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Bulgarların 1 
• tekzibi tatmın 

edici değildir •• 
Almanyanm açık tazyik. 
tehdit ve Bulgar hudu
dundaki tahtidab ~ 
aında Bulgariatana dut 
d b ··nkü e9rarenurum ugu ak 
giz telaıaızlık olnı~ . 
•~ id" . . ·b·ı Çö"rçılın 
ur.zım ge ıgı gı .. .. d 
izhar ettiği endite onun e 

· tikbale de gene hale ve ıa 
ınatuf hareket tarzı bu ol
ln•m•k gerektirM 

!_u.n: ETEM iZZET BENIC~ 
. ful. 

Çörçilin çaldıiı tehlike ~ 
ilen sonra; SotyaclaJı aııcall şayıf 
lıtr - çıkb: ptaab 

- BulpriataRÜ AJınd 
:ı.ılt•ur. 

Bu - Berllıt de lttirak etd. 
Balbuki, BulcariatanM" ~ide • 
ilen ba değildir. İstiyontll lı.i, Bııl-
&ariatan ya: . 

- Almanya ile ı.erıı~eta • 
Dea.in ve bu erkek aoıa eı;iıı; 

lletle söylemekten çekinD1 
Yahut da: . ce 

l yerınıye • 
- Almanyaya yo as. 

tiın, memleketime tek Al:"'aıı fuo. 
keri ııolcmıya<ağım. Bıtara h 
8 zarla u. 

una rağmen Alm&DY~ her 
dutiıırundaa içeriye cırerse 

0 
türlü müsellih mukaveınel v 
111.üdafaa<la buJuna<ağıın. .11 t 

D . . . . kek mı e 
emesını yıoe hır er b _, • . . ·ı . ve uıı-

.... ası ile söylemesıoı bı sııı 
dan sakınmasın. Zor 1 u bir Alınan 
akını karş15mda Bulgar erdusut • 

t yara • 
llıuı büyük bir mukaveıııe . Bul. 
... ası 'üpheli olduğu kad•:~atıoa 
Car ordu.sunun Alnıao kı k ve 
oncıHük etmesi .ıe bir kor . u t 
•- . • d" Nıhav• 

-~-==================~====== 

GeıMft) Franlto 

Gl. F ranko'nun 
ne görüşeceği 
belli değil.·· 

Mareşal Peten ~e
neral franko ile 
ltalyadan avdetin
de görüşecek 

Yeni Fran
sız Kabinesi 
Nasıl teşkil 
Edilecek? 

Şimdiki Nazırlar
dan ikisi çekilecek 

Paris, 12 (A.A) - Vi
tide yeni bir kabinenin 
dün alqam tetkili taaav· 
vuru, Maretal Peten'in 
Kotdazür'den avdetine 
tilik edilnıittir. 

Kabineden çekileceği 
muhakkak addedilen na• 
zırlardan birisi Dahiliye 
Nazın Peyruton Ye Meaai 
Nazın Belendir. Peyruton 
Büeooa Ayrea aefirliğine 
tayin edilecektir. 

Londra, 12 (A.A)- A. 
mira! Darlan'ın bugün 
Kotdazüre hareket edece
ği öğrenilmittir. MalUın
dur ki Marqal Peten dün 
öğleden sonra Vilnöv Lu· 
be"deki aayfiyeaine &İt· 

mİ§tİ. 

Arnavutluk 
cephesinde ha
va muharebele
ri şiddetlendi 
ltalyanlar son mu
k a b i 1 taarruzda 
ağır zayiat verdi 

Atina, 12 (A.A) - Radyonun verdi_- 1 
ğl malUınata gore, düımanın mukabil ı 
}Uarruzlan pü.skürtUlmuşLur. Pazarıe&i 
auno yapılan mukabil taarru.ı evveJJrJ
ıeı:den cok şiddetli olmu~tur. 

Cephenin ~ını el m1ntakasında da 
flddetlı çarp11malar olmuoLur. Yunan
lılar aıkı blr •tel açmıJlardır. Anıların• 
da zabitle: bulWMUl bır çok kimıieler 
ee,ir edil:n.iltir. 

Atina, 12 (AJ.) - Mytnin Ama• 
vuUuk Yugoolavya hududunda bulu
nan muhabiri. Amavulluk cephesir.de
ki vaziyet bal<kında Atina radyOIWIUD 
oöı.lerin.i 1<!71t eımelı.ledlr. 

İlaly:uıl:ınıı P,,grade~ Şimalinde n• 
velce ifeal etmekte olduklan mUhim ( 
mev%llerl almak için yapWdan multa• 
bil taarruzlar aldın ltalmııtır. O•trovl• 
ça dallarında Oveli vadislndt>';o m~ka
bi1 tarruzlar da durdunılmU1tur. ltal• 
1anı.r ağır zayiat vermişlerdır. 

AUna, 12 (A.A) - Ctphedt bava 
faaUyetl artmıştır. Plazar vr. PazartHi 
gunü düttin.ilen İlalyan layy~lerinin 
mıktan ,.ırmıyi bulınuıtur . 

İn gı liz vf- Yunan bombardıman tay
yareleri Pazartesi ıunu Elbesan ve Av .. 
lonynyı bombalamışlarc! ır. İtalyan tay• 
ttleri de Yunan ıoprıütlan üzerinde bO· 
yük faalayeı aöı&ıermış ~erdır. 

12 (A.A) - Şimdi7e !ta· 
Londr&. Mussalin• ile yaptığı • 

dar Frafl)to=is mc~uu edilecek me- AZ TAMA ÇOK ZİYAN GETİRiR ! 
ınUtAka~kuıda timdiye kadar itiına- ~;;;;. .... _ .. .-.. :....-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.--

:ı•;;anl:(~~:;;,;;::ı;:;:ı:•~:. 10 p k 1 ht• k A 
=::~~ı~Ilnsı>tü:y~;~:Z'~:~~== ara ı ı ar ı 

Bulgaristana 
çok miktarda 
Alman tayya-

resi geliyor 

Japonga da 
harbe girmek 
için tazyik 

ediliyor 
B ~lgrııt 12 (A.A.) - Siyeri 

mehafilde teyit edildiQine gô.. 
re, büyi.ilc miktarda Almıın 
tayyareler! Bulgari8tııııa gel • 
mektedir. 

JAPONYA DA TAzTIK 
EDiLİYOR 

Londra 12 (A.A.) - Reuter 
ajansının diplomatik muhar • 
riri diyor iti: 

(Devamı: 1 bıd ayfMla) 

•• 
Bugün Univer-
sitede sömestr 
tatili başladı 
Öğleden sonra tatil 

edilen Fakülteler 
3 Martta açılacak 

"Üniversitede bugün öğ:eden son
ra sömestr tatili başlamış ve ted· 
risat tatil edilmiştir. Birçok tale • 
beler bu münasebetle memleket • 1oıuıe . y•• •• •• 7 sa örüşmesi ınuhtE'JTl.Cldır,. y u u n c u sl ile : ız (A.A) - Berıındcn gelen a pa lerıne sılaya gitmışler Ve daha 

Lon ra. . e MU600linl ile General dünden itibaren derslerde talebe 
ı.atıerlere ıor ' . cceklerdlr 
}TIUıltO s.uıremod• .,.e_0::_ • • 

1 
azlığı görü;.müştür . - k a ac t stanbu da kalan talebeler için 

Bl"ramef egÖÇÜ de t stanbu köyler inde ve müze· 
1 rde b r t tkıl< I! ıı ı prngraını ha· 

• 

1 

• 

Sof yadaki Yu· 
nanlılar mem
lekete dönüyor 

Sofya 11 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Balkanlar vaziyetinde muhte • 
mel herhangi bir ihtilat karşl8ında, 
Yunan kadın ve çocuklanna Sof· 
yadaki Yunan elçillği tarafından 

Yunanıstana dönmelen için tavsi· 
yede bulunmuştur. 

Çörçil'in ifşa
a t ı tahakkuk 

ediyor 
İJıgili% Başvekili Çörçil, -

nutkunda Alınan pilotlarının Bul. 
garistandalti hava meydanlarında 
hıwrl.klar yapmakta olduiların1 
söylemiştl Bulgar mehafili ve 
Bulgar ajansı bu hab1'ri tekzip el. 
ti. Bertin mahfilleri de Bulgaris. 

(Devamı: 5 inci ııayfada) 

Yolcu saıcnu lokantası zarar edlyorma,ı 

Memurlar için açı
lan bu yer neden 
ı··ks yaptlmış? 
Galata yolcu salonu ıo antası tesis ga e-

...,\ıq mevzuu dtğıl ır. . kaç 
ln. .. d 1SJUD8 bır 

tıtearrız Alınan or 1 ımaktaıı 
tiinıen daha katılmış 0 

ddi kuv
lbarettir. BuoUJl içi~ ıı:: katPllÇ 
Yet bakunındaıı ı• 1P AJnıaoYa 
hesabında Bulcnristanın ·a karşı. 
lle beraber veya Al~•P: kaHide 
aında olmasının üzerı~e ~v ktur. 
düşülecek bir ehemnııyetı yo k ta. 
Ancak ehemmiyet sır! şu no e 

it da k Q l ıp :ıu·Ianmşıtır. Bu programın .. yın 
a . 'n .. 

1
d .. 

1 
Bir paket Tiryaki sigarasını 15, 7 5 17 sinde tatbıkın• başlannca1c1ıı::_ 

ezılerek 0 u. e satan tctüncü cezasını buldu •ASK.En O~ZILE il 

sini kay t 
DCUZ yemek 

n e11 J zlerce m.enıur 
yemelEden malll'llm IEaJı o• 

Galata nhhmında ,.enJ 701ru salonu 
üz, rindckj lokanta ve gszınonun zarar 

etmekte oldu:U anJaştlmıstır. Bıllt•.a>a 
burada fiyatlarln lüks yerıerde olduğu 
cibl çok pahalı oluşu ve il.titelik ıar

t0nların bir çok a<;ık",~özlülOklerle mü.1· 
ıerHerden fazla p : 11 koparmıya t•lıt
maLan halltın ragbetinl az.altn111tır. 

d ' . t nın ıııan • 
an doğuyor: Bul:;arıs a mü. 

Ti durumu, istiklal ve yaşanıa ü 
l .h . nizizm ın • 
a. azası, demokrası ve JJ" ve 

cadelesi arasındaki uıev 1 

llıenfaatleri. • _ kil ken. 
Biz Bulıaristanı ınusta. d• va. 

d" d" · balın e , 
ı kendi•inin efen ısı uhafa••· 

tar, Balkan ıulhuııuıı ~ d ve 
•ına azim bir koın~u hal~n :anı:i 
hayatiyetine kasteden er·yette 
bir hareketi reddeder ~azı da 

Ç ndagıınıı ' 
Cörınek isteriz. ırpı T kdir edi. 
lllldc<e bunun içindır. ~ulgaris • 
Yuruz ki, Alınanyadan Jlarbin 
tana hiçbir hayır gelnı!tz. halinde 
dt\·amı halinde de, za er ancak 
ıle Bulı:aristan; Alınaıı~~ııın 
~· . - olabılır. 
~•rı ve oyun<agt k .. ük miL 

Galip bir Alman} a, '.'çtiyetine 
letJcrin istiklaline ve hayba u da. 

- "ld" ve un •sla taraftar Jcgı ır .. ;ıiın 
b 1 dan ooce a harbe baş anıa . kiiçiik 
tlnıiş, progranıla~tırmıŞ H taksim 
1:1'lletleri hayat sahaları~• \ardan 
tlnıiştir. Bulgaristan da un etten 
biridir ve Almanya~~'· ~:~r s•Y 
başka bekliyebilecegı f h t~na:vı ·, •• 
:toktur Şimdiki halde ır 1 

• ko··p 
- d ]arına • 

Yuşturmak, Alnı~n or ~ . d kan 
tii . tan ıçın e 

.. olmak, Bul:;arıs k e barP· 
dokiUmesioe ıniıni olınn. -~e· •Bir 
len &onra; nıalıut tabırı • da 
il .. labazası 
~sere sap olınak• nıudi Çünkü, 

l'ıne kendisi ale) hiJl• r. nı 
A, t praı.tarı 
"''llıanya; Ilul:;ar 0 

. asıl 
lı· d. • . . tibaZ edınce n •n ı •. ne geçıt ıt 
oı . d •e souuıı. •a Bulgaristan enın e 
ıla ayak altında kalacak, ;\lınall 
lı. 1 ""-san•· Uvvetlerini demlryol arı-
,,,. ' .. 1 · coSC • 
• 1 nıerk,,..leriııi köpru erı, • 
1•ri, tecemmü :Uerkeılerini, taY· 
hre roeydaı.larını pell'Ol ve beıı. 
ı· ' b ıbah •n depolarını ve saireyi ou • 
Y•cak taı· yuelerin tahribatından 
kurtıılaınıyaeak ve harbiıı d"nıok. 
•asileı- lehine tecellisinden soııra 
ıla; Lir de(a daha istiklil ile ya~a
!hal imkanını bulamıyacaktır
lıa\buki, herhangi bir Alınan !•· 
~Viiziine karşı koyacak Bulgar•~ 
lıın )'İne kan dökmek, zayiata ug. 

Ue beraber, ıa!er sonunda 

Bf r könıilr lşçlslntn Sirkecide tramvay caddesinde Dün asliye 4 üncü ceza hakimi 11 c E p B E L ER • 
ete bacaöı kes!ldl 1 ~:~:"c;;~~ ~~;t:~:uş1:i~~;Y:~: !·.ş ~e

1

i!
1

h~:~h:~;;n~:::~7·ri~a~- Çörçil'in ifşaatı 
ldakta münlrşir ve dün . 5 . kecide bır ol~lde ya. tından fazlaya satmak suçi!e Mus.. 

Zongu sıgarasını ır 
K '" mür> relıkıınızin hab~r tıp kalkan Ömer isminde bir tüc· ı tafanııı düklt~nının -bir hafla müd-

gelen. ~ 0 
gore lkı tecı maden ka· 

15 
kuru. 30 para va sattı ~ın • detle kapatılıp 25 lira para cezası 

verdıgıne cara ş .. . k ' . 
0ımuştur: . dan vakalandığını yum• tık da ödemesıne arar venn.ştır. 

l/afayda seyliip felaketi 
zaslı Ereğli kömür işl etnıeskının , 

- k-· ür yıJ<amJ !a t rı a • 
ınerkeZ om Posof kaı asının Agra 
sınd.a çalış;~2 doğumlu Ferhatoğ· 
köyunden ankaya"nın triko vagon 
lu Şaban Ç sınd kalarak bacağı 
tekerleği ara a 

kesilmiştir .• !' kömürleri işletme • 
2 - Ereg 1 bO(desinde Dere-

't '"zıılrrez ~ 
ı;ine aı u_ da çalı ıan ameleden 
baca ocagın köyünden 331 

Çörçilin son nutkundaki if~aatı 
üzerim? dıkkat nazarlan tekrar 
Balkanlara revrildi. Almanla,., Ro· 
manyayı her hıılde bundan sonra· 
kı teşebbüsleri •çın oeni§ bır aa • 
keri üs haline geıinnış bulunmak
tadırlar ve bu 11üıden de lnqiltere, 
Rom<ınya ile siyasi münasebah 
kesmiı:tir. 

Fakat asıl mühim Jnıetie1e, Lunanlar 
İ1letn1esi Umum A1Udürlü.Q:üailn salwı 

in.fa edilirken, memurlara ucuz fiyatla 

tabldot verecek ayrı bir lokanta yt-ri 
de ayırdıit halde, umuml lokantayı tu

tan Rom;,ınyalı müstecirlerin ısran kar 
tısında bu lil•el tq•bbüsıen vazıeç

mt'Sidir. Bu suretle ,.-il.zle-rce memur u-
cuz ve temiz ,.emek yf'tnekten mah

rum .... almışhırdır. Esasen bu memurla-

rin yukandakl lokantada bir liradan 
faz.la para vererek yemek ylyenıiye .. 

ceklerine ıörc, Limanlar İtletınesı U· 
mum MüdürlütUoden memurlara mab
swı lokantanın ıesısi istenmıştır r 

Bıçak altından 
kaçan manda 

Mezbahada bir hAdlse olmue, aabab 
erkcuden ke!t 0 1tı baş:;1dığ.ı sırada bir
denbire azan blr nwında bu;Ak alUodallı 
kurtularak kaçm11 ve denize atlıı.nut
tır. 
Mandanın Eyübe doğru yllıduiüntı 

ıörenıer derhal kam sahde haber g0ın .. 
dernılşl t.' r, a.tınan tertibat netı ınd• 
manda d•niıde uzun mOddet takip edl· 
lerek nihayı:t mavzerle öldurülmüt
ttır. 

Mar'a~ın kurtuluşu 
Bugiin kahraman Maraiın kur. 

tuluşwıuu 21 in<l yılJönlioıüdlir. 
Bu münasebetle Marnşlılar kurlu. 
Juılarını anmaktadırlar. 

• - Elmacı .. 
J)evregın 1 " Bo:;tancı. gocuk 
d h nılu Satı mı:ı ·· 1rıı 

oFu ""']arak ezilmış ve o u~. 

eh· ler aştı, 24 
köyü su bastı 

_:.=-~~~~~ .. 

Kızılııy d rhal 
feUike1zedelerin 

bütün vasıtalarire 
yardımına koştu 

Romaflyadıı bıı ktıdar hazırlıklar 

devam ederken, Almanyanın Bu!. 
garistıındaki ta:ıyare m~ydıınlıınflt 

da ele alarak, buralara bırkaç bin 
pilot gönderdiği yolunda Çörçil 
tarafından ortııyıı atılan iddia , hıır 
bin yeni bir ;.•!ikamet alacağına !;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiı 

istila hareketini (olamaz) halı 
ı•tirdi; ittifak ve anlaşmaları. 
nın yardım[~ le ı..,t'a içine nılL 
dahale rdecrk iistiinlüğe doil'll 
yol almakla; mih••ı'r de bu , . ._ 
:ziyet karşısında Balkanlar y~ 
lund n İngiliz imparatorluk 
büıüıı U ııe saldırmaktan başka 
bir çare e sahip l.uJuDJ11amak. 
ta_. 

altında ... 
tür. _....---

Ansİ}{IOpediye 
yardım edenler 

çok az! 
10 _:Maarif \"ekıli Ha. 

An~tr~.ü~el nıuhtelıf ışler uıe· 
san A ı ı • a bulunarak e«' um· 

. de b.?vana ~ 
rın . - t konııresınde a lınan ka· 
le neşrıya hangilerıniıı yapılmış 
rarlardan ,,. . sorulan su:ıle karşı 
olduğuna .,..ır 

dcıniştir: anlan·ıvorum. Girişti· 
'--:"" şu:e~bıis v~ ışlerın muddPt. 

ğtm•Z teli (Denmı: 5 inci •7~~ 

Mahkemede hın
cını alamayıp ko-. 
ridorda şahidej 
tükü:·cn kadın ! 

1 
Sultanahn.l l ı _. inci sulh _ ceza. 

hk mcsinde dun garıp bır dava ma e 
•a tıakılmı;lır: . • 

l Şehremininde oturan Emıne dun 

l
. hukuk mahkemelenndcn 

as ıye . 
. de <ahit olarak dınlenmış ve 

bırıs1n .. 
!ş bittikten sonra korıdora çıkınca 

mPvknn<Je bulunan s,Jıye, 
ha~ım · .. . _ .... 
Emınenırı üstıine yurumlJli. ,·uzu· 

" ku·· rmiişliır Hemen bı.r zabıı pp l U . 
tutularak hiıd• S<! mahkemey~ ve • 
.1 ıs' r Di.ın bu davaya bakılmış 

rırr: .,• · 1 ve safiveye 3 !(Un bapıs ve 2a lırıı 
para ceı3Sl verılınıştır. 

Anadolu Ajan.~ının Ant..•kyadan bıl• 

d.rdjğuıe KUn!ı c;tdde-Ui ya~marl.lr fe

ıaket bal.Lru almıştu· 

MI ve ,\rrıuk O\ b tnria -~'ı in nftıir· 
:crı auri.ı.l:n~ut bU' dcre<'cdc taşınlf-
ı•.ı·. 

Ant'lkya k11Ui.l •na baglJ aJh, İsken-
denın.w. bneh 4 v~ Reyhaniyı• kaza~ma 

bağlı 19 kOy sular altındadır iı.k~de-

nmun Ce.ı.up mahııllelerile S«"Yl~p mın

taka.sındaki köyler halkı daha evvela-

delil te~ki! eder. Gerçi Snjyıı ve 
Bcrlin Çör("il'in bıı ·d,fiasını tek· 
zip etmişlerse d~, ko.hını bir fn. 

(Df"vamı 5 inci u.1f:ı.da) 

D A 
ıınan ıedbırl•• .. ,. .. ınde ı.ahlly• eı1.1 •• Bı.nlerce Alman 
rek civar yük.sek koyıertı naltledilm.ı.f· 
lerdir. 

Kızılay f•l " k•lıed•lore yardım et- B u ı gar is tana 
mekt.edır. Antakya ıle Reyhanıye ve j 
•ltınd-dır. Antııkya d•b•tııanesini sular G e l 1• y 0 r 
ıltındaır AnLakya d~buğhvneı.iru sular 

bas:mıt "Ve e!h bin liralık zarara sebep 
olmuştur. Se:Jl! p mıntakaı:ındak.f mez· 

ruaL mahvolmu.stur. Şımdıye k~ıdz.r an
ıanca u.yıat h ;,ı · ınd:ı hıç blr haber 

yoktur. Bır kı!>lnı kcıylt>rle irt.ıbal temi
nıne çahşılmakt;ıdır. 

Londra U (A.A.)- Rö~ter ıjan. 
"ınıo Belgraıtan •N•v;vork Tıy. 
mis. e vrrdiği bir habere göre, 
binlere<' Alınan halen Bıılcarista. 
na, bilbas"" Sof)·aya &•lmektcdir. 

Bir petrol treni 
yoldan çıktı 

Sof:ı-a 12 ( A.A . )- Dragonan el. 
varında Almanyay• Sovyet petro. 
Hi göliirt:ı bir lı en yoldan çık • 
J'U~tır. 1200 ton perol zayi olmu§. 
w: 

ÇERÇEVE 

Dedi • De&llm 
NECİP FAZIL KISAKÜRElt 

Dec!i: 
- Radyo, gazete, mecmua, 

sohbet, yalnız \Çiırçil) in muh. 
lc§eın nutkiyle ın~~ı:ul, fokat 
tiCıt bu ınevzuda hc;ıü:ı. aj':zuu 
açını§ değil.in! 

Dedim: 
- ltadyo, gazete, ınermna, 

sohbet, \Çôrçıl) in muhteşem 
nutkundan birdenbire apışlığı 

için, artık çalakalem veya çe.. 
neye kuvvet hamaratlığı ri • 
ri~ebilir. Ben apışanlardan oL 
madıı];ım, anuk (Çörçil) in at. 
aile bütün iddialarımı vesika. 
landırmı1 vaziyette bulundu • 
tum İ(İD susuyorum. 

Dedi: 
- Ne anladın telı cümleyle 

(Çi>rçil) in nutknııdan? 
Dedim: 

- Kıt'a içindeki mllttefiklnln 
yıkılışından •onra teslim ola • 
cağı sanılan lngiltere, ruhi ve 
maddi temelinin •ağlamlııi'ı ylL 
zünden dayandı; lıavaıla Saknr. 
ya müddaasını bitirdi; kıt'a dı. • 
şında mihverin ko:unu kana • 
cluıı parçaladı; aııavataıuna hiı-

Dedi: 
- Demek dönlip ciol•flP Bal 

kanlarda karar lulıyorua. 

Dedim: 
- tö;mrinde devlet çapına 411 

bir istihbar dhazı bulunan, te. 
enal, temkin, ihtiyat ve mllva. 
ııene mümessili bir hükW..et 
rei•inin •belki de ben bu ııöıı. 

)eri söylerken Bıılgariataa yo • 
li>le bir hareket ba§lamışıır!.• 
demesin~ ıöre, artık v•tanıaı 
aever bir telakki gö<ünde ve iMi 

mev1uda ne tereddütle yer kal. 
mıştır, ne de mlinalı•f8Y•
•Demek Balkanlard• karar kıh. 
yoruz• Mizile bilmtden ne deria 
lıir hikmete dokunmuş oldun. 
Evet doıluın, Ralkanlıırda ka. 
rar kılıyoruz. Yani ilimli vah. 
~t politikasının '3ldırışma kar. 
şı hak, hakikat v~ ilibl t~za, 
yakımla karergfıhını Balkanlar. 
u kurıu:aklır. 

(Dcvamı: 5 1.ıı.ci1&1fa<ia)--------------------~--~~~~~~~~~--------------------------------------------~~~~~--~~-...lııiılıılıllİllllıılıİilliıfıılillilliilıılıııiııi~ilıllıııiılililiııllı 
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SVLTAN 

MURAT 

Genç meslekdqlanmız-
dan Şevket Rado, bizim Sami 

Karayel'in yazdığı «Sultan 
Aziz Öldürüldü mü? •• » isim
li tefrikasını ele aJmıı: 

c- Artık bunlardan bık
tık.» diyor. Ve ili.•e ediyor: 

c- Tarihi roman muhar
rirleri. bir sün bakacağız 
.Sultan Aziz öldü mii, yoksa 

yqıyor am?• isimli tefrika. 
lar yazmıya bqlıy•c•kl.r-

Bu fıkrayı Sami Karayele 
cöaterdik, fU c:e...abı verdi: 

- Normal tekilde ölseydi. 
biz amıra ne it yapar, na.ul 
aeçinirdik? 

KÔFTECI 

DlJKKNINDA 

Bir otomobi~ köfteci dik
kinına girmif.. Ne iti var, di

yeceka.inz? Ben de merak et.. 
tim, bizim Osman Cemaı. 
aordwa: 

- Kıyılmıt külçe haline 
plen yolculan bırakmak içiıı 
uğra.mıfbr, dedi.. 

İli.•e etti: 
- Sonra. turıuca dükka

nına uğradı, bunu ıazetder 
yazmadı mı?. 

- Ne diye uiramıı?. 
- Köfteci: o:Ben bu ka-

dar ezile kıyma almam. bun
lar bll'fU beline gelmif, götür 
de turtucuY• 'W'CT» demiı le 
ondan •• 

MUTEKJR 

AVCILIGI 

İspanyada, muhtekirleri 
ihbar edenlere, alınacak pa
ra cezaaının yüzde kırkı ik
ramiye olarak tevzi ediliyor
l!IU§ •• Fena uaul değil! 

Bu usul, lstanbulda da tat
bik edilse, hepimiz, muhte
kir avcılığına çakar, rahat ra
h t geçiniriz. Fakat, muhfe

kir denen adamı nasıl bıılup 
ketf edecekainiz?. Çünkü ga
zetelerin y.zdığına göre; ca

kıl ve hayale gelmedik hile-
1.ue baıvuruyorlarmıt!• 

MUKABiL 

!:.UAL 

Roma radyosu garip garip 
sualler soruyor. Bu meyanda 
Yunanlılara hıtaben, ıeçen
lerde, §Öyle diyordu: 

- Yunanlılar nereleri İf
gal etmişler, göıterainler, ba
kalım .. 

Atina Ajana1 da, birer bi
rer ıayıp döküyor. 

Halbuki, ne hacet?. ltal
yanlara bilmukabele §Öyle 
cormadı: 

- Üç ay e...vel taarruza 
ve tecavüze aeçen siz değil 

miydin~?.. Yunan araziain
tle nereye kadar ıeldiniz, 
söyleyin bakalım? .. 

AHMET RAUF 

Sahte çay 
sat nlar ! 
Kapalı kutularda çay 
yerine piyasaya ot 
sürenler yakalanıyor 

Son günlerde piyasada kapalı ku
tular içer;sinde satılan çaylardan 
bazılarında çay yerine çayın nefa.. 
seti bile olınıyan bir otun çı!ı:tığı 
görülerek bu sahtekarlık beledi -
yeye bildirilmiş ve kontrollere ge
çihn4-tir. Dünkü kontrollerde de 
Emin-önünde A.smaaltı Cambaz han 
sokak 39 No. da Hristonun dükkıi.
nında bulunan çaylar şü.phe üze
rine memurlan:a alınmış ve tahlil 
iç.in belediye kimyahanesine gön.. 
derilmi<tir. Muhteviyatından şüphe 
edilen çay kutulan bu şekiUle me
murlarca tahlile gönderilecek ve 
piyasaya sahte çay aiirenler hemen 
yakalanacaklardır. 

llVTEFERRIKı t. 

* Koak.a CJlddesinde Güber apar!>
Jn&nJ 4 numarada hizmetçil1k yapaa 

Ba,el evvellı:i - TıJ<a.ııma,lı;. ıızere tıe-
11.ya ald.J.&ı m•npldaki iyi ,...nmamw 
kömürden zehirlenerek. ö1milftü.r~ 

+ 10 YıldarJbeci Sirl<ec.ide bır otel
ık otur.ın askerl müıekaJUerden Z~ 
Vehbi adında bir zat dwı sahalı oda
aın<l;ı. ölü olarak bulunmu~tur. Yaptlaıı 
muayenede Ziya Vehbinin uınanlar
danl:ıerl müpt.ell olduğU lı:alb b.astalı

jındaıı öldılğü tspıt edil.mil ve e<tmül
mesine ruhsat ~. 

+ Sabıkalı eroin yapıcı ve satıcıla
rından Z iya Beyoi}unda Nur ve Zi.7a 
sokağındaki at.elyesinde eroin yııpu
lten balonlardan bui patlamı$ ve Zı;yaya 
öldümıUştür. Cünnil meşhuda pl<n 
memurlar Zıyqı ölü bulm\.lllardır. 

+ Şa~ hmindeld ni:;anlısınm yil
zünü jiletle ~ Şadi ısminde bir 
ı:enç dün ı 711 2 •7 hapoe mahk(ım oı
m.,,tur 

ViLAYET oe BELEDIYEt 
+ Belediye no.,.a pl.ajlaruu bu yıl 

Mayısta açacak ve EylUl nihayetinde 
kapıyacaktır. Meccani halk plijı usulil 
de kaldırı lıp 10 kuru~ duhuliye alına
caktı r. P lajlar yalonda kira;ya verile
cek tir. P laj la rda her dakıka 2 dalı:!« 
bulunacakhr. 

+ Uskudar tramvayları bu yıl dolt
san sekiz bin lira kar temin etm.işb.r. 
Byk<ıe jirket boı'çlannı <idı,.eceiı; bir 
~uruma ııeJmıoür. 

MAARiF, UNIVERSITE: 

*Orta~ ya.nlımcı. mu
alliınlerin maa.J,an elan verilememio
tir. Buna ""4>ep ....ıı:ileUcn havale gel
memesidir. &-..en maaşları pek cuz'l 
o.lan bu vat.andaşar h.avaleain hiıli. 
cöodenlınemesile muı;kiıl vaıjyete clilf
müşlenlir. *Ti..,_ Li3Clli - Muallim Melı:
tebı Iut.bolcu.ları bugün J\~iktaj Şeref 
$1.adında K anWJ.li - Eı·L..,ıköy, Cüm
hurcyet - l ilk Kız Liseleri voleybol
cu ları da Eıw.n.Olİil Halkevinde kaıııa.lar 
~ak4 rdır. 

TiCARET u• SANAYlı 

* Hı.iltumet, SlavalQ'adan 400 tccı 
çi\· ı geunJ.mcsi içm akreciı.Lıf açm~ur. 
Muhtelif 1irınalar hesabı= da 6()() ton 
çivi 11elmeklL-dir. * Dün ~unizden 300,000 liralık 
ihracat yapıl.ıruştır. Bunlar meyanında 
bilhassa Alınıı.nya, Mısıı·a, Filislıne yap 
rak tüt Un gönderllmı.ştJ r. 

+ Petrol Limiıed Müdüriı Sedat Zi
ya dün Romanyadan sehnmız.e ge1m1.1-
tir. Mumaileyh Roınanyadan nıeml&
Jreti.ıniu daha y\ı> albn~ buı ton ben
zin ve petrol celet."t"ğıni, sevk.iyatın 
normal ı;ekilde devam edeceğını unut 
etliğini siiT!enuftır. 

+ Bazı maruf Alman tıcareUıanele
rlni t..nsiWn dün bir Alınan tüccan 
~ize gelmiştir Mumaıleyh şetıri

mbıılen eold ~ ve elbiae alaca»
br. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 26 

BILLOR ÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAM 
Leman adı ortaya çrkar çıkma:ı: 

Ze:.ranın yuzü bır mermer heykel 
e.ımukluğu n ifadesizliği aldı . 

Anasının taş gibi durmasından 
\elaşa d~en Cemal devam etti: 

- Lemanla artık nikahsız yaşa.. 
ma~ a sebep yok, esasen onunla =
.. w m ek benim için bir vicdan J:ıor

eu o lmuııtur. Fakat evlenmeden ön-
~ ınoı danışmak istedım. 

Zehra bo.murdandı: 
- Bu senin bileceğin it, beni r 

kadar etmez. 
Annemsin, senin rızan olma -
evlenmek istemem. 

• Çocun dejtilain, beni.an nz!ITDll 
..ıyacın yok. 

İZZET 
- Sana olan hürmetimi bilirsin.. 

- Öyleyse öbnemi beki<! .. . Ben 
bayatta oldukça sana o kadın.la 
evleıı diyemem!.. 

- Anne ben ge,nin kalbine mü -
racaat edıyQrUm, sen Ssabına kapı. 
!arak cevap veri:y'Orsun ... Ben .Le
m anı seviyorum. ve seveceğim, ma
nası bır inat ile benı o kadın -
la ırikfıhsu: ya.şıuna~a icbar etme. 
Bu hiç bana yakışma:ı:, hem de bir 
kadının şerefini leke!~ ... Eğer Ut
manın evlenme çağında bir genç 
kızı olmasaydı gene neyse ... On 

dokuz yaşında bir kızı var. ~ 
biz evleıımiyeoek olursak, o k:ı:ı:ııı 
iBti:kbali ma.bwlacak... Bu klzm 

Milletlerin izzetine · si 
Bingazinin fevkalıide sevkul • 

ceyşı ehemmiyeti oldugunn, Tob. 
ruk zaferinden sonra Alınan ga • 
zeteleri itiraf etnUşti. Ve yine o 
zaman, Bingazinin i~gali takdirin.. 
4e, şimali Afrihda alı.ınıış bir kati 
netice me•"Znu b:ıhsolabilecef.oi, 

ayni ııazi gazetele• i tarafındaa. 
iddia tıdi~ti. 

Kiın ne der:;c desin, İtalyan pro. 
paganıbsı ga)rt kötü idare edili. 
yor. Şimdi, bütün ltalyan radyo. 
ları ve matbuatı, Binguziııin iııga. 
linin lıiçb.ir askeri kıymet ve ehem. 
miyel taşunadığa mutaleasını ileri 
ı;ü:riiyorlar. Böyle bir mütalea, an.. 
cak teselli çerçevesi içine girebilir. 
Belki, İtalyan efkarı uruumiyesini 
oyalamak lizınıdır, kandırmak liı.. 
~dır. Fakat, tevfün, yalanın bir 
haddi ve hesabı, bir eni boyu, nııın.. 
tıkla. bir mlinasehcti olmak gerek. 
tir. 
Başka bir misal alın .• 
Mesela, muhtelif muahrcbe cep.. 

belsinde İtalyan zayiatına ait ra.. 
kamlara güz atuı... 

Fakat, bütün bunlar, İtalyan ef. 
kin umumiyesini hiçe saymak, o. 
nunla alay ehnek, bu kadar açık 
ve b..tt hakikatleri gidemeğe nğ. 
raşarak, İtalyan milletini herşe;ve 
çabucak kanan ve rudanan safdil 
insanlar farzelmek demek, değil 
midir?. 
Faşist aimamdarları, yalnız, 

kendi rcjlınlerile değil, şu günler. 
de, İtalyan milletinin izzetinefsi 
ile de oynuyorlar. 

Bir millet. zannedildiği derf'ce.. 
de, icap ~ttigi kadar Ç<><oHaı;amaz. 

REŞAT FEYZi 

Fabrikam sta dem
i er in in maa ıarıua. 
zam için tetkikler 1 

1 
Bugünkü bayat pahalılığını na-

zarı dikkate alan bazı fabrikalar 
memur ve müstahdemlerinin ma -
aşlarına zam için tetkiklere geç -
mişlerdir. D!ğer taraftan Mersin -
de Tur yağ fabrikası müdürlü -
ğünün fabrika memur ve müstah· 
demininin geçnooe mü~külat çek. 
memeleri için maaş ve ücretlerine 
yüzde onla yirmi beş arası bir zam 
yapmıştır. 1 

Kundura fiatları 
ve et mesele si 

Fiat mürakabe lromisyonu yarın
ki per~emlıe günü günün meselesi 
olan kundura fiatları ve et mese -
lesini sona erdirecektir. Ankaraya 
gitmiş olan Ciat mürakabe ·bürosu 
şefi Muhsin Baç kundura Ciatları 
ve et fialları hakkında verilen ka
rar ve raporları Ticaret Vckale -
tinde izah edecektır Muhsin Ba~m 
Ticaret Vektılelı noktai nazarını 

hamilen bu ı;iın V(!ya yarın :;<· ıri -
mize dönmesı bP.klenmektedir. 
Bundan başka murakabe komıs -
yonu süt meselesini ve son olarak 
yakalanan ihtikar hadıselerini tet. 
kik edccektır. 

Şehir Tiyatrosunda 

Şehir Tiyatrosunun kıymetli ve 
sevimli san'atkan Hazınıın uzun 
müddettenberı sahnede görülme -
mesi yüzünden halk arasında bazı 
dedıkodular çılonıştır. Yaptığunı:ı: 

tahk.ıkata gôre, Hazımın son iki 
temsilde tesadüfen rolü yoktur. 
Yakında oynanacak temsilde ı.alı
nede görülece-ktir. 

istikbalinden mes'ulü.m. .. Bu yüz
den anasının ıztırap çektiğıni gör· 
mek de beni harap edıyor ... 

Zehra dişlerını gıcırdattı: 
- Nasıl ben oğlum içın muztarip 

oluyorsam, o da kızı içın azap çek
sin! .. 

Hiç degilse o azap çekmeğe hak· 
kazanmı~tır, günahı yüzünden ız. 
tırap ı;-ekıyor. Ya ben? .. Benim ne 
günahun var'! .. Bıitlln ümidim sen
de ıdı. Halbuki, scru de kaybettim... 
Sersen hır kadının gönül eğlen -
cesi oldun, f.<'n. benıın elımden al
dı. Bugıi nbır ayağım çukurda ... 
Bır hastalanacak olsrım el kadın
larının eline kalacagıın ... Ahir öm.. 
rümde c;<ıcuklanın yanımda bulun
m.ıyacak . .. 

Cemal heyecanlandı: 

- Anne dedi, bır kelime ile bu
gtin şikayet ettlğın yalnızlıktan 
kurtulabilırsın. lzın ver Lemanla 
evleneyım, burada gelip otırralım. 

- Allah ı;östermesin! .. Hayatı -
mı zehirleyen hır serseriyi. bir 
kahbeyi evime lcabul edemem. .. O 
kadın sırf berum mirasıma kon • 

Günün meselesı: 

r o 
··him 

ları En 
Dertleri 

Garsonların güzde 10 hakkını 
.l/igen patronlar ihbar edilecek 

Garso,, ıar cemlyet ının dün yapı. ! 
lan yıllık kongresinde yüzde 10 lar ' 
meselesi hararetli münakaşaları 
muci~ olmuştur. 

Bir~k garsonlar; yü-de 10 lann 
müşteriden alındığı halde mıiessese 
sahipleri tarafı ndan kendilerine 
verilmediğini v.., ancak yüzde 3 nis
betinde bir paranın garsonlara kal
dığını söyl~lerdir. 
Baz ı azalar da Parkotel ve sair 

bazı müesseselerin; garsonların 
müşterilerden aldıkla rı yüzde 10 
ları tamamile mücsse,eye mal edip 
garsonlara 20 - 25 lira gibi cüz'i 

bir aylık verdi~ni beyan ve bıı 
kabil hareketleri tenkit etrP işlerdir. 

Yine azadan birisi ça!ışna saat
lerin in muayyen olmadığını bazı 
patronların garsonları 16 saat bile 
çalu;t ırdıklannı söylemişlerdir. 

Cemiyet reisi B. Mehmet Dilınan 
yüzde 10 lar meselesile idare he· 
yetinin ehemmiyetle meşgul oldu
ğunu söyliyerek izahat vermiştir. 
Neticede yüzde 10 ları vermeyen 
müessese sahiplerinin garsonlar 
tarafından ayrı ayrı cemiyet mPr-

kezine ihbar edilmesi ...e bu mev-
zu bak.kında yüksek makamlar 
nezdinde teşebbüste bulunulmaaı 

lcararlaştırılml§tır. 

LOKANTACILAR NE DİY'OR1 

Bu sabah kendisi.le göriiştüğiimüz 
baz ı lokanta ve içkili yerler sahip

leri de garsonlann bu iddialarını 
tevsik etmişler ve maalesef ekser 

patronlaru1 müşterilerden toplanan 
yüzde 10 !arı !<endi ceplerine in -

dirip garsonlara pek cüz'! bir aylık 
verdiklerini söylem~erdir. Bu 
meyanda Galatada Cenyo Jokantuı 
sahibi B. Rah mi Alkan da bir mu
barririmize demiştir ki 

c - Yüzde 10 patronların değil 
garsonların hakkıdır . Nitekim ben 
lokantacılığa başladığım günden -
beri bu ~ekilde hareket eder her 
aksam hasılatın yüzde onunu gar
sonlarıma bırakıruıı. Fakat bazı 
lokantacılar garsonları istismar et
mekte, haklarını yemektedirler. 
Bunlardan meslek namına insan 
tiksinivor!..• 

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

Dokumacılar & o o· 
peratlll bal:kındakl 

tabkl!ıat 
Dokumacılar kooperatifi hakkın.. 

da y apılan .şikayetl eri yazmıştık. ı 

Ticaret V~kiı !eti müktti.-;!eri der- ı 
hal bu hususta tahkikata başlamış

lardır. Kooperai! ortakları da pey- ı 
derpey l!caret müdü r l üğüne rr. ü -

raeaat ederek yolsuzl ı· k ha •kı,.,fa ı 
şikayetler in i bild ırmekte ve dinlen.. 
mekted irler 1 

Karın azalara taksim edilme -
mesi , iplikl ,·.n asıl ihtiyacı olmı

yan lara satılm ası meseiekri ehem· 
miyd .. : tahkık olunmaktadır 

E'aJkevıerlDde spora 
daha lz.~ıa ehemmı. 

J'et -verilecek 
Halke\"ler inde spora daha Ç'!lk 

ehem m yet vcrilmesı kararla şmış 

ve Halk parti r eisll l\ i bu l,;.ı.us la l 
meşgul o l mağa başlanuştır. Bugün 
yalnız ·bir ikı Halkevine inh: ar e
den spor faalıyeti bi.iti.in HJ kov -
!er ine o mı n takadaki bütün ı{enı;.. 

ler ::ı iştirakile teşmil edilecektir. 
Bunun için Halkevlerınde müsait 
s.:ıfon ve sahalar inşa edilecektir. 
K ,z ve er!:ekle rin te,;kil edeceği 
Halkevi takımları arasında her sene 
şampıy,.nk k müsabakaları tertip 
edilcc~klir 

rw• • • ' 
~\ ADLIYEvePOL/S-.J -
Çaldığı çuvalları başına külah 
gibi geçiren ve satan arabacı ! 

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

D n bir1Dc2 ai ır ~ezada muhakeme edl
ıerek dört ay hcı.pse mabkUm. ol1111du 
İsmuıl isminde bir arabacı miri 

malları çalmak suçile dün birinci 
aı;ır cezaya verilmiş ti r 

Suı,:lu arabı.cı hırsızlığı ~öyle 
yapmıştı: 

Evvelki gün Sarayburnunda a

raba.~ ı ,le resmi mliesseselere ait 
arpaları taşı.makta iken boşalan 
çuvallardan ikısini içiçe geçirmiş 
ve güya yağmurdan muhafaza et

mek üzere bunları külah gibi ba
şına koymuştur. Bu suretle bir 
emniyet uyandıran arabacı İsmail 
bir aralık oradaki. alikadar me • 
murlara: 

- Ben yemeğe gidiyorum. 
Diyerek ayrılmış ve cidden ye -

meğe gitmiştir. Fakat bildiğimi% 
yemeğe değil; çuvalları satıp pa -

mak içın seninle evlenmek istiyor. 
Maksadı bundan başka birşey de. 
ğil ... Sen benımle alay mı ediyor
sun!.. 

- Haksızlık ediyorsun anne ... 
Eger Lemna senin tasavvur ettiğin 
gibı bır kadın olsaydı, ben ona böy-
le bağlanır mıydım? Bir kere ne 
sersen ne de kahbe, iyi bir aile 
kızı. .. Menfaat gbzetmesine imkan 
yok, çünkü parası var ... Sözün bü
tün manasile yüksek ve namuslu 
bır kaC.:ın ... 

- Bayılırım hu namusa ... Na
muslu kadın nikiıhsız bır erkekle 
Jaşall'3Z! .. 

- Bu kabahat benim. .. Benim 
ısrarımla oldu bu i.ş. .• Benı çok 
sevdıgi ıçın bu fedakarlığa da kat.. 
land ı .. Onun hakkında büküm ver

meden önce onunla konuşmak, onu 
tanımırk la7.ımdır. Onu hır kere 
görsen, bıitün sözlerinı. geri alır -
dın anne ... 

Cemal sustu, bir müddet düşün
dü, sonra aklına bırden bir şey gel
miş gibi kalktı, annesinin yanına 
gitti, .kı eUnı tuttu. 

rasını yemeğe .. 
Çünkü dönüşte onun ba~ı açık 

avdetini görenler; derhal quvallan 
sormuşlar o da kekelemeğe baş la

yınca derhal işi resmiyete dök • 
ımüşlerdir. Polis müdahalede bu -
lununca tahkikat ba.ıılamış ve ara· 
bacı lsmailııı yemeğe çıktığı sırada 
ale!P.cele Asmaaltına kadar giderek 
çuvalcılık yapmakta olan Hasana 
bu iki çuvalı hır liraya sattığı an
laşılınıştır. 

Dün adliyeye verilen İsmail der
hal bırinci ağır cezaya havale olun.. 
muş ve yapılan muhakemesini mü. 
teakip bir rry hapsine ve 4 lira 
mahkeme harcı ödemesine karar 
verilerek tevkü edilmiş, bapisha· 
neye gönderilmiştir. 

- Bir tecrübe yap anne, bir ay 
bizim oturduğu.muz köye gel. Hem 
dinlenirsin, hem de Lemaru yakın
dan tanırsın. Eğer gene evlenmemi 
istemezsen o zaman benim de hiç 
bir diyeceğim kalmaz. 

Zehra şıddetle ellerıni oğlunun 
elinden çektı: 

- Hayır dedi, o kadının bulun • 
duğu yere ayak basmam.. .. Beni 
metresin!e hır çatı altında oturt -
mak ıstemekten utarunıyorsun!w 
Sen de ahlaksız olıııuşı;unl .. 

- Eğer sadece metresim olsaydı 
böyle bır şey teklif etmezdim, fa
kat köyde herloes biti evli biliyocM 
Herkes de onu sevıyor, ona hür -
met ediyor. 

- Bir de sizin yanınıza katılıp 
elak!mi aldatamam. 

- Bazan faydalı yalanlar vardır 
anne. Ne olur, benim hatırım :için 
birkaç gün fedakörlığa katlan. E
ğer Lemanı beğenir, takdir eder, 
~lin olarak kabul edersen kinıaııyi 
aldatmamış oluruz. Hemen evle • 
niriz. Yok e~ beğenmezseniz çı
krp gidersiniz, i<imııe işin iç yö
'1il.nü anlama. 

Köylerde 
sıhhat işi 
Her köyden bir kız, 
kurs gorup hasta

bakıcı olacak 
Köyleı-00 sıhhi tedbir!e!"in art -

tırılması için tetkikler yapılmak • 
adır . Bütün köylerde hastalığa ve 
ani vak'alara karşı .sıhhl teş.k;ilit 
ku.rulacaktır. Burada ilılr. tedavi -
lere mahsus iliç w ecu buluna -
~ gibi her köye birer hasta ba
kıcı da temin edilece1ttir. Bu basta
bakıcılar Jtövlü kazlardan birinin 
hastabakıet kursuna devan> ettiril
mesile yetiştirilecektir. 

Blmlr na iye tari
fesi değlşUrJUyor 
Zanguldak ile dığer limanlarımı% 

arasındakı kömür nakliye larifesi 
1 nisandan itibaren değ~k V'I! 

yaz ücret tarıfelerinın tatbikine 
başlanacaktır. 

Yaz tarifesi kı,,ın tatbik edilen
den daha ucuz olacaktır. Yalnız 
armatörler bu tenzıl1tın fada ' • 
maması için leoıel>büs!erde bu ı un

makta<iırlar. 

Gazı köpr s! ye
niden boyae.ıcak 
Gazi kôpri.ısiinün .müteahhit ta

rafından ıyi boyanmadığı ıçın hala 
kat'i teslimı yapılmadıl!ı malürıı.. 

dur. Müteahhıt belediyeye müra -
caat ederek köprüyü venıdcn bo
yaya~ağını ve meşhur Avrupa 
Transallantiğının denizaltındaki 

kısmına bürü len boy •yı kullanaca
ğını bıldırmt:;:ir Çok kuvvetli olan 
bu bo;•a bugünlerd °' köprüye sii -
rülıneğe başlanaeaktır 

Paçavra ihracatcılarmın 

yıllık topla•ıtısı 

Almanya ile yapılan son tıcaret 
anla~masına göre bu rnmelekete 
ihracat yapnıak isliyen ~ak, 
bal mumu, derı, peynir, taze ve kon.. 
serve balık, .keten, yonca kıhumu, 
paçavra ihracatçıları 18 şubatta Ti· 
caret Odasında b ir toplantıya ça -
ğmlmışlardır . .Mıntaka ticaret mü
dıirü toplantıda tacirlere anlaşma 
hakkında izahat vereeektır. 

704 kilo kahve 
sakhyan bir tüccar 

tevkif edildi 
İzmırde Sandıkcılar içinde 29 nu

marada zahire taciri Bay Kamil oğ
lu Hayri Kasabalı ve Kestelli cad.. 
desinıle ıoq mıınarııda bakkal Me
cit or, lu Mustafa Şerbetçi oğlunun 
dükkanlarında çekirdek kahve bıı
lundı.i\u bahfo ~a~ arzetmedik -
!eri ihbar olunmuş ve arMna emri 
alınarak zabıtaca yapılan araştır

ma 'n .ında B. HaJri Kasabalının 
ticarc\h•nesindc 704 kilo çiy kahve 
ve Mı.ıs tafa Şcrbrtçioğlunun dük. 
kanında da 21 kilo çekırdek kahve 
ıbulıınmu~tur. Her iki tacir milli 
korunma kanunu hükümlerine tev-
fikan adliyeye verilmişlerdir. Bun· 
]ardan B. Ha:,Ti hakkında tevkil 
kararı verihn;ilir. 

htiklıil savaşı hakkında 
.konferans •e film 

Yarınki perşembe günü saat (18) 
de Eminönü Halkevi konferans sa. 
ionunda {İstiklal savaşı) mevzu -
unda bir konferans verilecek ve 
(İstıkliıl c;avaşı) filmi gösterile • 
cektır . 

- Budala!.. Kardeşin, enUjten, 
burada herkes işin iç yüzünü bile
cektır; onlardan saklıyıun.am ya .. 
Ben oturduğun köydekilerin ne cli
yeceklerını düşünmem amma, bu.. 
radakılerın düşüncelerine, sözlerine 
kıymet verirım. 

Cemal ısrar etti: 

- Sen buranın yegane sahibisin 
anne, kimseye hesap vennek mec
buriyetinde değilsin ... Ben gez:me

ğe gidiyorum, bir ay beni bekle-
meyin diyip çıkarsın ... Kuzum an-
ne, hu batınını kırma ... Bunu yap.. 
mak senin için hiç birşey değildir, 
Fakat benim için büyük şeydir ... 
Kalk bana gel... Ondan sonra vere
ceğiniz her hükme razı olacağım. 

Cemal böyle yalvarırken Zebra 
kaskatı duruyordu. İçinden düşü -
nfrrordu. Nefret ettiği bir kadınla 
bir çatı altında bulunmak işine 
gelmiyordu, bu azametine doku -
nuyordu. Fakat bunu ypaırnıya • 
cak olursa, oğlunu bütiin bütün e
linden kaçıracaıPnı, onu bütün büw 
tün kaytıedıeceğini de hissediyordu. 

<Aru....-

l•lti:t•l!ijj:!J 
Yardım kanun11 

meclisten ge ti 
Yazan: Ahmet Şiikrü ESMEJ 
Yardım llyihaııı, evvelki gün p., 

merika meb'usan meclisinden ı&f 
reye karşı Z60 reyle Jani yü% kP.a 
dar eberiyetle geçın~tir. Bir haf. 
tııdanl>eri bu mecliste yapıl•• u 
mü:ı:akcrcler, layihanın yüz k• • ç · 
dar ekseriyetle mecli.ı; tarafında• 
kabul edileceğini anlatmakta iıl• d 
Netice, bu tahmin.in doğru çıkl• · 
ğuu göstermiştir. 

MeclW.a - güıı.lük müzaker~ \" 
iıaiiratçılar tanı.f.ından verilen tj, 
dil takrirleri etrafında loplan • 
maştır. Bu tadil tekbOeri, a~ağ"I 

yukarı, meclisin hariciye encüuı 
Dinde ileri sürülen lekliflerin aY 
nidir ve şöyle huliısa edilebilir: 

1- Bi:r meb'us, yardnnın anca e 
meclisten muvafakat kararı ı:..:1 
d.ı.ktan sonra yapılmasını tcklıf e~ 
m.iş ve bu teklif reddedilınişti.r 
!- Reddedileıı ikinci bir teki" 

meclisin nıu,·afakati alınınaksııı 
Amerika harp gcn1i1erinin muh 
rip devletlcı·e devredilmemesi h• 
lnıada idi. 

3- Sonra yardımı muayyen bit 
meblağ olarak tesbit etmek içil 
ileri sürülen teklif reddedildi. 

4- Yardımdan yalnaz İngiıtcr 
nin istifadesini temin irin ileri siJ, 
rülen bir tadil teklifi labul edi~ 11 
medi. lı 

5- Sonuncu olarak yanlını•1 

Sovyetler Birliğine teşmil edilııı" 
mesi için bir teklif ileri süriilJİ 
ve bu da hbnl edilmedi. 

Kanun layihası yalnız me<:Jisif 
hariciye encümeninde bazı tadil 
!ere uğramış ve hükumet de ·"' 11 
tadilleri kabul etmistir. HaricıY1 

encümeninin kabul ·ettiği tadil ili 
noktaya inhisar etmektedir: 
1-Evveli müddet meselesi. fi 

kumetin ilk teklif ettiği şekildi 
Cumburreisine verilecek olan si' 

lıilihiyetler için miiddet tayin " 
dilmemişti. Hariciye encümeni 
nunu 30 haziran 1943 sene:;ine ~" 
dar mer'i olmasını kabul etmi ·lif 
!- İkinci bir tadil şudur: cıı~ • 

hurreisi yardıma, anca!r. askeri f ot 
lerin muvafalr.atile yapabilevel<1~ 

3- Sonuncu olanık da Cwnb 
reisi her üÇ ayda bir )·apalan >"', 
dım baklanda meclise mah11" 
verecektir. . 

Görülüyor ki bu ti!.1illerin bd~ 
biri kanun llyihaı;mın esasını 
ğiştinncmektedir. 

Amerikanın teşri mekaniza11•
4 t 

iki meclislidir. Bir meclis tara ~ 
dan kabul edilen bir layiltıı111 

mer'i olma-. için diğer meclis~ 
rafından da tasdik edilmesi I• 
zınıdır: Bu hale gö'.°''. me~·usl3~ 
meclısınden ge;;en layiha, şııud• 1 
yan meclisine gidecektir. EsS'r t 

· b ı · · b•r' on gündenber1 u mec ısm. 
ciye encümeni de layihayı 11111"; 
kere etmektedir. Uattıl Run...,11', 
eski rakibi ,.e yeni fikir arkad' 
Mister Vilki, bu encümen hnı.11; 
runda mütaleasını bildirmek ıÇ' 
İngiltereye y&ptığı seyahati 1'.\, 
keserek Amtrikaya dünmüş111 

Mister Vil i, İngiltcredcn çok '~ 
intıbalarla aynldığını ve Va 111

1
1' 

tona avdet eder ehnez, kanl111 ~ 
kabulü için elinden gelen hcf'i'·, 
yapacağım bildirdiğine nauıır•, 
enciimen huzurunda neler sô! ~ 
yeceği tahmin edilebilir. Dahs d ~ 
Cıımburreisinin rakibi olan b I 
zatın Rın:velte partiunlı!r.la itlı' t 
edilemiyccegi aşikiinlar. Bu sel>' 1 
ledir ki Mister Vilki tarafııı0', 
söylenecek olau sözlerin Aıncrı~ 
nın iç politikası bakımından l'.", 
susi bir kıymeti ve ehemmiyet• 
lacaktır. 

Esasen layihanın iyondan d• 
kolay geçmesi beklenir. AJan 11

, 

!isi, Birle~ik Ameı\kayı· teşkil ' ' 
kır!r. sekiz hükümelten her b•'', 
nin ikişer miimeı;silinden l ' 1 
mecmuu doksan alhy11 baliğ o•; 
azasdan tere!r.p etmektedir. , 
mecliste demokratlar yani ~~I 
ye)t partisi, meb'usan meclis•" il' 
de d:ıha biiyü!r. bir ekseriyeti bf ıı' 
dir. Binaenaleyh layihanın 

1
;J ı 

meclisten de geçerek kanun b• ~ 
. . k" I•' alması artık hır eınnva ı o l' 

kabul edilebilir. Esasen R~~~i • 
tin, meşhur yangın hortumu. ıı' 
kiıyesini s-Oy !ediği günden bet\,> 
noktada biç şüphe ediluıenıelı 4,. \" 
di. Amerikanın yavaş yürüy<11~,ıı , 
mokrasi mekaniznıasmı hn~ 
getirmek için bir ay kadar / 
na jhtiyaç va.rdı. İşte geçen ;;:,ı11 
buna tahsil. edilmi tir. Aıııel' ",J 
gerek efkan umumiye ve ı' b' 
teşri mekanizmaaı, mııayyeJI ~ 1 

hedefe doğra ancak muaYY~~I 
tunpoda teYCih edilebilir· J t 
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ı .. ,_ı.-ı.. artık ltalya 
ns•~-- _ ___ı_ 
salıillerinİ .le boınbuvr 
man etmi:re ~ 

.... ~.... Akdeniz" Y• 
ıuna&, -•-~ • tan bar~b araaın-
nanıs . olu-
daki birliii ~ nana yardım 
yor. 

: Ali Kemal SUNMAN ""' • ti' A•"'arınak istenirse, fil-., lnr ne ce ~ .. 
.. Pa harbi İngiliz imparator. 1 •D söylemek kabıklir. 
~ b~'arlığıw mevzuu bah • Lıgiliderİ11 adasına doğruda• 

• 11 harp oldu. Bu impa. d ,, ya ıaarnız ederek vurmak 
• 11.&uıı nıcvcudiyctini koru • 

0~ İn 'Jiı: inıparatorloğmıU 
a• çın aiıl harp de Akdeniz sa. svre~a{1 emeH bir halyacln 

d• ba lanuş deme tir. Sosa. ~arçat katınıştır. :iınparatorluta 
~ Akde;tıix ~arbi _başg~te. ıı.are . · uıilıvcr devletlerince 

lahınuııenn hilafına ola. Y~D 1: büyiik te§Cbbiis her 
'-~ cleğil, Yunanistaal• gırt§ oı.-mete uğradı. Onlama 
~ llh~- ,.retle •- _ _...1rı • 'ki ei 
~•daları Akdeııize 5'116· abatla girir"~en 1 0 

.. 1'1Cfh"1' bir tqbihe göre ~: ~k teşebbüsleri imp&ratorlu.. 
llıerlerillGeJı seke seke at. rud .... arı yerlerinden yarala. 

J\k..ı _ p enı-r--
... '"4CJ,,._.-nizia kaqı plıille • nıak ve parçalamaktı. 

b' k için yaraclılDut irili . .1. italva barbiaİll Afri • &ter .. __ Jngı ııı • , 1 . __ n. 
'4 Püçauu. )utda . ınif oldufu ıon ha ıse ınua-
. •'-z.u. Ak.denizin her ia. dgırlctıerinin bunda da mu • 
~ .. ver ev .. ı--11 

· Kore ayrı Wrer ehem- ak otamadıklannı gos onu· 
:~dır. Cenuba doğru Girit ıv~ff . u ıncscle .kalıyor: Harp da. 

. ,~ille hUyük bir rol oyna. ş~ı ş _;..tir F<Qlkat Alnı.an t~ , ,_.a:_. 1a.a bıtıneUU4J• • 1 h' 
tt ~,..._uu bu seferki bar... unıduğu gibi o~un e me 
ll.tınadı. rafıııuık n..ıı ~..-Rinde bı(eceğe de 

li1 · olara - --
~ ~Paratorluğuınm mev. ~yor. 
G' Gıudafaa edilirken Akde. .Aiman Marepli Göriıı~~ gaze. 

1~ esalirdeki töhret U. · · ta)uııin etnıışü: Yu • 
~p olarak bu asırda da l,i. teli çok ıyı ki j\kdeni:teleki mer-

ıaanistanın PJ" . 
eheı.aıiyeti baldu. Bar· • -~ı.eJi fevkalade vauyoti 

da kesı ve a- kt 
aia~ ııao.alan İtalyanın ifiDe çok lanyaca .ır. 

Çti
nkli ital7anlar bu~a~n Afrika 

il ~iliz imparatoriuP • arasındaki ıngilh ınev. 
~da Avruwıd.ın :Nil ile A,sya edeceklerdir. 

e k d kilerine :taarns b'. le 
ı._ a ar Yunan adalar:mıa JJ:iJrikateıı YunanistJlnın oy 
ki ust birer mevkü vardır. bir ınevkii vur. F knt 

J:anıanlardanbc.ri Yuna- ınüstCSnfagil. lere taarruz f tnlyan-
l'ttıaırın ar~ alaka oradan n ır: 

''-bet de tarihin ve coğ. }ara nasip olamaınıştır. o 

i.~pluı olduğu gibi.. ~11 =::=::::::~-=-::':':"~~' 
.~na . Yunan barblll.. NE YEMEK J 

il laıııaratorluğlUıwı ınüda- ? •01rtasındaa oıan c1ıeınıni- ==::: y AP A Ylfvl 
~. O.nwı için Yuna • 
i ~fidafaası, coğrafya hll- , .. es ıal au 
ti~ıe küçük, fakat kah. Çera 

ığı ıtibarile bil)'ük olan btl 11araeb r 
b~~ ~u.·essir surette yar. .. Orta bo:>d.a bir kar-.ruy .... ;_:_ İ ~-- ... ,.:ııemesı. . lt:Lt. ita ~ ngiltere tarauu- ı.v.... ~ dilıın c.Y.mek ıçı, vv 

l
dar eheuımiyctle nazarı nE.oahar, ~~ . tur.. ıornıı.z.ı biber. 

a uadı;,., a 'k"--1-- O UJl ~ cevuıçı. kö''-bi ,.. fl u.ruu. n ... - ıınıası· Karn~baharın • .A 

"b n Kelecek safhalan Ak- Yap · aJdaruu ayıklı:ınıulı. 
,1~ bir kat daha ebeıo. ve dış yapr salmalı Yumu.. 

caktır 'l\lZlU k,aynaf"SUYEl --~h. üzme. 
~k ' . ,kadar tı.aşlaıuMt-U, .s 

..ı __ ?. Şim4i7e kad· .. iÖ1• 9ayıncı) a bır· ı-w.;:ra dı.z.. 
~ ... . pa}.larını ayınp tnA"t> 

~ile van.a hep tııJııniıl 1i li Karneba:har suyu ile ısla~ 
htı ilinde kaldı. Fakat 1o. ~~ · . . ekmek iç.ine makınc. 

lbtbıasebetle yasdık • ıyJce ezilin!Ş · ını ve arzu c.. 
hı l eaiıl den çekilılllŞ cevızıç 1 arda meşhur d .u·ği kadar kıtım.t.7.ı brberı knnş- 1 

ı,ru l'i~nua bir vecizesi. ~__:ıali l{arnebaharın üz.erine bol. 
.. tı1orıar, Artık, d.iyOl'ıar, ~dÔbneli 

":~a_a tedbirleri aınıakla ca AŞURE 
t 1 olmıyacaiı aula • ~dl laiitün tertibat tcda. }.z.elllesi· Bir kilo buğday, 250 

PaJcaı etin ıeçtikçe İn- Ma noh t, bir adet nar, uç çorba 
hQi hareuta teşebbil& im- gram . u ta bir kilo şeker, bıraz 
leoı.ill etfl,..nden hare.kit ~t ~7~ grıım olmak üze~e 

~· ,ınsuyu, :---ekı·rdeksiz kuru u. 
lrlahi"e.+>-- ıı·-..ı: :-lekl ve ç ı ~.... ı:uı. çekuu 1 , .... fıstık, ku§ Ü. 

SQJl la -L-wİ.İ ·· rı'urJl'lit k&) ..,.., ..ı.ı. "st ay rm v ....... , - zum. r.ı oad cevıziçı, fın~. 
,_;1'11.i. Yüz elli sene evvel JiWn11, e~ Buğdayı ayıklayıp 
~ lneydan okumUf olaa YapıJınBSl· 

1 
tarak 24 saat bı. 

, elaon-. kavgadaki kııi. yıka.malı ve ıs 8 değiştirip nohut 
t~ F.aı. emniyetli teöir. rakJilalı. suyun:Tır su ile ateşe o. 
t&~aa ıa .. t soı; ...... 
\itıerd~ sarctte almDllf o. ile biruı>- e amıya başlayınca 
• . ır. _ turtınalı· Kayn buğdaylar 
'-ile ile hunu hatırlamalı; b' z kJ!malı ve · .\kil ateşi ıra uşayıncıya kadar pı. 
~ eniz bir umanlar ~en ~Aan kaynatıp saba-
~ret \'e taarruz fikri .,.;,.,.neli .Akşauıu :ı.....akarak 
' k or-- üstünü kapalı vu .. 
,.. (illyata çıkanlıiı ha kadar_ ek adettir. Buğdaylar 

A~.'-tbik sahası olmUfhL deınıendırm 11ekerini salmalı. 
-~el ı 1 l kn.ct ;utikteD sonra ~ . stasl-~ • ta yan ara -r P"'l· Ue ezilmiş n~ 
~~le tatbik edilen ta. Soğuk su koyul~tınnalı. üzüm, 
ti 1l.rı harbin yeni bir nı kaı;: kayısıyı atmalı. ~ 
~itini ~termiştir: Ta. ~ 20 dakika kadar ka) • 

meyva~·d· Ceviz, fınd k, ba-
eliJa aması ıuul ır. ık-. kara, deniz ve havı n ık re kuş üzünıunu ay 

- dcın. fıst ' al kllse-, .. laındaki iş birliğinin ık nlı kurutm • 
)tu __ a da nasıl büyük DJU.. layıp y ulam ' aşurcnın ilzerine 
§ ~ lerde ib unan 

iı.ıcli Varacağı beklene • dökmeli 
h kadar olanlardaıı 

b~-lli ltOMAN: 51 

e11 de -Sevecek ~ 
yazan : ETEM iZZET BEN~ ' • 

- _ Söyleyin?. . ld-...;ni be.. 
.. !iyece oı.;.a• 

Bir turlu, soY '·-ranııyordu. 
• w ndan çı-

mencecık agz 
TeJaarladıı~ • orsunuz?. BııY· 

- Niç.ıll ı;oyleını> 
di şöylcscnize. titrek bil' adi• 
KJıardı, boıtardı, 

. den ricaJll şu.. ~ 
- sız bançeredeD ~ 
Dedi -ve, zorla söztonu ıçıa. 

ı __ n; lan bir ses ve 
~C> • 

dtı dc\'anı et~: . ık sık göril)'OI'• 

- Sis ı.::y;~d~ygulat"lllll oP8 
sunus. Lfı ediyorunı. 

ıatmanızı rica 
aıı clııJ1: 

Birde.o laı .. le şey?. 
- Nasıl olur ~de titriy<U'Öll· 
Sinir ve r.ıdlf ıçın ıııası ~ar.. 
Bir~Jwpall 
du: . 

_ Bica ederiDl" 

ID!f18f '"MAHKEMELERDE: 1 

Tarlld resimler Alma mazlumun ahı
Eski bir T iİl'lı rnüteldlıi

rinin, tairinin resmi mi lô
:um?. Bcmt: Bir kavak veya 
•arı.Jı, bir uzun sakal, bir ciib
be, Orta Asyalı tipine yara
Jan ha/il çekik ve ~atık !:at
lar •• lıte o kadar •• 

nı, çı ar aheste aheste,, 

Ali Şirneoai"nin 500 W... 
ca yıldönümü miinaaebetiyle 
Je böyle olda. Bütün gazde
lertle, Ali Şirnevai'ye ait ol
Jağu iddia olunan resimla 
çıktı. 

"Bazı da, işte böyle, aheste ahes· 
te değil, birdenbire çıkıverir ! " 

N • olar, ba. resimler, biri
birine biraz. ol.an hen~•
N e geur? •• 

Nedenu, biz, böyle tarihi 
reıimlerde biraz lculaca ha
/il me§Tebi.z. Çıkan resimle
re ayrı ayrı lxıluınanı%, bun
ların, tamamen ayn ıahıslar 
ifade ettiğini görür•iinia. A
ralaTında, en ulak bir ben
urlik ve miinıuebet yok! 

Bizim gazete de, ba ıairin 
Tumini bastı. Bi:L, Ulu• re/i
kimizden aldık. Bizim bcutı
ğimiz., eski bir minyatürün 
kopyuidiT. Resim seçmek ve 
basmak hıuuwndaki halilli
ğimiulen bahBCderken, ba 
yolda, bizim gaze!enin hath 
hareketini izah etmeyi bir 
boı'Ç telakki ettik. 

BVRHAN CEVAT 

Nurani yüzlü, sünneti seniyye 
üzere kesilm.iş beyaz ibıy ·ve çem. 
bcr sakallı, misvakla oğulm~ bem 
beyaz eksiksiz dişli, kasketi~ aya.. 
gı mestli ve lastikli, yaşlı ıbir müs. 
lümandı. Üstübaş.ı fazla yeni de. 
ğil, fakat temizdi. 

Çehresinde gün gormüş adam. 
ların sevimli tebe&-ümü yer et • 
mişti. Tnm bir mü.slü.man hulfıs ve 
sadakati ve halAvetli bir sesle an. 
latıyordu: 

Geçen gün hava güzel, günlük 
güneşlikti. Dfüniz, her vaktı başka 
bir camıde kılmoğa meraklıyım. 
İkindiyi de Beyazıt da kılayım di
ye carnie gittim. Affcdersıniz, ah. 
destsizdun. Şadırvanın başına geç.. 
tim, ceketimi çıkar p astım. Kolla.. 
nmı sıvadım. Musluga yanaştım. 
Tam o aralık, yanıma, bu delikanli 
geldL Yaşı bilmem yemıiden !ru:la 
mı?. Bu yaşta bir gencin oturup 
a:bdcst nlmosı hem tuhafuna, hem 
de hoşuma gitti. «Belki, dedim, 
mütedeyyin !bir aıleıun çocuğu. 
Koca .Istnnbul bu!. Neler yoktur 
ıki .. Her türlüsü burada ..... 

Yangöz.le ıbaktJm; usulü üzere 
a.! dest alcy or. Mazmaza ve isi.in. 
şak tamam ... Çorapıanru. çıkardı.. 
Ayaklarını, t.oJ>Uk!urile beraber 

_Ah birader, kar.mla bar-m 
dertte ... Gece ~rda ufacık bir 
çıtırdı olsa sınirlenı ar. M ak.. 
kak nıJ'SlZ geldı, d.i) .... uyronetı ko. 
parıyordu. Niha) et hır :.zlar n l{

lerini sessiz sadasız, hiç gurultu et. 
medcn becerdiklerını soyliyerek, 
güç hal ile kandırdım, 

. oyle bır y.kıyor ki, degme müsliı.. 
manların karı değıldir. Acde nb. 
dest aldı. Asılı ceket ni !:ıırt na gıy. 
dı. Ben de, ne de olsa ya lıl k vo.r. 
Dat a ağ r hareke ediyorum. Me.t. 
lerin üzerine mesh 'erdiğım hal
de, işimi ondan sonra bitirdım . .t 
şimi bitfrdikten sonra sağıma don. 
dum. Delkanlıy:ı.: 

_ O halde, şımdi rahatsızsınız 
demek .. 

_Ne gezer? Şimdi de evde hiç 
ses sada yok. ·Muhakknk hırsız 
girdi> diye tutturuyor. 

Vilnırlümflzfuı haruretl birden
bire düşer ve bu du;şuşıln vı cudü· 
muıdc geUrdıı!i tc ırc cü:ii.ıtme> 
yahut cSOğuıt alına> cıerıı:. 

cOsütme> dış havanın cildimize 
tesirinden ilerı gelir. Az. çok terli 
;>lduğumuz zamanlarda da o nls· 
bette şiddeUi olur. Ter, tebahhur 
edince ciltteki hararet a:uılır. Onun 
içindir ki yaz kı' nrkııya bir :fnnile 
giymek 17idir. 

'fJ§utme için luwr bir çok vesile
ler vardır. Me~IA sıcak bir odadan 
birdcnbıre so;'tul.-a çıkmnk ruıgAr 
esen bır sokakta bir nrkadn,,la a
yakta uzun müddet muhabbet et
mek, bir it!Y saun alırken :fazla pa
zarlık etmek dolayJSile tı:ızla ayak
ta Jı:almak sokakta hızlı yUrOdük
ten sonra eve geldiğiniz ve vilcu
dUnilz hafif terli bulwıduğu zaman, 
pencere 6nü vesaire gibi cereyana 
maruz bir yerde hiç bir 11tzy yapma
dan oturmak, dahn bunwı gibı dık
Jcatsizlikler vucudün üşümesine ve 
hattlı vnhım neticelere &ebcbıyet 
verebilir. 

Nasıl dilckat edelim? Bwıu yamı 

izah edcccı!iZ· '--______ _,,,J 

Rica ederim! .. 
Rica ederim? .. 

Di;) c belki ü!;t iiste on kere bunu 
tekrarladı o c mtr çocuk heyn. 
cııo""!n knrşımdn kıpkırmızı olmu.,.cı.. 
tu. Bunn inunılmaı değil mi?. I<'a. 
kat c• in ol Ludix gcdçekten 
kıpkırmızı idi, bulıran içindeydi. 1 
Sinirlerinin knsıldığını 'c ~üı etle. 
riııin agz.ındnn çıkan alc\ Ji hır ne. 
:(e k k:ıvruldui!llnu hissedly~rdum • 
Ağlıyan bir se le devanı cth: 

_ Sizden başka hiç bir şeY is. 
t ıniyorum. Hep~ hepsi b.u kadar 
Bunu benden ırgcmeyım. 

Ve. konn ma asabı bir hn·a 

içinde ~ürdii: 
_ tnıkanı yok, istedi[,tini~ ya. 

paınaJJl· 
_ Yalvanrıın. 

_Ne kadar yalvarsanız bOf!. 
_ yapmayınn .. 
_ Bana yapılınıyftcnk bir Y· 

dea bahsediyorsunuz.. 
Başka ne tiırlii bir vasıta ve 

. Ün içinde b uygunıu Lutfi. 
lJl1 bild'r b J'r m?. 
yeye 

- Onu b ımcın. 

- Yavrtıt dedim, sen nerelisin? J' 
- Babam Sıvaslı ımiş .. Ben İs. 

tanbulda doğup büyüdüm. 
- Ne iş yaparsın? 
- Çarıkçıyım ... Çarık işlerim. 
- Her zaman namaz lnlar mısın? 
- Allah kahul etsin, beş vakit.. 

te ... 
Derken, ben doğruldum. Ceke.. 

turu alıp giyeceğim. Yerinden fır. 
ladı. 

- Dur ıba.bacığun, tutayım ce. 
ketini! dndi. 

- Zahmet etme, evlat! dedim, 
- Aman babacığım.. Ne zah • 

meti olacak? dedi. Ceketi tuttu .. 
Sırtıma giydim. O aralık camiin 
avlusundan başka biı c!clıknnlı ge. 
çiyordu. Buna sordu: 

- Ne haber? Ne oldu? 
- Çarık yünidu! dıye cevap ver. 

di bu ... 
Ö'bi\rü yürüyüp gitti. Ben bun.. 

dan birşey :ınlamadun. 
- Haydi evlat, camie girecek 

misin? dedim. 
-Gireceğim babacığım, sen yü. 

rü! dedi. Ben yürüdiım, camic gir. 
dim. .. Amma, camide bunu göru.. 
medim. 

Camiden çıkınca, Ba1ıkpazanna 
indim .. Evden öteberi, yag. peynir, 
sabun ısmarlamı lnrdı. Yağcıya 
girdim. Bir teneke yağ pazarlık 
ettim. Parasini vermek ıçın elimi 
cebime attım .. cüzdanın yerinde 
yeller esiyor. Cu7.dıuı o cebe. <.'tiz. 
dan bu cebe, koydunS<I bul... O 
v kit bir ilhıımı rabbani vnki ol. 
du: Cuzdanı muhakkak o hayta 

- Tek çare sizdiniz. Onun İ!iln 
sizi rahatsız etmistinı 

- Belki kendi he-snbmızn hak. 
hsınız. f'akat, bu benim } npabice. 
ğim bir iş değil. 

- Bu da }npılmnyacnk ne vnr?. 
- Bl.h le bir hıvnssuta nlıluld 

teliik ile mu mt değil. 

Bcndc>n menfi cc\'np nldıltçn ço. 
cukcagız bütuu btittln bunnlı} or, 
nlnındnn ıpır şıpır ter sızyor es.i 
daha ç k boğuluyordu. 

Ilır nn çok ümıtsiz 1 aldı \e bu 
ümit izli[, in kendisine 'erdiği tt... 
sirlc büh n sinirleri de \ şcdi, 
bnrnp oldu. Kendi kendi ine mı. 
rıldanıyordu: 

- Ne yapabilir, kime na söylL 
y b'lirim?. Lutfiycyi görmek, gör. 
nı '\ie knll ışmnk çok tehlıkcJi olur. 

Bu nıırıltı kulnğıma gdince, he. 
m n atıldım: 

- Snkıı böyle bir 
Junmnyın. 

-Ne gibi?. 

bbUste bu. 

- K ndi ıni görmen lmlkı~ 
nız kadının evini yıkar! 

- 'iç.in?. 

çaldı, dedim. Dedim amma, yağcı
ya karşı mahcubiyet... Bunu ne 
yapalım? Neyse, adamcağıza bir 
lisanı münasıple cüzdanımı çal • 
dırdığımı anlattim. Ne yapacak • 
sın? Olan olmuş ... Bereket versin, 
yelek cebimde bir.kaç kuruş mağ. 
şuşe, yani .bozuk para 'Vardı. Tram. 
vaya atladım. Doğru Fatil1 .. Eve 
gitmeden evvel, bizim mı!1nlle • 
deki Emrulla:bın kahvesine uğra.. 
dun .. oturup bir yorgunluk kuh. 
vesi .söyledim. Kahveci Emrullah: 

- Beybaha, canın sıkkın gıl:>i dtı
ruyorsun.. Bir derdin mi var? dedi. 

- Derdim var ya, evlat, nsaıl 
derdim olmasın? dedim. İşi, başın
dan sonuna kadnr anlattım .. Ya -
nıma gelen delikanlının: cÇank -
cıyım... Çarık yürudu> ded rini 
de söyledim. Orada, Emrullah: 

- Aman beyb bacığun .. dedi. 
cÇarık yürüdu• demek, cüzdan 
gitti demektir. Yankesic.ler, çank 
d i) e cüzdana dcrleı. 

Demek, öbür arkada ına, cüz • 
d"nı asırdı ını tebşir cdıyormuş. 

Eve ttirn .. Evde de hikayei hal 
ettim .. Refika cariyeniz: 

- Polise haber verdin mi? dedi. 
- Kurukuruya polise haber ver-

mek neye yarar .. Ben o nabn....knrı 
elbette elim ge irirım.. Polise o 
vakit haber verirım, dedim ... Re
fıka bıraz ~ ürcksizcedir. 

- Aman efendi, dedı, s, kın ya
kalavayım derken sana bir fcna-
lı ı dokunmasın.. Böylel rinden 

1 
hcrsey n cmuldür. Bunlar, bıça"' da 
tnşır, tabanca da ... 

- Sen korkmn, dedim, evelfıllah, 
ben onu tuttuğum ffibi suyunu çı.. 
karının. Yalan da değil hani.. Yaş 
altmış be-;; amma, böyle iki gençle 
terJem< d n b~ çıkabilir~m. 

cKurt dağda, üzüm bağda• der· 
ler; bu da nerede bulunacak? Ta
bıı bir cami şadırvanında ... Bas - ı 
lndım ca ileri dolaşmağa... :·e 
Sult ... nahmooi, ne- Nuruosma:ı .} ı, 
ncı Sı.ilfym nıy i, ne Şehzadesi, ne 
Fatıhi, ne ?"'c•' pa! ası, dolaşma • 
dıgım cami kal i.ldı .. Her vakitte 
bir cam c ... Dun ögle ii1.erı de 
Yenicamie gittim. Hey :> arabbım! 
ne göre>yim .. Bu orada ayaklarını 
çıkarmış, bir taraf•an nbde:ıt alıp 
b"r taraftan da yanındakı köylü 
kıj afetli bir adamla konuşmuyor 
mu? 

- Ey köylü dayı! dedım içımdcn .. 
Helfıl p..ıran varmış .. Ben gelme • 
seyd.ı 1, senin çarık dn yurüyc -
cekti... Yavaş yavaş sokuldum .. 
amma, bu hin oğlu hin.. Gozl ri 
fıldır fıldır etrafı tnrıyo Tam ben 
gelip yakasına sımlacogım zaman, 
gördü .. Fırladı, pabuçlo.rını bırak
tı .. Yalın aya.le, nah tnban! ... Tabil 
g nç, ben onun kadar }ro :ımnm .. 
Aramız a~ılıyor. Arkasından : 

- Tutun! Tutun! diye bağırma· 
ğa başladım. 

O da benim gibi: 
- Tutun! Tutun! diye bağırma· 

~a başlamaz .mı? Aklı sıra, başka 
birini kovalıyormuş gibi keudiru 
kurtaracak ... 

Bu sefer: 
- Tutun! diyeni tutun! Tutun! 

diyem tutun! dıye bagırdım. · 
(Det:amı 6 uıcı salıifede) 

- Kocası duyar da onun için" 
Bir paurlık Juılindc konu mamn 

sUriiyordn: 

- Kocasına du} ur:mamıya çalı. 
şırm. 

Dedi bu sefer ben ynl\'armya 
ba!;lndm: 

- Rica ederim, bunu yapmayı. 
ruz. 

- Emin olun kocasına duyur. 
mnm. 

- Duymamasına imkan var mı?. 

- Tnbü tedbirlerimi ona göre 
locağmı. 

- Mesala?. 
- Henüz diişünmedim! 
- Her halde tehlikeli bir iş yapı 

yorBunuz. 

- Yapılacak ba~ka şey tlüşiin._ 
miyorwn. Ricamı kabul etseydiniz 
bunların hiç birisine Uuuın kal. 
ma7.dı. 

- Ben yapamam. 

- Siz yapmadıf,'1Jlıza göre be .. 
ni için de ) ap lacak k u 
"yl diklerim var!. 

Dil ü~düm. ha bakt~ çar .. 

3 - SON TELGRAF 
FW 

SÜTUNU 
Evlenmelr idiyodtt, 
it ve ifÇi arr.yanlar, 
fikayetla, temenni-

ler oe müıkiilla 
izdivaç T cklifleri 

+ 32 ::rn§1Dda. :Jruınral, balık etinde, 
1.73 boyunda, lı:imsesiz bir g<ıncinı, ta
JllllDUf bir müe3scsedo, 75 lira maaşla 
çaJ.ııan lstJi:bali parlıık, bir ıu.bc seli- l 
yim. i 
Alacağun lazm ıı - 25 ya, rınsınd:ı, 

lı:uın1'ıll veya ııarı§ın olınası boyunun 
1,63 ten a,;ı~'I olmaması, bir meslek ve-
7• ııcrvete sahip, tcnn&übü en.dama ma
lik bulunması lhırndır. 

Sayılan evs:ı!ı hnlz olanlann, fotot
raflanru havi mektuplarım, Son Telgraf 
halk sütununda (M. Şahin. H) adresinıe 
•öndennclt"rı rla olunur. 

+ Ankarada evi bulwuın 35 yn ınd.a 
aEll, dul bir bnyruıun. Yuuck tahslli 
olan, hassas ve ~ rclll bır erkekle ha
y.ı,t.ımı bule:tlrip yuvamı yeniden yap
mak istiyorum: •ralibı nin 35 - 45 yaş 
arasında olması, yliksck tah!:lli bulwı
mıı ı alkol kullıınınam sı, oywıu iUyııt 
halınc gctinnemış olm ı esas Darlım
dır. Ar-z.u cdcnlenn lüt!en Son Tclcrıı.f 
gazete i Halli: sütunu Sanııyc l.mııne 
bır mektup ve :fotogratlanyle mür ca
at etmclcrıni rica edcrun. Mutabakat 
olmadığı takdırdı: fotoğrafın mahremi
) etle ıaue cdilecegını va d ve temin 
cylcrı.ın. 

+ 23 yaşındayım, boyum 1,70, kilom 
65 t r. Saçl nm siyah ve dn!gnlıdır. Her 
gençle aranılacak ideal evsa!ı ha.iz o
lup lı lk ten uysaltmdır. Tnluiilım ıı.e
dır, a bir rulq: c mensubum ... 

M ut ve zamana örnek olr.bfJccek 
blr yuva kurmak cmclındeyim... Eğer 
kusursa t zlaca kl kr.ncımdır . Hayat 
nrk daşımın her türlu arzularını taınn
mile yerine getirebilecek kadr f •r.ıgat
k nm. Scrb t znmnnl nmda ıspor ve 
eğl nceyi f zlııs yle seı; crlın ... 

Devlet fen memuruyum .. Aylık geli
rım 60 l 10 lıra arasındadır. Şimdilik 
a k rll mi y pm ktayım.. llaynt ıır
knd ım ol e<ıl. bo.yaıun yalnız şu 3 
şartı hnı Out Si lAzımdır: 

1 - '\aşı a la 19 dan yultnn olma
m.ık; II - Ciddl, h:lssns ve biltfrn oov
gısı münha ıran eviM karşı ohm ; 
111 - Orta veya l!s mezunu, yahut ta 
tahsılc d vnm eder v zıy tte olmk. 
Tck!Uım k bul ede k erın S n Tcl

graf Halk sütunund:ı H. R. Şener ndre
ine mektupla -re im göndermek ı;er... 

beııttıl'- mlir.ıc.ı t mı dılerlm. 

Gelen M.c.{tuplar 
Bnyon M rti Den z (Matbaaya bıra

kıl~) - Bayan G. F. Ç: Maltepe Be· 
yazıt, İstanbul, M:ıtlıaaya bırnkılı~ 
H. Öl.kan (Hey'bcliı:ıdo.lı): Matbnoya 
bırakılmış B ... y S. B. 14: Edimckapı
dan, ErcnkoyUndcn, Bayan N. A: Tuz
ladan, matbaaya bırakılmıs, İstnnbul
dan - Bayan AneJl' Matbaaya bırakıl
mıı, H ) cUnda. Pa b hçc, B y ıt v• 
G 11 d • uç tane Istar.buldruı - B. 
B Y· D y ..ından - Bay Güneş: Ga
latadan B y ., 18 Ley ... G lııtadan -
B y Şcfık Bonova: Aksr: yd n 11: yan 
N. rı::ın z. Bcyo •lu ve Galatadan mck
t.ıbunuz vardır. Saat 15-19 arasında a· 
lınız. 

Açık Konuşma 
- İ~ istiycn B. R. rumuzlu knrlc -

erk k \ eya kı;: olduğunuzun da tnsrl
hlylc ndrcsınizin bildirılmeslnl rica e
deriz. 

B y A Değer - Ayda 20 Urn ka
uıncı olan bı.r gc."lcın izdivaca tcşcb

bil ten cı;vel kazncını nrttınp i tilı:ba· 
llni temine koyulma•ı icap etti nden 
teklıf ya:z.ılmıyocnktır. 

Bay Rıdvan Oımn - Keyfıyct vckA
lettcn sorulmuştu. Buıün ~enidcm so
rulmu:itur 

.Buı;an H. ve B; ynn H. N Y. - N m
lnrıruz:ı r elmiş ol n biı'<'r ıneklubwıwı: 
dun ak anı adreslerinize gonderilmia
ıtr. 

Bay K. K - Bııynn E. Y (Fatih) -
Bay A. Ş K. - M. A S - Day Ş. S. T 
(Dilyükdcre) - Bay l. Y - :g G G7-
Hukıılt u - Bay n. A. 32 ndrcsl olnu
y.ın m ktuplann nc:ır1 prcnsiplmn: ha
r cuıdc bulunduğundan tcltlJflcrinı.ı de 
cıddl 1 n z mn ucm tutulmak uzere 
h. 1 .ı ndrcslcruuı:ın de blldırtlmcsi lA
zundır. 

Dny N cl Ş, R. Toyc~ , Re t, Utan
gat: Mektuplarınızı yatuı okşama ka
dar , im dı nız veya aldıı ı dığınız 

takdirde ObUrgün sahlpkrinc Htde c
dı leccldir. 

pmı mdnki nıcrarcti, icten gel n 
sızıyı gördüm. knvradım. Çocuğa 
acımadım de;:il dof.rrusu. Hatta 
bu aeıyış iledir ki: 

- Siz muhakkak tedaviye mnh.. 
taç ınız llalil Necip Be~ .. 

Dedim. Bu sözüm galiba, üze • 
rinde çok hayret uyandırdı )ili 

- Niçin?. 
Diye benden sordu. 
- Gayet tabü. 
Diyerek acı söyledim: 
- E\ li barklı bir kadına tecavüs 

e'lmcktcn sıkılınadım:z, L6tfi) e si. 
ze haddiniz.i bildirdi. Yilziıniize 
yediğiniz şamarı önıriinüziln so • 
nuna kndar bir ayıp damgası gibi 
saklamanız lllzım gelirken onu da 
:yapmıyor, üstüne üstelik bir de 
kcndisiııe fişık olduğıuıuzu bana 
kadar gelip söylüyorsunuz. Yaptı. 
ğınız.ı ancak bir deli yapar. Sb: 
hemen bir inil' do tonuıa kofPUa.. 
lısı.nız 

Hakikaten deli old~'lınuzd 

şüpho cd4ronım. 

Anhyamadığımız her ha. 
diaeden dolayı yansnk, netice 
ne olur? Geçen gün, arknda.-

fmnz · Felek Bürhanm bir 
fıkrasını okudum. B&ıııyor 
feryadı: 

Yanıyorum, diyor, yanıyo-
rum .• 

Evvela merak ettim, ıon
r~ teli.§ landım. Fatih itfaiye
ııne telefon etmeden evvel, 
neye yanıyonnu§, bir ö r~ne-
yim, dedim. b 

Efendim, Felek, ıehrimiz· 
de bulunan Fransız r ssanıla
rının açtığı sergide teşhir o
lunan eserleri c..ıılıyamadığı-
na ynnıyormuı! «Gittim, di
Y°,r, göıdum, baktım, b tım. 
Hıç bir fey anhy madım. liır 
çoklarına wraum. <Geı:İy t 
benım gibi.. Kimse uıı ı. ı
yor.» 

res5nmlarm ya ı 
bir an ıy •• a i 1. 

1 endi s ıı at teroıye 
kut b·t1·ında.. una h e
ceğiz. 1· aKe.t, hani, n(.r\,; c n· 
lıyan?. 

Yalnız, bendeniz, Fel ~ w•n 
yanmaıını f :da L. :um. t:
ğer, her anlamadıt:; llZa bö • 
le yanıp tul'U sak, cigerir •. z 
kül olur. 

Bir çok hadiseler vardır: 
Bir türlü nnhyamamışızdır. i .. 
çim ize merak, b.,. .an deı t o~ 
muıtur. Fakat, hiçte yanma
yız. 

Bob • Stil şairlerin yazdığı 
manzumeleri nnlıyor muyuz? 
Anlıyamadığımız halde, hiç 
te yanıp tutuımuyoruz. 

Yeni terimlerle yazılnıı§ 
mektep kitaplarını anlıyor 
muyuz?. Şirketi Hayriye la· 

rifeıini anlıyor muyuz?. ihti
karın içyüzünü, Fransa boz
gununun hakiki ıebepleı ini, 
İtalyan kahramımlığını, La
val'in fırıldaklarını anlıyor 
muyuz?. ita yan reıtmi teb ı · 
lcrinden Libya çölü me.ğlubi· 
yetini anhyor muyuz?. 

Hulfısa, dünyada anlıya· 
madığımız bir çok §eyler var 
ki, bunları anlamıyoruz, di
ye, biç te yanıp tutuımuyo· 
ruz. 

Akıi halde, hep birden 
yanmamız, hep bir ağızdan: 

Yangın var, yan m \ar, .ıh.). ı ıyo
ıuın. 

Yetişin knrdc.ıer tutu t yo:ı.ır , 

Nekaratlı, meıhur kantocu 
Küçük Virjini'nin tmrkısını 
söylememiz lazımdı;. 

R. SABiT 

r 
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CE E .. 
==I= Yazan: FAİK BERCl\tEN 3== 

«Sa\'ın ü··taz., 
.. c.v ..,ız pr~ti!>kltrlarınızd&n bi - • 

nymL Bu mektubumu ihtimal ishh j 
{af ecier,,ıniz, fa1<at emın olun ki 
mektubam heyecanımın samimi bir 
•fadeJ<Klir Dün s'zi ·A~k ve olum. 
de gördum. Nekadar muht~em ve 
ı:ıclrndar havala yakındınız; ne a -
~ tavırlarınız vardı ... 

Bı.ı.rada kuoa bir müddet kala -
e.ığım, sonra kendi yerime döne -
eeğim. Lakin dünkü göz kamaş -
tırıcı hatıranın mabadini de bera
berimde götürmek istiyorum. Bu. ı 
nun )Çin tıize yaklııçmak ve tahas
ıdi.sleıiıni anlatmak üzere sttden 
bir müıeMt talep edecektirp .. 

Mediha 
Ham~: Yarın a:~ Mat beşte 

ııizi Parkotelde bekliyeceğim. Beni 
tanımanız için göğsümde sarı bir 
Fil buıw-alı:tır .• 

Bn m.-ktubu po€tanede y82an 
Jııled:iha Madun. zarfı kapayarak 
kutuya attı. Yarını sabırsızlıkla 

bE«liy<>rdu. Akşama gelir miydi? 
Geline, bu onun için büyük bir 

muvaffaJdyet olac•ktı, ve o zaman 
Be tatlı ve güzel hatırlarla döne -

eekli. Diğer taarftan da bu yap -
tığım deliliktır diye düşünüyor, 

fakat arz~na mukavemet ede -
miyordu. 

Buradaki hemşiresini kısa bir 
müddet için ziyarete gelmiş ve bu 
..,.etle taşra ha •at.ın<lan, az da ol
ııa, bir mÜ<i<let kurtulmuştu. Mek
ıtıılxı meşhur komedi artisti B ... ye 

1'0llamıştı. Dün gece onu sahnede 
ne.kadar güzel ve cazip bıümuşLu. 

Uzun boyu, zarif profili ve gür saç
ları ve neş'eli tavırlarile onu teshir 
etmişti. Yakından kim<ıilir daha 
nekadar cana yai<ındı. 

Kocaı;.ı emlak akar sahibi idi, w 
fOğu zamanlarını avda, iş peşinde 
gec;;riyol'du. Bu hayat genç, güzel 
w hMsas kadına tahammülsüz ge
liyordu. İh\iyarlamadan evv4'1 bir 
ıınacerarun heyecanını, hararetini 
tatmak istiyordu. Hiç oJ.mazsa .kal
binde bir hatıra bulunurdu. 
Beşe iki dakiluı. kala, kapıdan u. 

fak tetek bir th tiy ar girdi, ileri a
dmılarla vürüyordu. Kendisine 
doğru gekli, Bu her hai<le oydu. 
Xaçmaiı: ve uzaklaşmak istedi, la
kin adam göğsündeki güle baka -
nık ona ''aklaştı ve 11akin bir sesle: 

- Mektubu bana yo1lıyan siz 
mtsım tıarumef endi? diye socdu. 

?vlediba bu ahenk.l, aeo;i duvu~L 
irkildi kekeli~·erek: 

- Evet efendim .. diyebildi. Ve 
i<;ınden dü~lındü. cBen bu ihtiyanı 
mı rande\'U verd:n1? .. 

Artist onun bu düşüncesıni sez
mi~ ~ibi: 

- EvPt hanımefendi, maalesef 
bu ibti' ara randevu verdiniz( de. 
d.i. r'akat siz böyle hareket eden 
ilk kadın de'•ilsiniz. Gelen rrek -
tuplann hir birine cevap verme-m. 

- Şu halde?. 
- Mektubunuzda bana doku -

nan biT 'adelfk ve saffet var da ... 
Sizi düşmeden evvel uçurumdan 
ve bu tecrübeden kurtarmak is -
tedim. Müsaade edin, düşüııcele -
rinizi anlıyorum. Bana cidden ina.. 
nınız hanımefendi, litiie yapını. 
yorum, hafibneı;rep bir havfrl. mut
IU:a, insanın alnında silinmiyen 
bir leke bırakır. Evlimisiniz? 

-Evet. 
- Cocuklarınız da var mı? Var. 

Ala. T~şralı mısınız? Öyleyse beni 
dinleyin: hemen yerinize dönün, 
çocuklarınızın, kocanızın yanına! 

Güzel ve zekisiniz, Bu ihtiyar ar -
!istin bövle nasihati.er vermei7e 
kalkışması sizi şaşırttı değil mi? 
Liıkin benim gördilğürn ve bildi -
gı buJur. hanımefendi. Tecrü -
belerim bende bu kanaati hasıl et
ti. Gizli ve tehlikesiz aanılan bir 
macera ummadık acı neticeler do
ğurur. Siz kendi muh.itinizde sizi 
mes'ut edebilecek vesileler bula -
caksınız, yuvanızın haricinde ba~
kcı saadetler arama~·ın! 

Bu sözler karşısında genç kadın 
ezilir gi.bi oldu. İhtiyar art~in 
hakkı vardı. 

- Dün gece bana güzel ve unu
tulmaz saatler yaşattığını%dan ve 

ayni zamanda \'et'diğiniz bu ma -
ikul nasihatlerden dolayı size te
f('klı:ür etmeliyim, Naııihatle:rinizi 
tutaeağuna emin olun! 

- Bu benim en mutıu bir rnü
lı:ifırtım olacaktır, hanımefendi. 

Size birşey daha söyliyeyinı: Ha
yatın daima iki cephesi varılır. 

İnsan bu her iki cepheye df hakim 
olduğu müddetçe şerefini ve ikba

lini muhafaza eder. Bunlardan biri 
d~rse y~amağa pek hakkı kal -
maz. Allaha ısmarladık hanıme -
fendi, aize saadetler temenni ede -
rim. 

Mediha h«men ertesi gün hareket 
etti. 

Daima büyük Yıldızların yaratbjp eset"lerle sii•lenen. onların kuıL < 
rellttine uy~ şöhretlcrilı.e yara şan filimlerle beunen: 

LALE Yarın Akşam 

Dtinii:n parlak ı.afulerini ıtölırelendiren, btıgünkü 

mu,.affııkiyetlerine eş lmhmmıyan 

n&NAND GRAVEY - CAROLE LO fBARD'ın 
Son zaferi olan Fran~ıua 

f z.c::e.mi!:z:ıc.m ... :::ııı>.:.ı:ıwwı-v.~.ıııı-<.c.v.e.+.eı:v.:2: c.c11mıa::z ııe~m~ 

i BU ıra~ d©ı Şalk©ı 
lz~.c~::c::c~~~~Dl.lll~~ı:ıı:ı~~ 

Sebep 
Genç lı:edın, lıftJurun boymma ..,.,_ 

luak dedi ltJ: 

- Ne saadet, ne nadeot! Dört sözle 
-ın yolun~ gtl>lliyordum. 

-<Sevgilım bunlar ne ıPDel -·-
İnanayur. ~., 

- İnannıQ.Z.MJ'.., i.çenkj oda.J11 aıt W 
bak. Ter.tJ k.dıduı fatura ,ebrmiıti. İJıd 
11.attU- bea.lıyoı. 

'Yırtık e!'blse 
Bir gün Sultan Murat otı.ınmış, 

sara) dl baş aolcı.cıru ile oohbet e
diyordu. Doktorun gi~diği eH:ıise. 
nin eteğinde kuçük bir delik var. 
dı. Mın-aı. hem btı <ielige parma. 
ğını ook.muş, oynuyor, hem de 
doktor komışı.ıyordu. 

Bu ııureıle deUk büyüyerek bir 
&arış kBdar yırtıld;, 

Sultan Murat, söz araBll>da dok.. 
iora ııordu: 

- Siz delıyi ne zaman zincire 
bQğlarsıruı: 7 

Doktor cevap .....-di: 
- Elbi.s(,gı bır karıştan fazla Y>I

tUd:ığl vakıt. 

Yeni bazı 
ata sözleri 

* Ku!Jbede gülmek, büyüJı: a_ 
partı.ma.nlarda aglı;.maktan yek.. 
tır. * Ay,yı gıydfr, dayı olur. * Düşunmeden E& ııöyl:emek, 
~an almadan kurşun a.lmıya beri. 
zer. * İki kadının bild ığıni, yedi 
mahalle bilıyor demextir . * Kuyuya fükümıe! Gün ge. 
lir, suyunu içersin. * Kusursuz at ıı;tiyen, y;ıya yü.. 
.rii.sün! * Teve.kküllin gemı:n b<ıtmaz 
amma, bocalar. 

* Herkest dost olan kimuye 
dost değildır. * Bir Joı or. ~ınde kımi is. 
terse, yır mi.ı.iııdc kim isieTı;c otu. 
zunda kiını. öHJr~ .. van.r-* Sabı·eo~n derv~ •l<ınt.ıaan 
geberml{! * J.8aç <ievriliııce dıılları:ru pey 
ederler. * Elle cevizi verir ama, .kabu. 
ğunu larmaz. * Kend bitli olan il alemi l<a. 
fJnıyor sanjr. * Kalın bir .ilOpa. yoldaşların en 
iyisidir. 

1 

Kadın öç alır 
Cavidan kocasına sadık. güzel, her 

hRliy~ arif bir k:Itdmd1. MecJisle-rde, 
eokakia kendioıne silqun lfÖ<lorlc ba
k~nlar. Mtti daha ~ret ederek, işı
kiıne J1'1.ektup tönderenler bile vardı. 
Fa.kat Cs,·idan, bu ıl1ifatların hl( bi
rine mu.kabelc etmezdi. 

)·•ınız bun.lctrın ıc,:inde kumral aaçlı, 
,.aluş>klı bir len<; vardı iri, bir tür:lii. 
~ bınlum7ordu. 

Bır ak(lam *"de kıY«a oldu. Xocuı 
lreruiiıu.ni ta:r.hı hı.rpaıadı. Olrruyacalc 
sozler !'10yiedi ve nlhayet kapıyı çar
parak, evden çıktı, &itti. 

Cavidan, fe-na halde sinirlendi. Ko
~uun cep1e-rini aradı . .-:M~liha> im
alı bir mektup buldu. Heyecanla o
kudu. Mektupta kı.aa.ca şöyle y11z.ıl.to
yordu: cBu ıece aaat onda sizi bekli.
)'Ol'Um. ~llniz. İ7n2.lil: MeHıha:> 

Cavidan bu me!<tubu okuyunea, 
kendiııi tut.amad~ hıçkıra bıç!ı:ıra al
ladı, demek bW tun bu kavca lar rande-

Afiyet olsun ! 
Geçen akşam gazeteci bir arka. 

d~Ja matbaadan dönüyorduk. 
Bir k~ b~ında, ııaç.ı sakalına ka. 
nşmı~, sefil kıyaletli bir adam 
'1Cirdük. Sallana 68llana bize yal<.. 
laştı: 

- Baylar, açım, beş kuruş ve. 
riiı, ek:ın..Jı: alayım, dedi. 

İkiantt de bu adamı tan..mıştliı:. 
Sarhoşluğu yüzünden azledilmi§ 
bir memurdu. Bir •eneye yakm bi.r 
zaman<UınOeri akfarn. üstleri ka. 
ranhk sokaklarda do~\)'Or, dL 
leniyor, eline bir kaç para ~rin
ce hemen meyhaneye gidiyord11. 
Arkadaşım beş kuruş u:zattı: 

- Al, dedi, şununla biır ekmek 
al da şeref ve afiyetimize iç! 

vı.ı.n yt:ıişıı~k içın bır baı.ane idi. 1 
Tam o sını.d.a, pencere-le.re bakarak, 

o kumral ıelll' <Yln ônünden ııeo;·~ 
mı' 

MERCİMEK 
KÖFTESİ Cavidanın ı.ibnmdt:n şimşek cıl>i bir 

tıkir ge(tl. Hemen rakibef:.inın mekıu

bunu aldı ""' M~lih .. imz.asmı ~k, 
~altına «Ca\lid;ın> diye kendi imzasını ı 

kıoydu 1'E mektubu pencettden ~tı 1 
attı. 

K<)(•aıı;t gf!<'f" J'&1-11ı tekli, tıelD:la par
dOliU'lL~fu'ı ceplerini arndı. Arnd1ğını 
bulamayınca. kan~,na sordu: 

Malzeme: 2~ gram merc~, 
üç çoriıa kaş1ğı un, dört yumurta, 
100 gram ka~ar peyniri, yarım çay 
fincanı vejı:talin. 

Yap.lı§ı: Mercimegi iki saat su.. 
dıı ıo;lattıktan ">nra, 90ğuk su ile 
ateşe verıp yumu.~ay ıncıya kadar 
pişirmeli. Zalen az konac&k olan 

- Yahu, ttbtmdt' klıtıt <>hıcN.tJ. 
Cavichm, bit; or:-ı!ı olmıyarak cevap 

verdi 
- Oh, ben o kaiJıdı penttreden a

PiP attım. 

LOKANTADA 
Arkadaşlardan bıri bir gün U

cı=a bir lokantaya glıunişti. Gar. 
sonun getirılıği :vMıeğin içinde bir 

saç buldu. Derken, br daha, son. 
ra bir daha bulunca. lokantanın 
sah>bini çağırdı: 

- Bari, dedi, bunları ayn bir 
tııt>akta getirııeniz de, herl<es iste.. 
,lığı kadar alea! 

14 Şubat Cuma günü 

Akşamı: ŞehEııdebaşı 

• TURAN Tiyatro.unda 
~< Halk San'atkirı ~~ 

~ Naşit, Ertug"' rul Sadi~~ 
~ J 

1 suyun.dan ia•zla kalanı !!iizmeli. Üç 
y!Mllurtayı lıaurJ.op pişinp kıyma. 

lı. Peyniri rendelemeli ve bir ka. 
şU: unu da katarak, kar:şt.rrmalı. 

&ınra heps:ni bif'den mercimekle 
iyice yugurmalı. Bir yumurtayı 

da içine lrmp karıştırmalı. Tuz ve 
b>ber koy mal.. El ile yuvarlak yas.. 
sı. ]OOfteler yaparak, una bulayıp 
kı:ııgm yağda kızorı.malı. 

S17AL 
- Bay doktor, nasıl? Para ka.. 

zamyor musunuz? 
- Eh ... Şiiyle, böyle .. Çok şü. 

.lı:üı·, hastalarım beni y~at:yor. 
- Bari, siz de mu:k.abele ediyOI' 

ıJllU9UDUZ? 

• 
- Kocam gece yıınlanna. kadar 

meyhanede! 
- Vah, wıb. .. Ayyaı; mi? 
- Hayır, garson! 

--O--

Ne garip 

~. ve Halide Pişkin J: 
1 

birlikte 
~ .. 
• iki oyun bmh.n 

1- KARMAKARIŞIK ~ 
Vodvil 3 Pftde ~ 

2- BEKÇİ YUSUF ~ 
Komedi 1 perde J 

Telefon: 221%'/ 

~~ 

- Ne garip .. Aynh« maıhab'bet 
ateşini söndüreceği yerde, büı;bü.. 
tün alevlendiriyor. 

- Doğru söy lüyo:rsun, ben de 
kocamdan ayrıld;ktan sonra ıişı. 
kı.ını daha fa.zla se~iye başladım. 

Bugün matinelerden itibRren: İsUı nbuhm fiil bö)iik 2 ainenuııu ~ 

Şebude- FERAH ÇEMBERLIT AŞ başı 
Tel: 21359 Tel: 2ısıa 

1,800,000 liraya mal olmuş mevsimin en büyük türkçe ""7lü harikalar filmi: 

l·BALIME (BEYAZ ESİRE) 
Meım!Uklerin Mııurda saltanat sürdükleri devre ait azametli bir tarih vak'ası. Canlı bir tarih ... ~ 

Yliksek bH' aşk ... Heyecanlı bir mevzu ... Çıldrrtan bir kıskançlık... Cehennemler gıbı kayıııyan kw.m ~ 1 

çöllerin eo.T&rlı hayatı. .. Ş~ekler gibi ü!.k~ler 3§"n orduların kahramanlık 
~ susutlıı.lrtan inliyen insanların ac• feryatları. .. 
~ Afrika ve AkdeniZ<lelri .ilOn harp, General Dö 
~~ 2 - Paramunt Goı'ün Hür Fran•ız Fi!061lna hit&bı ve 
~ Yunan _ İ\alvaıı !uıriıı. 

c ~ B • ". t 3 - u muhte\"'m programa uave en a)"Tlea: 

TÜRKÇE 
iSKANDAL KORKUSU 

Filmini gösteruektir. 
Pari& barlarında 'başhyan _ Londra oalonlarında aleşlenm 

bu en büyük aşk romanını al~amajıa ha:urlanıııız. 

,---------------------......:' 
YAVUZ !;OLTAN SELiM 
Ha lif el,r Diyarında 

NCı. t 24 V a:zaa : U. SAMI KARA YEL 

Kitarayı elime alarak çalmağa başladım 
- Evet, şüphe>i:z ... Galibiyet ve 

~lerimizden b&:ıka birşey d~
nıemeli ... 

- insani "."mru tamamile sat _ 
toık mı?. 

- Böyle ... Yenıçeri olmak her_ 
f" ·i Sötmak den t tır. Emre itaat. 

Bız ooyıe kon~ r;;en, köşkün 

i<;ınden lıafü &ı71 ,ark; ı;eo;leri ge. 
liyordu. Mt>hmet kulaklarını ka. 
barttı ve: 

- Ka &bulut işitiyor muoıun a. 
bengı? 

- Evet hP.ın dp kadın o;eeleri ... 
- De~.rk k<..şk ka(IJnla dolu?. 
- EHıettt ... 

- Tahir bey eğleniyor. Biz de 
nöbet bekliyoruz değil mi?. 

- Yine sapıttın Karalıulut ... 
Mu.hafızlık vazi.lemiz .. Böyle emir 
al<lık. 

- Fakat ben sinirleniyorum ... 
Bu der..:e haksızlık olmaz. 

Bu şark.Jar 90k tatlı idi. Gayet 
kıvrak se !erle kadllt!ar söylü • 
y-0rdu. Mehmet: 

- Bey in harem dairesinde :arkı 
söyieniyor, rübap çalınıyor, ben 
bu çalgı aletinin isimini bilirim. 

Dedi. 
Palabı~'ık yanımııza gebnışti 

Mehmedin ııö.ale in ceva;p verdi: 

ÇE 
'f 

B E R L i T A Ş'ta 11 F E R A H sinemada 
Ş AS 1 N TA T 1 L EKSPRES BAYD17TLABI 

gaı;ı;~·~ Gelecek Program ber 2 .;..emada: DEANNA DL'RBiN'in 1 L K 

- Evet, orada da ~alg.lar ve be
ya,z vücutlu, saçlar: kokulu güzel 
kadınlar vor! Bu bizim g;bi a&ker 
adamlara göre değil ... 

-Ah bu Tahir bey ı:ıe ohırou bL 
ze mukavemet edip teslım olmı • 
yaydı. Biz Halebe harple girmiş 
Q!saydıık ... şımdi bütün bunlar hep 
bizim olacaktı. 

Bu liUada kendi kendime b•ma 
altın bilezikleri veren güzel Naz. 
miyeyi dÜ{Ündüm. Bu, beni gül. 
dürdü. Arkadaşlar, sebze ayıklı. 

yordu. Kuyudan su, çekiyorlaro.. 
:S..n yalnız kalarak bir yeTe o. 

turoum. Düşünüyordum. Aklım 

yine güzel kadına dalmış~ı. Melı _ 
medin kitarasını görerek alaım ve 
ibir parça bildiğim şarkılardan çal. 
mağa başladım. 

Ben havayı bitirmiftjm. Dur • 
muştum. Aradan bir parça geçti. 
Pencere arkasında bulunan ve 
ıf(ilgesini gördüğüm bir kadın, be. 
nim çaldığım havayı aynen ve 
ıaş.ınadan hafi! ve kimsenin işit. 
miyeceği derecede hafif olarak 

çalmet ~adı. 

Kadın rübabı ile o kadar güzel 
ç;ılıy-0r ve söylüyordu ki arkadaş. 
!ar da ışitti. Herkes meftun olnn.1§
tıu. 

Sebııe ay ıklıy an ve su çeken ar. 
kadıışlar ~]erini bırakarak bu 
havay• dinle~i. Hava biter 
bitmez hepsi birden: 

-Ah!. 
Çektiler ... Bir dakika sonra ka. 

fe.>in deliitleri arasında üç narin 
parmak görür gibi oldum. Lllr.in 
çabuk kayboldu. 
Palabıyık bana: 
- Telcrar et Karabulut; lıeHti o 

da tekrarlar ... 
Kit.arayı tekTar elime alarak 

çalmağa başladım. Daha bitirme
den küçük kırnuzı bir kapı açıl. 
dl. gür ve alt dudağı sarkık uırun 
boylu iri bir Arap bah<;eye çıktı. 

Llıtileci Osman görür görmez, 
ağzını açmasına mi.iı<aade etmi!ie
rek SÖ'ze başladt. 

- Sabah terif!er hay.ıdar ol -
sun. Merean, şeker kanuş, )&hut 
başka tür hl isimli ağa 1 Gel baka. 
lıml Oh. ismıni bihnE'<liğim do&. 

tum .. Sebzeyi kariştirmak için ...,_ l 
ni sabır•ızlıkla beklıyorduk. 

Arap hadımagası şaşırimişti. ÜS- 1 

manın sözı.inü keserek ıimiraııe bir 
ıresle anlaşılmaz bir surette şun • 
!arı söyledi: 

- Efendim >burada olmadığı za. 
ınan, sarayın amiri benimdir. E. 
vin muhafı.zı ve kızlarağası da 
benimdir. 

Osman, hiddetle cevap verdi: 
- Ne olUTSan ol! Bu bl:ze ait de. 

liJdir. Sen git kızlara, karılara 
ilı:umanda et!. Mısır ~ği!. Haydi 
oradan hacı ~fış!. Ben askerle!'e 
lı;ıımanda ederim. Ben padişahın 
çavuşuyum .. Sen ne haddine bu. 
raya karışıyor>'11Il. Haydi diyo • 
rum aana Mısır eşeği. .. 

Arap deli dıvane olmuştu. A • 
yaklarHJt vurarak bağırdı: 

- Efendımin harem dairesine 
sala~ıyor, rezalet ediyorsunuz, hem 
de efendimin sarayı dahilinde şar. 
kı söylüyorsunuz. 

Osman, kıpkırmızı oldu. Fakat, 
şu cevabı verdi: 

- Biz burada ken i evı.nıızde-
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OSMANLI - İT ALYA HARBiNDE TRABLlJ 

GARB ve ADALAR MUHAREBESi 
==:-:--·====== --

"Rodos müdafaaya karar ~ermiştir 
- İtalya krallığının harp vazi. 

yeti clolay1&ile muvakkaten işgal 
etmek kararını verdiği on iki Türk 
adasından on birinin işgali tamam .. 
loınmış, yalnız Rodos kalmıştır. 

Amiral; haşmetlu İtalya kralı 
adına adanın işgaline memur oldu. 
tunu, gerek şehrin tahrip edil -
memesi, gerekse halkın mal veca. 
nını muhafaza içiıı işgalin siikU. 
:netle yapılmasına ve sahile çıka. 
rılacak miifrezenin hare.katına 
mukavemet edilmenıesini istiyor .• 
cevap bekliyoruz .. 

'Tali ,terti.iman \•astas.ile kat'i 
ce\1abın1 verdi: 

- Rodos müdafaaya karar ver. 
m~tir. İşgali tanımamaktadır. İtal
yan z.ırhlıları adayı isterlerse har. 
ben ıaptedebilirler. 
Dü~nıan miik3.leme menıurları 

15rarın faydasızlığuıı görn1üşler, 
dönn1çğc karar ,-crnıiı::lcrdi. l\lo_ 
tör, geldıgi şekilde geri dönen Y•
bancıları zırhlı!-a götiirdü. Saat 
onu ~·irmi geçe diisnıan harp ge. 
milerinden ate~lenen ilk menni •
danın iizrrindeıı aştı. Bu tehdidin 
tesirini bekliyen amiral, harp ge. 
ınilerinin atcsinc Rodos. kalesin
den, kışladan. ve sahilden miite • 
addit toplarla nrnkabele edildi -
ğini görünce vaziyet değişti. Çe. 
tin bir döğii~iin ilk anları kendini 
gi,;..!trdi, 

İtalyan zırhlılarının topları Ro. 
d<>su vanm '8at müthis bir bom
bardı:Oana tabi tııttul~r. Mermi. 
)er coeh.rin ve liınanın üzerinde İn
filak edi~or. binalar yıkılıyor, ha. 
fif bir duman Rodosun iizerine 
doğru )'ayılarak ~ehı; kaplıyordu. 

Bidayette bu ateşe cenp veren 
kaledeki toplar bombardımanın 

yinııinci dakikasında 

tamftmen smmu~lar, çoğu harap 
olı»U§, bir kısmı da tiikenen cep. 
hanenin yerine yenisini bulama • 
dığı cihetle harpten çekilmişti. 
Bombardımanı yanın saat niha. 

yetinde ke!ten düşman ıemile-rin. 
den filikalar indirildili görüldü. 
İçerisine asker doldunılan üç fi. 
lika hızlı küreklerle sahile yanaş. 
tı. Tam limana nmpa edeeeltlc-ri 
sırada sahilde cizlenmiş bulunaıı, 
Rodos muhafızlarının tlifeklerle 
yaptığı yaylim ateş filikaları allak, 
bullak et.ti. Filikalardaki İtalyan 
bahriyelileri bu ateş karşısında 

f8Şkınlıkla birhirlerini çiğııiyerelı: 
deniıe atıldılar. Liman İtalyan si. 
llhendazlarile doldu. Bunlar ~u 
içinde ç.ırpuııyor, devrilen filika. 
luına tutunmağa uğraşıyordu. Sa., 
hildcn yapılan miie»sir yaybm a. 
te§lcr de birbirini takip ediyordu. 

V niyeti takip eden Amiral ih. 
raç miifre:ıesine karşı yapılan bu 
muvaffak tiiefk ateşile çılgına dön. 
miiş. hiddetinden tepinerek emir. 
!er •·eriyordu: 

- Donanma biitiin toplarını li. 
n1ana dirise etsin .. Bahriyelileri • 
ize yapılan §U kanlı kar ·ti amanın 
intikamını alacağım. 

Ve .. on dakika evvel keı;ilea 

dü.,"1lan bombardımanı bütün şiıL 
det.ile k-krar haşgösterdi. Bu sefer 
telı.mil toplar limana te\'Cih edil. 
miş, diisman miifrezesine tiifek • 
leriııi çeviren kahranıan müdafi. 
!erin üzerinde tek<if edilmişti. 

On beş dakikada Rodosa yiu • 
den fazla gülle aavruldu ve müte. 

yiz .. Edep dahilinde istediğimizi 

yaparız sen buna karışamazsın? 
Arap fena lıalde kı~mı~tı. Llkin 

Osman çavu~ doğrulmuştu. Eli de 
belindeki palanın sapında idi. 

ArıliJ tekı'ar elti: 
- Sizi ağanıza şikayet edeceğım. 

Hepınizi astıracağım. 

Bunun üzerine Osman bağırdı: 

- Şikayet için yüııbaşıya gi • 
dersen sırtın Anadolu 60pası ile 
M:sır sopası arasndaki farkı anlar. 
Uyuz Arap, sana ben yeniçeri a. 
cemilerine hakaret etmenin ne 
demek olduğunu gösteririm. 

Tam bu srada kemer altında bir 
yeniçeri zabitin sorgucu ile arka. 
sındaki maiyeti efradının yüksek 
külihları gözüktü. 

Bu :zabitin kartal gagası biçi -
• mindeki burnu, parlak gözlerini 

külrengi uzun bıyıklarını görür 
görmez kendı.ıni sevincimden zap
tedentiyerek ıbağırdmı: 

- Çok fiÜkÜr Allahal Beni dev. 
§irmiye alan bo.yrakt ağad.ır. 

Vt wnra; 

akiben ) eni bir ihraç Juıd• 
hazırlanarak tekrar Jimanıı g 
rildi. 

Amiral )·apt1ğı ınüessi~ ' 
artık limaıı~• canlı ad;ım ~ı 
dığını.) eni ihruç müfre7t' İ 
cisi gibi tiifı kle bnıguna ı 

maktan ınasnn buluııdnVı:ıJll 
nedi~·ordu. Fabt hu ı ... 
liınaua girin(C ''yel ki gibi 
karslaslılar. 

B~ı ~aziJet dcYanı etti. lt 
kadar fasılah surc:te 1HF1:ır 
leteıı \·e her :.eni nııilrt.·ze~i 
derdikce cttt~\e kar,ı1~.nan 1 . . . 
hırsından kiipll·re hinerei· 3 

etti. 
Rodosun ilk günkü nıula' 

İtalyanlar tar.fu,daıı dahi 
olunarak niha;.-rt bulın11~.' 
n1aua çe,·riltn dtınannıa P 
törleri altında YC11İ hiı· ı ii 
nin daha ihntcına t{ .. , hlıll" 
du. Fakat bu da ılii\'nleri f 
kaınetle nl'titelendi. 

Rodos n1üth':filrr:nın aıu> 1 

gösleri~·ordu kı: A<laıl~ tHş! 
tünde kahnaynıl·ı~ f\ l\iıtdar 

\·erncte de' am erl~lecc.:l .. , e~ 
Rodoslu can 'f'rınc<likı·e i~ 
pılamı)·acak. 

Liınanııı kar~L,ında bü1it0 
trikleriui '.\·akan düşın:uı d 
ması idct.a ~ehriil:. in yap.ıtl 

bir ışık yağmurll' içiııde di 
ken .ışıklarını ~öndlirnıi.i., o 

da da kap kam bir gölge ) ıt1 

tinde ~arın döğii~e d~\ aın İ(~ 
valı.Jıat bir i•tirahate dal111~tı 

G~..:e ,·ali .e kumandan 
den bir loplaııtı yaptılar. \' .. 
milisi siliıhlaııdıran Kod"" 
da bu toplantıya "tirak t 

Vali sordu: 
- r,ıukavemetin gü~)ii~l'\i· 

ta.Jnanıcn diişnıan tarafıud~ 
rip edilecet"i anla ılı)·or Jlf~ 
lıususımda konınıızln son ..ıı 

sına kadar ı.-.ar edccği, <lef" 
Uıııuııu ta.vip "'steri ) jj)' 
- Soı1 damla kanın1ııJ 

d-Oğüşeccğiz!. 

- Za~·iatımız çok n1u? 
Kumandan cernıı \enli: 
- Ate~ ke.afeline göre 

kadar değil.. Kaledeki şeb~ 
mizi gömdördiik. Yaralılat 
tedni altına alındı. Limaıı ç 
bardımaıunda halktan bir~· 
bir nılktar da yaralı 'ar '\fı; 
mahallelerdeki ha nr n• ıs 
mühiıneedir. Fakat biitün b' 

bizi \'erdiğimiz karardoıı ıl~ 
remez. 

Ve.. ert""i günü ne sur 1 

reket edileceği de karar! 1 

rak toplantı gece yarısıud•fo 
dağıldı, _,_ 
SU UYUR, DÜŞlllA ' Ul 

Gece )-·arı!-ıından ~onı a~ d1· 

Rudos ilk tlu~Lİ~ güuunufl 
gunluğunu dinlendirınt:••ı 
ıünkii miicadeledc ılalıa ıi 
lunnıak üı.eı·e u;~:ku~ a dal· 
ranlık n siikiıt içinde ı. 

mukadder akıbetinin ren., 1 

riinmilştii. 

Liman rei!-İıdn lıulunc.ı. .. · 

mı, çatısı uçnıu~ il ıan Ja ' 
dört kişi geldi. llı.nlar. ı · 

rındaki tiifekltrlc ın lis u ~ 
nı ilk bakı~ta ı;o \eri~ ur 
Kapıdaki nübclçİ)e) ak 

risi fısıldadı: 
d . b .••• - Arka ~ .. Rt·ı!. e)l .. 

istiyoru:ı:. 

l\öbctçi hayretle bunıurS 
sö~ lendi: . r 

- Bu saaıte reL' uykıı.ı~ıt 
bahı bekle) iıı. 

Ötekiler ısrar ettiler: )l 
- Sabahı bekliyeme) iı .. 

görmcıni:c li.ıım. ~ 
Nihayet bu dört adam }iı 

isiniıı yanına çıkarıldılar· 

gelenleri tanıdı: / 
- Bu saatte hiıla uyuoı•~,ı 

çocuklar .. İşimiz bitmiş de~~ 
ha yeni başlıyoruz. Yarııı• 
bulunmak için i•tirahot • 
litztn1. 

Gelenlerin baimdaki ad•"' 
sokuldu. Kulağına birşe) l•~ 
dadı. Bu fısıltı reisi hayr<1 

!etli. Koııuşnıa devam eııi= 
- Bunu yapamazsınız. 
- Yaparız reisim. Korııt ~ 

Tatbik ede<:ej:iz .. lu\ nCIJI ~ 
sak ııe ala, olama'-'iak zrı~ 
yolda harcanıağ>1 and eıtı,. 
yatınıızı ~e.rir, ~in içiıı~ 



r 
(Bu 7azınm metinleri Anadt'~ 
Ajansı bültenlerinden alınJ!U§ ır 

Telhia eden: Muammer AlatııJ, 

~aewc.... 
ispanya il M-
ral Franlııo ev 0 

. • Hidlll' ile ııör ilt
Jinu, -:.. ispanyadan 
mek ola ile hareket ..,. 
F~~ 1 otia la.-a
lllıttır. Ba .. _, ~ Hi'-

- ya hudud-.. ınil&kab ._ 
(erle yapt~aJl. ılıe oldaiu 
de ınahi'1~ __ o..- bat

.. 1..-ekle -· ak IOY • ~ de dolatm • 
ka r1Ya7..- •. .._ 

B. rivayete IJO·..,. 
tadır. ~ sulh tetebbüaü· 
frP.nko birt edecektir. Di
ne ta•aa&U .. •"""' • b. ri'f'ayete gore, , -;-
g<!~ ır sebebi laııiltereoın 
~ n • Afrikada Ge-1ll 
Şıınali ·ı aıılatmıt ol
Veyııand 1 e 
111a•.ulır· 

Ankara Radyo gazetesi, !spanYa 
dev leı reı;;i General FranJronUD 
liarıcıye Nır.tırı Sünner ile bir.lik. 
le, i :aıyaya hareket ettiği~i . ve 
oradan AJ..ınanyaya gideceğınl ha. 
~r vemıiştir. Franko ve SeraDO 
Sunner evve!A Musolini, so~ 
Ritıerıe görüşecektir .Bu seyaba 
'llıulıfelif tefsirlere yol __ açmiş~ 
!sPanyanın da lıariıe ~enın~ir 
ıııtenrnesinden ziyade, bil8]<.ilı alı. . il · tir. Bırç<>k yan. 
llUlh t""""'-'"...:' ilıbmaJiriııdeıl b ce hava ry eşnuş ·· teaJciben g&. 
~~ gınl çıkarı..Lınış, mu ınf" Sodilınektedir. ar 'bil·~-, ı.- çapta ı. 

Filvaki·"'· "''n bu vazifeyi yapa. len tayyareler · 1 - rd.ır 
k .,...;w ı an Ge • uı. bombalan a~ · vdet 

ca en iyi mevkide bu W1 .. kÜ ..... elerin sonuncusu a " 
neral F'ran.kodur. Fakat bUgun. Tayy,ıır arruz ed;len böl. 

•. un·· ınus- .. · zaman ta ~ı. Vaıiyeı böyle bir teşe<ı>bus . ettıgı · . ak kadar .,~ 
bet bir netice vemıcsi i:ınJcinı: gede sayılarnıyac !ar çok.IYUŞ b:ı.lu • 
\emin edecek ve hattii hazırlıy&C ı:niktarda yangın 

1118.hiyette değildir. ııuyord:·oDOS TEKRAR 
Bir başka rivayete göre, bu se- " EDILDi 

Gene BOMBARDIMAN Yahate sebep, İngillere ile.. ,.ııe: kar 
ral Veygand arasındaki mun ere. Kahiredelti İngil14 ha:~ ır ~ 
betıerdir. Mihverciler, tngılt ..:;hının tebliğıne 

1
goreR, - -'·~ ada. 

!iği Yapına- !i ... ~ ta ·are ~n vuv .. 
nin Veygand ile lşbir l:ıafdıınan y) t-'·-ar bombar. 
-~ -~--'~tar k. Kalatoyu ı:ou 
'"""-'an korkmıuı.......,, · sın da ı k hava meydan ma ve 

Bununla beraber, ş>m_dil~ln ~ <hınall ede~a dağınık bir hal-
lleyaahtin geçenlerde Jiıtle aıerdan e~ tayyareler üzerine. ton.. 
Panya hududunda Ge~eraimF\"alloak • de bUlun_".,_ 1 ·r atmışlardır. Bına.. 
ko · ti ıade ·bon,.,a a · · de Ya yaptı.ğı zıyare bil.diril ]arca ·arelcr alevler ıçın. 
&adile yapıldığı resınen lar ve ta)') are tahrip edıL 

;tır ıo tayy k 
mckledir Juılnll;j : ~ ıayayreler de az Ç~ 

. ~~,.rı.mE -""'ır. Dı,;er 
1''RANSIZ KABLJ..i..,,.,..,Nİ~-yOR ......,. - anı><tır 

.,, "" h~ara ugr .., -·--· - -IlEG!ş.tıa,iK B:t:....- .. - -
Be lınd 1 haberlere gore. ~Balgarlstena çok r en ge en . • vaziye. 

.Aıman1ar Frıuısada sıyası ekte oı. -lktarda A 1 Dl a D 
tın kendilerine göre ıyileşın az ... H or 
doğunu m14ahede et.nıekte velin tayyaresi ge y 
Çlı)k nikbin görünmektedir. Ber b. ı (l lt>Oi s:ıhlfed<o DevUI) 
&iyast mehafili," oldu.k.ı;a kısa ır 

·den J:Ia. 1 anların ilkbahar taar -
~aıı içinde La valin yenı edece. A 111 .. terafik olarak J a -
rıcıye Nezaretini deruhde uh· ruııle mu bir ı,-cavüz hare • 
iin.i üınit etmektedir. Bu, pek m t. p-0nyanın . · · Alrnanya-

u e . eçnıesı ıçın 
le~el olarak Afmanyamn :':ektir. ketın~i!ıen geldiği kadar Ja-
tiğı hal suretini teşkil ed T" nın e ik eltigı hakkın-

"' asını - , ayı te, v 
r akat yine davanın es teŞl<il pon., "' . rkla emareler var -

llUs üsJer; ve Fransız filOSU da Uzak!i"ll<Ar bir mahıyet al-
etJ?ıekledir dır. Te!ıd.i kla beraber va-

" . gazete • :ınaın~ ol.ına . ba 
.uiğer taraftan Fr~ a de. ııdi ··e vericı zı un-

ler; v;.; hükümetine b!lCUlll. dı.· ziyctte e ~ d gu· söylenebi -
~ ...,.. teSl surlar bulun u 

'lam ediyorlar .• övr• gaz::ı,,.; u. 
~r ,_, . y· id devlet re .,.. lir. K Şek karşısında bir 
:ıı "'· • ış e hali ay • çan- ay- J 
~Vekillik mııJcatnları kabine. · içinde bulunan a -

"''-amıotır F!anden art~~•" ~ çıkmaz d ... ile Siyam a· • ...,n .. ...., ...-- _ 
3 

}!ııı ıçını . 
de__ değildir: Amiral J)arlelneırıezse p-0nY d. kı ılıtila!ı kendı lcr.ıne 

.. rasın a etmı· ştir Silah vere -Yııı.ıne karşı binJeY l'IDY . deruhde ı · l' smar · 
de La aı· ,. • .,,,ek[ı.letı . ıs ı c· amlılara yardım et -, v ın "'-Y · . .~1:......4L• rek ..;Jy k 
et.nı cih e<ı='- . n sonra onları mütare e-

esi herhalde ter edi • tıkle ln ~tir Halen Tok -
Diğer taraftan vişide n~~r A.roi- ye icbar. eu· · uılmcktc olan sulh 

len -·-' b. 1<.ararnaıne --"a ""r ~ ·-•u ır t in deV- yvu b ~ ıı.">111da her iki nıem-
raı Darlan Mareşal Pe ~n. u.1ıur esasları ar ı.aı·afından 
ı ' b" roanız ti <1eJap<>n}a 
et reisliğini ifaya ır . . halef leke e h üslen tesisine 
ettiği ta!Gdirde, kcnd~ d en;z ve ava 
~•-·ak tayın· etmektedr. · ı hüxümlcr vardır. ık 
.....,. aı birçak kargaşa! -

ROMANYA. iNG!LTERE Japanya _ t verecrk bir de 
lllÜNASEBATI J:(ESILINCE·· . Jara se~b~~~müştür Bu teze 

Dü kş iti 
Radyo g:ız.,tesı, lrZ ılerı U ak ark ta ki ibtiliif-

n a ·am skerlerinın nazaran _z ı hakkı yalıuz Ja -
ll-Omanyadaki Alman a ,~,aınan :ıııra tavas>U 
nı. ttc aıun- olacaktır. 

Utcmadi suı·e • bildirıniŞ.. :ponyanın ın cenuba doğru 
ilrltırılmakta olduğunu asker tay- A1manYanhususundaki Ja -
lir. Külliyetli :ın.ıttarda nıoilirıü genişlemek! ını teşvi ketti -
Yar~ ve tanktan başka 8 gelınİf p-0n ihtiras.ır be yoktur. Al • 
ltu,-vetler de Ronlan;far da, bU ğinde hıç ; Pharekctten mak-
buıunmaktadır. j\lırı ıadırlar· Bu ınanyanın un ·n ile İngiltere 
•evkiyatı sa1tıaınaınakk· -•· 0.1ına- sadının Japn Y da müna -
Ilı far '""" A:merika arasın ld gu· retle Romanya, doğru kaY· V'C ıl rı açmak o_ u 
dan , lng:llere ile harbe! t arasında ka~a kap 8 ya bu sıya.set 
tı-ı ik. deve _.;~ardır. Jap<>n . . Almanya-•1Şlı r. Vakıa, -~ sebetıerin !re- .....-: inde kendin• 
Iı-ıev~ut siyasi munad ,,1.lse de. bil netıces 

1
,., takdirde Al -

111.1 k e~ feda et .,.. --•·- eL ın i harp deme · deınelc '" ya Japcnvaya yaıu= 
Yoı üzerinde bulunuyor ınan~a. biQhi rşeY yapamıY• 
lir .. e Ro- 111ek ıçın 

· • " ğine gor • 
l.ondrada söylenaı vkulceyş rOt- ı:aktır~~·:__.....---

!lııınyada muhtelif se benzin yı. •• "le 
ı.ıarına mühimırıat ve .t\]ıilanY&. Asker gozı 
gılnuştır. Bu suretle baxOİD de· d Sahffed.., Devam) 

lıoınanya topraklarını, ıınek ü. (l .:in sa.ğlanı /ıaher al-
V11.ın1 pliinlarına h;z.met: Jtullaıı. giliZ Başvekili b .. le bir iddia ata. 
~e askeri bir üs olar~ ·ıinde !ıı. noad<''" orta!/11 oy 
llıaJctadr. Bu şartlar da 

1 waına. ağı. da sanıla~· odan sızan lıa-
ı:ıu, elçiliği RDroanyada c .Ajaııs telgraf la~ Alınanlar Ar-
"',_ de bakl 1 ' taar • -...,ıır. berıere b .. Wn mukabil 

İNGİLİZ FJLOSU rıavutlı<kta;,.u~affakiyetsizligıbi·:_~~-
OSTAND öNiJNDE-- ruztanmn Iaruı günün ,....,_ 

1 . · esinin ~ ünden ltalyan leriııin önüne geç. 
• ngiliz Amirali~ daır criliz do • ~ize dölcill_".::dirleT- Bu da olsa 

ltıı bir tebliğine gore, 10". dün k niyetın<> •--·'•n vurınak-
ıı gemıler 1ne ıı.tan arıçuu.u anınasına mensup iş. olsa· y 11nan fl,Ofl14"Yad.o.ki bii:lün 8
abah erkenden, Aln1anla~ınııoın- la olur. Eger senra, Bulgam • 

!lalı altında bulunnn Ostan ·ler li- rııktarda11 ,neydanlanm da 
bardıman ctmişleıdır. Mcrmı bir • ~ ıay!la:reb1d ntıO!lınırsa., har
ltı.ıtn lesisalına isai:ı el el'.111.Ş~liz fi.. t uerine al,,.., ~nıerde yeni bir 
Ço!t Yangınlar ç ıkm,ştır. ıngı arı. e yakın gu ~ edile • 
~u bombardımandan sonra. b<1l şu gıreceğill'I 
ıas saflıaYa 

ız çckılır..i~lir. 
1 

. J!ıı. -----
Oiın gece İngiliz tayyare en ta- nı.et· } an generalı 

llııv.. uzerine çok şiddetli bır te Ölen ita Y ) - Dün vefatı 
'1-tıız yapmişlardır. Bu hare1:r. . e 1.2 (f...A- enerali Tellera 
l§t ı ra~ eden filoya mensuP le J{ııbir ttalyan g . tir Cenll%f!· 
l'ar~.erin yüzde dıoks:ını hcd"!. ~ l:Ji}dil'iledne ~ v~ıJ.ınıilır. 
tine var- ··'ard;r. Altı saat sur. -n;n~azı .....- , 

-- Bulgarların 
t~ Tekzibi tatmin 
A erika Ja- EN SON edici değildir 

m AK 1 KA (BAŞMAIALEDE!f DBYAll) 

ponga ile har- D ~ti~a~ini, ~lini, yapma uı.;. 
• lıyetını muhafaza edecek ve har. 

b g "rse bile Almanların yenı b~ h!~ tarzına göre muhakblı: e ı iri mülifatlandırılacaktır. 
1,. 1 h kk D Bu itibarla Bulgaristanı bir ia. 

Yine lngiltereye yar
dıma devam edecek 
V~gon ız (A.A.)- Dünldl 

matbuat konleransında Cumhur. 
.;.; Ruzvelt Amerika Pasifikle r~ , . 

1tlr harbe girse bile, lngilterc7e 
,.ardımdaıı feragat edilmiyecej-iai 
ııö7lemlştir. 

Ruzvelt bu hususta daha fa:da 
birşeJ söylememiş. sıtdeee şunlan 
ilave etmiştir: 

- uaıeıı bir harp tehlikesi mev. 
c:nt olduğunu zannetmiyorum. 

--<>-

R 0 m ada Amerikan 
sefarethanesini tazyik 

Londra 12 (A.A.) - lfomadan 
öğrenildiğine göre, b uşehirde A
merikan sefarelhanesl meıc.ı.plan
nı nhususi mezuniyet olmadıkça 
şehirden dışarıya ç1kma'.arı mene
dilmc;lir. 

Cenova bombar~ 
dıman ediiirken 
Londra, 12 (A.A) - Roma r:ıdyoou, 

Cenovanın bombardımanından batıse
derken. İtalyan Cilosunun o su·ada Si
cıJy .1 ıulurında dolaşt:.ğı içm duşn1an 
geınileri ilP kar~ılaşaıuad.ıt..uu bild.ir
ınl.şWr . 

Hür Fransız kuvvet
leri de Libyaya girdi 

Loodra 12 (A.A..)- •~r Fro nsız 
umumi karargiıhı tebliğ ~d ı_> ör: 

Fransııı hatlıüstüvasında hare. 
katla bulunan, bir Hür Fransız 
motörlii kuvveti cenuhi Lib)aya 
girmil, GOO mil mesafe katederek, 
Kufra nııntaknsında birçok viıhe
leri işgal etnıişlir. Hür Fransız tay-
7arclcri bu mm takada düşman 

me"zilerini de boınbardıman el. 
miştir. Kufra ta · ~ are meydanın. 

da, yerde birçok tayyareler tah. 
rip edilmiş, dü~mana ağır zayiat 
verdirilmiştir. 

Biikr~şteki İngi· 
liz sefiri ve 

te be ası 
Londra 12 (A.A.) - (B.B.C.) Re

uter ımuhabirine göre Romanvada
ki İngiliz sefiri S :r Rcginal Hoar 
seafrethane ve İngilız lebeasile ·be
raber. cu martesi günü hususi bir 
vapurla Ronıanyadan hareket ede
cektir. 

Emniyet Müdürü 
sabah 

gitti 
bu 

Ankara ya 
Emniyet müdürümüz B. Muzaf

fer Akalın bu sabahki ekspresle 
Ankaraya gilmişlir. Mumaileyh 
muhteli fişler hakkında Dahiliye 
Vekaletine ve emniyet işleri umum 
müdürlüğüne izahat verecektir. 

Çirçllln Uşaatı 
(1 lael Salılf- Dnaa) 

tana Alman askerinin girmiş ol. 
duğu haberini yalanlamakta ve 
Çörçilin yanlış malümat verdiği 
i<idia edilmektedir. 

Halbtrkl lngiltercde bu iddia • 
!ara inamlmımıaktadır. Londra 
mehafil~ hiidiselerin şimdi seri 
ibir tempo içinde inkişaf elrnesi L 
cap edeceği kanaatindedir. ÇörçL 
\ın Balkanlar hakkındaki işaret~ 
Londrada bu yolda tcfs;r edilmek.. 
tedir. Bu ı ş aretin d?ğu c~nup Av. 
rupas nda mühim bir akis itıu ldu.. 
ğu müşahede edilmiştir._ Lo~dra~a 
şurası ihsas edilmekledır kı, Çör. 
~il hu .tndar vahim -..lfılualardan, 
aldığı haberlerden emin olmadan 
ve pek yakın bir tehlikeye kanaat 
getirmı den ge~igüzel bahsclrniş 
değildir. 

•NCV}'-'rk Taymis. in Bdgrat 
muiıabiri de, son haftalar içinde 
birkaç bin Alman turistinin Bul -
garistana !'eldiğini ve tayyar m ey. 
danlannı kontroJ:eri allına al • 
dıklarım teyit etmektedir. 

Londrada hakun olan i..nlıba , Bit.. 
leri.n, Iusolı.n ıy ı Arnavutlukta 
tam bir hezimet ularceından kur • 
tamıak içın Seünik lstikamı>ti.n.. 
de ani bir harekete geçecegı mer. 
ke&lndedir 

p an an a ı - tihar teşebbüsünden alıkoymaaa 
• • • • f. · ve mukavemete teşvik etmenin da lngılız ırşaatı büyük ehem:ıni7eti Ye manası var. 

Londrıı 12 (A.A..)- Times ııa. 
zetesinin diplomatık muharriri 
diyor ki: Almanyanın Yun•nista. 
w lazyik etmek için Balkanlarda 
fiddeili bir askeri nüma)· iş yapa. 
cağına dair birçok alıi.nıetler var
dır. Bazılarına ııöre Almaııy• Sof. 
ya dahil olmıık üzere Yunan hu.. 
duduna kadar Bulı;aristanın bir 
kısınıw işgal edecek ve Yuııani.s.. 
tandan İtalyaya bazı tavizlerde 
bulunmasını ve biliihare ayni şe. 
kilde bir taxylki Türkiye üzerine 
7apnıak ümidilc Yunani.slan.ua 
harbe niha)'et vermesini istiye • 
ceklir. Bu kabil bir harekele intL 
zaren İngilterenin BükrC'jteki el. 
çisini geri çektiğine şüp~ı~ ~~me • 
malidir. Romanyudaki lngılız el. 
çiliğ i n · n ortada bırakılmasına iı:'.1-
kiin yoktu. Çünkü Romanya bu. 
kiın1eti, Romanyen1n Almanlar 
tara•:ndan harekat üssü olarak 
kullanılmasını kabul etmi'ilir. 

Geçen sonbaharda ltomanya Al. 
manyanın hayati sahasına girer. 
ken Bulgaristenın Yunanistan ve 
Türki7e ile sıkı bir dostluk tesis 
et.ın c!:le 111 Pnfaı•I l"·i rıncmc.si h t \ .. 
'alaya $ığar birşcy değildir. Bu 
suretle butgaristan askeri züfını 
da t r -.:' ıı etmis alacaktı. 

Dcyii Ek>prc~in Alınan budu • 
dunda lıutunan ınuhabiri lngiliz .. 
r..Tı nıen ınüna~l'h ı- tlcriniu k Thnesi 
üıcri ııden birknc saat gc~likten 
bonra Uün gece binlı.>rce Sİ\ il giy .. 
miş Alınan subay ve erini lı8mil 
hu1unan zırhlı trenler Ronıanya. 
daıı Sofyaya olun etmişlerdir. 
Bunlara birkaç gii" c\'Vcl Borlin. 
dPki Bııl ı:ar e).-ilii:iııd•·n kendile. 
rini gün1rük k~ntroliindcn muaf 
tutan hususi pasaportlar vcrildL 
ği söylenmektedir. 

Parnportl•rda diilger olduklan 
vaıılı ise de bunların gaııı Ct'phe. 
~inde muharebelere iştirak etmiş 
territ~·<"li bir bilcum kıt'as!n:ı n1en. 
sup olduktan anlaşılmaktadır. Hep. 
si hü rum kıt'a1orı er1erinin yaşın. 
da yani 23 ile 26 yaş aT11S1ndadır. 
Bundan ba~ka Romanyaya gir • 
meğe hazır bir vaziyette Marar bU
dudunda 500 bin kişilik bir Alman 
kuvvetinin de talışit edildiği sö7. 
!eniyor. 

Deyli Meyi dün Snfyada 7ayılan 
bir haberden bahsetmekt<-dir. Bu 
habere göre İngiltere, Alman u.. 
keri Bıılıı-•r hududunu gecti~ tak.. 
dirde Bulgnr münakale yollaruun 
bonlbardıman edileceğini şimdiden 
Bv.lgar bükômetine bildirmiştir. 

\,Aı111'Jllll~lillJıllllı---"11111__, 

18 yaşından 
aşağı gençlere 
içki yasak I 

Yeni zabıtai beledi7e talimat -
nanıcsinin sinema, tiyatro, barlar, 
lı..apab, açık dans 7erleri, çalcılı 
kahveler baklandaki bükümleri 
dün şehir meclisinde müzakere ,,. 
kabul olunmU4tur. 

Bu tallmatnamenin Z4t -
maddrsine sön, bar, çoılgılı kalan, 
sinema açmak iatiyealer lıeledi • 
yeden müsaade alacaklardır. 

Yine talimatname7e cöre, ini 
müe::seselerin kolayca görülecek 
ve kenuşulabileeek münasip bir 
)'erinde serbest şehir telefonu ha.. 
bulunması ve polis, itfaiye, can • 
kurtaran telefon numaralannı gös. 
terir camlı bir levhanın bu tele. 
fonun bulundui:u mahallin duva. 
rında asili bulundurulması va 
bilcümle müstahdemlerin telefonla 
konuşınayı bilmeleri mecburidir. 
Buralara belediyece layin edile • 
cek istiap haddinden farla mü~eri 
kahul etmek, tasdik.ti lnrife fev _ 
k:nde müşteriden panı islemek ve 
almak, müsaade b i .afına olarak 
muan en 'aktindeıı fnzla içezde 
müşteri tutmak yasnktır. 

12 yaşından aşağı çocukların dans 
salonlarulJl, içki içilen )'erlere, 
barlara getirilnıc:i ve kabul edil. 
mcsi, 18 yaşından uşağı gençlere 
her nevi ispirtolu içki verilmesi ve 
satılması yasaktır. 

Bunlara içki verenler, içki içirt. 
meğe otürenlcr ve i~c nler bemeıı 
ııoii.-çe tutulacaklardır, 

dır. Herşe7in başında Bulgariata. 
nın bunu takdir etmesi, Balbalı 
komşularına ve doııdarm.a brşa 
vazi7etini m•ktefek tekziplerle 
değil, kat'i mahi7etteki •esik• n 
fili hareketlerle tevsik etmesi re. 
reklir ye menfaati de bunclaclır. 
Binaenaleyh; Almanyanın açı.it 
tazyik, tehdit ve Bulgar hududun. 
daki tahşidab karşısında Bulca -
ristana düşen durum, bııgünkii 
esrarengiz tel~sızhk olmamak iL 
zım geld iği gibi, Çörçilin izhar et.. 
tiği endişe önünde de yine hale ve 
,.e istikbale matu( h•rekct tarzı 
bu olmamak gerektir. 
Almanyanın Balkanlardaki ha. 

reketiııe gelince, bunun gayrikabili 
içtinap olduğunu kabul etmek lıi. 
zımdır. Almanya hugiin değilsa 

yarın, yarın değilse öbür gün be. 
hemclıal Balkanlara ine.:eklir. 
Harbin iiç islikameli vardır: 
A- Britanya adaları 
B- Garbi Akdcni• (Cebelülta.. 

rık, Pelen Fransaı.ı, ispanya, gar. 
bi şimali Afrika) 

C- Şarki Akdeniz (Yunanis • 
tan Yunan Akdenizi. Sllvcyş). 

' Bu üç istikamet içinde luşacak 
olan Almanya için Balkaıılar bel. 
ki •takdim ve tehir. ıııevzuu ola. 
bilir; fakat, bu tc~ebbiise haş,·ur. 
ması ihtimali ula akla gelmc:ı.. 

Bitlerin, 
- İngiltere neredeyse Almanya 

da orada olacaktır!. 

Sözü de aç ı ktır. İnl\'İlterc bir a. 
yağı ile Yunanistandııdır ve ltal. 
ya Arna\'Ullukta hezimet hr. lıı de. 
dir. Biııaenalc)· h, Almanya Arna. 
vut1uğa ve YunanL~tnna git1nt k 
istiyceektir. Bunun için de Bul. 
garistan ve Yugo~lavya Alnıan or. 
duwnun tazyik vr tt'bdidine ma. 
nt7d ur Alman,·a:> ın hir bns!rn L 
labı dahn vard;r. O da: İngiİiı le. 
şeJ,bli,iine tek:ı.ddüm etmek.. tir. 
A!manyanın akşama sabaha: 
- Biz harekete a~meaeydik, 

İngiltere Ealkanlan bi:ııe tec:avüs 
için kendisine riımedocek ve Orta 
Şarktan getirdiği veya getireceği 
askerlerle bize hücum eyliyerckti!. 

Demesi ve bu suretle Yugoslav. 
ya71 silah patlatmadan teı.lim al. 
mak için çember içine sokınayı, 

ayni zamanda mülô.haza eden bir 
planla harekete geçmesi de bek.. 
lenmiyecek bir hareket değildir. 

İstediğin1iz; sadece bu harekeL 
ler ka<)ısuıda Bulgarislaııın, Yu. 
ııoslavya ve Yunanistan ile bir a. 
rada el ve cephe birliği göster • 
mesi, tecavüze müştereken karş.ı 

koyması ve A1nıanyan1n kucağına 
düşmemesi veya tcca \·üz karşL-;.ın. 
da demokrasilere kurş.ı istikbalde 
vaziyetini kurtarınıya ınatuf çat.. 
pattan ibaret, sun'i bir mukave. 
met gösterir halde görünüp, JÖL 

bağcılık etmemesidir. Halbuki; 
timdi bir de ortada Çörçilin •BuL 
garistan tayyare meydanlarında 
binlerce Alman teknisyeninin bu. 
lunduğu. gibi ithamı vardır iri, 
hiıli Bulgaristan buna - sali.hL 
yettarlarUllD dili ile r- ve 
ltiitün hıışuneıile tebip ve reL 
dememiştir!. U.. malıi,J'ette lıelde.. 
4iiim.ia ,,. iateclliimbı tebip reL 
mecli.kçe de Bnlpriatawa •mimi 
bita~ığnuı, dl_irllsüöğtine inan. 
mak, bu yui7etler içinde daima 
bir şüphe mevzun olacaktır. 

ETEM iZZET BENiCE 

ADılklopedl 
(1--Dena) 

lerini aylar ve hatta .kısa senelerle 
hesap etmek istiyenler, acaba, bcı 
lı;lcrden mi haberdar değiller, }'Ok
sa insanların bugün kullandWtlan 

zaman ölçülerini mi bilmiyorlar. 
Neşriyat kongresinin kararlan, <Mt-

ğil ·bir, iki sene, nice nice yılları, 

yalnız hükOmet hephesi ve ellle 

değil , bu işle alakalılarla beraber, 

hepimizi, belld, yirmi be.ş, otuz se
ne meşgul edecek mevzulardır.> 

Vekil bundan ba.<P<A ansii<lope • 

diler işinde ciddt sun!tte çalışa -

rak yardım edebilenlerin azlığın

dan şikayt"t etmiş ve maarif ~ -
rinden mes'ul olanların, ~·uliyolıti 

vicdanlarında hissederek çe1ıot*
J.arını ı;öy'emp 

-SOK TEL RAF- l!$UBAT1941 
. -

Barit Ve c:uam1r Telrlkam 

Bilen idam olunur 
'Yazan: M. ATLI Tefrika No. 12 

Matmazel Annanın nerede 
olduğunu bilmiyorum 
Kapışı iyice kapadı. Kilıdin ü&. ı 

tündeki anahtarı da çevirip kilit.. 
ledi. 

Sonra tekrar, tıpkı ürkmüş bir 
kedi gibi -.iz adımlarla yürüye. 
rek, yanıma geldi. 

ve sanki işitilmesinden ılrar.laı.. 
yomw.ış gibi a1çırl< bir -ıe ve mil. 
tedehhiş gCi&lerle: 

- Size ı;ıt'Oieıiörden bir mektuiı 
getirdim!. 

Dedi. 
Hayretle ııordum: 
- Sizin profesör Zarnurevs.ld • 

den mi'I. 
- Evet!. 
Garavıç yüzumdcn yukarrya 

sapsarı yiızu ve dehşet dolu göz.. 
lerıle baı<:yordu. Ufarak gözleri 
parli panl yanmaktaydı. 

Sonra ayni garip tavrile alçalı: 
sesle konuşarak ıliıve etti: 

- Daha doğrusu, mektup doğ • 
rudan doğruya ı:ize değil! . Anna 
Bulva reskiye hitabendir ... Fakat 
Matmazel Anııan ı n nerede oldu. 
ğunu 'bilmedıgım içın doğru size 
getirdim!. 

Ga raviç bunu söyliycrek koy. 
nun<:an bir zarf ,·ıkarıp bana u. 
zattı. 

Hayretle zarfı al ı p baktım. 
Zarfın üz<"rinde: 
•Froylnyn Anna Dulva....,.lr.iye. 

Mahrem ve müstacelclir 
İbarıı:i yazolıydı . 
- Ha_ dedım. Herhalde ... Pro. 

fcsôr Zamarc,·sıü Annarun Var. 
şova da babas 11.n ahbabı lmi,. Bel. 
ki on~ :ııt bıı·,eydır'. Zahmetinize 
lc;,d:Kurlc r edcrinl. Her Garavlç! . 

sunuz, Her Garavıç! . de<iını. Pro.. 
fesör yoksa bir daha dönmemek. 
üzere Daıızı.gı mı lerketti? 

Garaviç başını salladı: 
- Zannediyorum. 
- Ne vakit hareket elti? 
- Suiluıat gününün akşamı» 
- Suı.luıst gününün akşamı mıT 
:.._Evet. .. Proferor, o günkü hi.. 

diııeyi duyar duymaz hemen alelıi... 
cele hareket etli!. Hareketinden 
evvel de bana gizlice bu mektubu 
verdi. Ya bizzat Matmazel Anna.. 
ya, yahut size leslım elmemı oy. 
lcdi!. 

- Demek bir fevkaladelik var? 
Buna hükmetmek liizı.m?. 

- Evet!. 
Kar~ımda hali. ürkek ve §aşkı.ıl 

bir halde duran as•stam gıllıı<çe 
artan bir hayret ve merakla süzü.. 
yordum. 

Birdenbire: 
- Fa.kal, Her Gara\'lÇ, dedım. 

Suikast gününden, zanr.l'dcn :n, ilıı 

gün geçlı. Profesörün mustacel 
kaydile verdiğı bir mektubu ise 
filzden bugün alıJoruz'? . 

Aşikar bir 5ill.'lllle s9ylediğim 
ohu söz birdeubire Her Garaviçı &. 
deta titrettı. 

Fakat o yüzüme kabahalli bir 
adamdan ziyade müUı iş ürkı>k g~ 

Jerle bakarak telaşla ve sesini da. 
ha ziyade kısarak : 

- Affedersiniz! . Oh!. Bunun ı. 
çin çok özür d ılcrim:!. dedL Fakat.. 
tereddüt edıyordu. 

Sonra ürkek urkek elTafına ba.. 
kındı: 

- Ben .. , Ben tegayyup etmiş.. 

Gara.vı> yuz.ıme dchşclli gözlerle! 
ba arak; 

• - ~ı ı rı:,y-or.ım, ıic•l t. Fakat pro. 
f~""r ı.u m~'<lubu bana gizli ola. 
rak ve . dı !. 

tim!. 
Dedi. 
_ Tegayyüp mü ettiniz? 
- Evel .. . sa· landım!. 

- Gızl ı olarak mı ?. 

- Evet.. Hareket ~Lmcdcn eT. 
ve!! . 
-Ah!. Profesö r b ir yere mı gılti? 

- Evet !. 
- Nereye ?. 
Gara \i i ı; o esrarC>ngi-z \•e 1:ub.. 

ledeh hiş ta vrile başiııı salladı: 
- M<'<;hul bir yf!ı·e . .. Fakat AL 

!ah bilır, bu· daha dönmiyccck bir 
yere!. 

Diye mır1IJ~ ndı . 

Hayrctiın aı trl i.i tı 

Etr.f-na ufıtrak O.ı u üstiinde 
6r.orkn.k gi.ızlerle bakınmakla olan 
Garaviçc: 

- Fakat bana hayrf! t verıy<•r • 

- s~kland ın ız mı ?. 

- Evet ... Çıinkü ~'Ok 1 orklum!. 
- Korktunuz mu?. l'iıçın ?. 

- Size hatt.a bu mektubu bel. 
kitle gefüemiyeceklım 1 • 

}'ak ıt... Vicdanen n tuazzep ol. 
dugum için sıtklandığım yerdeıı 

-.uı.ı1' ,..,nrmiye mecbur oldum!. 
O vakit gülmiye bafladım.. 
- Demek ... Şu suikast hAdl-. 

sinden bu kadar korktunuz ha; 
Her Garaviç 1 • 

Garaviç bı guk tıır sesle: 
- Hayır!. Hayır!. Ondan dc:_ğill 
Dedi. 
_ Ondan değil mi?. 
- Hayır ... 

====== ==='=·"=========~ --- ·=-
Yardım kanun 

et listen ge. ti 
ı vıı .. etlmfz idare 
ı bey'etinmyeliı azası 

(2 ınci sal,ıJeden deı·am) Geçen hafla vefat eden vılaydi· 
tesri ehncnin imkanı · uİıı;.tur. Cum. miz idare heyeti azasından B. Fcr
hıırrtısi .e taıailarları bıl ı rler ki, ruh Yazıcının yerine Manisa vı -
tesri elmef;c çalı~mak, bullin da. layetı idare heyeti azasından B. 
vayı ka> aya ç.upmak gıbi bir ak.. Necati Şumlu tarın olunmuşt.ur. 
sülamel uyandırabilir . Hu sebep.. 

1 
----<>-- -

1"'._'ir ki _ nuzvcıı bu tc".'ponun ta. ıT ramvay halkını 
bıı scyrıuı takıp elıııesını bekle • ı 
nıiştir. t'akat bir defa CumburreiU, h 
gerek ~ümul ve ebcııııniyet iliba. eyecana veren 
rile ve ıerelı: genişliği balwnıa • b" h f 
ılan ~erib.nın ta_r~inde . misli ır sar oş. 
aörülmıyen bu salabıyellen elde 
ettiktea soma ifleria daha sür'atle 
yöriiyeeeği tahmin edileltllir. Ba. 
lfİİlle kadar baıınlarm meclisten 
pçmesiai a.ri edid 7ardım Al. 
maıı7adaıt ,,.. bilba- japoa.ya • 
dan relll'iftir. Üçlü pakt akteiil. 
m"""ydi, IAJiahaın mcc:liae YeriL 
mesi balıiı; menun olmcyarağı ııi-

bi Matsuob - uutuldarile A • 
' 

merikaya tehditler sBYurmasa:rıh, 
bel.ki de layiha daha bir mii<Wet 
moclia encümenlerin.ele sallaaıp 

dılnudu. Ba itilıaria İa&ilislen 
yardım kaıuuıunun kabulil..._ 

dolayı, Birleşik Aml'ribdalr.i .ıı..t. 

lan kadar ds lllletsuok~• toı+lrfr 
etuıefülirler. 

7 Beyaz zehir 
satıcısı daha 
yakalandı 

I,AJel!de oturan :sabıkalı ~ 
dem. Hasmı B " lJe ınetrell Hati
ce ""brmlan - ~ ,........._.. 
lardır. 
~IW!mAkm,~ 

da )laai GGler, Xıırtıılutta Sava, y ... 
n,_.,irdıt ım.a ta J"'n' · h 

Gala\ada oturan Hasan Arda lsmlD
de biri dün i<!ee fazla sarhoş bir halde 
traml'Q"a binmiş ve caıu Kapılçınde 
inmek istemittır . lluıın ıramva,- hızla 
&iderlı:eıı zili ilsıuate bır bç defa çe-
11 'rek: arabayi durdurmuş ve halkı te-
liş verılitiı'<ien hakkında takibata P. 
çilm;,tir. 

Azgın beygirin 
marifeti 1 

lltilçükı:ftı-• Cumlıorıyet cado 
desi.ndf' oturan arabacı lsına.l Tunq 
diııı arabası ile Y"fi.lkö7de Kum bıfll'o 
kep ııur.u...ıt atu· aureıte 7aralanllf, ,... 
dan ısır.ııını.k ağor surette ,.aı-alanuş,,... 
raJı ...-.,, Cankurtaran otıınıoblU ile 
~ hUWıeslııe kııldınlmıştu-. 

Satı.ş ilanı 
Üsküdar ic; a memurluğundan: 
Mahcuz olup satılmasına karar 

verilen bir sandal ve demir ak aım 
ve açık kaliı;örü bulunan hurda 
ot.>mobil 18/2/941 tarihine müsadit 
salı günü saat 14,30 du başlamıılı 
suretile Pendikte 23 nisan cadde -
ainde 1 No. evin önünde birinci ~ 
çık arttırmııııı yapılacak muham. 

men laymetm yfude 75 i.ni bulme
dığı ta-lı:dirde ikinci arttmnaya br 
ra !arak %1/2/941 cuma günü a,_ 
ııaırt ft yerde ildnci açı lt artt~ • 
6mUI 1*1 ' '8Jia ilan olunur. 

M1Jt 

ta .. ~ .. ·ı tıır ,,..... --"en ,_,... 
~arı~zaortaderecedemilSBl~-~~siJ:nde::._:"""=----~ .................. Iİlll ........................................................................................... .,. .. lııılıllllil ........ ilıııııiillllıiııı ...... lll!illilllllllıil "il ~ada bailanmııiı. gece iler _ 
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DÖNEN.··DOLAPLAR 

ftnıanı lalr.entl« F. SERTELLi 

Mekke Emiri istiklalini ilan edince, 
paşa Hicaza bir te'dip 

filo. 28 

Enver 

fırkası göndenniye karar vermişti f 

Filistin cephesinde 
neler dönüyor ? 

1916 temmuzuna kadar Filistln
de, Mı.sır ve Süveyş kan alma karşı 
ilLlıci defa yapılan büyük bir hü
cum teşebbüsü, bu cephede .t0nun. 
cu bir bereketti. 

Artık roller değişmişti. O güne 
kadar Türk orduMırı taaruz vazi -
yetine geçmişken, ve İngilizler sa
dece müdafaa ile bu taarruzlara 
cevap ftrirken, bundan .t0nra İn
gilizlerin lumız ..ıvlr.ülceyJ!leri 
başlamıştı. 

İngiliz p1'nı müstemleke muha
rebelerinde kazanılmış büyük tec. 
rübelere dayanıyordu. Hareket -
!erinde iııtlcal yoktu. Hedefleri, hü
c:uma ~relr. siik<lnetle ilerle -
mekti. P11nlan fBştnadan, boca -
lamadan filiyat sahasına geçmiştL 

Bu planın kolaylıkla tatbıkini; 
Araplann aiyaseten İngilizler ta -
rafına kazanılması gibi kıymetli 

bir muavenetin temini hususu da 
takviye ediyordu. 

1916 yazında Filistin ve Suriye
de (itilif devletleri) tarafından 
himaye ve muavenet edilen iayan 
ehreketleri artnıışli.. (Mekke) e.. 
miri İngılizlerle ittifak ederek, i.ıt
tiklaliyetini ilan ediyordu. 

Bu suretle &iıte:ınatik bir tarı.da 
idare edilen Arap istiklali hakkın.. 
daki gayretler de lı<ışa gitmiyor ve 
İngilizlerin himaye siyaseti bu 
gayretlere kuvvetli bir istinat nok
tası teşkil ediyordu. (l) 

Cemal paşa. Suriyede Araplara 
kar.şı (şiddet politikası) takıbinde 
devam edıp dururlr.en, Arabistan 
iyice ka~mıştı. 

Enver paşaya gelince, o da ~
kınlığın, uzağı gönnemezliğın şa
he:;cri olan hır harekete teşebbüs 
etmiş ve Mekkeyi ıstlrdat etmek 
üzere Hicaza bir kuvvei seJeriye 
göndermeğe karar vermiıjti. 

Yeni teşkil edilecek bu kuvvetle 
Hicaza yem bir Emir gönderilecek 
ve Arap istiklali önlenmiş olacaktı. 

Berek~t versin ki, yine Cemal 
paşanın mus1rrane bir iddiasne bu 
kuvvetin teşkilinden sarlınazar 

( 1) Bırinci kı'l'Tnımızda uzun u -
:radıya ııe biTçok ve$ikalarl4 b:r -
likte yardığ1mız cArap !stiklıili> 
me•e!eri, umumi harbin ikinci yılı 
aonunda ve o cephede bizim za -
tJ1f bu!undu!)umuz bir zamanda 
pa:lak vernıişti. (Mekke.l den baş. 
lıyan Arap !stiklıili genişleyip du· 
rurl.:en, Cemal paşa, hıil4 Suriye- • 
den hilkUmet meTkezine bu !stik· ı 
14!!erin bfr mıın= ve kıymeti oı· 
madığından bah"ediyardu! 

edilmişti. Enver, dördüncü ordu -
dan almak istediği bir fırkaıun a
cemi efrattan ibaret olduğunu ve 
bu fırka ile Hicazda bir iş görmek 
miimkün olamıyacağını kestire -
memişti. Zaten yeni leşki.l edile
cek fırkanın efradının tamam.ile 
Türk unw.rundan föaret olması lil
zımdı ki, o sırada bulıu yapabil -
mek için. birçok alayları taramak, 
Arabı, bıristiyanı Museviyi Türk.. 
ten ayırmak icabediyordu. Bunun 
da çok müşkül olduğu anlaşılmış
tı. (2) 

Nihayet o yılın ııonbaharında 
Jr.atı surette bu filtlr ve tefebbüa -
ten vu geçildi. 

Vaziyeti uzaktan süt limanlılr. 
gören (İttihat ve Terakki) erki -
nından bir çoğu; İstanbulda (İtti
hadı isJam) fikrine saplanıp kal -
dıkları için, ilkönce karar veril<liği 
hal.de 1<ınradan vaz geçilen (Mek
ke seferi) nin sebebini anlamalı: 
l&t!l'ordu. 

Oy le ya.. Bir yandan <Sancağı 
terif• kaldırılması, cCihadı mu -
kaddes. ilAn edilmesi gNıi, islam 
aleminin manevi mevcudiyetinden 
istifade etmek hedefini güden bu 
teşebbüsler birdenbire suya mı dil· 
wecektı? 

•- Meklı:e Emiri neden cihadı 
mukaddese iştirak etmooi? • 

•- Diğer islam ülkelerinden 
(Sancağı şerif) etrafına neden itim 
seler ge!medi.> 

Diyenler ve dünya vaziyetini 
bala bu paı;lanmış objektifinden 
görmeğe çalışanlar yak d<!ğil, bi.. 
!akis pek çoktu. 

* O sırada İngiliz kabinesi ua-.tır -
!arından biri (3) Hind'.stan valli 
umumisine yazdığı bir telgrafta: 

•Araplar hala tereddüt içinde
dir. Eğer biz, büyük menfaat · 
lerle onları kendi tarafımıza cel 
betmezsek, Türklerden kolay ko. 
lay ayrılmaları müınltün olmı -
yacaJ..tır.• 

Diyordu. Bu haberden istihbara! 
dairelerimiz de vaktinde haberdar 
olmuştu. 

(2) Cemal pıı;·a esasen M ekke ü... 
zerine bir kuvvei seferiye gönde • 
rilmul taraftan değıldir. Böyle bir 
pr1ca gönderilmiş olsa bile, bütür 
bir Arabistanııı ayaklandığı o za -
manda bir fırka askerle bu yangını 
söndürmek nasıl miimkün olacak· 
tı? Cemal p~a gönderdiği tezkere
de Envere 1'u ciheti de uzun u.<.a.. 
dıya anlatmıştı. 

(3) O zam~n natır balunıın ne 
ge'"'' sene tıefat edeTı lnyi. te-re 
Ba.~'ekil Çemberlayn.. 

''Alma mazlumun ahı-

1 LAN · . " 
İstanbul Üçüncü İcra 

' Memurluğundan: ·· 
.,,>bctdema Beyoğhmcı. Kalyoncu Kulluğunda ıoru ., -

ltağında 24 numarada mukim ilwı balen ikametgahı meçbul 
buJ.ınan 

KOÇO PANDELAS'A 
1". Şindler ft fiirek3sı firketinin aleyhinize 1stanbuı. asliye bi

rinci ticaret mahkemesinden istihw ve infaz için dairemize 
tevdi eylediği 13/10/937 tarih Ye 936/131 ve 931!/51 sayılarına 
mukayyet ilam mucibince tahsili tahtı hükme alınan 852 lira 
64 kuruşun tarihi dava olan 13/3/936 tarihinden itibaren ~ 5 
faiz ve takdir edilen 30 lira avı:'· atlık ücretile 3059 kuruş ma.. 
sarifi mahkeme ve icra masrafı ile birlikte tesviyesi 
hakkında taarfıruza gön derilen icra emri ikamet -
gahı hazıruıızın meçhuli yeti itibarile tebliğ kılınamamış 
ve bu husustaki tebligatın bir ay müddele ilanen tebliğine 
icra lrakimliğ'ince l<ıarar verilmiş okluğundan tarihi i!indan 
itibaren mezkfir müddet zarfında ve 938/3325 dosya numara -
sile mah.kılmwıbih borcunuzu vermediğiniz veya icranın tehi
rini müstelzim olmak üzere tetkik merciinden veya temyiz. 
malıkemesinden veyahut ia dei mahkeme yolu ile ait olduğu 
mahkemedım bir karar getl nnediğiniz ve yine bu müddet zar
fında borcunuza yetecek mal beyanında bulıuunadığınız veya 
hakikate muhalif beyanda bulunduğunwı takdirde hapsen 
tazyik ve cezalandxnlacağı nız malfununuz olmak ve icra em. 
rinin tarafınıza tebliği ma:luunına kaim bulunmalı: üzere ok.ey
yet ilAnen tebliğ olunur. 1938/3325 

lstanbul madeni san'atkarlar cemiyetinden 
Cemiyetimiz heyeti umumiyeslnin birinci toplantısında ekseriyet ol

madığından ikinci toplantının H/2/ 941 cuma giinü saat 10 dan 12 ye ka
dar Türbede Esnaf cemiyetleri binasında icra ed:tece~ ilan olunur. 

RUZNAME: 1 - 1940 senesi hesaplannm tetkiki ve heyetin ibrası 
2 - Azanın nısfının tebdili 

-·---' Cimi 

Tabla: Çınlı n:ya Çim ~ 
Ağaç vida&ı 

iıı 
Menteşe 

Somunlu vida 

Mlkdan 

735,772 M'3 
2J3 Paket 

15850 metre 
80.200 "det 

:SSl.050 adet 
200 Kjı. 

1.355 Kg. 
5 J18 Kg. 

10.000 adet 
4.650 ı:g. 

Pazar1* 

• • • 
> 
• • 
• • 
• 

lıan tashihi 

25/2/llU 

• • • 
> 

SaaU 

14 
14,30 
15 
15,30 
16 
16,30 
14 
14,30 
15 
18 

Gazetemizin 9/2/941 tarihli nüshasında inti~ar eden inhisarlar u
mum müdürlüğünün •10· kalem muhtelif malzeme hakkındaki ila
nında tahtanın rnikdan 735,772 M3 olaeak iken 7:i35,772 M3 olarak yan. 
'Ş nP•,..,dildıği görülmüştür Key!iy et tashihan ilan olunur. 

RADYO 
12 Şubat 1941 

Saat 18.00 Prog;nmı ve memleket 
saat ayarı. 

18.03 Milzik: Oda müziği (Pl) 
18.30 Konuşma (Dl§ politika hi-

diseleri). 
18.45 Çocuk 11nti. 
19.15 Çocuklar için maslli 
19.30 Memleket aut ayan w r 

jans haberleri. 
19.45 Müz.ik: Raeyo tanı heyeti. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Koşma ve eemailer. 
21.10 Konuşma. 
21.25 Müzik: Şerit Mubiddin.ln 

saz semaileri. 
21.45 Müzik: Riyaseticumhur 

bandosu (Şef: İhsan Künçer) 
1 V. Turine: Vers la paix (Marş) 
2. S. Yradier: La Pal<ıma (is -

panyol Serenadı) 
3. Berlioz: Benvenuto Cellini 

Uvertürü 
4. Schumann: Reverie (Kamış 

sazlar için) 
22.30 Menılek~ saat ayan ajans 

haberleri; ziraat, esham - tahvilAt, 
kambivo - nukut borsası (Fiat). 

22.45 Milzik: Cazband (Pi.) 
23.25 /23.30 Yarın.ki program ve 

k&.., , ;,nı~. 

lstanbul asliye ikinci 
hukuk hakimliğinden 
Davacı İstanbul maliye muhal<~ 

mat müdürlüğü tarafından müd -
deıaleyh sabık Gümüşsuyu has -
tanesi baş hekimi Sellin vereseleri 
karısı Huriye ve oğulları Kazım, 
Kemaleddin ve kızı Güzide ve sa
ire aleyhlerine 1021 lira 80 kuru -
şun mea faiz ve masarifi muhak~ 
me müteselsilen müddeialeyhler -
den tahsili talebile açılan davada 
Bursada Beledi harrat mahallesi 
Yeşil caddesinde 57 No. da ikamet 
etmekte olduğu davacı tarafından 
bildirilen müddeialeyh Güzidenin 
bu adresine gönderilen dava arzu
hali ve davetiyenin ikametgahını 
terketmesi sebebile tebllgatın ya· 
pılamadıgı ve bu suretle ilanen 
yapılan tebligata rağmen de mah
kemede hazır bulunmadığı anla -
şılmış ve hakkında usulün 141 inci 
maddesine tevfikan mumaileyh 
Güzide hakkında ilanen gıyap ka
rarı teblığine ve dunıı;masında 11/ 
3/941 saat 14,30 a bırakılınaı;ına 

mahkemece karar verilmiş oldu
ğundan mumaileyh Güzidenin 
mezkur gün ve saatte mahkemede 
hazır ·bulunmadığı veya bir vekili 
kanuni göndermediği takdirde hak· 
kındaki muhakemenin gıyaben ce
reyan edeceği malumu olmak üze. 
re keyfiyet gazete ile ilan olunur. 

G 
A 
y 
E 
T 
ş 
1 

J{ 

41/31 

iL AN 
Zonguldak gümrük idaresi ta -

rafından Mahmut Acar aleyhine 
ve yine Mustafa Zeki Burgucu oğ
lu ve İstanbul Süleymaniyede 8 in
ci ilk okul kar~ısındaki evde mu • 
kim Hacı Ali Semercioğlu aleyh -
!erine açılan alacak davasının ya
ı:Jan muhakemesi sırasında: Müd
deialeyhlerden yukanda adresi 
yazılı Hacı Ali Semerci oğlunun 
gönderilen ilanen tebligat üzerine 
mahkemede ha?.lr bulunmadığın • 
dan bu defa mahkemece hakkında 
gıya pkararının ilanen tebliğ etti
rilmesine karar verilmiş ve bu ila
nın da bir ay müddetle olup bir ay 

Kendinize beyhude y 
re eziyet ediyorsunu 

NEVROZİN 
•arken aztırap çekilir ıııi1 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, 
GRiP ve üşütmekteıı 

mütevellit bütün ağrı, sızı, sancılarla 
romatizmaya karşı : 

icabında günde 3 kaşe allnabilir• 

Umum Ayakkabıcılar Kooperatifinden: 
Kooperatifimizin yıllrlt mnımll heyet toplantısı 10 mart 941 

tesi günü saat H de Çarşıkapıda Ayakkabıcılar kooperatifi merlt 
yapılacağı sayın ortaklara iU.n olu nur. 

RUZNAME: l - Meclisi idare ve ınürakip rap<ırlannın o 
2 - Senelik <ıiliınçonun ve yeni aene bütçesinin tasdiki 3 - N' 
-·· " ~"-n ;..ı.,.P h<'vPtf ve mOrakln lerin intihabı. 

' 

1941 ikramiyeleri 
• 

T. iş Bankası 
1941 lllçlk 

Tasarruf hesaplan 
• 
ikramiye planı 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERATI 

,Zatruııarake esWıal narly<! için blok 
sisteminde kapak lertlbatı> hakkındaki 
ihtira için İktısat Vekaletinden lııtilual 

~olan 8 1Ub•t 1933 tarih ve 1585 
No. lı ihtira beratlJUll ihüva ettiil hu
lruk bu kere başkasına devir ve yahut 
lcadl Tıirltiyede mevkii fiile koymak 

için sal1ılılyet dahi vttilebileceli teklif 
edilmekte olmakla bu hususa fazla ma
ttlmat e<linmek ı.ti;ırenlerin Galatada, 

Aslan Han 5 inci kal 1-3 No. !ara mü
racaat e:rlemeleri UAn olunur. 

1 ..ıet ıooo Llrabk = 2000~ ıJlf 
s • 1000 • = 3000.-

, 
2 • 1&0 • = 1500.-

, 
' . 600 • = 2000.-

, 
• • 250 • = 2000.-

, 
ae > 100 • = 3~00.- t 

IO • 50 • = 4000.- t 

soo • 20 • = 6000.-
, 

Kqid<ler: 4 Şubat, 2 Mayıs, ı A,., 
tos. S İlı.lnci~ larihlerinde 1" 
pıhr. 

iLAN 

Başkatip ihbarnamesı 
Fatih sulh 3 üncü hukuk 

liğinden: 

Tebliğ eden: Fatih sulh 3 
hukuk hakimliği. 

Tebliğ eden taraf'. Rizenin 
radere nahiyesi Çağlıyan ıı.st 
kardeşi Süleyman ne~.dinde 
Seymen oğlu. 
Karınız Fatma Didar ile 

daki nafaka davasının gıyab~•' 
görülen son 3/2/941 tarihli cV. 

mühlet verilmesine karar veril - ı------------- ilııde dava tarihinden itib~J 
ceye ayda sekiz lira nafaka miş olduğundan bcrmucibi karar 

muhakemenin muallak bulundu • 
ğu 17 /3/9-11 saat 14 de müdde!aleyh 
Hacı Ali hır ay zarfında mahke -
meye mıiracaat etmediği veya bir 
vekil göndermediği takdirde hak
kında mahkemeye gıyaben devam 
olunacaoh ve işbu ilanın bir sure -
tinin mahkE'tne divanhanesine a • 
sılmış olduğu ilan olunur. 939/372 

Şehir tiyatrosu 
TEPE!l \ŞJ DR!\M 

KISMINDA 
Bu alqam saat 20,30 da 

EM İ LİAG A L OTT İ 

İstiklal caddesinde Komecli 
kısmında 

Bu akşam saıı t 20,30 da 
KİRALIK ODALAR 

Ber IÜll ldfede Çoeal< T-11W! için 
lılleı veı:lllır 

, • 
TAKViM 

ŞUBAT 1941 
ÇARŞAMBA 

12 
Ay 2 - Kasım 97 

Vasati Vakit Ezani 
... d. ... d . 

7 59 Güneş 1 20 
13 28 Öğle 7 49 
16 20 ikindi 9 40 
18 40 Akpm 12 ()() 
20 11 Yataı 1 32 
6 19 lm .. lı: 11 40 

müddeti içinde temyiz etın .. ...ı 
takdirde hükmün kesbi kat'ıY". 
deceğine dair işbu başkAtip 
namesi ilanen tebliğ olunur. 

DEVREDiLECEK 
BERATI 

rlldaimli buhar "'8hlnatı l~n jJ 
nazımı> hakkındaki lht>ra ı_çlP ol" 
Vekaletinden ı.twal edilmıt ., 
Şubat 1936 tarih ve 2228 No. ı,::. 
beratının ihtiva eltili hukuk 
bask:asına devir ve yahut. ic•d1 

:rede mevkii fiile ko)lnak !ç•"..ı.t1 
;ret verilebileceli lekllf edl;m
makla bu huıusta fazla ınaı6"" 1 

ııaı1 
mel< hıtiyenlerln Ga.Jatad» ,.,._,,, 
~ lnd kat 1-3 No. lara ,,.0.-
lemelni ilin olw>ıar. 


