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EN SON TELOB BA LE i EBE AKŞAM. GAZETESi 

İıulgarlardan 1 !<lisura'da bi_r 
cıçzk hesap is- ltalyan muk~~ıl 
iemenin zama- taarru~~ p~s
n z ! e 'miştir kürtuldu 

-
Çörçil'in ifıaatı kartısında 
Bulgar Kralın ve Bulgar 
nıiUctine dii§en vazife der
hal hakikati aydınlatına!' 
olmalıdır. Ne dünya vazı· 
Yetinin, ne de Bulgariıt~· 
na komtu ol n devletle~ın 
rtık oy lam ıiya~et~~ 
~ iki yüzlülüğe taham~u· 
1ii k lmamıttır· Buls~ıı
landan aon ıözünü ıat& 
ınek dahi 7c:rindc olaca.k· 
tır. 

·---==-~~~" 
? ~: ETE~1 iZZET BENIC_! ........ 

Çörçlin ifşaatı BulgarbıtaD bak. 
kındn bu 15Ülwılar<ha ınuhnfaz~;.~ıı 
~uulı. dawu ıuphe ve tereddü u 
ite .kadar haklı ve yerinde oldu • 
i'unu bir defa aha ıeyi& eııneJd.e. 
tlir, 

Bir • ei ubıh t• poUtikası-
111 d ima ııdi§ıne rehber tutan 
B 1 . t' -• ve vu. tı g&ru.t içın k.a 1>.,. 
&uh Üllde ctmenın artık z,aınaoı 
r l . wa bur, 

c llll§tir, Sulgarıstan " 
ın · b kıllı ınuba. u t kıl, 1aşama a ... 
~ eden ve bı.r Alman lŞbirlii;ln 
~Ya lecavib.ilne karşı ko)&.O deV· 

&ettir; yahut da dcğıldir. 
S .... _ Bulgar 

obrnnya içtunuıDUi< . 
lıı.•ricj • ti . ııh eden uarı.. . &ıyasc nı ız Ul e. 
aye Nazırının nutkunu tah • f 
ti.erken, N :z.ır fUDU &Oylcnıek ıs ı. 
1or, demiştik: . L 

1_~ iliz n:viz.iyonisdz. Mılli ~e 
~tniz ardır. HarbetnıcYİ i.s.f~ • 
cnıckJe beraber: bu eıııellerıd. 
• • '..in e 
?.İ ha uk ettinnek ı,-
~t kolluyoruz.. 

llllSçukta utuk öyliycn ~!i: 
~ekil 1'' 1 f· b yın' tereddutlu 
ı.. ı o , una . 
11111.r iz.ah ·ı ı n Uiıve ettı: 

ı e şun a kd'r 
-Taarruuı uğradığtnıız ta ~.; 

.ı İstiklalimizi müdafon edecegt 
't'e laıyikc karşı ko) acncız. . 
nulgaristaıun veni niı.ıun gı_r .. 

111 ., • bıt 
ekte tereddiit gôsterrnesı, 

.ı\lnı o ittifakını kabul etmekte 
•tele .,. .. t _ _. bitnraflıkfO .,,os c.rmcm~, 
tl.evorn --' ""· · söylemesi bu . ım.ıcce6ını don 
'ö2f rin Bulgarların AlmnnYB. 
~lecek ir taarruza veya ta%)'ıke 
lıtıukaveınet gösterecekleri kara • 
~d bulundukları ümidini de 
llYandınnıya vesile oldu. fakat, 
blt Uınit hiçbir v kit kendisine h5:' 
liııı elan iipheleri de iı.alc etıneda. 
b-.iına uyanık, daima mUteya~kız, 
... iına tedbirli olarnk suıgarıstn.. 
._._ battı hareketini takip eyle • 
~kte devam ettik ve ona .. yine 
L • • •• tundc 
~ vakit §fipbelerinııSID us 
~ il beyi na 'bati )'•P~~ktıııı 
)t d • ı· ıu .. oster • ugru, seli.met ı yo • 
'-tlctcn eri kalmadık. • 

L ·ı· B - ''·ı'll Çörçilin ıfşn .. 
"Q&I 1% a ~ CA b dcfj_ 

'1tJıd n ıonra, vaziyet ıon • 
't Cclip dnyanmı tır. diş. 
l ÇQrçil, Bulgar~tan J\tnıan b"ı .. 
t · d ·unu ... 

L tının geçuıiş bulun "? . ' v • 
~c A im n tekni yeonının t ·~ 
l~~ ıncydunlnruıd biı.ınct gor .. 
11llğunü Romanyadnki AIJtJaP orç. 
.ı ' 1 ile ge .. 

• y n oıııar 15 

1 n tayyare ı 
d ş r oıer 

Atina 11 (U. - (B.B C.) Atına 
radyosunda dı.i nakş m beynnatta 
bulunan Yunan s(ızcüsil dem~Ur 

.ki: _1.1n11'tft Klisur aunt • 
Yunaıuucu .w• zil 

. yeni zaptettıklerl mev er 
smaa ftalyanlann mukabil taar • 
kJan keudilerine ı;on derece pa· 
~Jıya mal olmuştur. Vaizyet Y~
nanlılar lehine inkışaf etmektedır. 

t.riinu Yunan t yy releri 
Pa2Sl'b- l 

İtalyan n:Onakale hntlannı top an-
ktalanm bombalamı.şlardlr. 

~;.reler dönerlerken İtalyan 
lerl görünmüştür. Bom • 

tayyare ı.ayyarelerine refakat e-
~~=~cı tayyaresi bunlaı·a der
h~ taarruz etmiş, vukun g len ha. 
va muharebesinde 8 Jtalyan tay -

aresl duşurlilmüşlilr. Yunan tay
y 

1 
.,.arar& uğramamışlardır. 

yare crı .., t bomb 
Bu bare.Jclltln ve ngılız ar-

dumnn tayyarelerının harekatı es. 
da vukua gelen muharcbt?de 

nasın . uJ akk k su-12 ftnlyan ıayyaresı m ı a 
tte duşürulmüş, 3 İlalyan tayya-

~i de muhtemel olarak imha edil-

miştir. 

Helada yıkanır- ı 
ken kömür 

zehirinden öld.ü 

fil cı e 
ıerek, ceset mor 

kal dırı 1 

• 

Koska caddcsınde 8 r.u!Yldr:llı 
. 

8 
artımanının doı duncı..: 1 

Gulse: :ıuran doktor NCJlidtn hız· 
katını a Raşcl evvelki gece yıkan -
rnetç .sı haliıya mangal koymuş 

ak uzere k tı 
ın . ndisi de gırerck yı snm::ı"a 
ve ke t Fakat mangal l:•ınıuru 
---~ıanıı.ş ır. 
~ . h'rlemis ve uzun zamnn 
R Şelı ze ı " .. a _ ses sada c;ıkmadı{Jınt go -
baladan balkı halfının knpısını aç -
retı ev 

11 
R şell olü bulmuş

tıklafl za~~i ·e doktoru nlümü 
}ardır·. Be rer:k ce cdı morga kal
fiiphelı go 
dırtınıŞW'· -o-

Bir ;ocu .. ğ~n -~üp
heli cıumu 

. Bostan sokakta 46 
Yenfşehırde Elcni birk ç gün 

da oturan • d~ 
numara kız çocugu un-
evvel 7 ~ylı~ı; b~a'kat iki gim sonra 
yaya getırnııbire ölmüştür. Ölum 
çocuk ~ir~:ıerek ceset morgn kal
şüpheli go k'k ta başlnnınıştır. 
dınlnıış, tah ı .'.:o -

din aş andı 
Bir k8 carnunde oturan Ze-

Galata /\1'3~ kndın mangalın u
kiye ısmınde ı su tenekcsının 
zerındc :&ayna)'~~elıf verlerınden 
devrıınıesıle mu glu hastanesine 
haşlanarak :acyo -s 

ltsunun Bulgaristnn Y0 u k üıe-
~tlt teşcbbilı>Unde bulunma .. 
l't . jpgılıl l\a Olduf.runu haber verı.)~or. isli.. 

§vekilinin bib DlBluınata • 'a 1 ··ıı leınt.st-
l etmeden bunu bÖ.)' e so,, • 

k ıdırıJınış~tı~r.;,,;::::====:::::::== 

(JfGAc""ı(J 
• . ... kaybedece

sız11 .. ~ itnkilD yoktur. Çörçil~ 8.Y: ~~ 
il da Bul r bUk{iınet1J11 

~~ vi harel il\ eylemekte ve bu ne . kııl. 
l!tJ rden hlikômetin haber ıı 

'1 41"'1DI te. 
lı ~ ının mUnıkün ohtıı) ııc 6 ' ·ı. 

liiı ettirmekte ve Bulgar pıJ 
1'lin on dnkiknnın ihtarını yap. 
~•lu dır: •Büyük harpteki bata .. 
•J t kru .. 

,...~ r cımcymız •• >. 'btan ile 
~orçil· bu tnvsıyc ve 1 ı 

'l'lll zn;ıanda henüz Uulgar J{ra 
1 

"' b • • kıtlıc• ~ Qulgnr hukuıncti ıçın 11 

1 
bi.. 

l lltekct etmenin nıünıkün. 0 ~ 
ttt'" •·tcdır ,,.a. 
~ nni de işaret etnıc"' ·dud.a 
"" k t n, Alnı o ordusu bu 

., iıniz bir1:.ey yo .. 
g la Almnııl rla bcnı • 

- Bulgar rokta ıırtı.L: ı)'İce ta-
.. , [JU n •· b Ü 

bcr nıı · · . ın1 yoksa hiı1u ~up e 
yaııuh cttJ ' 

JDi?. b t bu 5 b b bcnd ıı 
n':ıiın Jllll U , d' 
vı . ce,•ap i te ı: . 

bu s~atınc c;ylc obun. Bundn bı. 
_ isten>; ~iıuiz biç birşcy yuk. 

~iın k~Yb~ ~~rk ıııillclİ ynhuz \.'e 
JJiliı'SJn kı, k' de kendine \'C kcn.. 

· f r'' ın berŞC) ıo. nn guvcııir .. 
. . ldio•ıırı . • 

dı un 'lıh'C cuıoı. 
l)iyerck, • 1 biri o1mnktnn 

1 nnlnt n k 

•• •• uy • 
ır e zin Y U G O 

• 
1 r 

Şark vilayetlerine gönderile
cek 8 vagon benzin ne olmuş? 
Petrol limited §İr.ketin bilyil 

mikyasta bir benzin lhtlkin ih • 
b n yapıldığı haber lınmı§tll', lıı. 
bara öre, Şark vll yetlcrlne n. 
derilmek Uzer tir etten imdi e 

:tııdar tın alınını olan 8 v on 

bemin rk vn yt:llcrin ö de. 

rilmemekt~ c 1 t nbu1d tene.. 
kelere doldurul rak tenc'4e b • 
pnda kırk uruş kflr1a ulılmak.. 
ıodu. Bu li tı bilbas ı. :ula ben. 

Al. Darlan 
MI. Peten'e 
halef olacak 

Londra 11 (A.A.)- B 8.C. 
Vi iden Röyter ııjnn ına bildi.. 
riliyor: l\1ar~nl Pclcn vazife. 
sini ifo edemcı.sc Amirol Dıır. 
lan devlet ve bükum t relsi o.. 
lacaktll'. Bu tayın t klliitı esa. 
siye knnununun dördilncil 
maddesine tevfikan yapılmış. 
tır. M rcşal 2G eylfildc Lnvnli 
kendisine lı lef go tcrmlş, 14 
birinci klinunda hem nazırlık. 
tan, hem keudi ine h lef ol • 
mkkt o ezletmi ti. 

t dır. Petrol limited §1r eti tctJd. 
ata 1başlamı tll'. 

S mhiy ttnr bir ı:at rk vilL 
Jetine gönderil benzinlerin vü. 
radmıda vil yet kamlan ca. ı . B~lg~n Balkcmlatı!a wziyetinl g6!terir harita: Kcılm ok?.anfan 1fU}candaJe Dobricodc tahakkuk 
rafınd malın geldiği blldirUdi. etti~leri h~efı, ~ğıdaki tohaklruk ettirmek istedikkri Akde1ıiz malrreci lı.t:d --(ini gostenyor. YuJ:~mdo 

ini böyle bir ihtikarın lmkfuıs12 ro.l.da~ çızgilı ok Almanların ev"elri g~ikleri Wikanıeti gö teri•yOf'. Btt.nu.nla beraber, Altr'.ar.l..rn 
örihım ine ra en ht .. ·esaik mdi doğruda. doiinıva .Ror • .anyadcm ttvkiyaı vapmlaan da muht ·meldıT. , 

ibraz etme.nin mümkün olduğu n 
v tahkikata b şlandığıru o) lemiş. 

tlr. Bundun aonra Şnrk vilayetle. 
rine gönderilecek bcn%İnlcr için 
dnha sıkı bir kontrol kon c ktır. 

Esir edilen bir 
• 

ita/yan 
Generali hasla 

a attı-

m a e ftl· 
e hayret edlyo 
Kahire 11 (A.A.) - M1sırda es:ir 

edilm~ olan İtalyan Generali Ber. 
ganıoli hastaland1ğından hastane
ye kaldırılmıştır. 

General, İngiliz motbrlü kuvvet
lerinin Bingazıde hıılyanlarm rıc'at 

hattını kesm~ olmalnrınn pek ıı -
yade hayret ett Jtııi ylemtştir. 

Ingiliz BQfVekilı Çörçil 

BU G A 

Nutuk, Türk 
matbuatında 
nasıl kar-
şı landı? 

Bu 
l 

m 
z 
rı 

Ç&çJl'tn bu nutkunda, &UtanlaJ'l
d:ın, bllhn Bulgortstandnn ba:hseı
ıncsı memlekctlmi.ı matbuntında bü
yük bir allı.kıt Ue knrıılannıışur. Bu 
aııbah ve ö le üttrı cııu., biltUn 
azetclerimlz liulgıırı.stanuı vazıyelln

dt:n bnhsctmekt.cdir 
•İkdam> gazete lnd Abidin Da\' 

• dtyor ki: cÇörçUin beyanı:ıtındnki rcv
(0 va.mı 5 loct aıaJ'fMÜ) Bulgar K ,.clı Borl • 

Cezaevlerinde 36 bin mahkum varmış! eski hata
yı yapmamalı 

mu le sa- ile ı n k 
tzcı adligege 1 elden idaresi 

teslim edildi !cararla tırıldı 

! 
Hapishaneler Umum l\1üdürü şehrimize geldi. 
Nafia işlerinde çalışacak mahkumlar ayrılıyor 

Orta 
!'eni 
kara 
den 

v o 
1 ngiliı Bnşv ekili Çörçilin geçen 

giin söylcdıgi nutku yazmıştık. 
Ancak Anadolu ajan:;ı nutkun Bal

6 üccar"'n da sor
gul rı ı p t v

f o undul r 
Milli K runm.ı Kanun muhalif 

h:ıreb. Uer ul n del yı dUn ~nml:ıd 
S muhtclnr satıcı y :abın.; rak rnUdde-
lumumföğ vcrtlnu~)erd .Bu esnaf 

iWl.Uırdır: 1 
(Den ı 15 J'fada) 

Ma lar iskelelerdo 
bekle ilmiyecek, 
yeni tari e 'apılda 

Arı.k;ıı ad.an \:.lıtllrildlğın gor , ep. 
(ilığin tek cldcu İdare!I Ç'll' l ı.kık 
1ııpun ko "llsyon m ;arsiııl dtın bıtır
mıştl.r. Ko rusyonwı verd ., k ra cö
ıe, Türle b..ndır.ılı fj.<'.'.p ı wJı. cl<it'Q 

(D ıunı: S bıcıl DJ"fada) 
Adliye Vekaleti hap haneler u. 

mum müdürü B. Baha Arıkan dun 
Ankaradan ~ehrım!ze gelmiştır. 
lstnnbuJ ve Uskudar ceza evlerin· 
de tetkiknt yapıp bırkaç gün sonra 
Anknraya dönecektir. 

mııhkfım gönderilerek bu müesse
selerin de .kadroları genişlet.ile • 
cektır. k anlara temas eden kısm mı p k ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-:,...._..;; 

Diğer taraftan maJıkumlnrın na
fıa işlerinde daho geniş mıkyasta 
çalıştırılmaları karnrlnştınlmıştır. 

İnlr:ılı, Zonguldak ve Karııbük 
ceza evlerine yeniden şehrimiz ce- ı 
zn evlerinden ve diger yerlerden 

T rablusa doğru 
T1"ab1u.sgarp cephesinden gelen 

ha.herler, Trablusgarbe hat:a hıl • 
cumlctnnm şiddcılendurim biltlirıt -
meldedir. lltıddi ıcıtında muhaTe. 
benin ta.lıii icaplanndnn of em bu 
hareket, bugünkü şartlar altında 
ayrı bir ma,ıa almaktadır Yani 
General Vayvel ordusu Tnıblıısıı 
kadaT çölü de g ~erek, bu.mya u
laşacaktır. 

Za!eıı Binmui!}i alem motörtü 
kuvı.-etlerden Heri kolların çoktan 
Trablusqarbe dogru çcHe dalmış 
bulunmaktadır. Şu anla,.Potlıyor ki 
yakın günt.crdc lJiılqazi .sü~izi 11i· 
bi. bir sürprl: daha bekliycbılıriz. 

lngilız kuvvetleri Elcıceyla'ya 
varmışlardır ki, !ııırası, TrabLusa 
giden sahıl yolunda ılk r.ıcr1ıııl<-dir. 

Sirenaik'i tamam.ile ellerine gc· 
rırmi~ olan lngiliz kmmctlf?1'i Trab
lusaarp ile Sırcr.aik hududu fı.u. 

Halen memleketimiz hapısha • 
Ierinde mevkuf bulunarnk ceza 
müddetlerinin sonunu bekliycn 
36 bin kadar mahkum vardır. Ve 
bunlard:ın 7 bini mütccnvizinden 
ilk partıde nafıa işlerinde istifade 
knbildir. Nafıa işler.ndc kullanı -
labilecek mahkumlar p yderpey 
avıılmaktadrılar. 

Bir çocuk 
oto üs 

altında kaldı 

Fren yapan otobüs 
bir köftecinin cam-

kısa olarak vcrrei~tl. Ajans bu kıs. 
mı da ayrıca bı1d rmıştır. ÇorçH 
biHııu;sa ~unları sövlemckt dır: 
·Eğer butün Balkan mıllelleri 

birlik olurlursa, ve İngiltere, Tür
kiye tnrnımdan yardım görerek, 
bırlikte hareket ederlerse, A vru -
- nın cenubu şnrkı nde bunları 
yenm ğe k. fj miktarda Almon ora 
du hava k ıvv('tkri top':ınab 11n -

1 1fa4a) 

larını parçaladı Alın ·ı ti Şoför ustafamn idaresın:tak' an pı o arı 
otobüs evveUd gün Sirkccid ı: ge. I U J • f 
çerken birdenbire Clminc & y:.,~ırıd:ı g a r ana 
Alb rt isoundc bır çocuk ı;ıkmı~ - G• • 
hr. Otobüs oldukça sür'atli ~ t 1 ! 
tığınden şo!orun ir n ya 'nl l"tna 
ra~men durmamış ve çocug \nr -
ı:. rak altına alın:; lır. ~of ya resn1 i mahfilleri 

Bu sırada şoCor kazayı ö lemek • • 
için direksiyonu en birdcnb: e k.r. bu gıbı haber 
dığından otobüs köfteci Safinam. l ) . 
dükkanına dn ç~rp rak camekan- a an te ~zıp 
krı parçalamıştır. 

( tobüs durdu'{tnn soımı, Albert 
knnlıır lçfode t ke klcr n.Jtmcian 
çıkarılmış 'c bir bncnğınm kırıl -
dığı "c b:ı~ınJan d a~ır yar l n • 

ve idd;
ediyor 

ÇERÇEVE ,. 

liri 
NEciP 1''AZlL KJSAKOnm 

İn~ilizlerin harp m rdı gün. 
de ıu uııJ) on lııgılıı. lirasuu geç.. 
mış; 15 mıl)oıı duGru d yuk.. 
elıyormt . ~un 12 mılyun ın.. 
ihı. lir ı dı)chm: Yani bıum 

p ra ile ağı yu arı cund 8G 
milyon_, mck f'ned 4 mit. 
yar 380 mil) on İngiliz; ve 31 
milyar 390 mil)on l'ürk lira ı.. 

iş milyonlar 1-adro unu aı • 
tıktan sonrn herhangi bir m ıı. 
rufı buylik umun bulüınlcri L. 
çindc k vr ııı k r.orl şır; kli • 
çük znmnn b Hüınlcrloc inelim: 
Günde 86 milyon Türk lirası de.. 
dik ya; günün her sn t, her d~ 
kika ve her saniy ini fa ıhı ız 
olarak iş ve fn liyet zemini ka. 
bul edersek, yanı ne U) u, ne 
istirahnt ,:ne dalgınlık, n bir. 
şey, Jngiliz harp ma rafı sııott 
takriben 3 mil,> on bın 1 urk 
lirası .. D kil da 
nlycd bin I~ ... 

Bunun ne deme olduğunu 
snukayese1i bir ckilde nlnnın 

için, senelik ıunsrar yel fuıu bi. 
zim paramızla şa~ı yukarı 360 
milyonlu b ' r devlet but~c ıni 
ele nlmnh ·•~ Hem d s.nd c 
harp değil, bOtüıı bir d \l t 
butçcsini!. 

kada 600, unlycdc 10 'l'mk 
llraiı... 

llcdığim gibi, saniyede bin 
Tiırk hraluı. ın Jız h11r p ııı 
rafı, 24 saatlik uııım her ı,uııı. 
y mı aş ve ıaatıycl ı.e.nui ı h.11. 

bul etllguruı.c gorcdır. Uu1u 
uat i~ :t.a1J1Jlnı hc.sabil derlı 1 
~af 3 mı L .)U el.r. !:t u._ 

lede 3 bin, da& 
alle 19 milyon 
Ba günlın ~4 tint ı 1 sız 

İw ~ e (anLJ el :r. llo.llı nbl .ı ~ ı .. p 
~ili.)' c.ic bu.ı lu • uı w u. t:. ı 

ore şimdi bu h 3' J ur., 1: 
Bu masraf ne e..ncktır bıh. 

or mu unu:ı?. 
Şıp, §IPr ~ıp di) e hızla hıı.b 

a zındao yag1nur d1ıı ılaıan IJ(). 

alan bir oluguu d od b uıa 

bın liralık hır li.otğıt .) Um\ thı. 
:m ı.- Hem d b .ıı ı t uu • 

!le mnl t altına l mıs bi. 
er JirahJdıır... nuu ın {lli ·n 
luk birkaç dak h n ı "o 

i~inc bir kirt' ıt pıırça ı dti t 

mu, mu\ % ne all bull ktı.r • 
t .. rafın hacmi Uı..-.sı d 

tas ,. ur da h ~ galiba: 
Namütca i bir 1:rvct m dr .. 

ni uıerinc ohırmu ı k d r 
dü ünümiz ki, tek nni e uyu. 
ınd n, dinlt'ntncdı.-n, ~t"mı•den. 

içmeden, 'üxiinU k ım dnn \' 
tcriui silınl•dcn, jdcrlın nfz.ı 

gıbl bti~ iık bir nd ılın için 
nniycdc birer \•ahit ht$ bilo 

yuzcr lirnlık banl..-ııotl r atmıya 
mur_ ~~, t .... are oıc)'

ıl ~ nnu ve Bulgar )_, . ·ıı 
ifllll r.ı Alman tckni ycnlerını 

tlin nuı arla. 
tı g çmiş dahi olsa, . .. t ka-

tı 'n snlim yolu en duru 
ta... ' b üı. Un
h' '. ~çmck hu usunda en taz. 

- Jı nı 13ulg11ristnn ny • 
ııe 1;ııybcder.;cbıışlıı do istil lnlini 
bcdcr \'C cP jııacoakl h, lıerh ide 
kaybeyler il uıası ı~w gl'lt n 

•. ü dört aç • • 

1 
rinde bulunan A ıa Delbnıa'dan 
garbe dnğru ılcrı 1 arck •tlerıne de· 

f ı:am cdıyoriar. 220 ktlomctr cm. rı 
(D v : 6 lncl t da) 

aldığı gurülmu tur 
Yaralı çocuk baygın bir halde 

b&staııcye kaldırılmış ~ofor yı:ıka
lanarak thh.kikat b a•ımı 1.ır, 

Nevyork, 11 (A.A)-(Ko. 
lombiya radyo u) Sofyo. res
mi mahf illeı·inde Uulg ris
tandaki tayy re meyd nl n
nm Almanlar tar fmd n İ§
gal edildiği b beri tekzip e
diliyor. 

Höyle bir ütç ofu top kön 
masrnf ı yu rıda i cf snnevt 
nınsraf1n yütd biridir. GUnd 
860 bin. firuıtle 3G in, d ki 

t lngiliılcr bu üt.un aL 
l ndan kalkacak H bu )iikiı 
iktııı;adi in lilıamı ı da korkunç 
fmile ala ak m t! .. 

~ı vu.rdır. Bu da; Alrnıını~l 
(Devamı: ~ lsıcıJ '4 

göt.UU • dlr• 
nuıı:arısıaıı 



1 Taksim 

YENi iLiM ı - -
lHTIKAR 

izde zincirle usulü ih-
tikarın ba ladıgınd n habel'
dar muını:ı:?. Gazetelerin •""" 
d;ği afsilita ıöre, bazı tüc • 
car, bir mAlı. birbirlCTİne dew 
etn ek suretile, piyaaada, bir 
zincirleme ihtikir .&atemi ,,. 
cude ıetinniflu. 

1 deposu 
1 ş· mdiki deponun ~ 
kılıp yer altında bir 
depo inşası kararlaştı 

Kuyruklu ihtikirdan bah
aedi di, zincirli ihtikir mey • 
dana çıktı. 

Görüyoraunuz ya.. ihtikar 
deyip ııeçmeyın.. Bu, miihlm 
bir ilim balini aldı.. Bin bir 
çeıidi var. 

LÜKS . --
lDDIASI 

eli Maiaz•nın lülu olduiu 
iddiuı kabul edilmemiı ve. 
red olnnmııı Bunların için • 
den biri, fU mit&!iayı d-. 
yan etmiı: 

- Efendim, biz, lüka ol • 
••Z"k, idare edemeyiz. Biz, 

- az, yüzde yüz kir etmeli • 
yiz. Çiinki, bWID .murah1111z 
çoktar. 

Eh, bn kaGar eababı m~ 
be karııaıad&, bu zavallı fa • 
kir ( 1) majazaJara lülu ol • 
mU: halda verilmez mi, ca • 
mm?. Zavallılar. D&Sıl geçİl>
ainler?. 

HiKAYE 

ÇALINMIŞ Jll ~ 

Maruf m"1aarrirlerimiz:len 
birinin yazdıjı bir hikaye, ı 
vaktile, çok ıüzel bulunarak, 
mekteplerde okunan bir anto
lojinin içil. alınmıı! 

Gel za.man, ııit zaman,~ 

latılmıt ki. bu la.ikiye, o mu • 
lııarrir tarafuıdaa yazalmamıı

hr. Eaerin aah. çok mqhur bir 
fraıwa muAarriria.UMiir ... hl
zim nwburir be7 de, tnm.. 
duymadan ocadaıı adapte o• 
clivemıit! 

Şimdi, kıyamet kopuyor. 
Vay efendim. bu, naaıl İf di • 
JOrlar. 

Bizce muharrire kızmamalı. 
O antolijiyi ricude ııetirenı.. 
rin ceh!jne hayret etmeli ki. 
en ınethm sarp muharrirleri
nin eserlerinden dahi bihaJ.e.. 
ılirler. 

ÇENBP! 

BUHRANI 

Tramvaylana bulımamıy
ekaiii nedir, biliyorllWluz, 
.leğil mi? Bandaj! 

Bu nane, tekerlıelı:lerin ü -
:Mrindeki çelik ~ber İmİf ! 

Mejer, bitin l1tanbul bal. 
lı:mm çektifi sdruıb bir çen • 
lııer yüzündea. Halbuki, koe 
lı:oca sa cg1rı. •• bu .-...... -
pks 'ıı~. 

ı....&.Me,,.. ..... ...._ 
si .. llaJNtl 

AHMET RAUF 

Taksim meydanındaki su depo
lannm yıkılmam için tetkikler ya
pılmak tadır. Bunou yerine yeral • 
tında bir d<!pO tn!ll edihneai ita -
rarlaşl ınlmıştır. Bu taloclırde Tak
sim meydanı bu taraflarında ~ 
nişletilecek ft IU depolııruun ıırb 
tarafına merdlftn.ler inşa edile -
cektir. Diğf!r taraftan Taksim staıL 
yomunun caddey<o bakan lwmı -
nın yıkılması ~ de dün bir ırıö
teahhi<le ihale olunmuştur. Yıkıl
ma işine yw:kında başlanacak w 
yıkılan yenle cİnöniı ge7.gisi. :rol-
lan yaza ·kadar açılmış olaca.!rtK. 

Yakacık JOllan 
yz. ılacah 

yakacı lt "°'ı.n için ~lediyecıe 
bu yıl 3000 li.ra aynhnıştır. Fakat 
bu para çok az görü lmÜ4 arttınl • 
ınası isteımı ı.tir. Dİğft' W-aflaa 
ilende burada bazı ?Ol.lar genışle
tllen.lı: ve y.,.U ..tıalar yapıla -
caktır. 

&ftÇfJK BAB'EBLEB 

ViLAYET n BELEDIYE.ı -+ Şehir ~t:rvou utioller& .. ıı.
sıli.ttan da bir mıkıar venlerek t..et-
tih"9ri ve Çocuk Tiyatrcsunun da 
miısta;I blitıQe ile ld- teUdlt olua
malctadır. 

+ Şe!ılr M- buırım s:ıat H a 
lıoplıuıaca!Wr. 

+ Tepebq, indeki Şehir ~ 
;,aınııı......., , ........ - 7akmdo )'1° 

.la.Jacalc ve buru..ı umumı. n1ecca.nt bir 
bahçe ıı.. ıoe ~- Yanmdakl 
erkı Halit ~ı..., bu )'lU da ıur~ 
veril-ıtur, S...ıJdaı 1aüpler b<le 
vardır. 

MAARiF, UNIVERSITE: 

+ ı:ı.nsltı6 ...,.a borlara l[ideıı O.
o1cul ve lliıe ~!on s<>rWurse b.
laruı derhal tardı lnUvU..luıl ca&IJ 1Jot 
~eleri afiUd&rl&r.ı btldınlmiJ1ır. 
+ İstanbul ı1k ıedrisat mu!ettiş.en

ıı.in birinci devre tdıişlt'n oona ~ 
tir. lkJnct devre "'1'\:ı.,rln• Mactuı o.,.. 
Ianılacak Ye r.aıı:. aörecet. ınu ... Uıntle'TlD 
isimleri c1e veıw... IKt ,_ı.a bıJdiD
-ur. * Dün '!mb 5 C1 Be' o fnde ya:pt

Jan Kız ~lil@n Vole)'t>e! m•darmda 
QUnlwriye< X... 1-ıııı ~ Y0"7-

bolcWan Sifli Tonlı.lu ı.-ıı •rl<•d
Janru 6,15 y~rel< plıp ı•tm,Ieniır. 

inönU - İslaabul x,. 1 11elller lıa...
laşmaamda da İnllnülüle< 7 ,15 ka...
mışlard.ır. 

TiCARET oe SAN AYiı 

.. Dtın ........... 400 bin llrabk 
ilıncaı 1ap14rufı.r. Bu n~yanda Mı
ll&ra yapnıt tiia.ı, ııa-. Almıuı71t71l 
yaprak tUtwı ve m.u.htet.ıl mem.Jek.eı.ıı.. 

.. da o>a.ılt ~lir. 
+ Silivn yuıtunlu Pl7-.ra çılrt>

ıı-a bonlaı'ııı blleli oLanıt •lll
meydM veven.ımem.t ı-.u .U...
darlara bildmlaıtW. 

+ JWerlnd.e Ut v• tel bolal baho
rıaruann 5 ..... - 11&111...ır.a Tıcaı« 
Müdürlüğüne hlober Y«Tneleri ~ 
riyet.i it()nııl-·1•"· • 

llOTEFERJtlKı 

+ P'lt!Me ıt&nıA>al mahallesinde 
Yra+er .UiJnda $ numarada otu
nw Yalwp luu lılelihat Özyi!relt ..-. 
ya çöp almti, ç6pler- bırdenbıre paru-
yarak ......... •ta:daiini tututtur-
_....,., ..- !Lan1eilt ,.,ı...ı 

7WJI. MeWt.a&. Ş.,U 1;Ual lfNtanM=e 
~tir. 
+ıı:-~ _,,...... 

..._ .._ m • H. )'al)-

- .. h ... t ........... da 

~-~. 

Son T elgrafrn Edebi Tefrikası : 25 

BILLOR KÖŞK 
BÜYOK AŞK ROMANI 

SELAMI iZZET 
- H09 geldin! dedi 1 
Ccu;.ı.l ırnnesinın el.ini öptü, ~/ 

ra y uzune baktı: 

- Maşallah dedi, -..i ~ iyi 
- um aıuıt?!_ 

Zt"!ıre hanım oğl ım11 şöyle bir 

öptu, dudaklanru yanağına yazı 
dok ndurap çekti: 

- Çok şukir ~- Gel ba
bl:;n ..• . 

Y ·kan çıkhlar. Zehra Çemaljn 

eda .aımwıı açtı: 

- Odan oldujtu gıôi duruyor da
m; sen J'(ll"ubn•ışwndırr, elini yü
siinu 7ı.kıı., be.. de fabrilı:ıı.ya bdn 
piryun. •. Sut w buÇtlkia .-... 
ıriDı. sofraya~' 

Yeşilkıiyde ~hiçbir trJ' 
,.oktu, Ne Zehra değı'1zıtştı, ne de 
fil kü<'iilı: oda. Herşey yerli yen.
de. eskisi gibi, ~ gibı dunı -
)'Ordu ... Yatak, dolap. yazı .ınasaa, 
m•anm üstt.lnde bıra-ktığı iot.ap

lan, berşey ~ eııkis:i gibı idi.. 
Senelerdenlı«ı hiç bırşeyin ~ 
~ her ~ yerli yeıindıl 
obnaa, bıra1ctı,tı gibi durması Ce
mali şaşala~ Ceketini çıkar.. 
dı, musluğa citti Elini y\İ2unil yr 
brkcn her öınicfuı lllya düşbi -
1ümi. ~- Annesini r .. 
edeniyeceldi. •--een iıı.&tçı ola 
annegjnin 1' • 1 .. imkiıın 

JllD&ııu. 
Qqinlp !IPtı b 'eı llP' I 

Vazııe a IAkı 
Aşağıioı oku)'llCağ ım bfıc!IM, 

ııaytA profesör ve kıymetli dq J'L 
litika muharriri 11' yta Şlllı.rtl 

Biiban'ın uaklrttici bU hatı .. dnr. 
Pariıte tahsll~e ffl.lm, .,yar, Mr 

pansiyonda oturuyortlum. ocıa-, 
keıulisiae a1dJı 5 frank wırdip 

lıir hizaetçi .luıduı silip SÜpÜriL. 

pır, yııtağım.ı )'aJllJM', döoje , .ia 
muşam.b&511U cilalıyortlu. 

Bir cüıı, ö&-Je iisui odama gel. 
.tiın. Katlna, mllfllmbaları cilila.. 
maili mqguldü. Kendisine: 

- Şimdi çalqacafUD, mupa • 
lıaJan IGllr& cililarsmaz, deıüm. 

Kadna, peki, dedi, çıktı, sitti. 
Bırka~ enn llOIU'a, o(le vaktia. 

den birın daha evvel udama geL 
diın. Baktım, kadw ylııe mufllll'
baları cilAlam•kl• mefCUL Boı ... 
fa keııcüabuı: 

- Odamı ~yle bir siipilrlla, TL 
taimu dıi:ı; !tın yctiflr, dedim, ma. 
pmbalan :..rıada bir dlilasaıııa, 
kili 

Kaclm, yine, ...,ki, dedi. 
Arad&ıı birlıç cJin ıreçmi .i. Fa. 

kii.lletle btt der dinledıın. Soara, 
her zamandan daha erken eve pi. 
dim. Ne ıröreyim, kadın, yİ1ıe mu. 
pmbaları cl.lilıyorda. Kendi•ine: 

- Cilıi. istemem, demiştim. Sill 
ylııe yapıyorsuııuz, etrafı şğyle bir 1 
topJayın, kifl .• 

Kadın basa tn enabı verdi: 

- Fa.kat, hdeıı aytla 5 frank 
alı)'onam. Si:z lıu panı ı ı. a, ba 
~eri Prıaekliji:lıu ~iı. " rıyoı'5u.. 
ııuz. 

S.ym Hüeyiıı .. ltrtı Baban, 
hu eski bal ı, bizd~ !esef 

az olan iş 'e vuile ahlıilwuı lt.ir 
misal d.iye anla ı. 

Hakikata, etr f nıu bak nır. 
Bir çoğurJı z, al lğımıs paradan 
iaha u Ç>lh'11Jllk :roflanııı ara • 
llUU m.ıyıı?, 

RESAT FEYZi 

Ar ba rpa11 
ya'fl'a. öl 

Bir hafta kadar evvel Üsküdar. 
da Ha..ran Güldar isminde bir ara
bacının arabası altında Jıalan ve 
ağır surette yara!anmış bir halde 

Haydarpaşa Nİİ!llune hastanesine 
kaldırılan 5 yaşında ~ dtiıı 
ölmüstür. Suçlu Hasan adliyeye 
~. 

Yani k6y okulları 
Vılıiyet, maarif müdürlüğü İıı • 

taııbula bağlı köylerde yeni okul

lar açmak üzere tetkl.lıJer yapmak

tadırlar. Evvelce ~a bat -
lanmış köy okullan haztran.a kadar 
tamamlanacaJt ve bundan sonra 
yeni okullann inşasına b~lana -
calı:tır. Sili\Ti ve Şile kazalarınm 
her koyünde mektep yapılmıştır. 

Şimdi diğer kazalara ve bu arada 
Yalovaya ehenuniyel verilecektir. 

Yeni çocuk kltlp. 
llanelel'I 

Şehı:ıu muhtelil yerlerinde ye -
niden cocıık kütüphaneleri teaia 

edilmt>S! için tetkikler yapılmalı: -
tadır. Bu kütüphanelerde bilha.a 

ilk mektep çocuklarının istifade e
debileceği kitaplar bulunacaktır. 
Xütüphaaelerin yerleri maarif ide
reııi tanfmdan "9bit .ruJecelttlr. 

\ıaiında hbmetçi ycmejin hazır ol. 
duğunu haber yerdi. 

Annesini aotra başında buldu. 
Yemelc odası genış, yüksek ta

vanlı, duvarları lanbrili, tertemiz 

bir odaydı. Bu odada, köşkün, her 
yeri gibı, insana bir büaneL hı.ai, 
vekar. ihtiyat, mlcin telkin edi. 
yorou. ,&ir yade bir tek boz görüa
mil}'<lrdıı. Her yer pırıl pırı.lıdı. 

Cemal annesinin karşısına otuı:. 
du. Zehra hanım peçetesini göğsü
ne ihtimamla iliştirirken: 

- Çok acıkmL'jSındır! dedi. 
Zehranın kullandığı hizmetçi de, 

kendisi gibi surat.sız; orta y~h bir 
Ermeni kadını idi. Yemek verdi; 
fak.al oda<lan ancak başka bir ye
mek getırıne.lı: lçin çıktığından, 

yalnız kalamayan ana oğul isle -
dik '~ri gibi konuşamadılar. 

Cemal kı:okardeşini, eniştesini 
mordu. 

- 1ki3I dıe !ytltt; damadırndwn 
~ memnunınn- Onlar burada ra. 
hat edemediler, Bakırköyde bir 
lı:öııık yaptırd.ılıı.r- Herlı:eıı başka • 
lllnımı delil. lıeDcli rabetmı .. • 

Sakalar, seyyar sucular için de 
esaslı hükümler kondu 

Belediye ıııhiıM iflm müdürm
ğünce hazırluııp şehir mecıuu
kabul olunan yeni ısula:r talimat • 
namesinin ta lbılWıe btışlanı.lmJ4 • 
tır. Buna gfue .War üç gnıpe ar 
rılmışlardır. 

ı - Terkos, !:bnalı, feb,ir sulan. 
2 - Kuyu ve sanuç t&nındM:I. 

sular. 
3-Me~llllan. 

Bütün sanayi w ticaret ma
seleri ile han, otel, apartunaa gibi 
toplu ikamet mahallerinde ve ha
mam gibi temizlik yerlerinde sar. 
ruç ve kuyu sulan kullanılmıya -
caktır. Memba .sulan da kova, l1lllf' 
raba ve hortum gibi vasıtalarla bo
şaltılıp tammııyacak, bel~yeoe 
ko01trol ctilmı~ alümonY\ltn ve gal. 
Yanize edllınI., aaç kaplarda taşına. 
caktır. Dük.lı:iuı haricine veya hal
kın göremlyeceği derecede çok 
yük.sek yerlere konulmuş, yahut 
yere gömülmüş depolardan el tu -
lı.nnbası ile veya bL5ka şekPde su 
alıp satmak yasak edilmiştir. Bar
dakla su satan yerlerde kuV\-etli 
cereyanlı b"ll bulunacak ve bardak
lar o cereyanla el değdirllmeden 
),kanacaktır. Seyyar sucular ve 
sakolar da ko\"a. te!!ll, bakraç gibi 
icaplarla ll1J &atmıva le ve sulann 
su kaplarının içindt'n kepçe gibi 
aletlerle alıp bardağa lroyımyacak. 
l:ırcfır. 
Sakaların tcnekelerı sık srl< mu

ayene olunacak ve sırtta sakıılıılı: 

Ut'iyyeıı yapa.lmıyacU1u-. ... • 
belediye reisi.iti •elıalıtı peyder -
pey kaldırmak .kararmda buhm -
maktadır. 

Memba Suı-ı için Hiikümlar 

Yeni talimatmmıe, memba sula
nnda bazı tesi&a tın vücude getl • 
rilmesi.n.i de imirdlr. Bilh
memba sulan mazbut kaplarda _. 

iri! ve bu kaplıı:r talimatnamesinin 
tarif ettiıti ııekilde imal edileceke 
tir. Günlük sular fişelere otoma -
ti]ı: vesaiUe doldurulacaktır. 

Memba sulan şekerci, tütüncil 
ve saire gibi muayyen ba7.l yerlerde 
satılııcaktır. Memba sulan sahiplen 
olan eşbas veya müe1GeselE'r bu au.. 
larm membalaruıda beledfyeııiıı 

tarif ettiği ~e tesisat vücude 
ge'lirınefe mecburdurlu. Halen bıı 
tesisatın mühim bir .kıs.nu ikmal 
edilmiştir. Bu l.ellisat vücude geti
rilmedikçe sat~ menedilecektir. 

Tecblzatı tamam
ı anan ekipler 
Şehrin pasif korunma ekiplerine 

yeni gaz maskeleri, gaz elbiseleri 
ve hava l.ücumlan esnasında kul. 
!anmak üzere vesait ahnaalı:tır. 

Şill"<livc kadar bq ekipin bütün 
techlıalı tamamlanmı~tır. D!~er
lı?rinin tamamlanması i~·ın 25 bin 
lira tahtjsat aynlrrnstır. 

~~~ ADLİYEVePOLİS-J
Aşk yüzünden boyacılığı bıra
kıp kemancılığa kalkışan genç ! 

--------.. ~-------
t stracı AU aan•atllir elup menmell 
l(ill ko11servataara devama başıamıJ ı 
Birinci a!tJr ceza mahkemesmde 

dün enteresan bir davaya bakıl -
mıştır. Hadile şudUl": 
Beyoğlunda Büyükziba civarın

da ayakkabı boyacılığı yapan Ali 
iamlnde bir genç ınahallelerinO. 

oturan N azınlye adında bir kadına 
iışı.lı: olmuş ia.kat Nazmiye: 

- Ben boyacı ile d.e~l bir aan
atk5rla evleneceğim .• Hayatımda 
yanız kocamı seveceğim!.> diyip 
Alinin aşkını nddetmiştir. 

Bunun üzerine de Ali bir kem• 
tedarik ederek koı:ı.servutuara de. 
vaına karar vermiş ve bu suretle 
aşk uğrunda aan'atklr (!) olmak 
aznille lı:onservatuara kaydolmuf
tur. 

Nazmiye lae buna alayla muka
bele etmiştir. 
Niha~ bir güıı Ali Küçülcziba 

sokağında.ki kahvede otururken 
Nazmiye geçmiş, Ali bllap pefi
ne takılmlf ve ~ ilAru • et • 
IIW!k H;in bu fırsatı ganimet bil -
ıniştir. Fakat yüz bulamayıp ta 
genç ltadınm ltmdindm kaçtığım 
görünce tepesi atmış ve tabanea -
smı çekince lı:açmağa baflıyan Naz
miyenin arkasından o da takibe 

ŞÜlıÜJ'<)r artık. .. Gekliğini haber 
verdim, gece p-üşürsün • 

- Fabrika işleri na611 gidiyor? 
- Şöyle böyle .. Yalnız rakipler 

QOğalclı .. Her halde senın işlcrın de 
fena olmasa gerek. .• Bır de ortalı: 
aldığına göre ... 

- Hem de çok iyi bir adam. 
- Dil<kat et, insan kendinden 

başka hiç kimseye itnnat etme • 
melidır ... Sen de işi ıırrip lstan -
bulda oturduğuna göre fabrika o
nun elin@ kahrıış oluyor .. 

- Dinlenm.,ğe ve bıraz da eğ. 
~mej!e ihtiyaC"ım vardı.' 

Zehrsa Hnun gözlerinde, müıı.. 
tehzi bir ifade belirdi; omuz sillı:tl 
ve bu dinlenmek ihtiyacının ne 
dernek olduğunu lı.eşfetmı, bir 
eda ne: 

- Sl!llin bileceğin ~ dedi. Her 
hnldc blhlen zengin olup fabrikayı 
kapam2k f'ıkrındt' olınasan gerek-. 
Dur l akalım. <l'ı l-.a gençsın !.. Bana 
söylemek istedıkın şeyler nedır' 

Cemal masıınm etrafında dola
şan hizmetçiye bir göz attı: 

- Yemeltt.en aonra lwn~ 
dedi 

başlamı.ştır. Büyükzibaya ı;aprn.lf -
lar ve Nazmiye Öjeni.nfo evıne gi. 
rerelı: .ikinci kata kendi oda!llna 
çıkmış. ar kasından Ali de ayni c>
daya girerek ilri el ateş etmı.ştir. 

Çıkan Jı:urşun1ardan biri Nazmi~ 
yi yaralamıştır. Bunun üzerinf' bo
y&cı Ali yakalanmış ve adlıyeye 

'ftl'ilmi$tir. 

11 AMME ŞAHİDİ NE DiYOS! 

Mahkeme, bu hadisede 10 kadar 
i.mme şahidi dinlerun iş. hepsi cı,,, 
va:k'ayı töyle anlatmı laTdır_ Dün 
din1enen müdafaa şahitlerinden 
kahveci Acem Ali ise: 

- Nazmiye kahveye gelir, gider .. 
Bu adamdan para isterdi. Ablama 
8 linı borcun v~ 'X!I', der alır .. 
Çorapçıya boreı.mı var ver, der ıe
ne 4 lira alır, fistan lazım., ver der 
1 lira alır, bize 8, 10 gaııoz ısmarla 
der, llllll.arlattırır. Bütün bunlan 
bu zavalh Ali cı. 'V'erir ve öderdi> 
dem~. 

Mahkemeye pterilen bu f&biL 
l.erin dördünc&ü gelınem~Llr. Bu
nun celbi için >&l'ar edip e~ 
meorkufa soruldu. 

- Uterim. dem4-
Ve dava şalın celbine lı:alm,.tır. 

Zehra başını salladı. sözü de • 
ğl.'!lirdl &fradan kalkıp kahve -
lerini de içtikten sonra Zehra pen
cereden bağa baktı: 

- İstersen biraz dolaşalım! dedi 
Cerral a~ık havada söylenen 8ÖL 

lerin havaya dağılacağından kork
tuğu iç.in anııe..inin bu teklifine 
yanaımadı: 

Yukarı çıkı:p odanda ltonuşaU: 
~ daha iyi olur. 
Oğlunun ne demek ist.ediğiııi aıı

lıyamıyornıuş gi.bı baktıktan ~ 
kaşlarını çattı: 

- Ha ... Şımdi anladım.,, Btı p
ce rahat rahal konu.şuruz. 

- Gece Feıidunla Faika gı.Je • 
cek ... Ben senmle yııl nıı: konuşmak 
l.stiyorum. 

- Öyleyse fabrikaya gidelim. 
Ben bulunmazİıam ambalijlan ~ 
tan savma yapıy-0rlar. 

Bahçeve çı.Jrtılar, iki yanı W -
!anlı düzgün bir yoldan fabrikaya 
girdiler; üst katta, küçük bir odadıa 
oturdular. 

Zehra pence~ arl<asmı d<in -
~ ıaık lıaqıeırıcia oturan~ 

Oniversitenia Sul tanahmetıeki 
kimya eıutttüııil binasınm ibtiya • 
ca ldfi gelmediği hakkında y apt -

lan ıikJyeler artllllŞ 'ft bunwı &
arlrıe ymi bir bina yııpt)maııı lca
rarlaştınl mı.ştır. 

Bu hususta bir pcırjc hazırlan • 
mı.ştır. Projeye göre yeni eMtıtd 
Bal.lcanlann en modenı. bir kimya 
enstitüsü olacaktır. 
Diğer taraftan bunun in..

Jradıı:r mevcut binada bezı t..aıaı. 

yapılarak ge~lelile<.'t!'ktir. 

B6yle a aç 
budamak olm•z 

Belediye bahçeler müdürfültl 
toehrin bahçe ve caddelerindeki a
ğaçlan budatma~ başlamaktadır, 

Fakat bazı miitehassıs kimseler bil
basııa çınar af:ac;larının budan: ı
sının doğru olamıyacağını. ve bu

danma isinin dt çok fena bir lı:iL 
de yapıldığını söy lemekledirler. 

Ezcümle Tepe bap behçesirıdelı:i 
ağaçların çok güdük bir şekilde 
budanmak yüzünden Jnıruyııcqı 

ileri siirülmke!ed'r. 

Diğer taraftan kesilen ağaç dal
lanrun yakılaca.~ düsiincesıle bu
dama işleri ifrati bir şekilde ya -
pıldığı da söylenmektedir. Ağaç 

bU<lıunası böyle olrruyacağına gö
re ala adarların d.kU.Ue barelı:.et. 
leri icabetmektedir. 

Şahitlik ihtikar kon
trollannı azaltıyormuş 

Son günlerde ihtilir h~ 
çoğalmıştır. Kontröl işlerile mq -
gul olan memurlar da çalışmala -
nnı azaltmı~laı'dır. Buna ıır~p 
her gün mahkemelerde görülınelı
te o;.arr birçok ihtikar davalarında 
IUÇ\i tesbit et~ olan mt'murlann 
da şahit olaro.k dinlenm<!'k~ olu -
f\>dur. Bir CW. koni.rol merrmr -
lan bergün bır mahkemeye ııa -
biU.iğe git~~e mecbur oltnalı\a 

ve bu yüzden asıl vazifelerıni :ra
pamamaktadırlar. 

--<>--

Sarhoş mütecaviz 
Sultanahmet meydanında 24 nu

marada oturan Mehmet evvellı:i 

gece zil zurna ııarhoş olmuş ve ö
nüne gelene ı;a~mağa başla."'14 ° 

tır. Bu sırad~ KüçükayMOfyada o
turan Hüseyin ile kavgaya tutu • 
'8!'8k elinden ve yüzünden bıçllla 
yaralam~. yptişen bekçi ve poliır
ler tarafından karakola götürül 0 

m~ür. Karakolda polislerin ütt
rine hücuma yeltenen suçlu hak
kında takibata başlanmıştır 

Aktif Müdafaa Tecrübai 
Ha:ınrlıldan 

İlkbaharda yapılacak büyük ha
va denemesi için şimdiden hazır
hklar yapılmaktadır. Bilh~ tftı
riıı aktif müdafauına taallı11c ede

cek olan bu deneme işile hava mü. 
da!aa genel komutanlığı meşgul 
olmaktadır. Denemenin ne ~kil

de w ne günfi yapllacağı tamamen 
komutanlık tarafından tesbit edile
cek ve alılkadar dahtier de d.ahil 
olduğu halde günü günü herkesten 
gizli tutulacaktır. 

maliJı yüzüne vuruyol'du. Zehra: 
- Söyle balı:ahm dedi, lelli din. 

liyonun. 

Cemalin kaçındığı An gelip çat • 
mı.ştı: Bir türlü nereden ve na.al 
başlıyacağını bilemiyordu. 

Zehra oğlunun dara geldiğini 
fıırkeW; fakat Cemallıı neden hu 
derece sıkıldıl!mı, bu .tıntının w
bebini anlıyamamı.ştı, tamamile 
başka bir şey tasavvur et.ın.lşti: 

- Sana pqin söyliyeyim Cemal 
dedi, eger para !stiyeceksen vere -
mem, çünkü yak ..• basen bana he
nüz gırtlağına lı.adıır borçlusua,,. 

Cemal gülürnAedi: 

- Para mevzunlıahs değil anne.. 
Uzun zaınsndarıberi bir kadınla be. 
raber ya'Wlığırru bıliyorsun.. .. Bu 
kadının kim olduğunu da biliyor -
sun. •. Ll.'ınarun kocası hayatta iken 
bu kad nın benimlP yaşamasım hoı 
görnıemiştın_ O zaman belki hak 0 

h idin ... Fakat bugün vaziyet cı.
ği~ti; kocası öldü. Leman dul ka.1-
dı. 

y nJ 
Ya%all: 

İtalyaı:.ı.. AlriJ.:adaki b ime 
tiııııı ölçiist1nu tarif cd bılnıek İÇ 11• 

•kal""'eu. .... ı..dlin""1!lı kullanma~ ' 
icap ediyor. Çilnkiı Katı retto IJI 

tı~eki hn metin derece 
sini ancak lı:opcırcı.o k('lİme ı lı 

edebilir. iıaiya, Alınaıl} aya t>I 
üç seuedenbttf bir ittıfalUa ba 

,bulunmasms ro~ncn. hıpttcre 

Frıuısa ile girifti~ çeti.n bir 
zarlıkta bü)iik mrı:.Iaıtller te 
etlll<teıı MIUl'a 19U ı;.cn i ilk 

barında b rbe iştırak etmışti. 19 
senesi ilkhalıaruıdan 1917 sen 
sonbaharlDll udar İıulya old 
yerde sayıp dwdu • .Nıha)et 191 
senesfniD bır\nci leştin ayı St>n 
rma doğru Jtal) ım cqıbesine fl'Pll&lil 
len Alman fırkaları Avn uryu 
kerleriııin de işt rakıle Vencdı 
doirn taarnaa geçtiler. İtalya 

brr hezimete ugrııdı. KDlll hır 
maa içiD<le V eyaldın 

mıihim bır kısmı Al ıılann eli 

riae ~ Alıı l yıız ıl 
ilia esir a.W.ılar. ·r y m l<ıp 

çok külliyetli harp •ıa•~emesi · 
tiııam ettiler. Yirmı b~ kılome 
reye kadar yaklaştıkları v~ıı 
'l"hriıri almaları bir gün mesel 
iken, FraUAıZ ve İnı:ıtız lut'al 0 troou 
Lumbardiya o\·olarrru asarak it• 
yanların yardımurn koştular 

Alman taarruzu 1- raı • ı askeri 
riııın yardınıilc durd ı ııldu. 1'111~.ıl 
laıibte ne\I kt•nıl ııc ıuJfırus il 
hezimet oldu::Undan kcndı adı 
lan kaporeltu kcl.m<~lle tanf cd 
mektedir. 

Şimdi ftal) anın Afrıka ehzinı 
nl izah edeb lm•k iyn d gene 
kel'm~yi kullanmak ırap etuı 
tedir. lU.ısırı .-e Suv<') şı de geçi 
ceiı.lerini bildiren ltal) au aıa k.aı 
şı taarruz, iki ay un d, J nni 9 lıı 

rinci kanun.da ba .ium r. sıl 
Ilarranldc bozula~ 1.\1 ır .;.tiJI 
ordusu• bir deb daha ı:.zeicJ 
T<>lmıb k..ı.ar italyaıılar, ~ 

velce hazırladıkJan ısl.hJı.aimı.ıı'f'llıal 
sekilerek tehi• lerı m " aa e 
ie çalışın !ardır, ~'ak.at bu 111i» 
tahkem ~lurler, ital) ııalar 

birer tuııalı olmllJlur. <,,oliı idi 
faklaruıa alao ın lııler, yürüyft 
italyu.ları ıaaluı rıt altı.a al 

mışlar n istılol<aınlnr ı;.ndelı:i 11 
kerleri esir l'tmı~ cı rf r. Tobrıl' 
tan sonra İta!~ an a kerleri şelıİ'' 
!ere çekilmemişlerd r Açıkta • 
ğüşınete ~alıvnışlar, n mm•'' 
fak olamayın<& çekilml !erdir. 11

,...'"
1

" 

bu.ki Demeden sonra, arazin111 fi' 
:liyeti, müdafaa harbi yapınağa .,,.... _ _, 

elverişli idi. İngilizleria en bilY
siir'atle ilerleyışleri Demeden 
ra olmuştur. •"ilhalı:ikıı Tobrukııı' 
iwlindea sonra lııı:iliz kuvveıl -.~ 
ikiye ayrılm:şlıırdır: Bm •ahil il" ~ 
yunca ilerlemuı, digcrı de ccn"' 
tan Malı.aile üzerinden doğru Bil' 
ırui üserine yürünıilşlür. 

Bıoga:ı.ıuın ıtı:alile İtalyan ' 
mali Afrika in1paratorlu .. unun .,., .. -• 
k.ısmı ta.mnmife İngılıılcrin el•"' 
geçmiş bulunuyor. Bu şark k~~ 
nı, garp kısmtııdan nyıran 

bir çöl ftT'ılır lı:i, lngilıdrrin 
süiti ~ek Trabhu&'Brba Sİ.,' 
eekleri ~rfidiro. "it 

Bununla beraber ,.Bincazini• 
pli İııgiliz kuvvetleri içıu biİY' 
bir nferdir. Bunua 1Bmuf6nt1 t1' il_ 
lamalı: için bir Alman gazeıe.i \ı; 
Tebrıık işpl eıılildilten aoara ~-• 
tlıiı ınab.leyi hatalamalt fayr: 
ılır. Fnnkfurter Zeituoır ıraııe 
bu vesile ile demiştir ki: 

- Tobruiuıı ifpli lı.at'i bir 
&iliz zaferi adtledileınu. ı·....,.· ... • 
ler .Pınali Afrikada kat'! zafer..,. 
unabilaıit olıaak içia Mü..., 
doiruya İtal)'a)'1 istihdaf ed.,. , 
harekete ila elarak ku llamJalı~ 
cek olıı.a Biapai;ri elleıiae P'T 'tiıı 
meleri liz•md.ır. 

Filhakika Alman anııı, Sl~ 
da asker ve kara lınvvelleri ? 
etmesi ve Frııaan:larda&ı TllJI f 
Bizerta tayyan lis&ünü eli.ne I' 
çinneie çalışmu•, BiııcuiııiO ~ 
gilizler taraimdaıı ~liııdeD ",ti 
ya için doğacak tehlikelere ~t# 
dil,ünülmq tedbirler ola~ 

Katan ya, Bİlllaai. Biserta, ..,,, 
ruk bütlia lıualar, Alma1l)' 

miltteiilı:i olaıı İtalyaya ve~ 
renia eslıl ıaütteiiki olaıı Fr' I' 
ya ait üslerdir. Bu lialeri9 ,,J _J 
ğqtirmesi, Frama ıribi i~ .. 
da yediği aiır dubeı. ..,~ 
de, arka pli.na çekilerek nail p .JI 
sab-ini ~ltenye "' 1'~ 
78,. *-kef'iii·· d·'fH..,,,, -
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Harp bafledt bafhyah 
. ı.- .,.öre tazelenen 

ıneYSllDIJU' • 
6Wllle.r vardD'. 1 bahar 

lirken Abnanlann ne 
ge • d" ... bahsi de f 1 
yapacagı d 

. daha ıncrakl açıl ı. 

J? 
i . 

- Tekmil diınyııda 42 ton ncı 

nıcvcuttur: defa Mısırlılnr tar -
- cııın ılk •ıl evvel .> pılını ıır. 

:fından 8000 ->_ .. h ;,,.indekı telefon 
T ""'ndra ~·" "Y' ı_•• 

- ,µv )dugu 1..nm 11 '11.U-
. ucuce konu ' 

t~eı-ı 68 defa dolaştnnl§· 
reıarzı ~ 

. ecftırinl, bıraJı;ınır- ~ 
ıcactın - ıuca ob3 aıın"'n çağmnm. 

veı bıtaklfl.1% Y ıınncnlzi nıçın çaiı-
Fftek _ eanıın. 

reoaıcsuuıT ğltdır ruı ... 
ıtw91tlan 

ıtarın - ____.o--

j111tuıan 
h8fl!I dişl~~ gelir? 

ffOC8 - iaı son UZ) takın di.1-
(TeredclfilS 

TnJiıbe -
le!'· -~ıınr>='~~ 

~ tlÇ yı bıleıne.t· 
- Bir sdant he~i en buvu sırrı 
_ :Muvaffakiye n 

oe,saretıir. na kadar ~ 
_ Bir adam 60 yıışı ondan 

h-0 ısnmaz. 
·yıemekten ~ hatip olur. 

80 ~endi ke.ndınc 
nra da l>o d,ir. Fa-

so .. ek ınüh1ın btT şey 
- DuŞDl ~a]June.k da-

""kten sonra 
kat d\i:ı-tU . 
ha mühi,nldir· ak yorubnagt icap 

- Çok çalışın l nl:ır ise işle • 
çabUk yoru rd 

eıınez. evkle sarılmıynnla ır 
rlııc aşkla, ş ronağı 0Jaylaş

- Tebessun1 yaş Uhncğe n.lışı -
:ı:ıayatta hep g 

tını"· 
DJJ· 

! 
• t) c 

yazan : ETEM iZZET EiEI IC§ 
-~~~~ 

di kcııd nizi bar 2 

ita Qti orsunuz? Hu 
clııb do. u o ı 

r i> 

Bir gazete, giizd bir h4V 
Ju r.>eriyor: Maarif u haleti, 
yeni bir kamın proj · haza• 
lamak üzere tct ikl ~ • 
laml§ta. 

Bide, edebi eserlerin te • 
lil hakkı bir uarip manzaTa 
aruder. Müellifin hakkı ta .. 
mamen temin edilmi;. midir? 
a6la.. 

Bizde, müellif, e eriya en 
mağdur, en zavallı İnı;an .. 
dır. ~iicade getirdi.... er İ .. 

'in .zaman smletmi ir, giiz 
mını döhmiiıtür, la at, bunan 
maddi istifadesi bQfkalarına 
aittir. Geli i güzel, bire eri a· 
lırlar, eviTirler, çevirirler, ye
ni bir tab'ını yaparlar, para 
kaz,anırlar. 

Bizde, kitapç~ yani tabi d 
, 0 hazanan ad a:rzdu. Kazan· 
cı belki normaldır. Fakat, e
"" sahibi müellife nazaran 
fazlada. 

lı emlekettc fikir mah lle
rini arttumak için müellili ko. 
"'mak, ona =ervet, re/ah te .. 
min etmek lazımdır. 

Yeni telif kanunu projesi, 
muhtaf olduğ muz di iplini 
koyarsa, umumi kült ır n mı· 
na hayırlı bir i yapılm " o ur. 

BURHAN CEVAT 

Evlerde il· çların tartı ıle ıes hı 

zordur. OnWl ~ın erı) a tak • 
rıbf olarak. tartı kaşıkla tnyın e.. 
d:ilir. Bu takr bi h p aa v ti 

f}')Y edır: Adi kahve kaş g 5 gram, 
tatlı kıışıgı 10 gram, yemek · 
şıği 15 gram 

Hıılk dııinde bu h:ışt.al ı cPa
cavrrı hasUılığı> derler. \'Ueudü 
ron derece dermansız bımkllğı ı
çm hastalıga bu isim veri Ur 
Şimdi bv uun yerine cGrip> kc
lımcslnı kullıııu7orlnr. llastal , 
uıremc. bnş ıı rısı. vücudd.l .kırık
lık, dermnıuıızlık, bo z r:ıh:ıwı.ı
lı n, oksüriik gibi ol!ımeUerle kcn· 
dinı go..""tcrtr. 

:Uazn,n hastanın dilı kirli ve 
rı olur. i.ştah , k:.ı1ma g ı ev n 
ıar olur. Hnsta uyku dah uyuya
mıız. Bir kaç gün kinde ge t.'

cek bt,r baltalık zannedıllr. Fn.k t. 
UlyıkUe tcdan t'd~, bir k ç 
hnfln devam eder. Zatnme gibi 
cı r h talı ı ı fbUl t 
bu U valıhn olur 

Ateşı kesmek ı n ı,50 grrun sul
!ato, 2 gram anUp n, 2 gram bl· 
knrixlruıt de suıu ka~rok, 10 
k da ayırmalı 'Ç'e günde beş 
nesini ikişer sııat fasıl 1 aı
m . 

Ihla ıur v çay almak t.a .iyidir. 
na ta iyilcştiJ1ı g ı, kuı km v 
kola hu .ısnl nndan ve turun( k ~ 
l> ıt:u şun bund:ın müsavi mlktar
dn yaıpılrn~ muknvvı n. çlardıın 
günde üç kahViı l:nŞlğı l.çınek d r
ınansızlığı giderir. 

Bu hastalığın nekahet zamanın-
®• yağmurlu havalarda soka 
ıJ..-mamak, iyi istirahat etmclc, 

azıc'lk nez.! e.>erleri gö
za an k t' en h ma

ma gitmemek lhırndır. 

m .. lu bir 

MA • • 
ı -

r , 
urş cu böyle diyi 

ka oz ası 

Turşucu Mihal, K.ayzervarl bur- ı 
mn ır bıyıklı, balık etınde, alko. 
lizmden k zarmış hissini v.erc.n kır
mw yuzlü bir am... Bar Mi· 
hal da\ acıdır. Dava ettıği de, o. 
tuz be5 yaşlarında kadar, ı, ı gı • 
ymmış, kerli ferli bir i<fh. Şimdi, 
Barba Mihalin derdini dinleyece -
ğiz: 

- Beyi hiç tarum m.. Ge~n ge.. 
cc ilk defa dükkanıma g ldi.. Ben 
turşucuyum.. Hem eski, hem ıyi 

turşucu ... Benim turşulıınm b şka 
bir dükkanda bulunm z .. Eşı, em· 
sdı varsa domina!. Be oyle 
turşular var<lır ki, m 1 u dm 
tt• u, kelek turşusu, zıvat tur

"l3?1Car, salgam, armut, kiraz 
• ıle bulunur. B nım tur .. 

şu ar a beraber insan parm k -
lannı ~er de !arkında bıle olmaz. 
Kırk sene hizmet etlim tur cm -
lu .. Mendıli, lrra\ lı tur u ap.ı 
sam «aman bu ne guzel lu uymuş; 

ne turşusu kıızum?• di)e yerler. 
(B rba Mi'ıal davasını anlatmı • 
) or, adeta reklamını ya· 1\ or.} tur-
ulanm, söz kaldırmaz, Gecen ge. 

ce bey eldı .. Yeni kurdu ıurn ulA 
sarm ak turşusundan istedi. Bir 
k a 25 kuru luk sar<fım, Vt'l -

dm. On beş )irmı dakika sonra, 
el nde tursu k5fudile geldi 

- Bu ne biçım tur u? S 0 n bu 
tuı unu al da başına çal! Paramı 
ge.rı ver! dedi. 

B n inirli bir adamım . Turs:u
ma lı1f sô lendi mi keyfim kııçar. 
sonra, ba ına çal <iiye :kufür cdi. 
yor. Parnyı da gerı istı ·or. Esnaf
lıkta adet değ.ldır. Satılan mal ge· 
ri alınmaz. 

- Srıtılan malı alamayız! dedim. 
- Ben öyle bir aldırun ki sana, 

görürsün! dedi. Benim de kafam 
ızdı. 
- Çık dükkanımdan dı~arı .. Şim. 

di polı e attırırım! dedım. Küfür 
etti. «Sensin!. ocdim. rm 
turşusunun kavanozunu kald rınca 
kafama vurdu, Turşu, ~rekat pul 
ş edcvdi. Yoksa kara.,, tLm 

par.çalnmrdı. Bakın .. Alnımd ha· 
liı yerleri var .. Camlar kesii. 

Pulluk kavanoıla beraoor turşu
d n zararım on beş lırn .. DokLora 
da on lira ver<iim. Çok istcn•em .•. 
50 lirn da zarar ziyan .. Ilcpsi yel. 
rnfa ıbeş liranın içinde ... Ceza gör. 
mesini, hapis yatmasını istem m. 
Çünkü sarhoştu_ Sarho lukla bır 
i.şt r :> nptı .. Hapisten nffron ort m. 
H pımız sariıo luk ·aptık. Biliriz. 

Usla Mıhal söylıyec.-ckl rım bu
ratla bitırdi.. Oturdu .. 

Dava edilen Naııf a a kalktı.. 
&kalım o ne diyor? 

- Ben, özü sözü doğru bir ada. 
mım .. İşı, oldugu gibı anlat cağım. 
Arkadaşım Münir benı evfo da
vet etti Daha ~ ark d l r da 
davetliydi. Evli olan arkada ların 
rulelcri de vardı. Kadınlı cr.k ·li 
hemen on on ikı kişı sofranın ba
şında toplanmıştık. Dnvetliler ara.. 
smda Madam Llda admdn 'birısi de 
vardı. Epey içtikten oonra, Lida, 

- Ah! dedi. Sosis olsaydı , 
hardalla j eseydik .. B yılının. Na-

1 ıf B y. Siz çıksanız belki bulur • 
unuz ... 

den bir y istıyccek d mıu ki .. 
- O bnldc? 
Onun ne demek istcdig ini 

ani!\ :ım mı ım 'c d<'me i tc. 
d ıni d~ ruın nnluuunuınıştım. 
G J bn?. 

Yt zımıe b akaldı, ualim ce.. 
di 

a ış .•• 
Ne7.ırkct ıcabı çıkıp sıs r 

1izun geldi. Paltomu gıyıp çı:ktml. 
Dolnşt m dolaştım, bir yerde sıo • 
sm bulamadım. Dönerken buı;.bü -
tiln elım boş dônmıyeyım diye me
zeltk biraz dil, biraz b lık yumur • 
tn ı aldım. Yürürken yolumun 
nndc bir turşucu dukkanı gördilm. 
Turşu, iyi mezedir. Hele arnusak 
turşusuna dayanıuna un. Dükkil-
11a gırdirn. Bır pulluk şiŞC'de, ywn.. 
ruk gibi sarrnısaklardan j npılmış 
snrmısak turşusu vardı. A ım su
landı .. Yirmi beş kunışuHt da tul'f;!U 
nldıın. Sarmısak tursu u iyı olursa 
fcvkal de bir scyd r .. Dovum ol
maz ... MBEanı b .. ıdı a. 
çıp bir t koy UK • Bıl n v r, 
b ı en vnr Onun ıçın, k 
tur unu cia sofra b nda u ın u
~ nl tını.. Evvel , turşudan 
Mad m Lida nld .. Bir dış sar • 
m!Sll edi Ded ıd· 

- Nn f Bey. Bu ir 
ahlm sarmı ak .. Amm 
de ode kokusu var. 

O ar ık Y 'anın re k ı S 
ra da bır diş sarımsak soyup a • 
zına ntmıstı .. 

- A, N if Be·· ded . Sızı kan
dırmı l r .. BJ tur u d:ı n o mn:ım 
ki. Sarmısak, sır \ i bıl çekm • 
mı .. Adeta bildi mız armısakt n 
OO!ıka b r ce ıl .. 
Hıç bir "C e c nnam .. Her 

şey ivi hoş amma, nld .. nma c. 
lem nı. 
Kalktım ... Paltomu t krar giy • 

dim .. Sannısakları küğıd le ber • 
her nlıp tursucuya geldim .. Tur -
şucu tezgahın başında bir şi~,(' dik
miş, rakı içivord ı Beni goruncc 
yı..unrııf!ıJe n mnı silip sordu: 

- Ne ıstiyorsunuz? 
- Ne ıstıyecegim? .. Par mı ı 

istiyorum. Bu ne biçim turı;u?. Böy. 
le samısak turşusu mu olur? dedım. 

- Sen s rnusak turşusundan ne 
anlar ın' Bunu, ağzının t d nı i
lcnJer yer .. Bilmedığın yı nlma
saydın! demez mı ? 

Demek b n a zımın tadını bil • 
mivorum .• Sanmc:ak turşusu rıc.>ciır 
bılmiyorum ... Bu hakı:u ete daya • 
nam dım .. Turşu knvonozunu tu
tunca kafasına geçirmişim .. 1 ışten 
geçtikten sonra pişman oldum anı. 
nıa, ne faydası var? 

- Yanı kavanozu Mi.halin ba • 
ına vurduğunuzu Jı:abul ediyor • 
·nuz? 
- Evet .. İstcmıyerek, oldu .. 
- Öyleyse, biraz dışarıda bek. 

leyinız, knrıırı haurlı~ alım .• Şrmdi 
okuruz. 

Mahkeme salonu boş ltıldıktan 
beş dakilta sonra tekr r ıldı . Ka
rar okundu. Nazif, bır haft hapse 
ve 25 lıra zarar ve ziyan ödem ğ 
nı:ıhkum ediliyordu. Ancak, hapis 
ceuısı tccıl olunuyordu. 

Mahkemeden çıkan Nazıf, kapı
nın önünde bekliven sarışın, genç 
ve güzel bir kadının koluna girdi 
Yürürken: 

- Şu yirmi ~ lirayı verece • 
ğime yanmıyomm fadnm Lida, 
dedi sarmısak turşu unu viyeme· 
dı un anıyorum. Turşunu yıye
bilseydın gam yemi.) cc klı 

/'-ULAK f.!ISAFIRI 

Gül um v kendimi tutamadım: 
- Garip bir n .. 
Dedim 'c ilih e ettim: 
- Sız haldknten hastnsınız, Hn.. 

U1 Necip bey! 

- Eıninolun hnstn d ğilim. A. 
ılum. utfiycnin uşıl ı .. 
Dıl erek bunaltı içinde sözünü 

siırdilrdti: 

- Bıı Ü.) le bir lf d \i Ol le bir 
cd kı i nı gülunç olınt} n \ k 
di or. Fnk t, ıı anın ki 1 gilliln" 
l r aşk il h' eti ve cinsi c ı.i 
)'J biribırıne karıştıranlardır, 

• Cİ) c bunları anJ tırk n b 
tuh flo l.) or, optal1. ıyor, g rıp 

ir hıssin te iri oltmdB kJ\'T nı.) r. 
dum. Bu kıvranış \." hi te hem 

ız.ı:nnk, hem hayret etmek 
Kızıyordum, çiiukü: 

- Nereden bnşım bu i · çıkar. 
dım? diye düşUnüyor 

- Kbstah adam .. 
Di e her o lınıa el 

:ıriipp İi iç li 
dıy rdum: 

h d 

Ew.ennttk im yenler, 
İf ve • çi arıyanlaı-1 
fikayetler, temenni-

ler ve müıkull r 

Jzdiv ç Teklifleri 
Bır defa evlendim fazla ~ 

yüzünden er~ aynldım. Co
cu.ğum yok yalnızını İkı l aşınd bir 
evl!!dı m vi ald E 
bir ı:n ) runda bınıknbl1ırlm. 
Otuz ııltı YaıJınd y1111, ~ orla, 
elim beynz, çlanm kumnıl, o 
ınarum, dikiş, yemek 'c bir ev hanı
mına ne l~:tmS3 \Akı! . KMi d e
ccd ~ da vardır. Blnız da harç
lığım \.'ardır. Alkol kullanmıy 4-0 -
50 y ruıısı nwı.a \.-cyahut belli ;rcr-
1 rde blr Ucaret s.ahı"bl oL.rn bır Day
ın meşru suretle hnyat arkn~ı ol· 
nuık fstl)"OrWll. 

Arkn :ışını olııı:nk znlnı biraz ah· 
sUı olmıı uıı lsterım Benim t.amlllm 
ortı dır. BJr çocuğu, vey hut validesi 
olursa d:ı olrun makb ılümdUr. Son 
'.I'clımıf Halk süt mundıı rumuz 
Burs Jı ı 1 ı numar.ı. 

-+ Y ~O o 

+ N mu Lu tcmı: bir alle kız.Q'ım. 
Y şım 22 Boyum 1.56 kilom 50. İyi bir 
tııhsilını var Kendune er olarak intihap 

ec ğ m ~ 50 yaşına kadar olabilir. 
Bir b y ima 'flnı tcrcıhUr Ta,,-
nı.rıı d bU !"'1111, çoeu ı olursa kn· 
bul ederim Jyı dilrüst bır t!\." lmdını ile 

erım • t. en tt!llplerin Sou Tclgnıf 
hnlk ütunu ısı2 rumuzu ll ndttslcri
ıol r h \'C c ddJ olarak y unalanru riı 
ca ederim. 

Gelen Mektuplar 

Bir dostum var, Y ilayc.ı
ların Cuma propı:ıgandı:u;ı 
ta vniye ve konfer naların 
r men, akşamcı ır. Eh, no 
y ıuın, bır kere alışmış, ak • 
f mdan ak§amn üç b k 
'ekmeyince, kendine n ~ 
günün yor unlugunu gidere .. 
mcz. 

çtiği çok değildir. Bir yır • 
mi dokuzluk •• Fakat, onun oir 

• ""y ti var: Evvelcı, Y il. 
y cemiyetinin ha dü§nıunı: 

- Y nhu, diyor, §U zehi 
bir ere h§mı§ıın .. Bu y 
&onr terkcdecek dcğılı , ya.. 
dünyanın bütün bp nnznrİ) e
l i, b na viz gelir. İçmeyin. 
cc, yapamıyorum i te, .a.n9 cuw 

olup, vakti ere.h t hulul etti 
mi, mi k 'bi burnumd tü .. 
tiiyor. Fak t, gel gelelim, fU 
laturk kıl r me lesine.. 
Yeşil ycılar, bir § r ~ı lut -

turdular, laturk ! rln iç .. 
kiyi teı i ediyor, diyorl , 
b k bir y sôyl iyor • 
le.r. B ri, ömrümde bir k 
cık ol un, lnturk ile i ıç
aem •. ne ezer .. Efendim, f 
kirhanede bir radyom var. 
Z manı ev ilde nhnmı bir 

dyo .• İyi, kötü, bizi id re c
diyor. Fak t, bu aleti musiki-
yedcn ( ! ) ancak p z r ...n.ou.ı» 
lo.n j tif 
luyor. N n der eruz, r yo
d , tur a musiki erken bi .. 
tiyor. Öyl ... akşıunlar oluyor 
d t ae izi çeyrc geçf! p y. 
do .. Hnlb i, bcndemz :fu ir 
h neye ne k o saatte i l§ 

bulunuyorum.. Soyunnık, el 
yüz yık m k, bir nefc a ıp 
maa ya oturmak sanı 6 k•Z 
buçuğu buluyor. 

Efendim, fakirh ne ş hre 
uzakç dır. Tam bir a t bır 
çeyrek yol ürüyor, b;r · ç 
n kil vasıtası değiıtiriyo uz. 
İıimiz icabı da aaat 6, O d n 
evvel v zif eden çık mıyoruz. 
Biraz çarııya, p zara uğr yıp 
nevale almak ve saire, • at 
yediyi buluyor. Hu as i ke .. 
lam, radyonun alaturk g r • 
kılarını dinlemek kısmet ol • 
muyor, veuelam! Ye_şilnycı • 
ln.r, aöyleye dursunlar, ben • 
deniz, alttamları §tırl ı ol 
dığı halde n ıl olsa, yine i • 
çiyorum .• 

Şimdi, kendi kendime di .. 
yorum iti: Madam ki bu zık· 
kımı içiyorum. Ağız tndil iç
&em, ne olur? •. Sanki, r dyo 
n ıy t progr mmı, ona göre 

an y p l , ne çıkar?. ir z d 

ir gnıç iş nrıyor 

Gıbılerd uziıınc kar ı öğul 11 

bir cnzib \c giızcllik kudretinin 
gurrnııu ııcf imde ulu.)ordum. 
Ve .. t rcddi.ıdc dı şilyordum; 

caba sahiden ben bir genç 
d mı teshir cdcccJı: knd r giizel 

a I l.1rdı ol un.. di. 
o.) lu)orl.ar?. 
anlatıunsma d ıını 

bunları l:.eniınl konUJ. 
ma dogru d il ıha 

b n ı.ın iiU" rt gınız dcgilinı. D 
di Fak.ot ,o kadıır pi kin, ah 
d o dnr tltundu ki: 

llatruw idrak etmez d gilim. He 
şeyi ta k.dir 

) 

h geç saatlerde, al tur ~• 
lı iatiyen vatandnılar, ümit «> 
derun ki, bir hııylidir. 

R. SABiT 

Yune.n Bo.lı'ı:c;ı Gemileri L\. 
ma.nunızdan Balık Alıyor 

Radyodan Lir 
şi ayet 
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Gece Gele:ı Kısme 
Almanya henüz 
taarruz hedefini 
tayin etmemiştir 

ti: fakat bu hazırlıkta muvatia:k 
olamadı. mesut eder mı, OSMANLl-ITALYA. HARBiNDE TRABL 

GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

=E Yazan: FAill BEBCMEN 3= 
Saat gece yarısını çalıyordu. 1 Uzun boylu duşün0>eek'halde de. 1 Sc ecc~i birkaç be-

Tcnha ve kenar sokaklarda cin~~ 1 ğjlim. Ne .olursa olsun, buradan sı- ı • f9 
r ;,. t .• ı.11 

yetlerin, hırsızlıkların ışlendıgı vı'ıD'lam lıu:ım.. e8 VC"r• - Zıü.3 ı l uul• 
eaat. Sacide, başını kürkünü~ i.çine r Hemen işe ko~'Uldu. Ve zahmet. rım harbi im Anla-
~du. Hiçbir erkek çıkıp da onu, Sacic!enin uyumadan önce, açtığı rım ka)·be' lş,~r 
eolımuş tek başına evıne donu -

1 
sizce komsu apartıınana geı;iverdi. 

oturduğu yere «adar götürmeğe pencerenin önündeydi. Odada ya-
saiJmıamıştı. Bu hal., genç kadını nan kırmızı ampulün ianes>le oda. Y a Z a n : 
müteessir etmiş değil<ii, zira, pek ııın içini görebıldi. Odanın orta - ( ERK~ 1 HARP ) 
lwrkaktı. Hele böyle yerlerden ö. A . 
dü kopuyordu. 81ndaki bir karyolada genç ve gü. _ • 

Onu ıu saatte ııören bekçive zel bir kadın, tatlı tatlı uyımıakta 
J idi. 

kendini tanıttıktan wnra., apartı-
ınana girdi. Her taraf karanlmc ol- r Ne tesadüf! diye düşündü, hem 
duğu için el yurdamile kapının ki- Naci~n güzel, hem de yalruz; 
bdini açarak içeri girdi. Kalbi he.

1 
mükemmel. Şimdi güvercinliğe ya· 

~ecandan çatlıyacak gibi idi. vaş yavaş girmeli. Bir bacağını gü. 
Evine girdiği vakit bütün elek- rilitü çıkarmadan attı, Ye içeri 

triltleri yaktı, içi rahatladık.tan daldı. Lakin uykusu hafif olan Sa-
90nra ııoywımağa başladı. Y orgını.. eideyi bu ufak gürültü bile uyan. 

Bir ııe:vkfüceyş hedefinin önce 
ıriyaseten hazırlanması, çok eski 
bir kaidedir. Baharda hart:kete ge
çeceğine ihtinıal verilen Almanya, 
bugünlerde hala taarruz hedefini 
aiyaseten hazırlamakla meşgul • 
dW. Bahardaki muhtemel hareü. 
tı için geç kalmış olan bu siyasi 

luktan elbiselerini bir hamlede çı- dırmağa kafi geldi. Sacide sersem hazırlanma, Almanyanın taarruz 
karıp yere yığdı. Kombinezonla aersem etrafına öalop Salimi gö- hedefini hiıJA intihap ve t..sbit e-
kalınca bozulan tuvaletini tazele. rünce haykırmak için bir hareket demediğine delMet eder. 
mel< üzere aynanın karşısına geç- yaptı i9e de Salim hemen yetişti. Siyasi hazırlanma bugünı..rde 
ti, Güzelliğini seyrederlı:en dudak. Ona vakit bırakmadan dudaklarile iki hedefe inhisar ediyor: 
ları hafifçe ayrıldı. Fakat bu gü
lüşünü, kafasından şimşek gibi ge. 
çen bir düşünce durduttu. Onun 
bu har}kulflde güzelliğini göre -
eek bir ııevgiJ.inin bulunmayl§lna 
ezülfıyordu. 

Yatağa girdi, gözlerini kapaya • 
rak uyuınağa çalıştı. Ukin aklına 
~t ~ d~celer geliyordu, 
geçildiği eski geceleri hatırlayıp, 
onlardan daha gUzelini tahayyüle 
soyuldu. Böylece güzel bir rüyaya 
dalarak mı.,ıl mışıl uyudu. 

Sacide u~en, bitişik evde şöy
le bir lıAdiae cereyan etmekte idi: 

genç ka<lının ağzını uzun bir buee 
ile kapadı. 

Bu iş halle<lilince Salim, bir hrr. 
sız çevikliği ile Sacideyi korku ııe 
haz içinde bırakarak kap>dan çı.lt
tı. Bunu m~akıp kendine gelen 

Sııcide etrafı gözden geçirdi, ve 
hrrsızın bir busesinden ba_'lka bir 

teY çalmadığını görerek hayret 
etti. 

1 - Denizler ortasında bir kara 
parçası: Britanya adası; 

2 - Karalar ortasında bir deniz 
parçası: Garibi Akdeniz. 

Bu hedeflerin birbirinden çıııık 
farklı hususiyetleri vardır: Birinci 

hedef evvelfl deniz, sonra kara; 
ikinci hedef evvela kara sonra de. 
niz demeJttir. Birinci hedef yenil
mek Jsteoen devin beyni, ikinci 
hedef de-vin gövdesinden bir par
ça. 

(Malta) "" (Cebelüttank) ge -
çitleri arasındaki Akdeniz hav • 
zası bir Ahnan gölli haline gele -
bilir mi? Bunun cevabı. deniz ke
narına kadar evet ondan ötesi ha. 
yırdır. Alınan askerliği karada yü
rür, fakat denizde :1<-ilrümez. (Ce
belüttarıl<) istikameti, yolun uzun 
ve çetin olmasıııa ragmen garbi 
Afrika sahillerıne nüfuz itibarile 
Nazi Almanyas.ının ihtirasını ateş. 
Jer. bu istikametin bir faydası da 
İngil :ereye Akdeniz yolunu kapırt
mak ve garbi Afdka sahillerine 
muvazi uzanan (Ümit burnu) deniz 
yollarını kontrol altında bulun -
durmak imkanını verir. Fakat. İn. 
gflterenin bu hayati istikameti bü
tün kudretile kapatıp müdafaa e
deceği şüphesiı>dir. 

Tarihde eski, fakat mu-k:ayesMni. İ 
ze yarıyacak bir IÖ2 vardrr: , Roma. 
Roma kıplarında mağlup edile -
bilir.• Biz bunu, bugünkü harbe 
uydurara>k şöyle diyebiliriz: 

cLondra, Londra kapılarında 

mağlup edilebilir .• Almanya bunu 
biliyor, fa.kat yapamıyor: yapama
dığı için öteye b&riye saldırarak bii. 
iün beşeriyetin kıtruııa giriyor ve 
yapamzyacağı için m~llıp ola • 
caktır. 

Hulasa: Akdeniz havzasında, 1 

1 

Güzel kadın çok 
defa maceralara 

mahkumdur 
Güzel nedir ve güzellik neden 

ibarettir sualine verilecek cevap 
kadar müşkül bir cevap yoktur. 
Bir kadına tesadüf ederain1z zan. 
nedersiniz ki Allahın seve ııeve ya
rattığı mahlukların en sevimlisi 
en güzeli, e dilberi odur. Fak<rt 
bu hükmünüz ilk gör~te hasıl et
tiğiniz fikrin mahsulüdür. O kadın, 
o dakikada size güzel görünmüş, 
bedii terbiyeniz icabı edindiğiniz 
zevke uygun gelmi~tir. Fakat ayni 
kadını her gün görünüz ve niha. 
yet ona alı~ınu. O vakit onun gü
zelliği gözlerinizden ka)'-bolur. An
larsınız ki güzel gördüğünüz şey 
ilk hamlede hasıl olan bir tesirden 
ibarettir. 

Güzel; nadiren tesadüf edilen bir 
şey olduğu için 'kıymetlidir. Ve 
hakiki güzel kadın ekseriyetle çok 
maceralara mahkum olan kadındır. 
Erkekleri deh eden kadınları kıs • 
kandıran müstesna dilberler hiç de 
mes'ut değillerdir ve tarih bu ka. 
bil güzel kadınlann felfıketlerile 1 
doludur. 

hangi istikamette teveccüh ederse 1 
etsin, İngilterenin mağlubiye<ti ,En ucuz şey ne imiş "l 
mevz1111 öahsolamaz; Alınanyarnn ı İki arkad~ konuşuyorlardı. 
ark881 ve gerisi yabancı milletlerle, _ Şimdrki zamanda en ucuz şey 
baı,ka vatanlarla daima zavıi ve nedir ? 
tehlikeli kalacaktır. Ahnanya, he. _Ekmek 

defini heniız 'l!Çmemi.ştir; ~ği _ Bıleınedin ! 
hedef üzerind0 yıldırım harbi i:ın-
kanlarını kav betmi~tir. Eğer Fran. 
saya girdiği gün (Prene) leri aşıp 
(Ceh!l?üttank) a yürüseydi, ~
dikinden daha doğru hareket et • 
miş olurdu. Fakat artıJ< geç. 

- YiH.-cek' 
- Yine bılemt'din ! 
-Su 
- O dn d<!ğil ! 
- Ne olac~k hır ~tl.Bnberi 

çıkmakta olar lı<.dam, gazetesi. 
Salim, lrir hafta uğraşbktan sonra 
Naciyeden bir randevu koparabil. 
mişti. Nacıyenin kocası, o gün baş
lı:a bi:r yere gidecek ve geceyi git. 

Tam bu sırada k-Omodinin üs • 
1ünde bir kağıt gördü. Kiığı<lın 

y~ında bir on lirahk duru -
yordu. Sevinçle elini paraya att.; 

ve müsterih güliimsiyere.k kal:ktı 
ve pencereyie kapıyı kapayıp tek. 

rar yatağına girdi, vorganı beı<ın

dan yukarı çekerek tatlı bir rüyaya 
dald!. 

Almanya bu iJ<i hedeften hangi. 
sine taarnız e<!Ecek? Bunun için de 
batını üç ihtimal geliyor: 

1- İkisine birden taarruz. 1 rı~~~~ 
2 - '!3ırinci hedefe taarruz. ı ~l Kadın} •• J b• •• 1k ~ ·~ 
3 - ikinci hedefe taarrruz., 1 , arımıza sruze ır orne ~ 
Bırinci şekilde müşterek taarruz • ' tiği yerde geçirecekti. Halbuki ko

cası gittiği yerde i;Jerini çabucak 
bitirerek karısına sürpriz yapmalı: 

özere geç vakit birden eve damla. 
mıştı. Bu ini ge~ Salimi derhal 
teliışlandırdı, hemen l>allı:ona fır
ladı. Tehlikeyi kısmen atlabnJ4tı 

amma, buradan na.>ıl aıvışacakt.ı. 
Balıkondan aşağı inmek için ne 
merdiven ve ne de bir vaııı;ta vardı. 
Aşağı kadar da beş altı katı birden 
atlamak ldmsenın harcı değil<ii. 
Buraya gelirken bunlan hiç d.i.i • 
fllnmemişti. 

1 Böyle düşünürken yandaiu apar
tımanın penceresine tınnanabile. 
eeğini ve oraya girebıleceğini lı:""
tirip bununla beraber böyle gece 
yaruıından ııonra bir eve yapacağı 
ı&iy aret onu fena ve te'h likeli b.ir 
vaziyete &Okardı. Fakat çarn ar 
karar verip: •Ne yapayım? dedi. 

Mahalle ba alla-
nnda niçin eynlr 
bulunm11yorm111J 'l 
Fiat mürakabe koırUsyonunun 

peynir fiatlarına beş kuruş zam 
yaµrnasına rağmen mahalle bak • 

kallarmda yine peynir bulunma • 
maktadır. Toptancılar ~ kuruş 

zammı da az bulmuslar ve bakkal
lara 45 kunıştan peynir vermeleri 

laıınn gelirken 50 kuruş istemeğe 
b~lamışlardır Bakkallar 55 kuru- r 
~ satmaga mecbur o!d.J<larından 
ve fire farkını bile çı.karamadık -

lanndan peynir satmamakta de • 
vam etnıektediricr. Peynir işi baliı • 
halledilememiş bulunmr.ktadır. j 

Bir adam aranıyor. Niçin ve kimin için? 

sm.,manın en parlak n dehakflr çift arti.ı.ti 

Wb..I.iAH POWEL ...., MİRNA LOY 
Köpekleri ASTA ve Bebelui MİCKY JUNİOR ile beraber 

Ba Perşembe Akşamından itibaren 

Bir Adam Gaip · du 
Filminde S ARA Y Sinemasında 
Arayıp bnlaealdardtt. Me~'&İmia .,. büyük Zabıta Romanı. 

YAVUZ SULTAN SELi 
Halifel,r Diyarında 

No. 1 23 Vazaa : M. SAMI ·KARA YEL 

Muhafızhk edeceğiz, ev burada ... 
- Yokla.şiar yü2başının eınrile, 

pundi burada bulunan ve padişah 
tarafından gönderilen Tahir beyin 
muhaiız.Iığına tayin olundunu:ı:. 
Sıliıiılar sol omuza, sağdan ileri 
arş!. 

Ald ğımız emn sükunetle yap • 
tık ve Halebin çarşısına <Kıeru iler. 
lemeğe b~ladık. 

Tahir beyın iki kölesi bize yol 
gösterıyordu. Biraz sonra yıldızlı 
v mermerden büyük bir köşkün 
öııoncıe durduk. 
Çavuşumuz 
- İşte, muhatwı.ı. ed0>eegin.iıı .. v 

bur O.. 

Dedi. 
Kölelerden ıbiri çavuşa dönerek: 
- Efendim, girme kap1B1 bura. 

.Cır, sağ tatafta bu kemerin al. 
tındadır. Sizi kabul için heı- i'!Y 
hazırdır efen<iim. 

Mulıafı.zlık vazifesini yapaca • 
ğınu.z ev pek büyüktü. Evin üze. 
rınde ailenin arıruİı;ı vardı. Tunç. 
tan kapılar. vardı. Adeta küçük 
bir saraydı. 

Bahçe kap!&ln<lan girdiğim za. 
maıı admılarım.ı ~aydım eve an. 
cak yUz yırmi adm:da gelebildik 

Arap kbleler ahcrların önlerinde 
nşıyorlıır Bwı !ar hadm:ı a. 

için Almanyanın el.n<le-ki imkan 
ve kudr~ii kafi değildir. Fransa ve 

İspanyanı!' :ıavemeh halinde ı 
Almanya yıldırım harbi yapamaz; 
Alınan s..-..J<ulceyşi.nclen böyle bir 
hata beklenemez. 

İkinci hedefe taarruzda Alman. 
ya i\"İn zafer ihtimali kalmamıştır. 
Bu hedef derli t.ophıdw·, yolu kı.. 

sadır, ve devın beynidir. Fakat kı
sa yolun a~ıması güçtür, ve yolun 
öte ucunda hududu Okyanusları 

içine alan büyük bir mukavemet 
vardır. Öyle bir mukavemet ki 
göYdesi dört milyon asker, başı 
ha va la ra hfil<mı tayyare ve gözü 

20 nıil meı-aleyı gtce gündüz bek· 1 
liyen top namhlandır. ı 
İkinci hedefe gelince, şimdiki hal

de Almanya için en müsaıt görünen 
hedef budur , Alman d plomasi.•inin 
yenı faalivet de bunu ıma ebnek. 
tedir. Fakat bu hedef elde edilse 
biıe bunun clel5let rdecı - i mana 
kara hiıkimıyftinin hudııtlanıu bi
ra7. daha geni~lelmekten i.barettir. 
Fransa cenup sahill.,rine varmak 
harp lıedefıni temin etmez. (Ce
belüttank) ı kapabnak için Bo. 
ğaza hıikim c·lmak lazımdır. Al
man ordu~u (Pirene) !eri aşınca, 
Alınan kuvvetlerinin İngiliz kuv -
vetlerile döğü.imesi icabedecektİT. 

Evvelce Almanya İspanyayı· har. 
be .9Ü:rÜ.klemeğe çalıştı; bundak; 
maksadı (Cebelüttarık) a haklın 
olına.k ve şimal! A!rikaya geçmek- ı 

ğaları ıdi. Develeri yüklüyorlar, 
atları eğerhyorlardı. Huma dur. 
madan çalıış.ıyorlardı. Anlaşılan 
ask.ere erzak sevkediyorlardı. 

Kö.5kten bir alay da yatak ve 
yorgan çıkanyorlardı. 

Kurt Meh.mede sordum: 
- Mehmet karnım zil çalıyor. 
- Sorma, b4'nim de Karabul:ut ..• 
- Boka bir yemek veneler de 

yesek ... 
Dedi. 

Köşkün ban<;Eflini kuvevtli meş. 
aleler aydınlatıyordu. Köleler yer. 
lerimizi gösterdiler. Sonra yemek 
için de büyük bir kiler gösterdi. 
ler ki, içerisinde herşcy vardı. 

Artık herşey bize teslim demek
ti. Köle Araplar, develeri, katı.r • 
ları yükletip gittiler. Biz yapyal. 
ru:.: kalmıştık. Büyük adamların 
evlennde olan ııükfuıet başla • 
mıştı. 

Y erlerımlıı alır almaz kilere dal. 
dık. İyıce karnıımu.ı doyurduk. 

1 
Yorgundul<, Nöbet.çiler ikamesin. 
den sonra r:ıhat rahat yattık. 

Sabahleyin dipdin BE. 
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BiR SAÇ T\JV ALE'n 

nim o ~ nöbetim yoktu. Melı. 
met nöbet beklemi.~ Y l1llll1>1I 9<>. 

okuldu. Ve: 
- Karabulut!. Sorma ... 
- Ne vı<r? 
- .Eğer tıura.ıa biıbç gün b. 

:tırs<>k çok rahat ~eğ.iz. 
- Etbette!. 
Dedim. 
Fakat, o benim birşey anlama. 

dığımı hiıısedince: 
- Öyle değil ... Bu sarayın içi 

kadın dolu ... 
- Olsun... Bize ne? 
- Öyle deme ... 
Dedi. 

Ben, o derece düşünmüyordum. 
Yalnız aklım Nazmiyede idi. A • 
caba ne olmuştu. Eyüp onbaşım 
onu muhafaza etrni§ miydi? 

Naz.miye doğrusu benim üze • 
riıııde 90k tcs.ir yapm19-tı. Haya • 
tımda bu derece dürüst kadın gör. 
meıniştim. Fakat ümit ederim ki 
cınba.<;ını onu muhafaza etmh;tir. 

- Mehmet, acaba onbeşı öldü 
mü dersin? 

- Kimbilir ... 

- Nll2lmiyeyi ~· 
Deyince gülerek: 

- Sen delislıı be?, Düşünmüş 
olsan da neye yarar?. 

- Neden?. 

-Birdaba~uneredegörebi. 
lirsin?. 

Mehmet, doğru ı;öylüyocdu. O. 
mı bir daha nerede görebilirdim. 
Melhmede sordum; 

- Dönüşte bu yoldan geçme!GI 
ııniyiz acaba? 

O kahkahayı bastı ve: 

- Sen hakikaten 9<JCU.ksun Ka. 
rabulut?. Yaşıyacağıııa senedin 
ırni var?. 

- O da var ya ... 

- Daıha önümüzde ~ ne 
kadar muharebeler var. 

- Mısır buradan daha çoı.. uzak 
ı gallba•. 

Acaba onbaşım sağ mıydı? Ya 
öldiiyse... Sonra, Mclımede 8tlr • 

wm: J 

- Çok uzak ya. D.wıa çöllernen 
geçecekmışiz. 

- Ne olursa ol9un!. Naunzyeyi 

·) 

--- ----------
Amiral, komediyi kısa kesti 

Salomı dolduYaniar buna cevap 
vermediler. Aıııiral devam etti: 

- Demek siz &iman rei~isiuiz 

öyJe mi? 
- Evet. 
- Biz çektiğimiz işaretle •ızı 

d~l, •·aliyi bııraya davet etmiş.. 
tik. 

- Onu da biliyorwn. 
- O halde niçin \'ali yerine siz 

geldiniz? 
Liınan reisi yine zoraki bir sii.. 

kfuıetle iuh etti: 
- Ben gelmedim, gönderildim. 

Vali, kumandan ve vilayet er • 
kanı verdikleri muknemet kara. 
rınd• mımrdırlar. Vazifem dola. 
yısile limanımıza relen yabancı 
bir harp gemisini nli değil, ben 
ziyaret ederim. Geliş sebebini so.. 
rar, öğrenirim. işte bu.nnn için 
l>en gönderilmi~ bulunuyorum. 

Amiral bu komediyi kısa kesmek 
kararile bir el işareti yaptı. t:mıı
mi süki'ıt a-rasında tercümana hi. 
tep etli: 

- Liman reisine derhal geri 
dönme~ini, tekliflerianizi vali ,,.e 
ada halkına ilan etmesini söı le • 
yiniz. Şimdi •aat dokuz bııçaktur. 
Bir saat mühlet veriyorum. Tam 
on buçukta mutavaat cevalıı ve. 
rilmedij:i, muvakkat işgali kabul 
işareti göı;terilıncdiği takdirde 
şehri ve limanı topa tutarağım!. 
Bunları kendi valilerine sür'atle 
bildirsin. 

Liman r~isi ierciimanın türkçe. 1 

ye çevirdigi bu teklifi bildirmek ı 
üzere yine tilikawıa bindi, Rodoııa 
döndü. 

Vali, kumandan, vilayet erkıi. 
nı ve Rodos eşrafı hiiklımet kona. 
ğında toplu olarak liman reisinin 
dönilşiinü bekliyorlardı. 

IJifer adalal' işıral edilmiş, Ro • 
doı;a da i~al teklifi iş~ şimdi ya. 
pılmıştı. Acaba diişmau donanına 
kumandanı neler istiyor, nasıl ha. 
reket edilmesini belı.liyordu. 

Bu hıısusta türlü tahminler ya. 
pılırken pencereden denizi ve düş. 
man douanma.ını gözetliyen def_ 
terdar haber verdi: 

- Reisin filikası İtalyan zırhlı. 
smdan ayrıldı .. Geri döniiyor. 

Başta \·ali olmak iiıere toplantı. 
da bulunanlar ayağn kalktılar. Li. 
n'aıı reisinin getireceği teklifi da. 
ba çabuk duymak üzere acele ha. 
rekctlcrle asağı indiler. Reisi ka_ 
pıdn ]:ar. ıladılar. 

Vali sordu: 
- Ne haber? Teklifleri nedir? 
Liman reı.i. Amiralle aralarındıı 

&eç<.ıı konn}1ua~ı tefcrrilatile an
lattı. Verdij;, •~•apları sıraladı. 
Bu ee,·aplar oradnkiler tarafın • 
dan umumi biı' ta~vibe uğradı. Re .. 
U; susar ~ı1 '\n1az vali ~ö:tii aldı: 

- İ~t~ \'azi.·et tarnzzuh etti. Ya 
teslim olın<.1k. dii~ıuanın mu\:akkat 
kaydilc kalkıştıgı işgali kabul et. 
mek, yahu! ıla döğilşiilerek son 
dakikaya kadar mukavemet etmek 
ilklRl'ındaıı birisiııi beğenmek 

mecburi)'etindeyiz . ._ e dersiniz? 
Kım1andan cevap \'erdi: 
- Biz tekli(in bundan ibaret el. 

duğunu evvelce tahmin etmiş, ona 
göre hazırlanmış bulunu,\'oruz. 
Tutacağımız yol da karşı koymak. 
tır. İşgal teklifini değil münakaşa 

· etnıek, söz diye ağıza almak bile 
imkiinsm.. Verilen bir saatlik müh. 

düşünüyorum. 
aşk yaptı. 

Bu laıd:ın bende 

- Bedava düşiın öyle ise ... 
Dedi. 

Bu düşünüşler kalbimi sıkıyor. 
du. Kurt Mehmet bu düşüncele. ' 
rimi ezmişti: 

- Karabulut, ne olu,yorııun, Ta. 
bir beyin 9Qk hain, hem de kaçak. 1 
çı bir herif, kaçakçılık edip hem 

de ıbize yedirdiği şeyleri düşün be. 
Bırak şimdi Nazmiyeyi. .. 

- Ne ı;öylüyorı;un Mehmet? 
Dünya böyle işte ... HE!l'if meın. 
leketini satıverdi. Kendini kur • 
tardı. Bizim yediğımiz yine he • 
l&ldir. Çünkü biz buraya Jı:ılıcı. 
mıı< ha:kkile girdik ... 

..,.... Biıi.ın düşüneceğimi2 emir. 

dir. Ne bulduk ise yeriz. Y frrürüz 
muharebe ederi..: ve fı.mirlerımizin 
ııiizlerini dinleriz. 

Mehınede oordum. 
- Demek yiyip •çecegiz. Kim. 

sıeye ':ıırşey sorm yacağız ve hatta 
diişünrniyeceğiz bile? 

leli bo'ı" harcamı~·alım. :il" 
ederseııiz mukabele tertı 

ı:eçelim. 
Bu Mizler herke, laı-afınd• 
- E•·et, ent ... Kar~ı ko~ 

l'ticzbnha)·a se\'koluııan ko• 
gibi kolaJca tesl.nı olvıı tiirl 
knre(e kalhuunakta1 ç,ll ar 
gibi döğüşerek ~c .f mlzlc 
sağken dii~nıana bo1~ eg111enı 

suSt!nda ht'p bernh!'rİ:ı:. 
Ha~ kırı!file kar~ılandı. \' 

kısa kesi i: ' 
- O halde h<·rkt-s vazife 

koşsun. Ben. ılo;{ii~ miid 
b1ırada ve linı:ın~ a huhıııj1 

Haydi Allah ~ Hrdrırıcımıı 

arkad~hı1·. I~ uıa· ... •~ , arı 
\'alinin yanında buiun;1nl 

birlcrile vcdala~lılar. 
Herkes vazife ha~tna kuş1 
Kumaudan do~ı-u kale~C 

ğirtti. Toplarının başında 

bekle~en Tlirk ını~hatızlar• 
yeti anlattı. Mıılı.addcrnhıt 

rine çıkdrdıgı btt \.-~i~ ette 
ve mesleklerinin itab111a ~ 
n.isbetsiz de olsa bu dOl iİ!'e 
nıek nıecburiyeliııd~ buluııt. 
rını, eğer •İlah itil.ıarilc k• 
nndaki düşınaııa drnl' oJsJI 
ferin kendilerine güler }Ü~ 
tereccğini fakat harbin ~ıll 
vasıtadan zı,-ade in~an tarsa 
kazanıldıj:ın': •nlalıı., da b 
devlet memurları ile hirlik 
bir ittihat ile ı!oJliı•c tutııŞ 
ğını izah ederek sfizlerinİ 
bitirdi: 

- Asker; nanıus \'C şrrefı 
liridir. Türk a..kcrrnin hİ( 
man ve hi~bir şekilde dıi "' 
sir olmak hirnh·nı k.ıhırl et1 

rülmemişlir. ' ', de ıl.ııııJI tı 
dakikanın se' kile ı-.u \'a%i~' 
hi diişmana beş e~ıııektt·ı~ 
ğüşe döf{üşe son nrİ'•:ııiıniıt 
elden geleni yapmaga ab 1 
Tann bizi bu da' adan S iıı' 
çıkar~ın!. 

Topçular kumandanın ~
fakat kanıçıla~·ırı <i. •er ; 
huşu içinde d·nk rr. 
mermiler •iirlildıı. Alestt 
meğe başladlar. 

Saat onu ,·uru~·oıdu. 
Bütün Roda. tek \...alh 

'\'erilen nıühletın h'ttiğinİı 
der akıbetlerilc ) üz ·iı't 
duk1"rmı hnıırladı. . 1 Sahilık komndoııın sil•~ 
dığı milisler limana Japıl 1 

racı silahla knqılamnk iitt~ 
tibat alını , namluların , 
ya51anan tı nç g()ği .. ,, r rıı 

ziyetinde lıcklemeı:~ bn~l• 
Ye. 'len ıııühlt! bittiği 

dö~n;an ı ırhlılarınd:'n !it_:~ 
lamauııştı. Yalnı2 amiral fv., 

den indirilen bir ıııotörl• il' 
kişinin lin1a1ut geldiüi 
Motör sahile yann,tı. içi~ 
kan bir İlalı an en biti il~ 1 
lllhlı asker liman daire6~~ 
dilN. Knll•rında beyaz ~ı . , 
bağlı bıılunan bu ndaıııll 
kaleme memuru o1.m.k ~ı 
dildi, Doğrn 'ali ,.r , iliı) ti 
DJlllD bulnndugu liı-na ~3 

gelerek amiralin trkliCı i ~ 
tekrarladılar: <Ar• 

YAP. N 
Matinelerden itiıı' 

ALKAZı\ 
Sinemumda 

Avantiir filmler seJllpi) 
JOHN WAY,'E ve 

CLAİRE TRf.V ;ı: 
Çevirdiği filimlerin eıı ~ 
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========:::=~=:==:1 Bulgarlardan ~··---~~ı 
Çörçil'in evvelki gün aöy- k h • 1 
lediği nutuk, h~ takrafta açı esap ıs- 1 -· l 
d • bir alaka ıle artı· ı N k T k 
ı:::.,tır. Bütün dıinya temeninzama- Almanga'ga ulu' ür Yazan· • TLI Tefri aNo.11 
ına.hfillerİ nutkun ehem· • 1 

~:.etine iıaret ;tm.:kıe- nııö~':~':!i!~~~AM) bir ghü~düz ha- matbluakf ında Suikasfciler bu derece esraren· 
(Bu yazuım metinleri ,A.-ıadolu Diğer taraftııı_ı !1gı .!ere yıJ<İne, Alınan tecavüzüne, Alınan va u c u m u nas l arşı- 1 • l h. l l 
Ajansı bültenleıindenalınım~tır) RomanY• ile ııya•~. ınuna• işgaline karşı koymak karar H landı gız vasıta. ara sa ıp o ur arsaec. 

Telhis eden: Muammer Alatıır sı:btti .t-:•:i/~i!~:;:~ :~;11~!;,;,.~~~~~~~rn,:ı~;,.ar;~ .q a p l /dl _ 2 _ çın ıalimat verlllli ve yuuıda d&. 

Çi,rçılin evvelin gün ı;Ovledığt k'.. ngekı 1 
"•ere Köstence rü~üşü ile kar§ılaşırsa kendi:;ini Londra 11 (A.A.) Hava nezaretinin (1 inci Salılfeden Dev1ıa) ncceğıni, doru!ı.ı.ı,.ı zuman ameli • 

nı tul< hakkcndıı Anaoolu ajans' donııı. -hr·ıın·ıze hareket silah çekmekte ve müdafaa eyle. tebliği: ka!Ade mllhim i!ş:ıato gore, blnlt-rce Dünyanın En Mülhit yatı ~ızzat yapacıı.ır.nı, o vakte ka.. 
Ye ~- ,!' - rilrl'Jl bu 1 ~man tayyarecisi şimdiden BuJpr E D • 

ıı ta.....,;.t vcnıuştır . .,.... ~ yolu ı e ıe meklc l·alnız bulmıyacaktır. Gö. Bambardınıan tayyareleri dün hava meydanlarında hazırlıklar ;rapı- ararına ogru... dar Annaya ihtı..ıru.m edılmesınl 
nutkı:nda lta!yanın ve Fraru>llil'n etnıi•tir. - rülüyor k.i, her bakımdan Çôrçilin Almanyanm şlınali garbisinde ve Filo! hükurnetı t•pkı 1914 Ağustoııuıı- Bu müthi§ hiıdise darüssınaalar. bild.rmiştL 
'°~Zl\ etmden ıOO.hscderJı.en şunJan .::::=;;;;;:::===::::=:::=ı ifşaatı karşısında Bulgar Kralının Alman işgali altındaki arazide bu- yorlar. Bulgr hükumeti de bu ha=- da şayi olmı.ı.ş, bwn: butun libora.. Aşağı yululrı beynelmilel l::r 
soyıemı}tu: -;'{A ILE ve Bulgar milletinin derhal haki.. lunan hedeflere muvaffakiyetli lıklara müsaade etmiı;tir. Demek ki, tuar ve atölyelerde herkesebüyulı f6hretı olan profcsor t;rlıçin An. 

•Musolini tesmiye edilen cital. iNG!LTERE. ROMAN · dı 1 L dan 1915 Eyluhıne kadar, aell'flerirun 1 beni 
"l'an Q istin" • uınuınJyetle MÜNASEBETI Kes:1':1 s· kati bütün çıplaklıi;., ile ay n a gündüz uçuşlan yapmıştır. Bu ha- yaptığı gibi, i.k.i yüzlü bir politika la- bır korku salmıştı. naya gö.ncrdiği bu e ' ı;an. 
· u g. ı ve . eJçısı ır masının zamanı gelmiş ve hatti rekata iştirak eden tayyareleri • kip etmektedir. B"1car hava ü•lerine Stajyerlerden, bilhassa lı:tt dereı:e muteli.&SSlS L t 
adına Laval denen (Frans'z Quıs- ingilterenin J3~~c üzeri Ge. geçmiştir. Çör~ilin evvelki günün mizden hıçbir kayıp yoktur. Almanlann ııizlk 7erleşmelerin.tn ı;tayerlerderı bir çoğ<ı tallbikall Bılhft""' Anruuı ..,._ • :...e İs • 
ling) i, her ilusi de, nazı gestapoSU Rejinald Hıır un • bir nota akşamı radyo ile biıtün dünyaya Boulogne, Dunkerque ve Calais başka mAnası oıan,az . ., terlı.ettiler. taııbula gelnıeyı esas ıtJb.arile hiç 
vasıtasile vatandaşları nzerm~ al 1ıntoneskuya re::ını ilan ettiği bu sözlerden sonra; Bul. üzerine üç akın yapılmıştır. Bu hü- <Vakit> Başmulınrıiri Asun Uı tı.aı- Her ne kadar vak' adan sonra itira=z, biliı.k.ııı büyük ır iştı • 
b• edebilmek U. ner B " ük Bıitanyanın Ro ." ıar söylÜ)'or: cBulı;arL<rtarun h1ıva üs-
~ıtımiyellerini icra . vererek, uy • .. aseııetıerinıD garistan bu iına kadar resmen curnlar esnasında i.ki düşman tay- !eri Almanlara verilmiş midir, veril- müesseselere glrip çıkmak ilş im.. yakla kabul etmiş olması ise beni 

ll:!.di ile başka, başka tarzlarda V": nıanya ile siyası. nıun. . t vaziyetini tasrih edebilirdi. Bul • yaresi düşürülmüştür. memı~ midir! Bu nokta an!:ışılmalı- kansız olacak derecede sıJulaşt• • fevkaliıde s.-vındırmıştı. 
tandaşıaruu HiUcrin ve onun_yenı )<esik addettiğinı bıJdirmlŞ r. yo. garistan hiıla bunu yapmamıştır. --o-- dır. Şimdiye kadnr Bulgnristann tuıut rılır.ış, lı.tisnıısu: yabancı ve zıya. Onun içın bu .sevinç bana da. 
r.i ,_,. getırıne- R .. _,,.,_dün Köstence B • Y, l AJ---•-• zanıırun köleleri h...,.ıne Sir eıın;uuu• tın" ol. llalbuki, ne dünyanın vaziyeti, ne V veyahut müteh:ıssıs ı;ı!atıle ·-~- retçı menedilmiŞ!e de, >bütün bu ıiis&ınaalardaki korkunç bfıdıseyi, 
ğe Çalışıym-lar. Bu ~]erin nasıl VU- il şehrimize hareket e ış de Bulgaristan& komşu olan dev. ır ugos a nn geldiği söyleniyordu. Fakat Bul- tedbirlerin hakıkattc bir faydası teblikereri, lıetşeyı uııutıurmııttu. 
k d '-'ere bır lu e •••~ E"'"iye ellı k1l- 1 gar hava Qslerinm Almanlara verilm11 0 .. A har ...... _ ._ 

ua gelece"i hakkın a su.ı . . ınası rntili_ t_em. e:'::~u,'"ret-L·t eL }•ilerin vazi,veli artık bir «oya L h • d l A olmıyaca•~ı herk bıliyordu. gun nnaya. ca.ct ıçın .. a. 6 d ,,..;1rm._ ~ KAA "'" şe rın a arm oıduğu ebylenmemişU. lugıl ~ Daşve- _ 5:u Şey &Öyliyecek vaziyette eı;~ kadar Ingiliz ma. ve •İntizar• siyasetine elve.. e k•linin bu ş•kildeki i!odesi IOl1 derece Çünkü tecrübe !Jıcrntuarları • 2ırlıklara J>a,;Lyac..gımı, İı;tanbula 
Fakat merkezi Akdeni.ıde muca. ınektedir- rişli değildir. /d • ehcmrruyeti hatZc1'1".• nm av! :ıııunda ynkalanıp esnıren- telgraf çek...,.,ğımı, dırcktör'e ve 
dcle için elimlulen geleni ya.pa • ..,,. AD Bulgaristandan son söı:iinü iste. işareti veri l cTan> gazetesiııde Zekeriya Serle! giz şekude ınfilak eden adam n ne \ staj arkad,apanmla ımdıden V1!.. 

cağız,, == JIJLCAıuuua menin zamanı gelip geçmiştir E.. JWllan söylü;or: .İngiliz Başvekili suretle, hangı vasıta ile, ne şekil. 1 da dahi edeceğimi, vıze ışlerile uğ.. 
aralan- ) Belgrat 11 (A.A.l- Tas aJ'ansı bütün nutuklarında vakayıi daıma ev- ....._ .. l" ek . ,_ 

ÇörçU bundan sonra, Y · \1 bıd Salılf<ıdm Devaa ger Bulgaristan kendı kendisine velden ııörup haber vcrd gine 1.,re_ de infilak etlıği k&t'iyyen anla • r~a,.w.ı soy ıyer sevınç ... 
ınış olan İllustrius tayyare geuıı- kadar birçok aylar geçecek bu tavzihi butün kat'iyeti ile yap- bildiriyor: Politika gazetesini• BaJcıınlarda da yeni Mdısek!rin ink.i- şıl!l'lladıktan scnra bu tedbırleriıı. (Hwode gıısse) deki ıı-nsi:yonum& 
6İni batırmak için, Alın",11 tayY:: ceye !ar zarfında bırçok şeyleı- mıyacaksa ondan sorulmalıdır: yazdığına göre dokuz ~ubat günü ,afını b<kliy•bilirız. Bu vazıyf't krJı- ne ehernırjyeli olabılirdi' döndüm. 
:telerinin M.altaya çok şı_ dd_ etliFa. ve b.u ayektır' . •-erikan yard_unı 9 Sitol şehrinde alarm işareti veril. smja 1urkfyenln eoôlıeYe düşme>ın• •f.ademkı· •uikast •-,-"-'-''-''-u·· Fakat mukadderat htthalde ba. 
ı.,_, __ ,.... l bilec .na• ''~'" - Dost muyuz, diışman mıyıs.. m"ıştir. Ufukta •ok ,,u"kseklerde u. h.izum yoktur. Çünkü her tiırlü ihtı- " " """"""""''"' """'" w;·· '"-de dun·· """~ en"-u"•n"•~ ...,uar yaptı"ını söylı:ıu_.,.ır. o a_ essır· oldukça, bızler iyi su= - . 1 . Al • , 1 b d . .,.- ~· , -· " ' -5 AJ.ınanyaya yo vermeyı, manya . b" malleri aöı onür.rle bıılundurarak. ona yapan ar u crece esrarengız VL 
'·at A1m 150 ike taYYare • mu -•~·" e şarktaki '""D b"" yabancı tayyarenın şe ır • h'~ıs· •lerıne benı· '--p p yuvarla. ... anb.r P · ınillet k....,,..ça v . .. ile birlik olmayı kabul ettin mi, •- -y göre bütün miıd:d.'3 tedbirlerini al- sıtalara •ahip bulunuyorlardt, Ne "" ~ .., · 
Sinden 90 ını kay-betmişlerdir. Bu. lanınış kuvveti büyüdükçe etmedin mi?. Etmedin ise; tayyare istikametinde ilerledikleri görü • mıştır. Türl<<y< hudutl3r.nın çelik ıaı- k:. or kontrol yapılsa onlar. mak.. mu ıçin bir kartal gibi dönmekte 
na ram..~ tayyare gemisi Mal. ordutarunı= •. ~ı. ...vler ola - 9 lür görülmez tehlike iflleti veriL lelerine boşloı mı ,-uracıık olanlar, kar idi ki hıç be.ldemiyeceğim müthlf .,_ • ., akkak ki .,.._._ .,..., meydanlarındaki Almanlar ne.. d h 1 d sallanndan tamamile mcncdebil. 
lada tamir edildikten sonra'. k".11" ınuh miştir. Tayyare defi topları er a iılarmda kaluaman ı urk or ııırunu bir siirprizl karıılaştım. 
di Yesaı"tı· ı"le ve saatte 23 mil s\ll"• caktU:. J tı"'mız güçlük - Ettin ise; niçin bunu açıkça söyle. ateş açarak tayyareleri uznklaş • haı ,. bıılocoklardır.> meye imkan L'a• lır miydi?. PansiyonLMT1a riiındu ;ım zaman 

Bızım karşı aş .,_.. daki bıtaraf mek cesaretini kendinde görmü • •S<m Po ta• 1dlk•mtzde em•kli Ge- İtiraf ederim kı ben de, berk"" nnnsiyon hiıı:n e•~ısı hır adamın be. 
&tle İskenderiyeye gitmiştir. l d bı'ri de. Avrupa ' n· mrivaki tc<ebbih>üne mağa icbar etmişlerdir. Alann işa.. neral H. Emir I::rkilet ıu mutalıi•Y1 k .. Ç"-·'·. b ..--- - "" 

!R? er en rd birkaçını harbı yorswı ·· ır e • reli ,·eritince bütün ahali evlere, kadar, ür muştum. ı.wAU nım ni odamda bekJ,...-ekte olduğunu 
BUGÜNKÜ İHTİYAÇ NED mımıleketle :ğımıza inandırmak· köprülük mü ediyorsun?. Eğer bodrumlara ve sığınıklara iltica yü~;i~~';;;' buiıınan bilyük bir d~vlcl cıc, yine h rkes kadar, bız.un da.. haber verdi. Merak ve heyecanla o 
ÇörçiJ, Birleşik Aınerrl<a d_e;ı: hızım kazan b . gör • bö~le değilse; herhangi bir Alman etmiştir. adamııun en r.ıdd! ve hayati ıresele••- riis:.ınaalarda da mutııiş ve akıl 1 dama ç ktım 

!erinin İngiltereyi zafere go . 'U:·. _Bu?,1~~~:,'.'ih ~e göre. tecavüzüne silahla mııkabele ve ri bu bdaı· açıklıktı ve kutıyet'e ihı· em•l'Z bir §l"kJde suikastlıırı ~a+ Profesör Tamurenskinin hususi 
cek lüzumlu şeyleri vermek nı1 Y.': dugumkuzk--'ar mahdut görüşlü komşularınla el ve e<phe birliği 1. .1 de ettiği görillmem(ftir. Çörçll'ln Bal- ladığına k.at'iyyen şupbem kal • 1 kat bi Garovıçın beru beklmıekte 
tinde olduğunu muhakkak O ar.... ıyece "" etmek hınusunda hazır mısın?. ngı tereye yar- kanlara daır ooylcdigi scızler, son ay- manııştt. oJdu''"nU bavr~tle ""'-'u··m. 

- h te Aroe.. motınalarma hayret ediyoruz.> ıo.rda alınan haberlerin bir tryididir. "u , • < &v• u 
ııostermişti·. Geçen arp , INI Bu suali derhal sormak, derhal d } Nutük mühlmdir. Ruın:ınya ile .ıJyaııl İnfıliık eden şey o korkunç ada.. Garoviç l6 nu-naral t.ecriibe lL 
ri'kan Birleşik Devletler~ Atlan.. BULGARİSTAN HAT ASİ cevap almak, derhal oua göre va.. lffi İ Çİil bin erce münaseb<tlcr'1li kesen inııilt•renm m;n oraya yanlış1 kla veya l.e>ia • boratioannın profesöru lan Tam. 
tJı: ötesinden iki aıilyon inSllD gon.. TEKRAR ETMEMEL . zi)·eı. tcsbit etmek gerektir. Bizim art.k Balkanlarda hayalAta kapılma- düfen gıın..t-diği, bilakis mel'un urerskinin husus! katib~ ayni za. 
der~terdi. Fakat bu seferki harp Çörçil Bulgaristarun vaz:yetın • Jı.cndı bcsabımua, liulgari•tanın ocak yanıyor dığı ve kapılıruyacağı vazihaıı göıil- ve muth._, ııir makutıa oraya Se'Y- manda asistanı ıdL Bu biçare adan. 
bir geniş ordular hariıi değildır. den baıı.sederJ<eıl de şunları say. durumu ne olursa obun; hattı ha. nüyor. ---<>- kedildı~i hiç ştiphe goturmez btr Poknyal profesörün bizzat ya • 

l3iz[m başka ordulara l>U sene~ . tir: reketinıizde ve tedbirlerimizde Nevyork 11 (A.A.) - Nevyork Yunan•ıtanda nasıl şeydı. VaKıa bu muthış suikast te. kın akrabasndan, talı.at foci bir 
tiyacuııız yoktıır. Buıılıu'_a gel~ir leın~k iyi hatırlıyorum: Geç~ değışecck tek nokta dahi yoktur. Sun gazetesi B. Çörçil'in n:ıtkun4;ı şebbüsü, belkı ilk defa, wuvaffak vücut kU'ıurile doğ uı kanbur bir 
Gene ve tahminlerime gore bıç h:rı, esnas:nda 1915 temmuzun Türk mıllet.i, her ti.rlü ihtimali geçen .bize vasıtaları verirseniz, kar~ılaDdl olamamış, lıedeiıne erışemem"lı.ı. adamcalnzdL Maamafih ron dere. 

akt r Fa- . an Bulgaristanın fena db" l • S ' ali b" _,. " ' sene ihtiyacınuz olıruyac 1 
•. ın· 'di O zam derpiş ed .. rek, ona gi>re le ır en. biz de dcruhde ettı .miz isi bitiri- auece zav 1 ır g.u .... ıyanın par. ce zeki. hassas ve vakur bır adam.. :k esın ı · mak- olduğunu görmiye • Atina 11 (AA.)- Yunan mat. 

at her nevi harp nıalz""1 yola sap ' 0 Loyd Corç, Bo· ıwş ve Milli !;iefının emir ve irade- riz• sözlerini ele alarak yazdığı çalanmasile bitmi,ti. 
\> a.zzaın O an buatı Çörçilin nutku hakkında he. d mk ik il L'-e lekııilı: va.s.ıtalıu'ınm nıu başladık. zaın ul sinde tarihteki emsaline nazaran bir yazıda şöyle demektedir: Fakat ma e ı su astç er .,... 
"'''- h' 9lll't?tte L sı·rte Smith ve ben B - h yecanh mü•alealar yürütüyorlar. h b bel "'! ....,..tarlarda ve devamlı ır nar av, d t ed -" yeni yeni harikalar yaratmıya a.. Binlerce fabrikanın binlerce o • defa, her angı ır sc pe, aw • """''--m· e ~-il ih'"'"" yardır. . el . ini yemeğe ave eı= 1 . «Estiya- diyor ki: ·İngiliz B"'° . d b" . b' ka ••uıı~ "" w,-. gar çısl{riılı Ferdı"nand'ın ka,·b_a zırlanmıştır. Bu garıstanın ne mu.. cagı' nda binlerce at"" bu vasıtaları . yelu;mız en ırını veya· ır • ".nveti J ~ -..,, vekilinin sözlrrl, Akdtniıde va:ıı. Çörçil Alınanyarun bu v_-·• Bulgar • b .. ük kavem~tı, ne hi) aneti birim •ç•• icabeden sür'atle yetıştırebilmek ç;nı berha"a <'imek te,ebbüsün • 
Pek ı'yı' ı.. 1·ıdiğin· · 

1
· v• ...,n,....inJ ln..L k tarafa geçmekle ne uy tesirsiz olmakla beraber, Bulga - ı"çın· yanmaktadır. yetin cesaret verici oldu&unu göa.. de bulunmuşlardı. Mademki buna 

''" u • ...- ~osa- •••a dec_elik +..ınn• kendisine izah et· ktedir 
""f.e d Okyan - d lı yap•.,;- ristanın i>.tik.bali ve istiklili için --<>- terme ·• lüzum görmüşlerdi ,o halde, beL 
tığın~e r:~~~e~inin 0onv.ımlea- e Bu bir şeye yaramadı. Zavallı mühmdir. Şu hakikati her Bulga.. Yana lstaD flzerl1I• •Etno•• g .. eıeoi de diyor lı:i: ki başka bir vasıta lle, fakat muL 
y u ıYJY • tik. bize inanmadı. veyahut buna rın ı"drak etmesi lazımdır: Galip •Çörçilin •füleri milyonlarca hür laka hedeflerıne erişmrk için te.. 

a tam itimadı olduğun_ . . adam . . dıramadt Bunun d ı"tal k 1 '-san tarafından •evinçle tekrar ·· 1 · 1 1 •- t ı ~ " llliş ve §Unları iJAve etııılŞtir· . hükumetini ınan .. .: bir Almanya, Bulgarislana, hayal 8 J'811 8 1 8 '!"I "' şe!>bus enn en.• ar e mc en pe• 
ticeSI, .. ine Bulgaristan, koylu halkı • hakkı tanımaz. Bulgari<tan mu • edilecektir.. mümkündü. Onun için her an leh.. 

Oky•Fakat nihayet harbin ne bil- uzer arzuları ve biitün menfaatlerı :ı:affer ve galip bir Almanyarun ta- Atina 11 (A.A.)- Yunan umumi ' B } like içinde bulunduğumuzu ben de 
atıoo;laxda, havalarda ve l>' ~ına olarak J{aiser'in tarafına hakkümü altında ebediyen uşak emniyet nezaretinin dün akşam Çörçi} İn U _ görüyordum. 

~assa İngiltere adas:nda olup ı. t" ve zafer kazanıldığı zaman, yaşıyacaktır. neşredilen tebliği: Esasen siyasi hava da pek sıkın. 
ecekıerıe alınacaktır.• geç 

1 ksamını kaybetti ve cezasını Kom•ularma hiyanet eden bir Düşman hava kuvvetleri dün garlar hakkında tılı bir renk almıştı. Alman nazı.. 
llİTLERtN MUKADDERATI bazı .8 Bulgaristanın ayni hatayı ' - memleket dahilinde aşağıdaki hü- !eri Danzigi ve koridoru Polon • 

çektı. . ·t ederim. Eğer Bulgaristan ise; Almanyanın mag. ~·~!arı yapm·"'"'•: l d ki d b - tü "dd tl .. •--· 
\:örçil, Hitlerden de baJıSeder • yapmıyacağınt umı 30 senede ü- lfıhi)·eti takdirinde behemehal tas. -- .. -~ s o·· y e ı" eri ya an u n şı e e gcrı ıs""uıye 

k·n şo··yle dem~· ·ıır· .. . . '-•tayı yaparsa k h" ı· · ce-••ını 1- Volosa hücumda sivil halk başlaoqlar, hatta harp tehditleri ' aynı "" B l illeti fiye edilece , ıyane ının ~ 
·· d f olarak u gar m arasında pek az telefat vardır. başgöslermişti. 

•Hitlerin bu harbi ıı:azanm~ ı. çiincU e ~ feliik<'tli bir harbe ııü- ebediyen çekecektir. Hasar ehemmiyetsizdir. Bir ecnebi olarak, bu kargaşa. 
Çin, İngiltereyi mahvetmesi ıazıın. ltiZuınsuz ı·~·ıctır» Herhalde yaşamak, müıitakil ya. Nutkun bu kısmı l>kta, bu •eametli •clıirde fazla dur. 
dı ru"JtlenınlŞ o-------- 1 iı.k' ak az. 2- Yanya civarına yap•lan hü. • • 

r. şamak, hür"" ı ım yaşam. Bulgar"ıstan- makta hil- mana yoktu. Dn0n••u, ·-~ - çW'• b' B J ıstan, cumda çiftliklerde çalışan •birk;,ıç ..., - ... -l!ı"tler ,.,_,, ___ devletlecine .....,.. Şll8P .D minde bulunaD ır u gar bütün hevHim kınlm ş bulunu.. 
ı>aUMU• 1 Al t 'k amele ölmüş ve yaralaıımışt.r. da ne~redı"lmemı" <il rıpler ,.;abilir Rusyadan i:ıiiyük e. ancak, her tiir ü nıan azyı ve T T yordu. Tatbikatı terketmek ve 

)'aJetı~ kO"";abiJir. Hatta. Hıııda- Cl baCI salılf- .-.al tecavüzüne karp mıiılafaa kara.. 3- Prevezeye yapılan hücumda Sofya, il (A.A)- Reuter Aiansmm memlek~time dönmek tasaVVltl' _ 
tan kapılar;,; kadar gidebilir, na. tcıare edil.cektir· .a::~:::ı fı:,:;:: nnı veren ve bütün imkinları ile ne hasar, ne telefat vardır. muhabiri bildiriyor: !arı bende son derece kuvvetlen. 
let;n; Avrupa ve Asyad.a daha u.t sar değudir. Y;;'yetie de\·am etmeleri bu karannı tatbik eden bir Bul. "-- Florina nuntaka~na yapı • Çö<çil'in nutltunda Bulpriotana 79- mi~lerdL 
»L• .. >-i.Jir Faka ,,etıerıne h(jO!lld ..... ,ncıen, oilepl« aaun garistan olabilir. Bunun için de lan hücumda pek az telefat var• pılan telmihler Bulgar gazetelerinde HattA, bu karanını Annaya res. 
-...uara her yece saç- · ınıınasiP ııoru U::::.a·•rıer bu karar& d B ı · t b' h kt ı:ıeşredilmemişllr. Butııar halkı, bu 
"' .. ···ıun bunlar'- ınukadderatıntn -'""tır -·- w ha"la fırsat var ır ve u garıs aD dır. Hiç ır asar yo ur. tk d ık ti . ı . in -en a.-mıı.k '-'in profC9Ör ın..-...;" vu ül a}ınmlY•"'- · eınilerl satın alı- nu un a mem e e erın n ismul geç... ~· l' -.,. .......... ~ 
on- · :Her geçen ın··"•ielet ederier&e g wn dakikalar gelmiş bile olsa, ya. 5- Garbi Morada bir köye ya. mlş olduğunu Mil bilmemekıedir. klinikinde kendisine ziyarete giL lUıe g.,,..,m;yecekur. L w- d k kara 
;ı -....-- !çak en ---'""br· """"' .:ı-ıer liınanlu- şama az.mini isbat e ece nıu pilan hilcumda pek az maddi ha.. Çörç!l'in nutku, diploauıtilt ve al7a· tim. 

Y. Cclıir kuvveti ile ve 8 
• _ _., _...... .-·- .--r İn ·ı•-- ··'- ~-•-

t"'alar]a hu'"kmu· altın• -'"·gı 1P" Yeni 1<arara ' -~••ec. Mü- ilan ve lcom~ularınm, gı ..,.e ve TIBI' vardır. Telefat yoktur. Bir kilL .ı mahfillerd• bd:Jul< ıe ... icnı c~...- Q.-.cyonu için buz tedavisine 
"' """ vdette bot clönııu•~ · ı..- '"k -> •-- tir. Fakat bıw malı!llier İoııiliz l3q- r·-

11 emle do a · ıaratJndaıı l)e<l1Z70 ,Aıneribnın en bÜJU yanınaı.ar.... seye isabet vaki olmuştur. tıa•lanm'• \'e biraz yağlanması 1. 
e Va:ktiJe mes'ut birÇOk .ID • ııUallt yekçl. ea . -~-·-.. ~ d li alı:at k ft!ı:ilioe Butıııır,.tanın kocnşulan ile > > 
~l, Ilazizmin hain j)oyundurıl • lan id..- naıama :::::;;;;.-,,.purla· na halde ve i>.tikbal e Y es. olan vaziyeti hakkında J'anlıf mala. çin birkaç gün rejim tatbik edil. 
llUJıda.n, şimdiye kadar biçlıır şe. ı.enı.e J)elliz70Ü8" ııırtil ~ aa&le- bedd>ilk. mat verilm.İf olduju fil<rinl izlıat et- mekte olan Anna da esasen hAdl. 
:ııııı İnsanlar aras:nda bU ~ rıD1 bekl1- - Bulgarb.taıuı. şunu da ihtar et. A s k e r e giden mekt.edlr. selerden o kadar ürk.mii§tü ki LL 
ltu\·vetJe ve bu derece haklı ~e d~~ l>ll _Pli "'::: :. an.ek >erinde olur k.ı, Profellii~:ilo~ hamallar 1 boratuarlara bir dMıa dönıniyece.. 
t-ıt nefret ediJınediği der ll:<de b .. ı .. , .. ınıa de hükfuneli, eğer bugiin ·ı areı Asker go·· zı"le ğini kat'i olarak söyledi. 
ıı.,r_ •-~ve .U.. . _..._. 1 hat ve oyalama• politikasını Hamallar cyükçüler. cemiyeti • Bunun üzerine kendisine Türki.. «·et tme·· ög"reniyor- oıacaktır . ..., ~AVUJN 'l'AJilll'~' ınas a d' 
İ:ııı e gı 1 hikiro yp.'l B..-" <eler illeri bu ou· k disine rehber ittihaz e ıyor ve nin kongresinin dün yapıldığını (1 tııeı Salılfedm Dev-) yeye gitmek tasavvurumu haber 
"•. denizlere ve hava ara .ı...· · seyri!- en k b" d -·ş"ıkl' c 
<>tıta.ny;:. iın""""torJuğu, daha ~g. Şileplerın edillz>Ce. bUD& muvazi o- son dakikada bir • ıne ı'gı . t ~ yazmıştık. . H. P. müfettişi Reşat garbide Elavcylt de ••gat cdilın«l&-. verdim. Son derece heyecana d* 
t~su ı·n .

1 
.. ..-dili-. konu""" bulun ~Ue wızuD ıun ıari!eoi haZllwı.n.tl- kııynn ma ile Bu garıs a. Mimaroğlunun da bulunduğu bu lngiliz motörlü kuvvetleri alabil· tü. Gözleri yaşararak •bu karanın.. 

d." gı tz •- lı ldu. ıarak bır oav ği vehyak'k' çehresinı meydana aL ·-· .. 
Uny d 1 t n kt cı o tır. . .. e n--•rıııı -ı. ucuz- nın a ı ı 1 içtimada evvela heyeti idare rapo- diklerine sür'atle ilerlediklerine gö- dan dolayı samlet hisı>ettıgıni soy. 

tJı a ,elinde a a e ı tak"p e- r eıııusın - ,,..,... ·ı· rsa bu tutumu da a• a t R re, '~mdi 200 kilometre garpte bu· ledL Ancak, /Ulna Almanya ile 
d 

halde, onu arwı.ndan 1 Bıı tan e eski tarifede, 6 linı olaıı ınak ıs ıyo l ru okunmuş ur. aporda bilhassa r 
'1cı:ktır· dur ve mes_elA 5 Jtralıl< naltli;.,at 2,6 affrfmck kim enin. har~ı onmı1ya. !wı.ıın Sis körfezine varnı4 olma. Polonya arasında hir harp patl'1J'L 

C 
. vlun 3 ııııı'f&_.. f h"'k ıelı 0 gar askere gıden hamallann geltnce ge- -··' ld' B k 1 ko lcu ord 

"'· .. ,. "1T -· . • ~•-;ctir c-'" ve Filo u un •. t . ..,,.
1
. . . k 1 1 d 1 1 Zarı ,,...,ıteme ır. u uvı·eı erin ca"'"dan r y u . ...,,"~ -~ • nnı.ıv.,,...•• :'.""~.,.. iMW-· ~~·::_:·---·o--- .... ,.... ne aynı ıs e e er e ça ış.mo an için "'u• 

'"-'YANIN BO~- -· _ mı'lletinin istikbal ve ısı l ını Bingaziııitı uıptnu!an etnıel 36 •aat Onun irin Varşovadak1 .baba • 
P , -an kir k t • o a formül bulundu"'• evvelce ha - -. 'rv çil Cenovaıı:n bombaıuıu• S lllUllte nahak~erc tehli eye a mı, • .,_ zarfında 160 kılometre mesafe ka- sıru bir defa göanedcn bana re. 

<!<! '- ah eL ' mallara yapılan yardımlara devam . 1=~mıin sebebıni de iZ _, ~- ... ~.., neo-l caktır. . 1• tctmif oldulclan gözününe alınırsa, fakat cdemiyeceğini yanayırlcıla 
lh.. Rad. (1 _.. ,,_...~ b edildıği, hama .arın zaman 1.aman . ··"- -
,,""'il•. Dün ~i Ankaıa ·-•· 43 numarada NaiJD K.o Bımun içindir ki, herş~~ın a .• şımdi hu; mw<uvemet gonncden, anlattı. 

töy
'.o ga·~tesı,· nutkun ·'-u kıs-·n• ~··-~•"""" ···--~'"" Tah~- "I . t "onsın •·azı. memleketlerine izinli gı'tmelerinin iki' ,,;;n --'---'a 200 '-''--~ ... ı"- t. . edlr ki •ç "' •~ ,.m- -uua-- ~ d Kıal "BJ<"< e " ~- ~~·ıw- ><uvm.a • ....,.... ~te bunun il7.enn ope • 

ıe anlatıuışt.ır: beD ıa~sı;6 ~ıarada muk.~-;;;:ı.;:_ ~:ti asür'atle aydınlatmasına iht~ teminine çalışıldığı zlkrolunmtl4 - !emiş olınalan pek muhtemeld~. rasyonu müteakip evvel.\ Vaqo.. 
le •.au bombardunan Alman asker- ıı:aıcd•- ~ şirketi k!iPt ı . dır ve bu ihtiyaç kat'I hır tur General Vayvel'in lıaN'kıit pla .. vaya uğramayı, oradan 1stanbula 

rııı.iıı Ccnova liınan ndan vapu- ~:\~::Uta1t.ıed::= A: .. ::;~ r::u:~n ifadrsidir. I Bundan sonra bütçe okunmuş ;imdi tamıımık anlafılını§ gibidiT. hareket etmeyi kararlaştırdık. 
~a 'lınd..rumesile ~imali Afrikaya, iJıtil<AnndaD· Al Ali mürelı.kcı> ıhliil- · ~TEM iZZET BEN CE ve gerek rapor, gerekse bütçe ka. italı;anlan WtüTl fimali Ajrikım- Bu kararımm Annayı aıneliyaıt 
r~. müstemlekelerine getınek bakkal ııııeıımet ptda .Alim Çiz.ıı:.e 1ı;.- -~ - - bul ol~ _'l'luştur Raporun ve bütçe- atmak. edecek olan profesör Ulıiçe haber 

"1 :;<ı- • ın önüne geç'.Ilek için ya. ,.,n<1an, ~ tura vermekten ısun- --:-- d 6 til('Car da <Ortfll bAkimliğin- nin kabulünden sonra Parti mü - Şimaıt A;frikada artık mühim bir vermek ve kendisinden ameliyatı 

dt. Adamcağm •apsPT bıtkın ve 
mütedehlıi.ş btr halde gön!noe bil&.. 
bütün hayret ettim. 

Merak v .. havretl" 1',.· dis\ne 
doğru ~lini 81lunak. Jcın yürüdü • 
ğüm zamar. o km tı.~ ilmi ru!m 
1ı,;eıa b'- kedı g>bı yel'<' !ırladı. 

EVV<"li kapı11 doğru gittl 
(.'\rlta ...,., 

lstanbul Üçüncü İcra 
Memurluğundan : 

lstanbulda Süleymaniyede El • 
maruf caddesınde 15 No. da llı:E"n 
balen ikam~tgiıhı meçhul Ziraat 
Bankası Lüleburgaz ajansı sabık 
mukayyidi Mustafa Nf'Cati'yc· 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban-
kası t&rafından dairemıze berayı 

infaz tevdi edılip 9'İ0/4340 numa
ra tahtında dosya kiııat olunan wı 
İstanbul a. "ye dördün::ü hulı:ulı: 
mahkemesiad:m sadır olan 9/9/94/J 
tarih ve 39/161 numaralı ilfunla 
mahl<ii.münbih (1355.5() ı liranın a/ 
4/939 tarihınden i tiberen ',I. 5 faiz 
40 lira ücre'ti vnalet ve 5683,30 ıw-
ruş mahkrme masrafı ve saır ta. 
ltio muraflarill! btrlikte t:ıhsilı :ıa
tenmiş ve yukarıdaki adresınize 

17ônderilen icra emri i.kametgl • 
hınız.ın mechuliyeti ruısehile bill 
tebliğ iade olunduğundan 1stnn • 
bul icra hüiınlığince bir ay müd
detle il.inen tebligat icrasına l<a • 
rar verilmiştir. 

Ma.hlrllmiinhihi maa masarif ve 
faiz ve ücreti vekilet tarih! ıllın -
dan iüban!ft bir ay zarfında öde • 
meniz veyahut 74 üncü madde nıır
cibince mal beyanında bulunma • 
ruz tetkik merclınden \'eya tem • 
yiz yahut iadeı mul>ake"'1e yolile 
ait olduğu ma!ıkeroed ıcranın 
geri bll'akılmasına daır bır karar 
getirmeniz lirundır. Aksi h.ılde 
hakkını.W ce.lı ı cra yapılacağı w 
mal beyanın la bulıınmazsaruz ha
pisle tazyik olunacağınız ve baki· 

ate muhalif beyanda bulı.11ursa • 
nız hapis ile c~zalandır" aca ıs 
icra emri makaoıına knım ı mak 
üzere ııan olunur. (2687) 

Askeri Liselerinde .,ı •1"l: t,r • dura ın•~ sı ıa GaLıtada Jllaiunudıye !enn ek • oı ,,;..,..k dosya an du mez- fettisi Re< at l\tima..'Og" lu söz söy - 1talyan 1,ıwt'eti kalmadığına ve O,. L. l ı1c t k 
~. k .. ett~iı:den . .' -·••la! çivi ibtıkl- ce tev ~ ' Y lcında - ordu takı-iye kuvııftleri ıı!amndı • •uır an evve yapmasını a e me 
'· p l, ~u 80· xu·· 1·1e General Vey. "" :><ilcO ,....,.. vı h ahk• ye veı ~Ur. iiyenk hamalfarm umuıni nakli • d .. l d ..... SrnelertlcnMri, Kull'li. Maltl'pe 

" ' .., -ddednde • ·-•-•~ avram 5<' "" kur m dur"•uı. ıanna da ı .ana- gı' na gö•e, arhk "''""'~ heriıcmqi. arzusun a uu un Uı;~TJ"I zaman 
" '• .:.~a,', Afrikaoa mu··s•·•ih ol. '" ~sht&ıuu«"' "'tian 11· bunJanll - · 1 · d ,_ h ll . •- f - - k"-ikt ki ve Bursa Ask rı Lloelerindo, Bi. ~~ ,_ "'"' rından, ' . )<Orun:ı>" l<fıı;· vat ı crın en.. m im ro e,.inı ...,_ bir muharebede değil de, zaman pro esorun ansızın il!'.' e va. 
le ' r ek i;;tiyor. Akdeniz rneın- izak sevi p:ı~tmel<ll."Tl suçludurlar· c:al<tır~U sABıUI YAKA! !'"".IAN b,o .,., et i=~ ve ~emleket .. ken· ve mesafede kal'llor. Koca Trab- zifesi 'başından ayrılmış dduğu.. rineilikle çıkanlara bü~iik törf'nle 
lı ~lc.ıne Cl'Saret veriyor. Bu yatırını_~ir" ~ J>AV"81, __ ,ft JİI.ET Ml ıın:KIRI dikrinden daha r~ mesaı bekle- lu.sg_, bölq~ ni bir solukta kat~L nu, git ;.ı yEri hiç lmnsenın bil. mükafat olarak Singcr S atlai 

a V .. · ır ~ ihtikAr da'\-a-- _,, .,..,"' h Ue "" ~ _, d.i • 'b l~~ lt eygand üzerinde muessır Diğer taraft:ı.n . iki DY cwel yal- &lı.I isııJ<W < .ınde 88 no. dit;ıne isarct etmiştir. mek de milmkiln değildir. Fakat m.~.ni ayre o,...eıh .. .m. I evi! ği gı i bu ~nr dahi 
il t r ,.uratıe göıiiJınesi J: bai<IWY• ''"""ur da ~~•M Trı:~da:~':u~u~=~ J Heyeti umumiye ıçtımıandan Trablusgarp felırinın de bir aycı .M ıımaiilı profesor Urliç, b.i • ıı. ni mektepler yine b'rineilikle 

ııaı.cı 1YatadavananhareketlerVey. nız bu~:~~ daC:.. :MJılılı:eınesln• fln>- ıı:Uın='-::::,<• dan bu ı;abalı sonre ymi idare heyeti seçimi ya- kalmaz !ngi.!izlenn einc ge.,:tiğioıi yü!tbirckıstlukvenezak.eteserio. J çıkanlara SİNGE& 11&11tler ~ 
Ilı, Ve V .,,ınin maneviyatını tak-_ ediJetıdi ;~ ~~'~ ~ tıııı f ..,;;,;-;.dı.,y ye verllııı jtir. pılınıştır. -Wtebi!iri.z. !arak, b.areketmdeıı evvel Anna 1.. etmiştir. 
lt.ı <xleccktir. Bingazinin işgal! ~e_,.,, ııflD y ... v, sohri ~ Y" 
et~ " efkarı ıı.mı.;myeUni ta.ıı.rılı: ı.V>~ .,. :14us1ata 

., _ __:_ıı.ı:~us~ta!&'.'.:~sı=11ı:ı::_ _______ ~--------------~-------------~--................................................................ _._._. ______________________ .., ________________ ...,ı .. ..r. 
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şiddetli Dahiliye ve Harbiye Nazırlannın 
emirlerile, Gali ç ya seferi ve hezimeti 
hakkındaki neşriyahn Türkiyeye ak-

settirilmemesine çalışılıyordu l 
D.mesl Talat paşayı bir hayli te
~a düşürmüştü. Halbuki, Talat 
paşa, yukarıda da söylediğimiz ve 
bir~'Ok hiıdiselerin de gösterdiği 
(ibi, hiç blr zaman ·Enver• i kır. 
mak fi.krinrle değildi. Bu, onun 
buınıs1 prensipine mugayir ol<luğu 
kadar, (İttihat ve Terakki) merke
zinin güttüğü siyasete de aykın 
bir hareket olurdu. Talat paşa der
hal Envere böyle bir müdahalenin 
hiçbir zaman viti ve varit olma -
dığıru bildirdi. 

Fon Kres'in bir 
şikayeti .• 

Suriye ceoheııinde bulunan Fon 
(Kreş), muallem askerin, lutaattan 
alınarak, yerine acemi efrat veril
mesinden ııiltlıyet ediyordu. 

Fon (Kres), takviye kıtaatı ola.. 
rak kend ısine gönderilen 160 ıncı 
alayın tamamile a~i efrattan 
mürekkep oldujtunu görmüstü. 

Fon (Kres) Kudtlsten ordu ku
mandanlığına gönderdiği rapor • 
da (1) şöyle şikayet ediyor: 

cTaltviye kıt'llSl olarak bana 
160 ıncı alay gönderildi. Bu piyade 
alayının Suriyeye hareketinden 
evvel 1250 muallem ve sıhhati ye
rinde efradı alınarak, Galiçyaya 
giden alaya verilm'4 ve onlann ye
rine bu alaya gayri muallem, za
yıf ve hasta efrat gönderilınıştı .• 

Fon (Kres) bu zayıf, gayri mu-
allem, ve hasta efratla, kendi 
kıt'asındalti boşluğu nasıl takviye 
edeceğini soruYor .. Ve bittabi har
biye nezaretinden: 

•Sen bövle ş('Vlere karışına! 

.erilen askeri yet.iştirmeğe ça • 
hş!. 

Cevabı 'ftrlliyw. 
Askerlikte mafevke itaat şart • 

tır. Mafevke ttaat disiplini ıu.ı.. 

Jı:mca ordu perişan olur. 
Fakat, bu işin disiplinle alAkası 

yoktu. Meseleyi sadece idare ba -
kımından tetkik etmek lazımdı. 

Dördüncü ordu için, Cemal paşa 
bilı> İstanbuldan muallem asker is
temeğe mecbur kalmıştı. 

cMühim bir hareket yapıla • 
cak olursa, yüzde kırkını teşkil 
eden acemi efrat ile ne yapıla. 
bili!·?· 
Tarzında yazdığı bir telgrafna -

me ile harbiye nezaretinden me • 
seleyi ııormak lüzumunu hisseden 
Cemal paşaya da fil suretle cevap 
verilmişti: 

•Suriye cenheslnde hiçbir teh
like yoktur. Yeni gönderilen a. 
cemi efradın çok kıea zamanda 
yetiştirilmesi mümkündür.• 
Evet. Yeni efradı yetiştirıııek or. 

dunun vazifesiydl. Fakat, kolordu 
erkanıharbiyesinin dahi müdahale 
ettiği bu meselede göze çarpan bir 
cihet vardı: Zabitlerimiz, acemi 
efrat yetiştirmekle meşgul olmak.. 
tan, dah.ı yüksek askeri meseleler 
üzerinde staj görmek fırsatını bu
lamıyorlar; yorgun düşüyorlardı. 

Bu ,w,..,.ıa Fon (Kres) in şika. 
yetini haklı buluyorlar ve Galiç
yaya gönderilen kıtaatımızın is • 
tikbalini de karanlık görüyor -
!ardı. 

Galicyaya kltaatımız gittikten 
biraz sonra, oralardan gelen haber. 
!er hiç de gönüllere ferah verici 
ve sevindirici bir mahiyette de
ğildi. 

Viyanada intişar eden bir gaze. 
lede (2) Galiçya seferi hakıkında 
QOlı: aeı yazılar çıkıyordY. 

Bu neşriyata göre, sade bi2'irn 
gönderdiğimiz kıtaatın değil. A -
vusturya kıt'alannın da büyük bir 
hezimete uğraı:Jıklan anlaşılıyor. 
du. 

Gerek dahiliye, gerekse harbiye 
nazırlannın şiddetli emirlerile, A
VUBIUryadaki neşriyatın Türkiyey~ 
aksettirilrnPml'Si tar:ıim c<lı!i}·9r v· 
bu nevi gazeteler İstanbul pi~asa. 
sında sattınlmaktan menolunu -
yordu. 

(Arkuı var) 

(ll 19 kanunusani 1917 tarihli 
nıpor .. 

(aı (Nöye • Fraye - Prese) ga
meıinin ağııstos 1917 nüshaları 
(Galiçya •eferinin iç yüzü) 

Üsküdar İcra 
murluğundan : 

Me-

Bir borçlan dolayı haciz edflerek pa

raya çevribneslne k:anr verilen bir ade1 
Xartı:onı martı:ob yedi !Ambah radyo U• 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden ı 

Gümrüklerdeki Sahipsiz Eşya Sahlıyor : 

2606 
2007 
2&il 
2119 
2118 

2699 

2830 

2635 
2837 

cw 
PP 
SClAF 
JDS 
JDS 

EK 

zs 

wo 

EBAC 

KR 

No. 

604 
1 

793 
4ılll7 

4817 

64022 
1/7 
1436 
l~ 

o 

3657 
31840 

lhale günü: 'l:I /2/MO 
2600 E G 9780 

261>1 

2485 
2862 
2602 
2877 
2834 
2583 

lYC 

sco 

KHB 
MSAK 
MG 

o 
EBAC 
TJ' 

1361 
1..2 

öl8 

2280 
o 

71173 
o 

3657 
2.7.8 

11 
2798 AF biU 
6154 D 4323 

lbale günü.: 28/2/941 

JUt.N. Marka 

2796 

2795 

2799 
2713 

2183 

2903 
2035 

3685 

192 

2443 

2216 

2412 

HR 

TF 

DG 
Jj 

TMS 

Bi!A 
BilA 

DJ 

GK 
KP 

FV 

No. -287 
89 
o 

8648 
1270 

1271 
1260 

BllA 
Bila 

134\ 
1/100 

43-03 
8 

1119 
7410 
11 
517 

J 

3 
10 

131 

'" '" 
11 

256 

12 
3 

220 

2 

2'T 
o 

39 
26 
o 

1793 

1555li 

132 

ın 

139 

1461 

10 

2 

900 

Ml':J 

700 

. . 
2:\8(1 

401 

75 

7:! 

9 

l 

i(il<tan 
Gr. 

450 
500 
adet 
000 
500 

000 

000 

660 
840 

000 

200 

300 

000 
250 
000 
600 
520 
000 

000 
500 

iMJlı:tan 
Gr. 

000 

000 

875 

500 

000 

000 

000 

000 

()()() 

500 

300 

Deicri 
I.. K 

78 05 
198 75 
315 50 
114 00 
355 00 

403 12 

81 14 

310 00 

768 99 

80 80 

101 98 

222 14 

72 50 

54 ()() 
50 37 

291 99 
82 86 

91 30 
2.:xl 41 

866 66 

1452 52 

De!erl 
ı.. ıt 

121 82 

187 12 

123 90 

483 75 

1215 74 

54 20 

1038 68 

237 94 

62 50 

728 50 

115 70 

P"Yl 
I.. K. 

6 00 
14 50 
23 66 

8 00 
27 00 

35 00 

8 ()() 

35 ()() 

66 00 
8 00 

10 50 

19 50 

7 50 

5 70 
5 50 
28 00 
11 00 
8 ()() 
18 70 

99 00 
124 00 

Peyi 
ı.. K. 

19 3() 

11 60 

18 50 
11 50 

S5 00 

105 00 

00 00 

18 00 

7 30 
79 ()() 

12 45 

Yün mensucat 
Yün men.sucat 
Hasır ve kiığıt ppka 
Traş sabunu 
Bagalitten traş sabtmQ 
mahfazası 

Müstahzaratı tıbbiye 

Bir tarafına ~ sürül • 

Sat!§ 3 
• 3 
• 3 
• a 
• 3 

1 

• 3 
~ müş mensucat 

r 

Buhar makinesine mahsus • 
demirle mürettep lastik ~ 
Mikroskop 3 adet • 
Deriden itfai emniyet ke • • 
ııneri 

Demirden mihanild makine • 
aksamı 

Lastik eşya 

Saç yıkamağa mahsul 
müstahur 
Ezya tartan terazi 
Ampermetre 8 adet 
Bagalit fiş 
Pamuk basma mensucat 
Dürbün selloitten 
Biçilmiş mermer levha 

Tebeşir tozu 
Yünlü pamuklu peluş 

• 

, 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
3 
3 

3 

3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
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Amban 

Makinesiz demir 
çocuk oyoncağı 

Satış 5 

Levha halinde yontulmuş 
mermer 
Yün mensucat 
Cam ke~afet cerecesl 

Sanayie mahsus mayi halinde 
asit sülfrik (Çubukluda) 
Adi demir tel mamulatı 
Halile kabili istimal olmıyan 
köhne demir mamulat 
Ağa:; kundura çivisi 
(Kuruçeşmede ) 
Adi demir kilit 
(Kuru çeşmede) 
Kağıt etiket (Kuruçeşmcde 
İpekli pamuklu P.tensucat 
(Kuru,·eşmede) 

İnekli pamu.!du mensucat 
(Kuruçeşmede) 

' 5 

5 

s. 5 
5 

Yukanda e"998f1 yazılı ~ tızttl,..rlnde göstf'T'flen tıuihle-rcle ımwt 13 buc: uktn S~~~tt:~ Retadiye <'Srlderl h"lı an~ 
treposu dahiUnde Gümrük Satı$ 'P.ftidür;üğü müı:Ayed" salonun~a 15~~ ~yılı ~an~ hıı.rcnnıne tevfıkan ve 24~0 sa.yılı 
kanunda ya2llı şartlar dahilinde llClk arttırma ile satılacaktır. l•t•klt erın h•llı gunlerde saat 12 ye kadar 2490 sayılı 
kanunda yazılı v~·kalan ibraz e-yliyecr~k % 7 buc;uk pey akeelerı.r.ıl vezneye yatırmı~ -0lmaıar1 l~zımdır. . 

İhale gününden evvel 3 ıün z;arrınd:ı sabahlan sa.:ıt 9 dan 12 ye kadar E"Şyalar a~barla~ında uı:;u.lü dalresınde 
alıcılara göı:ıtl"riltr. Bu CŞJ&dan maada her gün müteferrik esya satısı yapılmakta olup lıstclerı salon ılin tahtaı:;ında 
a•ılıdır. Telefon 2nıs (1004) 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden kal~ 

dırılmaıı hakkında ilan 
Dantelsiz bir lturuşlulclann 7erine dantelli bir lruru.31uklar darp ve pryısa

ya k3.fi miktarda tıkarılmış oldufur.dan dantebiı. bir kunışluklann 31 mart 941 
tarihınden sonn tedavülden kaldtrılması kararlaştınlmı;tır. Dantelsiz bir kurut
ıuklar ı nisan 941 ıarıhinden it.ibaren aıtık tedavül etmıyecek ve bu tarihten lt.i

~arm ancak: bir aıene müddetle yalnız malsandı.klarl1e C\L'Tthuriyct Merkn b3n. 
ku:. :;ubelerince ve Cumhuriyet Merkez bankası ıubeai bulunm17&D ;,erlerde 
Ziraat bankası şubelerinre kabul edilebılecekllr. 

Elinde dantelsiz bir kuncJluk bulunınlann bunlan malsandtklarile Cumh-.;
rtyet Merkez ve ziraat baııkalan ıube.leruıe tebdil ettirmeleri ilin olunur. 

- • 9035> c 12523> 

RADYO 
11 SALI 1941 

Saat 18.00 Program ve memleket 
saat ayarı. 

18.03 Müzik: Cazband (Pi.) 
18.30 Konuşma (Çiftçinin saati) 
18.45 Müzik: Çiitçin;n saati, zey-

bek ovunlan 

19.00 Müzik: İspanyada yanın 
saat (Pi.) 

19.30 Memleket saat ayan ve a-
jans haberleri. 

Gün 
zar/in 
GÜZELLEŞT 

Ba ceno kız 8 a11ıı urfmda bu dere-j 
ce cazip bir tanda a-üzeııc:,tr. Onun bu
na na.~tl muvaffak olduiunu v~ brr ka
dının ııasıl muvaffak olabilrrrfbıl ~ 
eden fU mektubunu okuyunuz. 

• 8 - 10 &:ün evvel çektirdiı}:im bir 
fotoğrfımla bugün çektirdiğim fotoğra
fım arasındaki şayanı hayret değ şlkUği 
görünce inanamıyonun . Alnunda, ıı;öz-ı 
!erimin ve DK:zımın etra!•n<la buruşuk
luk'ar ve Cİz.c?'ilC'rim vardı . Tenim sert 
ve çirkindi. Bugün lıı::e rildim kfldife gi- ~ 
bi yuma$amış ve buruşukhıklanm ta-! 
mamen znil olmuştur, Adeta dostlarım; 
gıpta nazar!arHe bakıyorlar. Htıp~el 

cild unsuru olan pembe renkteki TO
KALON kremini gece ve beyaz renkte
ki TOKALON kremin! de gün(!Oz kul-ı 
lanmalarını tavsiye ettim. Onlardanl 
bir çokları evve!~ bu söz~erlnıle alay eL 
tilt-r. F.-kat tecrübesini yapıp memnu
niyetbJh~ seme.resini &öl·unce onJar daı 
benim gibi pşakoldılar.> ! 

Cild un.,uru olan pembe ttııtekl T0-1 
KALON krt•minde Viy~na (İ,ıversite-ı 
&inin me::;hur bir prolesöril tarafından 

kesft'<lil~ ve kıymetli gençlik 
olan •BİOSEL.> vardır. 
Akşamlan bu pembe renkteki 

LON kremini tatbik edinız. Gece 
uyurken. o, tesirini yapar ve c 
be.c:liyerek gcnc,,·lcştirlr ve bu 
lardan kurtanr. GundütlPri de 
renkıeki TOKAl..0N kremini ~ 
n;z. Cildiniz yu:nuşayıp tazPles 
siyah noktdl3rı tcmizliyecektır. 

PARAYI İADF. GARANTisl 

Bu basit usulu - Gunde 3 daıd" 
bik eden her akdın, b·r gen~ kJı 
gibJ yumll48k, taze ve nennjn b 
malik olur. Dinlerce vak•adrı .~ 

memnuniyethahş SE'TT1ere soye.stP":"i 
kromin tesiri ha kltınd:ı bizi gar.-' 
miye kadar 9t'Vk:Pdiyor. 

Hemen bugUn her llı:l ltreın.ı; 
tüp \ C'ya bırer vazo satıt1 aıınıı 
&ün kadar muntazaman kullrınıf1 

Şayet net.lceslndf'ln memnun : . .f 
m~ iseniz, nldığrnız yere i.ıdc ~ 
parayı geri alınız. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaratl 
Müessesesi Müdürlüğünden : 

F3brikamız dahtıi hatısn için satın a1marok cJ0.000• metre mikabı 
balast kapalı ıarl usulti lıe rr•ün.1tk..ı.::aya konmu~~ur. 

1 - Taşın muhommen bedeli sabamızda leslim T. L. 20000.00 .,.ırııJ 
liradır. 

2 - Eksiltme 20/2/941 Pe~eınbe gilnü saat 15 de Karabük!• ın 
Ticaret MüdürlüğilndE" y;ıpı1acakt.ır. 

3 - İsteklilerin cltt itmeye gir~ilmeleri için ~k1if mektuplarile 
cl500> liralık muvakkat tt":'ninnt meklub nıı e-k.,iJtme Jfi.i1ıünden bir ıi.i.11 
kadar komisyon riya~et:ne t.f'vdf etme~eri. llzımdır. İlin olunur, 

A - Tnş sert ka!Jıa:e-r cinsmdıtn ve 3 - e aantimetre kutru:ıda 
B - Ta~, sahamızda gil:--tcrilen yerlere ı;gürler halinde il".zar edlleceit~ 

C- Sahaya yevmiye asgari •50• M3 bal&'.t taşı sevki mecburi"". 

1 

bir adet bllfe oıı ıdeı kanooe ve koltuk -----------------------------

W •icara sehp .. ı lkJ adet saksılı port- Mıntaka Ticaret Müdürlüg~ ünden: 
19.45 Muzik: Radyo fasıl heyeti, 
20.15 Radyo gazetesi. Devlet Demlryol!arı ve liman~rı İşletme U. İdaresi ilanlın 

1- GENÇLiK 
2- GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
hte yUtt.s..ıc bir U..nde 
aranan ~u m~~tluin. 

hepoıni ıi:ıe 

KREM PERTEV 
Temin Edebilir. 

1 - Kl'1:M PERTEV: Bir tuvıı
let mmtahı..a.rıdır. İnl)e bir 
llina ve yapılJimdakl hwıu
siyeti ltıban!e ytizdeki çizgJ 
ve buru•ultlu.Jd:ınn tqekl<ü
lüı.e mAn1 olur. Deriyi ıenç 
ve ıerein tutar. 

2 - KRF.M !"El\TEV: Bir ıüzel
llk vasıta.sıdl:t'. GEnişlemLf 
mesa.matı 11kı$tırarak clld
de>ci pürtük ve k:ııbareıkları 
f'lderir. Çil ve lekeleri izale 
eder. Teni mat ve tef:rat bir 
hale ıet:rir. 

3 - KRE."1 PE!lTEV: Bir cild 
deva ıdzr Deri llJddeleri
nin Urv.;1tmı düze;tir. Sivil
« ve siy<ıb noktalann teza
hUrfi.ne ınini o~ur. Cild ada
lcsı-ni ~lıyerf"k kuvvetlen
diru. Kurıı cildler h;in yaflı 
•e yağlı cildler için yaj:sıı. 
husust. tüp ve vawlan var
dır. 

j manto altı adet maroken iskemle bir a-

l det ıezlonlt bir somya tahta ısltemle ve 
I ınuanııı Ereniı:öyüode eski isla57un cı-

1 

varında Hamıı Bey kötkünde 14.2.9•1 
Cuma stıı>O 1 O d:ın 12 ye kadar bırincı 
arttıma.ı yw.pllacak ve ~kht edilen ~ 
ele! luym•tınin % 75 ini bulmadıtı tak-
dirde 20.2.911,1 P~rşem~ günü a.ynı mca
hııtll'f~ VP !'IRltuo ik:ınC'ı arttım3sı yapu

mak $UTetile sattJacağuıdan almak lstı

yerılenn aatı.ş 2Üllll oradn bazır bulwJa_ 

cak olan memura mü.racaatltın llık.n 

oıwıur. IWl-2887 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

•Levha halinde alüminyum ha. 
!italarının selabet evsaiının tez -
yidine müteallık usuı. hakkındalu 

icat için İktısat Vekaletinden alın

mış olan 10 son-kanun 1939 tarıh 

ve 2660 No. Ju ihtira beratının ih
tiva ettiği hukuk bu kerre başka
sına devir veyahut icadı Türkıye
de mevkii fiile koymak için sala. 
hiyet dahi verilebileceği teklif ec:iJ
mekte olmakla bu hususa fazla 
malümat ed:nmek i3tiyenlerin Ga

latada, Aslan han 5 inci kat 1 • 3 1 
No. !ara müracaat eylemeleri il!ın 
olunur, · · 

2!1i.7.940 tarihli Türk - Alman bususI anlaşmasına tevfilr:an barsak, balmu
mu, deriler, peynir, taz.e ve konserve balık. keten, 7onca tohunuı ve paçavra 
ıhracatınd:ı bulunmak isUyen Uıraca\çüa 18.2.941 tarihine mlısadıt Salı ıunıl 

.. Ilı k 1 
aaat ilçte Ticaret Ot..laat . meclis salo~unda ~plant.ıya dav~t ?l~u.r. Mu . a ~na-/ 
kı al.AkadaNtrın yazı ile IstanbuJ .lıluı!.ö.k.a Tıcareı Odası Mudurlul};wıt! müracaa~ 
ları t:ı2.ımdu. •1028> 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
MüessesesiMüdürlüöünden: 

Fabrfkalanmıı için aalın ılınacak 30.000 <otuz bin> ton kireç ~ı kapalı 
zarf usullle eksiltmeye korwnuştur. 

1 _ Tasın muhammeı. bedeli T. L. 45000,00 «kırk bC6 bin• liradır. 
2 _ lksiltmc :18/2/1941 Cuma ıılnu aaat 15 de mOeuc.cıruı Ticaret servisi 

bü.r05unda yapılacaktlr .• 
3 - isteklilenn eksiltmqe clrebil~leri için teklif meictuplarile birlikte 

<3375> Urahlt muvaJclı:at temmat tn<Oktubunu veya llltçeslnı ekıııtlme ı:ünıln· 

de.o bır ,u.n evvelınıt kadar konıls.ron riyasetine teTdı etmeJ~ lhımdır 

4 - Kıret; taşına alt şartname ehil ~..rine parasız olarak İstanbulda Süme-r
bank şubesinde, A.nkarad.a Sü:-P.erDank um.um! mü.dürlutü:ıdell, Karabükte 
muesseeeınıı. ucaret mUdürlüğü.nden verilir. 

IIAıı olunur. c966> 

Devlet Cenizyo 'ları isletme U. Mü1urlüğü ilanları 

20.45 Müzık: Radvo kiimi! heveti 
klisık program. " -

21.30 Koıııı..=a (Hukuk ilmini Muhammen bedell (lOC.0) lira man 20000 adet ı;ift ;yopnl<lı Karbon 
(24.2.19411 Pazartesi ııtmu saat (il) on bırde Haydarpafada Car blnoaı d 

yaynıa kuru.nıu a\i1na General Ri- kl komisyon ı.-ı.rafından açık ek.siJtme u;ull'e satın alınacaktır. 
fat Taskın: •Ikvl~le karşı borçla. Bu~ ginnek isteyenlenn (75) llralık muvtkkat temlnıı ve kanunun~ 
rımızdan askrrlik mukellefiyeti· ) . tiği YOSaikle bırlikte eluillm• tünü saallne kadar komilyona müracaatlar• 

dır. 

21.45 MıizıJ<: Radyo salon orkes- Bu ile alt prtnameler komisyondan parasız olarak dafıtılmalttadır. 
trası (Vıolonıst Necip ~kın ;dare-1---------------------------

•~de~ehar: Şen Dul operetinden ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI [(RfJ 
va~ ~---------------------------------------~ 2. Heubuger: Şarkta - .Ramazan 
bayramı. 

3. Enge!berger: Manon (Vals 

Bost~n ı Bedrıye Tüzün iştira·kile. 
4. Sorge: Kulübede daha ışı.it var. 
5. Drıgo: Es:neraJ.da (Bale Suiti) 

6. Luigıni: Mısır Balesi. 
7. Drıgo: Arlökenın milyoıılan 

balesindPn Suit (Polka) 

D. Pachernegg: Viyana Suit'l. 
22.45 Raeyo saJon orkestrası pro

gramının devamı. 

23.nO Müzik: Dans müziği (Pi.) 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 1 

cAlüminywn halitalarının hara.. ! 
biyete iıarşı mukavemetlerinin tez
yidine müteallik usuJ. hakkında
ki ihtira için İktısat Vekaletinden 
alınmış olan 10 sonkanun 1939 ta. 
rih ve 2678 No. lu ihtira beratırun 
ihtiva ettiği hukuk bu kerre baş
kasına devir veyahut icadı Tür • 
l<iyede mevkii fiile koymak için 
ulahiyet verilebileceği teklif edil. 
mekte olmakla bu hususa fazla 

KURTULUŞ 
ldçıd ve DiJdf 
DERSHAN.E~I 

M6diresi: B•J•D P.~ 
Haftada dört g(iR kadın 1 ara 

de üçer saat Franatz uaıı!O ııe 
ve dikiş dersi tedri! edilir ve 4 

da maarifçe rnusaddak dip!orıı'., 
rilir. Feri.köy Tepeüstü ll6 ~ 

Takribi miktan iki ton kadar olup kilosunun muhammen bedeli .25• ku~ 23.25/23.30 Yarınki program ve 
olan mantar parca ve tozları pazarlıl< auretı:rle ialışa ÇL'<.i.rılnuşur. Şartnamesi kapanış. 

rnalümat edinmek ~tiyenlerin Ga· 
!atada Aslan han 5 inci lı:at 1 - 3 
numaralara müracaat ey~eleri 
lüzumu ilin olunur. 

Papazpa~ aparhmanı. _./ 

hulı:uk bu kerre başkasına el~ 
veyahut icadı Türkiyede ~ 
fiile koymalı: için salahiyet ve~ 
bileceği teklif edilmekte ol11l~ 
bu hususa fazla malftmat edili ıl 
istiyenlerin Galatada, Aslall · _J 

5 inci kat 1 • 3 No. !ara mili' 
~lemeleri ilan olunur: 

malZll?n-.e şub~ınde gbrulebılll'. 1------------
lsteklılerin 22 50 liradan ibaret muvaklı:al teminatlan Ue 12.2.941 Çarşamba ı Gö H k -·- DEVREDİLECEK İHTIRA BERATI 

güniı saat 14 ıe 'tophanede Umum Miıdurlük bmasında A'.urı Satım Komi>iyo- Z e imi 
nun• muracaallan. •5';• Dr. l'1urat Rami Aydın • •Alüminyum halitalanndan ma. 

Sahip ve Batmuharriri: ETEM iZZET BENiCE 
Nqriyat Direktöri.i: CEVDET KARABILGlN 

cSON TELGRAF» Matb.uı 

deni bloklar imaline müteallik dö
Beyoğlu • Paımakkap1, İmam 
sokalı No. z Tel. 41553 küm usulü• hakkındaki ihtira için 
Mutyene ve hn tlirlU gös İktısat Veklletinden alınmış olan 

amel! ~tı fıkara a parasızdır. 10 sonkanım 1939 tarih ve 2667 
?:V. lu ihtira beratuıuı ihtiva ettiii 


