları malsandıltlarile Cum!nı· 
rl7el Mttkez ve Gıaat bıınhlın fUl>eleriııe tebdil ettırmeled ilin olunur. 

.9035• c12533» 

Meşhur SIN GER .Saatlerı 
Hiçbir um görmeluizio eeki fiyatlarla 
Atılmaktadır. st 'GER aaatinio ltali.-. 

yiikııek, mübayaa teniti faydalıdır. 
ee. - Knmdan - tıınlul I'~ Un 

• • Celllılen • • 28 • 

• • - • • °"' ı.ee " • 
• • Glimllt • • it ıt 

Ucuz outler ba1tik1 tuarrutu temin wlmea. Saatin Jto. 
ıııe.ı yiikselı;, mübayaa şerait! faydalı olmalıdır. TUr
~yecle natınm y!iks•ltliğlle ııölınt bulaa ı; i N G E B 
aaalleri bllUln 1-7daları cimdlr. -
Çtlnkü; cltıer marka aaallerd<n uamlurlaamıfu t.-

mlıl --Çünkü; ~tm.ızda slı:i batl<a saate muhtaç etmez. 
Çllnk1l; aıı bq sene zarfında tamir parası Yerm...tııiz. 

Bu J.nattaıo lılttfacle - lotiyen lalll'a milşlerllerimlz bedelini posla va
"'1ui71e -- •&ıclerd.llılerlıı posla llcretl taratımıza alcl olmalı: tlzere .... 
ı&ıderlllr. 

D j il il A T : Stnıer -ileri t.lanbuıda yıılmz J:mln6nü m8'1rezlndeld ma
"'2amwia uw.r. - İstanbulda tubemlz ralı:tur. 

lliNGER BAATLEIÜ Matıww, İatanbul, Emln6nü caddesi No. 8. 

1941 ikramiyeleri 

T. İş Bankası 
1941 Kilçlk 

Tasarruf hesaplan 

İkramiye pİanı 

1 adet 2000 LlralJk = 2000.- Ura 
s • 1000 • = 3000.- > 
2 • 750 • = 1500.- > 
" • 500 • = 2000.- > 
8 • 2SO • = 2000.- > 

35 • 100 > = 3500.- > 
80 > 60 > = 4000.- • 

aoo • 20 • = sooo~ > 
Keşidtll!'I': 4 Subat, 2 Mayıs, 1 Atus
tos. 3 İkincitetrlıı tarihlerinde ya
pılır. 

Haftalık As
keri icmal 

- --- - .-......:o ==~ -f _:._ ~- ·~ ~ - fi ·. --
~, ' 

- . 

(Dllrdllndl aa7t.daıı devam) 

olsa bilytllı. blrşey ilaide etmeır; 
bunlar ihtimal Tarblusgarptaki İ· ' 
talyaıı zırhlı vasıtalarını kuJJan
:aııak iizere İtalya ve Sicllyadan 
geçm.İi ldlçük müfrezeler olabi -
lirler. Yaptıklan hareket de ni
hayet bir nlimayi§ten ibarettir, 

Sirenalk far lı:taıı taarruza ut -
raclı. Yeni vaziyete göre Tarblm
garbın sür'atle işgali için en kes
tirme is, cenuptan ilerlemek ve 
şimalden bir çıkarma ne bu ha
reketi tamamlamaktır. 

4 - Balkanlarda: 

A.nıavııtlulı.1a fldcletll kıt ve ur 
hüküm 8tirınektedir. Fa.kat Al • 
111anlaruı Bııl&'aristan vasıtaslle 
Balkanlan nilfıu:a başladığı gll.n
denberi İtalyanlar mukavemet et
mek istiyorlar, Avlonya ve Berat 
hiLi İtalyanların elindedir. 

Yerköy - Sellnik arasındaki me
ale kuş bakışı 400 - 500 kilomeı. 
redir. Bulgaristan kdr§Cln atma -
duı ııeçllecek bir koridor olursa, 
zırhlı ve motörlü tümenler için 
ba m88fe asgari bJr haftalık yü
riiyilştlir. Tuna ıtenup oahili illl 
müdafaa hattı idi, bu artık hesa
ba katılamaz.. İkinci müdafaa mm
takası Balkan silsilesi ve geçitle
l'İdir. Fakat bu da Bulgaristan a
ruisi dahilindedir. Ondan sonra 
tabii büyük miniler yoktur. 

Balkanlar ne Uç meçhallil, ne 
de iki meçhullil maadeledir. Bal
kan milletlerinin tarihinde ben 
kilçilk aklımla bu kadar durgun
luk, bu kadar tereddüt ve ayrılık 
yüklü bir devir hatırlamıyorum. 
Ba harpte, bugün içiq değil, is • 
tlkbale ait imklnlar ve prtlar ha
zırlanıyor. Ballutn milletleri o 
istikbale erişmek için birleşmek 
mecburiyetindedirler. Balkanları 

istiJA ile İngiltereyi mağl{lp etmek 
arasında bir m!lnasebet yoktur. 
Almanya Avrnpada tasarladığı 

müsteıııleke plAnını tatbik ediyor; 
bu ilJi nokfayı ayırmak lhımdır. 

Milletlerin hürriyet ve istiklalle • 
rinden, müsavi yaıamnk baklan
.,. sahip olmaktan daha ehemmi· 
yetli gayeler olamaz, 
Alınaaca Geopolitik mecmua • 

ııır.ın ikinci kanun nüshasında 

(Yııııaıı demi:ryoJlanJl.lll sevkul -
cen klymeti) baflıiile yazılmıı 
bir makale gördüm; tetkik Se!A
nik ile llqlı)'OI' ve yine Sel inik lla 
biti7or. 

YugoslayYanm beklenen ceva
bı, Balkan tarihinde milhim bir 
dönilm noktaaı olabilir. Yu&'oslav
ları tanımakta yanılmadımsa, on
ların vereceği cevap kahıamanca 
olacaktır. 

Sovyet Rusyaya gelince; Bal -
kanlıır İngiltere değil, Balkanlı • 
1arm meselesidir. Rusyanın bu 
m.,,.eleyi de, ötekiler &'ibi keoııtaneyi 
başkası için ateşten almak şek • 
linde telakki etmesi, istikbal için 
kendi zararınadır. Almanyacfa s
tikbale dair hazırlanan imk8n va 
şartlara Okranya da dahildir. Ber
linin iktısadi coğrafyası, Mosko -
vaya kadar uzanır. Sovyet Rusya 
o telakkisinde devam ederse, Av
rupa kıt'ası ile büsbütün tecrit e
dilmekten ba§ka bir fayda teınln 
edemez.. 

EN UZAK BıR KtıYLE EN BU
YUK ŞE HıR ARASINOA HıC 
BiR fRRK KAl MADI, BüTüt\ 
DüNYANIN HADıSELERıNı VE 
NE ŞRiYATLARINI AYNI SANi· 
YEDE DiNlEMEK KABiL OLDU 

lAGAt4o 
8RTllR'lllU llADYO ıotAl lıR AHıZEIJlll 

flSGARı DERECEDE CERYAN SARFiYATI 3DRLGA uZERilWE 
FEVKRl.RDE RLl~I YARDIR 

Parakend~ •atıf 7erl: ODEON mağazan istanbııl, Beyoğha h~ 
Caddesı, No. '8/1. Toptan satıı yeri: SuJtanhamam Bamdllıq 

Geçidi No.. '8/58 

il•kii.dca Sulh 1 inci Hukuk Hakimliiinden: 
Vedat, Naile, Muhittin ~ f87lmı .,. mliştettiı:eıı mutuunf 

lan Ü'1tüdarda K°'1it<çaml.u:ad.a Oı;pmar cacldesiııde ıı ve 11/1 No. ıu rıı11 
bal yeri iki bap hanenm iza1eJi IUl'll ~le aıu.r- -hk - .,,ati 
verilmiştir. 

1 - Mezko.r hanelerdeı eqevm 11 No. yu taşıyan aıı,..p hanenin oQ.,,I". 
lmpımıdan &irlldikte zmıin.l malta dl5telJ ufalı: bir antre w buradan tekrar ıJ 
kapı '1e girildikle bir aofa t1zerinde iki oda (sat taraftaki odaclan bir -.1' 
ile mul1ağa aeçilir.) ve bu ııotadan bir kapı na cinldll<ı. bır aralı.it iiurinde ti 
bel! ve :zemini malla döııeli ve lulumbolı kUJ'UIU bulwwı bir mul!ak ve bir o# 
ve buradan yukarıya çıkılim merdlveı altında bir ufalı: kömilrliık ve ea b..,., 
mak merdivenle blrıncl kala çıkıldıkta dar bir sofa flHriııde ild oda ,,.. bu ,ıf 
fadan bir kapı ile llİriJdlkle yaeyana ~ oda ve bu sotadaıı OD ti~ ba~ 
lltmci kala çıloldıkla ballı.onlu bır oda ve dört blllmeli tavan arası rMVcul oldUI" 

2 - libu 11 No. lu banenln arazı.ı dahilinde 11/l kapı num&raSllll ı..,.,.ı 
ft dört kapısı bulunan diğer hanenin orta kapısmdan girlldıkte halen ahır oı-' 
ral< knlJenılan toprak bir malıaJ ve bu mahalden ılı:i ayalı: basamak.la ı;Jkılır ııfl 
lı:apı ile ~ yerli bir ocat> ve bir lıelAlı. buJU11aJ1 bir oda ve bu odada» )I 
ayak merdivenle çı.luldıkta: bir sofa llurinde 4 oda ve bir be~ 're bir Uıvu ~ 
il ve işbu binaıuıı alımda bll:fW< bir umanhk ve 15 No. yu tapyaıı Jnıpııı;~ 
l(irildJıtte büytlk bir ahır mevcut olup 11 No. lu iane muhtacı lamır olduğu ""' 
ifbu 11/1 No. lu hane ele uaalı bir tamire mubtaçlu. Binelarda elektrik ve .,r 
k.o. tesisatı Oİnla7JP içerisinde bir çok ıneyvalı ve meyvasız aCRçlar ve ban:P. ~ 
bostan lt~u ile bir havuzu bulwuuı ve lahmlnen 18 dönllm •ilttannda bır -
malıalli mn>cut ohıp ;yemlali ehU vulru1 tarafında toınam•na (2600) llııı 11<1 tılll 
ı..,. yilz lira kıymet lalımiıı eclilmişllr. 

3 - Satış peflndlr. Milaa7ed"7e 1ft!raJr etmek lltl7enlft :ıı:ıu1ııunmea 101'. 
metin 'll> 7,5 nlııbetinde .,.,. akçeleri Yerma ıt.zımdır. Telllliye -.nı .,., ./trrJ'. 
~ evkaf \llviıt bedeli ~ .,. all ' ı.. -si ve beiedl,ye ~ 
... valof learesi ... ı aahlplerlne aittir. 

4 - Satış 1/4/041 larilWıe müaııdll Sah .ıı1bıtl saat 14 ıea 11 ya kadar Oskil" 
dar 1 inci Sulh Hukuk M•hkemoealnde yapUacaktır. O ııtın Jtıyıneti mubıunm"""' 
Din " 75 ini bulmadıtı lüclirde m~ - &Üll temdit olımarak lklııd arll>f' 
mHı 11/4/941 Cama .rllnil - 1' ten 18 ya lııaciıır devam edeeu ve en çok arttı' 
ııma ilıalei kat'lyeııi icra kıhıı.acalrtır. Satın;ıarıwnm be§ fl\ın zarfınd.ı mabk..,,, 
..........me yatınıması şarttır. Abi lalı.dlrde llıale lıo%ularak bundan J:ıaaJ o 
&arar "" ziyan 'Ye fark ve ıaı. ondan bilA btlkllm tamı.in etlirll...,ktir 

5 - İlbu gayri menkui ilzerinde tapuca mllseecel ve gayri müoeccel bır ıı-1 
salıı'bi olduklarmı iddia edenler var ise UAn tarihinden itibaren 15 giln zarfında vr 
saik ve senedatı kanuni7elerile birlikle mahkeın<?ınize mUracaallan ve aksi haldi 
tapuca müseccel olmıyan bak sahipleri satış paraeının paylapnasındıuı hariç tuW 
lacaltlardır • 

6 - D.ııa ıa.ıa malfunal alın.ü llt!;renleT mahkemenin 940/11 No. lu ızaı.1' 
fUl'U satış dosyasına ve satış memuru olan M.alılı:eme llaşlı:atibıne ve gayrtmenl<U" 
lü görmek iııtiyenler de lı;erislnde oturan hisaedıtriara milı:aeaat etmeleri ve taJı9 
olanların da satış günü muanen saatte Üsldldar 1 inci Sulh HÜkult Mahkemes>JI" 
de hazır bulunmalan lilzumu UAn olunur. 840/11 

19.00 KonU§ma (Günün mese -
leleri) lanların muameleleri teltemmul ettiril- l---------------------------mek ll>ere llinıwde.ıı her ııun ııaaı 19 

Fakat kanaatim fU! Mlişterek 
ve seri bir kararla muhtemel is
tlli telıilikeııl önlenebilir; henliıı 
zaman ve mekan vardır. 

19.15 Müzik: Halk türküleri. 
19.30 Memleket aaat ayarı ve 

ajans haber Jeri. 
19.45 Müzilı:: Radyo fasıl heyeti. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: ~ık prhlar, 
21.15 Konupna (Kitap saati), 
21.30 Müzik: Radyo salon ork-

trası (Violonlst Necip Atkın ida.. 
resinde) 

1. WeniJııer. V~a kay>kçıları 
flll'kısı 

2. GlinJıa: Madrid'de bir yaz g&
cesi hat.raaı. 

3. Joh. Strauu: Bırak MDi kıı-
caklıyaymı, ey dünya. 

•• Zielırer; Operet valsi. 
5. Braııcucci: Elveda, aşlımı. 
e. Fletc.ber: Suit. 
22.30 :Memleket nat ayan, ajana 

haberleri, ziraat, esham • tahvillt, 
kambiyo. nukut borsaaı (Fıat). 

22.50 Konuşma (iııgilizıce • yal-
nız kJsa dalga postasile) 

22.50 Müzilt: Cazband (Pl) (saat 
23.10 a kadar yalnız uzun dalga ile) 

23.25/23.30 Yarınki program ve 
ltapBDlf. 

ıtahJp '" ıı.,mulıarrlrl: Elem bnl Buloa llelrl7•• Dlnl<Mrll: Cevdet Jtaral>llpa 
4'lll 'l'l:LGR4h MATMMN 

dan 12 ye kadar 11Ube7• milracaaı et
meleri liwndı.. 

3 - İlbu ilan davellJe yerine kaim 
olup ~"" nam1anoa davell)fe •önde
~. 

IUclıÜJ' Mtafflt '1ıbellnd ... : 
Şu.bemızcie b,rıUı mahll subay erat 

ve ııehıt .ııetimlennin 941 yoklamıw 
l Mart 94! lanlunden itibaren Salı, 
Perwembe, Cuırıaneoi ~ yapıla
calı.ur. 

~ ııllfua cüzdam raJ)Of' ve 
lltr1Wltiye cU.zdaıılaıVle JDilra<a&Uan 
ilıılD oluour. 

Yerli Bmlainii AM- ş.ı ' ' : 
312 ili 332 doiUJnlu ilıo.iyaı eratın 

JOl<lmaa ıürıl~d ~ çık<uılmıftır. 
AW<adarlam ilin olunan ııılnlerde 

aat 9 diıl.O 12 ye kadar ,.olrl•melan 

içın Nutuı bilvlyet cuzdanı, llı:ameıe~ 
k.lt><lı, bır toı.op-af ile 11Ui>e7e mtınaca
allıın. 

312 not. 24, 25, 28 Şubat 1141, aı.s 
Do&. 3, .. 6 Mart 1141, .314 Doi . •• 10, il 
JUrt 1141, 315 Doi. 12, 13, 17 Mart 941, 
316 Doi. 11, ı.u, 20 Jılart 1141, 317 Doe. 
2-l, 25, 28 Kart 941, 3!8 Doe. 27, 28, H 
Macı 1141, 819 Doi. 1, 2, 3 Niean 1141, 
320 Doi. 1, 7, 8 Nian 1141, 3:U Doi. 11, 
10, U Nlazı 941, 322 Doj. 14, 15, il 
N1'8Jı 1141, 323 Dot. 17, 18. 21 Niaaa 
1141, 324 Doj. 24, 25, 28 Niaan 1141, 325 
Do&. 211, 30 Nısan, 2 Mayıs 1141, 321 
Dot. 5, 8, 7 Mayuı 9U, 327 Doi. 8, 9, 
12 Mayıs 1141, 328 Dot. 13, 14, U Ma-
7ıa 941, 329 Dot. 18, %0, 21 M.ayıa 1141, 
S30 Dot. 22, 23, 28 Mayıa 941, 331 Dof. 
27, 28, 211Mqu1141, J32 Dot. .. -
7». ~ ' Bulı'U 1141. 

Hayriye Lisesi Müdürlüğünden: 
Üçüncü tak&lt 1 martta başlıya cağından martın onuncu gunune 

Yerköy - Seliııilı. bir av tor -
bası olabilir. 

kadar taksitlerini ve:uı.eye yatırma yan talebenin mekteple alakası. kesi-1--------------

leceği ilin olunUJ'. ~ Çocuk Hekimi ~ 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Tablm • Tııllmbuıe P•la No. • 

Gayrimenkul satış ilanına ilave . Pazardan maada her gün oaat 
.._IA den IODrL Tel: 401Z .. I ,..,;;;:ı 

Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkatipliğinden: 
27/2/941 tarihinde çıkan 1427 No. lu Son T•lgraf gazetesindeki 

ilanda yazılı müzayede günleri aşağıda yazılı olduğu veçhile tashih 
ve ilave edilınıştır: 

Birı.ııci açık arttırmalan 24/ 3/941 tarihine müsadif pazartesi 
günu saat 14 den 16 ya kadar Beyoğlu Sulh mahkemeleri kalem 
odası.l>dan başkitıplik nezdinde yapılacaktır. Arttırma bedeli mu· 
hammen kıymetin yüzde yetmiş beşinı bulmadığı takdirde en son 
arttıranın taahhüdü balı:I kalmak üzere ikinci arttırmanın 3/4/941 
tarıhine tesadüf eden perşembe günü sa;ıt 14 den 16 ya kadar icra 
edilerek en çok arttuana kat'l olarak ihale edileceği tasbihan ilin 
olunur. (3225) 

DOKTOR 
•atız Cemaı 

LOKMAN BEKİM 
DABİLİYE MCn:HA.ssısı 

Diyuıyoln 104 
............... ıı.rt: !.I - .. T91: usw 

-

.TABVİg 
MART 1941 

CUMARTESi 

1 1 
Ay 3·Kasım114 

V..ai Vakit Ezani 
u.d. 

- d. 
7 37 Gtloq 12 40 

13 27 Öğle 7 29 
16 33 İkindi 9 35 
18 58 Alqam 12 00 
'10 27 Yata 1 31 
5 59 lm.U . · 11 01 

Umumi acentalıiı: lıt.aobul, Bahçekapı Kutlu ban No. ti' 

Kuleli askeri lisesi müdürlüğünden: ,.., 
Eulell Aakerl LLuc!rıe ıtrmı,.e ı.tek1i olup ta taşralarda ıubele~, İstaJ!Iııl .... 

da dotruca mektebe müracaat etmif olanlardan sımflarında dönekliti o]J?Jı! f)I 
bQUln &ilme ,arllannı imiz balıman ve ayol zamanda ıirif evraJwıı teJ<•ı;::'o• 
eWnnlf olan, ı.tekUlerln lmllhanlan yapılmak üzere 7 Mart 941 euma ~ 
_, 9 da Kuleli Laesinde bulunmalan ve bu Prible melı:tepı. i>ulunll'O' 
llalr;larılU ka;tbıdrrskleri .lllııı oluııur. (HU) 


