


AŞÇININ 

CEVABI: 

Bizim Osman Cemal anlat· 
tı: Bir vatandq, aıçı dükki.
oında kadayıf yiyormUf. A.
çıya IOrDlU§: 

- Yahu, bu kadayıf et ko
kuyor, neden acaba? Tabak 
mı pis? •• 

AKI fU cevabı vennİf: 
- Trabzon yağı 130, Urfa 

180.. Abp lmll•nDMk bansi 
babayiğitin kin? •• Biz de iç.
yağı kullamyoruz. Onun için 
tatlılar da et kokuyor, bızlo
lar da .. 

KABARTMA 

FiLM 

Seıli sinemadan sonra, ni
hayet kabarbna sinema da 
icat edilınif. Bir ajans telgra
fına göre, ilk kabartma film 
Moskovada gösterilınif! 

Kabartma film, bize öyle 
plir ki, aeali filınill gördüğü 
rağbeti bulamıyacaktır. Ne
den deneniz, meseli, kabart
ma filmde, artistlerin burnu
nun uca perdeden uzanacak .. 
Artistler burunlarını salona 
aokunca, müıterilerin rahatı, 
keyfi kaçacak.. Çünkü, ma
lôm ya, bir çok sinema seyir
cileri, uıide kalmak iaterler. 

AŞKIN 

HARARETi 

Eski zam•nlarm romantik 
atkları timdi nerede ,diye, a· 
rasıra, ıikayet ederiz. Nerede 
o Leyli ve Mecnun atkı? .. 

Fakat, bir kundura boyacı
Rnın macerumı ııazetelerde 
okuyunca, parmağım ağzım
da kaldı. Bu vatandq, bir kı
zı ıeviyor. Kız, yüz vermiyor: 

- Ben, diyor, boyaci ile 
evlenmem, bir sanatkarla eT• 

ieneceğim. 

Boyaca, diifünüp tatmıyor, 
nihayet, mealeğini bırakıp, 
sidiyor, kooaervatuara yaza
lıyor. Bir kemancı olmıya ka
rar veriyor. 

Fakat, ben, o kı.zuı aklına 
ptayım: Yahu, bu zamanda 
l&ll'atkarda para ne ııezcr?. 

TiYATRODA 

iSTiKBAL 

Bizim Şehir Tiytroaa artist
lerinin terfi Ye iatikballeri dii
ıünülüyor. lki yılda bir maat
lanna zam yapılacak, ayrıca, 
hasılattan pay verilecekmit-

Yahu, Şehir Tiyatroauna 
artist olduğu halde, bila ba
yatta ağzının payını alanu
yan kimse var mı ki? •• 

lHllET RAUF 

Verem müeadele pullan de
vamlı olarak kullanılacak 

Sinemacılar bugünlerde vili • 
yette bir toplantıya çağırılacaklar 
ve verem mücadele pullannın bl. 
letlere yaplfUnlmuı şekli hak -
kında bir karar vereceklenlir. ıı. 
pullar devamlı bir şekilde m
ve tiyatrolarda .kullanılııcalctır. 

Otomobil 
lastikleri 

H a 1 a dağıtılamıyan 
3000 lastik için dün 

müsaade istendi 
Hariçten gelen ve bütün mua • 

meleleri ikmal edilmiş olan 3000 
otomobil lıistiği Vekiletten henüs 
emir gelmemesi dolayısile tevzi e
dilememektedir. Halbuki resmi ve 
hususi binlerce ihtiyaç sahibi mi.i
temadiyen müracaatla:roa buluna
rak acele lastik istemektedirfor. 
Bnnun üzerine Vali ve belediye 
reisi Uıtfi kırdar dün bizzat Ti • 
caret VekiWe telefonla görüşerek 
vaziyeti biktinniş ve biran evvel 
müsaadenin verilmesi lüzumundan 
bahsetmiştir. 

Mekteplerde Beden 
Terbiyesi nnmara
ları nasd verilecek 

Maarif VekAleti liseler, orta o
kullar, öğret.men okulları, bölge 
san 'at ve inqaat usta okullarında 
beden terbi,•esi dersinden verile -
cek olan kanaat notlan ile bütün
leme, engel ve okul bitirme imti -
hanlan notları haltlı:ında yeni bir 
takım esaslar koymuştur. 

Bundan başka, bu ö~ mü • 
esseselerinde talebenin beden ter
biyesi dcrsind olması lôzımglen .
gar! muvaff-akiyet derecelen tes • 
bit edilmiştir. 

ViLAYET oc B!:LEDIYEı 

+Bir müddetıeı:ıberi mezun bulu
,,.., Beledıye Zat ~ Müdürü Ta..w 
Boysan mezuruyetin.i i.kma.l ederek va
zi1e.ıoe bailam,.tır. 

+ Dün ;ehrimizden Bulpri.W>a 
90 bin liralık Kanbük malı pilt cı..mır 
ihracı yapıJmırtır. 

* Son cfuılerde ııohnmizdelrl -
vellanelerden çınctmcla arpalı ve nıcr 
butlu kahve laı11an 1 kllfl beletl.i,yece 
tesbit olunmutlur. Dün ka,-makamlılt
lara verilen bir -.ı.rle bu»un aıhhate 
mll%U' oldutu ""' her kahveden 31lc 8ılt 
nümuneler al.- bild.irilntifjj. 

TiCARET oe SANAYlı 

+ nan oehriımiadıt:n TJM•Melıit ~ 
-- 330,000 linı.lılr. ;bracot kq
dedilm.ipir. Bu -- ııuıııarı.ıa.-
86,000 liral.ılı: pik demir ~ edilmıt
tir. 

+ Amerikaya H bin linılılı: yapııtlı: 
to ltin, Sl<ıvalcyaya deri, Romanyaya, 
J'iu.tine balılr., J'inlandiyaya tütün. 
l4acaristana küobe ıönderilırtiitir. 

+ Mıntaka Ticaret Mildürü Salt 
Raut Super bullln -..;ra pı.
cektir. 

MAARiF, ONIVERSITEı 

+ ltıı melcteı*ri &raı;ındald voley
bol maçlarına dün de d""1Un ediım._ 
tir. Dk maç ErenJcoy ile KandHlj a.ra
amda yapllmıf ve KandHU ekibi K
renltöyü 15-10, 11>-t ve li-12 ;yen
miştir. 

İldnci maç CUmhuriyel ile Işılr. ta
lı:ımlan arasında cereyan etmfi w 
CümhW"i;yet takmu rakıbın! 15-3 .,. 

l&---2 oJara.lı: ıJr.j - yenmiştir. 
+ ÜAiver.ı.ı. "" Faltülie!eraıde -

- lııtilt - iltledell _,_.. ıı..ıa..
IDl;jtır. 

llOT EF ERltllC.ı 

+ Bir yılda muhtelif eoruıftan ah
mp tahlil ettirfleııı iflteıııbe nümmele
ıinden hepoiııln bmuk oldUCU ıörill
mii,ulr. W ,,....n.doa da 16 sı bo
luit çılımqtu. 

+ Kaaımpapda oıuran Halli Yalço
...,.. imıinde biri llS :rasmdalı:I laı7"A
nam. ır.,,ınm dWDıden. bırtu.lmalt 

için lıayP etmif -.. - boçoiı 119 
......_ ı1e9ip --..... 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 27 

BILLOR KÖŞK 
. BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI iZZET 
Eğ r bir ay onunla beraber otu
racuk olursa. oğlunu gene hükmü 
altı a alacağına kanaat getırıyor -
du Her halde Leman denilen aşif
tenın sozlerıne, riyakar tavırla • 
rın Kanacak değildı. Hem belki de 
us\3l•klı bir planla, oğlu ile bu ka· 
dının arasına gırer, aralarını acar
dı • ~'Ildi ~k kuvvetli imiş gibi gö
rulen aralarındaki bağı kesebilir, 
ko, ırabilir ığlunu o kadından a
yır ağa Fnuvaffak olabilir,di .. Bir 
tecrube etmek iyi olacaktı. Son lı:o
sunu da oynaması faydalıydı. Bu 
ııığımia izzeti nefsinden, azame -
tinden fedakirhk etmesi lazımdı. 
Oturduğu k.olluğund.an yavat ya
~ do.ir~ıc 

- Peki dedi, RTlİD hatırın için 
bunu da yapacağım Bunu yapmak
la seni nekadar sevdığımi bır kere 
daha isbat ediyorum. Ancak şart
lar koşacağım: SWn yanınıza mi • 
sa!ir gelmekle evleıııınenize razı 
o.Wyor değilim. 

- Malüm anııe. .. Anea:k hakem 
olacaksın; hatta "'kım olacaksın 
Yalnız benim da senden bir ri<:am 
var, sakın lıöydekilere bi:cim evii 
ohnadığımuı ima ve ihsas etme. 

- Merak etme... Esasen bunu 
ima edemem lri. .. Benim vaziyetkn 
ne olur sonra? .. 

Cemal annetıiaiıı buz gibi elle • 
tini öptü • 
~ Beıı yanıı Pierim, 20lece • 

HALK-

Askeri ve siyasi 
akaJAlıkJ.u 

Çörçilin son nutkunda Balbn
lardaa, Bomanya ve Bulgaristaı.
daki Alınan tahşidatıııdan batıs. 
deıı kısımlar, nutkıın asil metnin
den okundnk.tan sonra, siyasi mu
harrirlerin, askeri müdekkilde • 
rin kehanetleri aldı yürüdü. 
Şöyle olabilir, böyle olabilir, şu

radan gelirler, buradan &"eçerler. 
B uliflarm hepsi plllavra. Şunun 

için palavra ki, işleriıı içyüzünll 
bilmiyoruz. Bir meseleyi tetkik et. 
mek için elimizde bir takım mal
aeme, bir takım malumlar, bir ta
kım doneler olmak liizınıd.ır. Kim
bilir, alikadar ve mes'ul de.-let 
adamları, yani ,binbir kanaldan 
kendilerine her gün istihbarat ra
porları gelen şahsiyetler, bu siyasi 
ve askeri ukaliılıklara na kadar 
gülüyorlardll', 

Hele buı benlik iddiaıımda olım 
öyle erbabı kaleme tesadüf edi • 

'"'""' ki: - Şöyle olacak, böyle olacak, 
diye ke!ltirip atıyor. 

Akl-lim ve mantık bize şim
dilik, sadece p hakikatleri veri -
,.,r: 

Almanya ilkbaharda birşeyler 

yapllcak, bir taraftan taarnna g&
çecektir. Bu taarrwcun istikam&
tini bilmek miimküıı deiildir. Çb
kü, Alman erkiııılıarbiyesi har11 • 
ket iııına kadar niyetlerini &'•Yet 
gizli bıtuyor. Harekete geçil""ek 
tarih, öeilmlizdeki bir, bir buçnlt 
aylık d&vre olarak tahmin edile
bilir. 

Almanya döı1 istikamette ta-. 
rma geçmek üzere hazırlık yapı
yor: 1- Cebelll.ttarık, ı- İngil
tereyi istili, 3-- İWyadan Tun11S8 
atlamak, '-- Bnlcaristaıı n Bo -
manyadan Boğazlara inmek. 

Her aııhadaki hazırlığına a,.m 
derecede ehemmiyet veriyor. Her 
saha için •mutlaka bııradan. de
mek ister gilti propaganda yapı -
yor. 

Fakat, Almanya, daima telı: cep
hede harbetmeyi prensip olarak 
ka bnl ettiğinden, bu dört istika -

Günün meselesi: 

Kuçük san'atkArlar 
nasıl tanıtılacak? 

Bunları himaye için tedbir alan 
Dahiliye Vekaleti vilayetimize ve 
diğer vilayetlere emir göndereli 

Dahiliye Velı:aleti dliıı. vilıiyeti. I melf!l'i hwıııannda v~ ted. 
mi:ze ve tekmil vil!yetl~ gönder- birler alınması k:anrlaştırılınıştır. 
diği bir emirle memleketi.ıniz.iıı ~et dııhil;'."de ~bir.-
muhtelif köşelerinde çalışan küçük ha uzerinde teessüa elmış ve ına-

san'at erbabının taruhlması ve ay- ~ ~usly~tl~ bt·Z;~ ~.; 
ni zamanda daha fazla çalışmaları- baebge ıren ~ a anda-"'"'7-.lkınsan 

er ının aynı zam ..... • 
nı teşvik ederek kazançlarının arl- masını imkan dahiline alacak olan 
tırılması iç.in hepsinin İzmir :pa • 

Dahiliye Vekaletinin bu teşvik.kAr 
nayırına .iştiraklerinin ve mamu- al5kası büyük bir sevinçle karşı • 
litlannın teşhirinm teminini i.!te- ]anmıştır. Bu suretle küçük san'at 
miştir. erbabı piyasalarda tanıtılmış ola-

Dahiliye Vekaletimirin bu emir- caklar ve ayrıca küçük san'atkh. 

!eri üzerine küçük san'at erbabının larm himayesi içfo de yeni ted -
bu sene İzmir fuarına ~irak et - birler tesbit olunmaktadU'. 

şı~u Halkevbıia 
m!lsamnest 

Şişli Halkevi yakında büyülı: bir 
müsamere verecektir. Bunun ha -
zırlıklanna başlaımııştır. Müsamere 
nın şehir tiyatrosunun tatil gün -
]erinden birinde komedi kısmı 
binasında yapılması için belediye.. 
ye müracaat ~. 

Matbuat balosu 
ayın 22 sinde 

Bu seneki Basın Balosu, 111ba • 
tın 22 sinde Taksim gazinosu sa • 
lonlarında verilecektir. 

Bu münasebetle, Avnıpadan ye
ni getirilen artistlerle fevkalade bir 
varyete programı tertip edilmiştir. 

Davetlilere verilmek üzere zen
ı;in kotyon ve hediyeler temin e -
dibniş bulunmaktadır. 

O geceye mahsus olmak üzere 
sa.at 12 de intişar edecek olan Balo 
gazetesi matbuatımızın en sevil -
miş muharrirlerinin zarif, kıymet
li yazıları ve meşhur karikatürist
lerimizin resimlerile dolu olarak 
davetlilere dağıtılacaktır. 

GönGI rızaılle &IJl
kına kaçan paç kız 

Silivrinin Gümü.şpınar köyün -
de bir kız kaçırma vak'aSt Obnllf" 
tur: 

Köy gençlerinden Ahmet Sa V1lf 
bir müddettenberi sevişmekte olan 
17 yaşlarında Ali kızı Tenzileyi 
.kaçır.mış ve kızın ailesinin müra • 
caati üzerine i'kisi de yıdtalanmış
tır. Fakat kız, gönül nzasile kac -
tığını sıöylemiş ve yaşı da 15 den 

büyük olduğundan ilti sevgili ser
best bırakılmışlardır. 

Hataya tetkikata gidecek 
Üniveniteli gençler 

'Ô'nivers:ite tarih ve coğrafya ıpı
besinin arkeoloji zümresi tale -
heleri ve asistanlarından mürek
kep bir grup doçent B. Arif Mü • 
fidin idaresi altında ayın 15 inde 
Hataya gideceklerdir. 

Grnp orada yapacıı..ltı ilmf t~ -
ikiklerin neticesini Türk tarih ku
nımuna bildireceklerdir. 

metten yalnız biri üzerinde hare- ı-==========================
kete ceçec:ektir. Fakat, hangisi? .. 
Tahmin yapmak budalalık olur. 

REŞAT FEYZi 

Kasımpaşada Hava 
Kurumu çalışmaları 
Kasmıpaşa nahiyesi; Türk hava 

kurumu fahri başkanı ve nahl~ 
müdürü Bay Şükrü Çeliğin faali
yet ve yardınıile halkımızın hava 
kurumuna karşı alakalarını arttır. 
mak için, teşkil edilen kollar, aza
mi derecede raıı<l>man venneğe 

başlam~ardır. Bu gayretle çok 
.kısa bir zamanda nahiye halkının 
hepsinin kuruma aza ltaydolunma
ları muh&kkaktır. Bu tqltllitın di

ğer nahiyelerde de yapılına& te • 
menni olunmuştur. 

Kızılay Beyoğlu 

kongresi 
Kınlay Bevoğlu kaza şubesinden: 
Kaza şubemizin 1941 yılı .kongresi 

15/2/1941 cumartesi günü saat 15 
de Beyoğlu 1stiltlal caddesi 65 nu
maralı Emgen apartımaruııdald 
kaza şubemız merkezinde toplana

cağından kayıtlı azanımn le9rif • 
lerı rica olumır . 

ğini haber veririm, sana en güzel 
odayı hazırlatırım. Sen de hazırla
nınca bana telgraf çekersin, gelir 
seni Usküdardan alırım. 

- Peki ... Sekiz on güne kadar 
ya:ıarım. 

Bu sırada kapının önünde bir o. 
tomobil durdu. Zehra pencerenin 
perdesını kal.dırdı baktı: 

- Geldiler dedi, onların yanında 
bir şey açma ... Senın bak.kın var, 
bu ~ onları hiç kanştınruyal.ım. 

İKİNCİ KISIM 

-1-

Cemal etresi günü ilk trenle yola 
çıktı. Köşke gelınce Leman boy • 
nuna sarılıp öptü, odalarına gırer 
girmez sesi titriyerek sordu : 

- Ne haber? 
Cemal hayli çeki.ngili cevap ver-

di: • 
- Annemle münıılraşa ettik~. 

tahmın ettiğim gibi evvela red • 
detti... Buna rağmen mühim bir 
şey elde ettim. 

Lemana birkaç güne kadar Zeh
ranın geleceğini anlattı. 

~~~ ADLiYEvePOL/S~)~ 
Sevgiliye hediye edilen bilezik 

hiç böyle geri alınır mı? 

Biri el Alır Ceza mallkemesl dtln hiddet. 
U ı.:r Aşıl:ı 35 göıı bapse mahküm ettt 
Aşk yüzünden vulrua gelen bir 

gasp ve eve tııraruz davasına dün 
birinci ağır cezada. balul~tır. 

Suçlu, Hasan isminde ufıılı: tefek 
bir gençtir. Hadiae de şudur: 

Hasan bir gün yolda Necibe a -
dıntla bir kızla tanışmış ve iki 
genç anlaşıp 11CYişmişlerdir. Hasan, 
sevgilisin! sık sık ge:ımeğe götür -
meğe başlam!f ve bir gün de ken
disine 15 lira değerinde bir altın 
bilezik hediye etmiştir. 

Ancak bu SU'alarda Necibe bir 
başka erkeğe gönlünü kaptımut 
ve Hasana yüz çevirmiştir. Bun • 
dan çok muğber olan Hasan birkaç 
gün sonra, kızın oturduğu 90kağa 
giderek kö.şedeCi hak-kal Kostiye: 

c- Necibe, 8elll evden çağırı • 
J'Or, her l>alde bir ,,ey alacak!• de
miştir. Kosti eve gitmiş ve kapıyı 

- Bir ay onu burada oturtmak 
büyük muvaffa.ltiyettir. Bu mOO.. 
det zarfında muhakkak evlenme -
mize razı olur. Seni ve Afifeyi iyi
ce tanıdıktan sonra inadından vaz 
geçeceğine eminim. 

Cemal anlatırken Lemanın kaş
ları çatılıyor, dudakları tızkallüs 
ediyor, derın bir yese kapıldığı aıı
laşılıyor. Nihayet: 

1 

- Cemal dedi, ben senin gibi 
tatlı ve boş hayallere kapılamı • 
yacağım. Annenin buraya gelmesi 
iyi değil, fena olacak, iyilik umar
ken fenalık bulacağız. Anneni bana 
tanıttığına göre dfuıünüyorum da, 
buraya gelince başımıza felaket ge
tireceğinden korkuyorum... Sen 
gittikten sonra Zekiler taşındılar, 
yarın öbür gün de Pertev dayı ile 
Halis Adem gelecekmiş. Acaba bu 
yabancılara karşı annen dilini tu
tabilecek mi?. İnsan ağzından bir 
söz kaçırabilir ve bir kelime bizim 
bugünkü hayatımızı altüst ede -
bilir. 

- Hiç korkma, anneme bizi her. 
kesni evli zannettiifülı söyledim. 
Bizim rabitaınıza dair tek kelime 

çalımıştır. Necibe bakkalın ne iste· 
diğini anlamak üzere kapıyı llÇmlfo 

bu sırada Hasan blıdenbire koşa -
rak eve girmiş ve lcı:zı.n bilezik bu
lunan kolunu yakalıyarak: 

c- Mademki artık beni istemi
yorsun, ver bil~ziğimi geriye!. de
miş ve kızın bağırıp çağırmaları a
rasında bileziğini almış, tır. 

Bundan sonra, yakalanan Hasan, 
muhakemesi sonunda dün hem 
ımesken masuniyetini ihll!, hem de 
gasp suçundan 1 ay 5 gün hapia 
cezasına, 1,5 ay da emniyet neza
reti altında bulunduruhnağa mah

küm edilmiştir. Bileziğin de kıza 
iadesine karar verilmiştir. 

Necibe de dün mahkemede blı
lunmuş ve kararı memnunıyetle 
dinlemiştir. 

söylemiyeceliine söz verdi. Çalı: 
aksi, inatcı kadındır amma, dürüst 
kadındır, verdiği sözü tutmasını 
bilir... Esasen evli olmadığunı.zı 
meydana çıkarmak onun da işine 
gelmez .. 

- Öyle olsun ... Fakat onun kar
sısında ben ve Afifenin çok m~ • 
kül bir vaziyette kalacağı.mızı da 
kabul et. Sen bunu düşünmedin. 
kızımla benim giy~imlz, makya
jımız, tavır ve hareketlerimiz bile 
annen gibi bir kadının gözüne ba
tacaktır. 

Cemal sabırsızlandı: 
- Benim annem de nihayet dağ

dan gelmiyor! .. Hem sizden de an. 
nemin gözüne batmama~a gayret 
etmenizi beklerim. Sen de, Afife 
de aklı başında insanlarsınız. An
neme kendinizi sevdireceğinize e. 
minim ... Sen bir kere ev kadınlı
ğını takın, idareli bir ev kadını ol
duğunu ııöster. Afife de kendine 
sındırmak için 18.zun gelen her 
şeyi yapsın. Ondan sonra annemin 
"nnlünü almak kolavdır . 

Leman hazin hazin başını sal • 
ladı: 

Silivri 
1 imanı 

Temizlenmesi için 
Vekiller hey'etinden 
bir karar alınacak 
Ankaradan dönen İatanbul mm. 

Caka liman reisi Refik Ayantur Si
livriye giderek bazı tetkikler yap
mıştır. Bu arada Silvirideki is • 
lı:ele inşaatının biran evYel tamam
lanmasını, uıendireğin acele tamir 
edilmesint •li\kadarlara bildirmir 
ttr. 

Silivri limanının temlzlemııeııi. 
için bugünlerde Vekiller Heyetin
den bir karar elınaca.lı:tır. Liman 
1ıemizlendikten sonra buraya li -
manlar umum müdürlüğünce mo
dem tahmil Vt! tahliye cihuları 
konulacaktır. 

~-·-

Mllllm miktarda ma
nllatara getlrUlyor 
Yakında hariçten mühim mü: • 

tarda ımanifatura e.uası geleceği 
haber a bnmış lır. Ticaret V ekAleti 
bu eşyanın nomıal bir kar il.Ave -
sile halka ucuz olarak satılmasını 
temni için şimdiden tedbirler alın
maktadır. Bu yolda manifaturacı
lar birliğine bir tamir yapılmış ve 
bu malların satışından birliğin 
mes'ul tutulacağı bildiril:ıniştir. 

Hamamcıların isteği 
kabul edilmiyor 

Kırkçeşme suyu ka'ldınldrlı::tan 
sonra bu suyu kullanan hamam -
cılara metre mikabı 7,5 kuruştan 
Terkos suyu verilmesine başlan -
nuştı. Bunun üzerine eskidenberf 
Terkos kullanan hamamcılar da 
kendilerinden ~ miklbı ~ı -
na 15 kuruş yerine 7,5 kuruş alın
ı:n.asıra isteınişlerd!r. 

Ala.kadarlar ise bu talebi kabul 
etmiyerck şu cevabı vermişlerdir: 

c- Evvelce bazı hamamlar be. 
dava Kırkçeşme suyu kullanırken 
esasen dil(erleri yine metre mi -
k!bı başına 15 kuruştan ter'kos su
yu alıyorlardı. Şimdi ise eskiden 
~ava su kullananlar da mettt 
mi.kabına 7,5 kuruş vermeğe bq -
!adılar. Bu karardan 15 kuruş ve -
rnlerin istiıfade etme.i ~ • 
~ldir. Çünkü vaziyet onların değil 
eskiden bedava su kullananlarııı 
aleyhinedir .. 

Anadolu ka vaklıları Şirlı:e

tiba yriyedea tikiyetçi 1 
Anadolukavağı halkı; Şirketi -

hayri.yenin son tarifeslle; l:ıurasınm 

karşı sahille yani Büyükdere ve 
Sarıyerle rnuvasalasının .kesilmiş 

olduğunu söyliyerek tarifedeki bu 

aksaklıktan ~ikayet etmişlerdir. Bu 
yüzden Sarıver ve Büyükdereden 
lıervakit ekmek gelemediği ve 
köyde fırın bulunmad..ıhndan müş
külat çekildi,t!i de beyan olunmuş. 
tur. Keyfiyet tetkik olunmaktadır. 

Eyüp Halkevinin 
kır koşusu 

Eyüp Halkevinden: 
Spor kolumuzun tertip ettiği .4. 

kilometrelik bir koşusu 16/2/941 
pazar günü yapılaca:ktır. 
Koşuya girmek istiyenlerin .ıiy

lenen güne kadar Evimiz idare me
murluğuna müracaat etmeleri ll· 
zımdır. 

Derece alanlara miiWat verile. 
cektir. 

- Ümitlerinin boşa gitınemeat 
için elimden geleni yapacağım. 

Merak etme, bugünden tezi yok bu 
hususta Afifeye de talimat vere -
ceğiın .. 
Öğleden sonra kızım bir köşeye 

çekti: 
- Kızım dedi, birkaç gün sonra 

kaynanam gelecekmiş .. 
Afife şımarık bir korku gösterdi: 
- Aman anne sahih miT .. Çak 

ters bir kadımnış ... Huyuna göre 
gitmeğe bakalım öyleyse .. 

Leman: 
- Şakayı bir tarafa bırak dedi. 

Kaynanam ihtiyar, mutaassıp bir 
kadın. Ne huyu, ne de yaşayış tarzı 
bizimkine uyar. Yüzü gülmiyen, 
buluttan nem kapan bu kadın için, 
en ufak liiübalilik ahlaksızlıktır ... 
Hem unutma ki, Cemalin annesi
dir; Şefik ile evlenmene de yardım 
edebilir ... Kendini sevdir de, oğ -
!una bu mesleyi senden yaca o aç
sın ... 

- Öylevse anne omı namuk için.. 
de besleriz ... Ona benim odamı ve
ririz, ben aşağıdaki küçük odaya 
inerim. (Aıtaa ,,.) 

Tazyik karşııında 
Vlşl 

Yasau: Ahmet Şükrü ESMER 

On sün devam eden krizden son
ra Vişi hükılmetinin t.,..,kkülüll" 
de husııle gelen değişiklik. vazi • 
:,-eti aydınlatacağı yerde daha zi
yade müphemleştirmiştir. Pariste 
çık.aa buı Fransız ıazeteleriııla 
durup dururken. Vişi hükiımetin• 
karp tevcih ettikleri hücumlar 
bizin başlancıcıııı teşkil ebniştİ
Bu ırazete hücumlarının arkasJJl• 
dan, Parlste Almanlara yakın be
ın Fransızlann Almanya ile der
hal işbirliği yapılmasını istiyen bit 
aiyasi parti knrmaları geldi. Gerek 
Paris gazeteleri ve gerek siyasi 
parti kuranlar, Almanya ile yapı• 
lacak işbirliğinin emholü olaıı. 

Lavalin kabine içine almmasmc!ı 
ısrar ettiler. Bunun üzerint' Ami• 
ral Darlan, Mareşal Peteııin ınU• 
rahha•ı olarak Parise gitti ve o,.,.. 
da Lava! ve Almanyanın Vişi el
çisi Abetz ile görii• tii. Darlan,. 

Parise gidişi Paris gazeteleri tara
fından iyi karfllandı. 
Almanların düşündiiklerine er 

re, eğer Lava! ceniş snliıhiyetle dr 
biliye nazm sifatile kabineye gi
recek olursa, Petenin reisliği al
tinda Darlan ve Huntzingerin .ı. 
dahil bulunacakları bir Vişi bil • 
kfunetinin teşkilinde mahzur yok• 
tur. Darlan Vişi ile Paris araslll" 
da günlerce mekik dolo.udu. Anlr 
plan, bu gidif gelişler Lavalin, kr 
bine içindeki va.zi~ etile alakadar 
dır. Laval genif salihıyetli dahi
liye naz.ırlığinda ısrar etti, Marr 
tal Peten, Lavale ancak kabin• 
içinde devlet nazirliği verebildi
Ve ibtilif en hiıd bir safhasında i
ken Alman Transocean ajaıı51ı 
miiheyyiç huberler n~retme~ 
başladı: Mareşal Pctenin AınirJ 
Darlanla birlikte tanare ile şi ' 
mali Afrikaya &"ittikleri haber "r 
rildi. Fakat Vişi hükumetinin şiıl
detli tekzibi üzerine, Trnnsoceal' 
ajansı bu haberin yanlışlıkla ve' 
rildiğiııi bildirdi. 

Bunua arkasından da harici"'11"Y1 
nazın Flandenin istıfası geldi. 

Flandenin Uıtifa mektubu, _• ;:ı 
hükümetile Almanya arıısmıl' 
ihtili.fuı içyösünü aydınlatmalı. 

tadır: Bqta Peten olmak tiz,,. 
Viti hükümeü, ceçen haziıand' 
imzaladıkları mütarekenin şart 

lanna sadık kalmak kararmdadit' 
lar. Bundan ayrılmayı şerefsi,.ıi) 
addediyorlar .Mütareke şartlaıt' 
nın çerçevesi içinde Alman~·ıı ilf 
işbirliği yapmıya da hazırdırı." 
Fakat Almanyanın israr ettiği lf 
birliği mütareke şartlarile telif 111' 
bul etmiyor. Flanden de mütar' 
ke şartlanndan ayrılmayı şeref ' 
sizlik telakki ettiğinden istifa tıt' 
miflir. 

Flandeni Harieiye Nazırlığı..., 
Darlan istihlif etmektedir. oar' 
lan ayni zamanda bütün görilf 
melere mevzu ol•n donanmantl 
da başında kalıyor ve Baş•·ckil 
avini de oluyor. Demek ki Darı-' 
bugün Vişide Petenden sonra ,,. 
len en ehemmiyetli ve en nüfuııl' 
bir f&hsiyet vaziyetine geçmek~ 
dir. Şimdi aliıka ile sorulan s"' 
ıudur: Acaba yeni hariciye n.sıl~lıl 
mütareke tartlarını mı, yoksa 
manya ile ifbirJi&ini mi terciJı 
decekür? Bu naile ile ~unu ı..tff 
lama.it ıerektir ki Darlan, •ifıılt' 
liiUW.. tezıılıllrlerindea birini -' 
kil edecek olaa donanmanın itJ 
m.anlara terlr.edilmaine ıısla 
tar deiil:lir. Sonra İngiltereııİJI ~ 
mali Afrikada ve Akdeniade 1 
yaya indinliji darbeler, Veye 
vaziyetini takviye etmlıı ve ~ 
neüee Vi,i hükUmetinin m..U , 
met k.udretiııl arttırllll§tır. inP 
tere Başvekili Çörçil, inıiliz 4' 
nanmasının Cen-0vayı bomb~ ~ 
man ebnesinin sebebini nutkUP"" 

açık olarak aöyle~ür: " 
•Akdeııi• donanınanın, Ceıı4' ~ 

körfezine ıirerek Alman n~ 
ain Cezayir veya Tunusta f' t 
ral Veyganda taarrın etmek -; 
zere vapurlara binebilecekle~_ ... 
deniz üssünü ezici bir tanda lı'""" 
bardrman etmiştir.• ~ 

İngiliz donanmasınııı ltu -,# , 
ketinde bütün Akdeniz devlet~ 
ne cesaret vermek istiyen bir 
vet t~abürü sezilmektedir. ,;. ' 

Herhalde Flan<ienin çek.ibll ~ 
Darlanın yerine ceçn> 1' 
Vişideki bnhran sona enıı.lt (I' 
ğildir. Gelecek günler içinde"' 
şiden çok haberler celuıdl 
ı-ır 
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klemek ..• 
ıı: A.Li KEMAL SUNMAN 

. l'aıun artık muvnffakiye.. 
ıuııidini keser bekliye • 
lıı,....iı :-1 ih . . 

ı:. oq; er hmal v rmı · 
Onun ~hı İngiliz kod 

.
1 
ıslill'ının yvıılarında he. 

. nk ile tutulmuş bir esas 
h u ihıruıl etmek kabil 

t ıı· · ~ hundnn bahsetmek 
tCCrii • d ınilmlrlin olacak. 
evl&ıleri için kaç za • 

~ktp' ....ı:ı . ·ı· """ n gaye Ingı iL 
~rda zayıf bir hale getir. 

l ~ ~ Afrikadaki İngiliz 
ilrı ll1 öteye beriye dagı.. 

e nı · ü l k d' tlını;~ n o acn ıye 
tıi :-"l'ttt.r. İtalyan l\tare§ali 

11111 karşısı da i İngiliz 
d ~r kuvve le.rinin öteye 
aoıtılınası mnksadı ir ~ 

1 
olduktan sonra ise 1tlı.. 

lctleri için Afrikodn ınu.. 
-l et ~nı. &ay1lıKnktı. Hal -

\6ti d Grulımi in de 
ahu t oldu. Çünldi ve -

Uirlu gi iyor. Sonba· 
Plar uyınnmıştır. 
l Heri için Akdcni.. 

llarp . lü aşikirdı· o. 
l':unaııi nn taarruz ediL 
l ks.nds doğru bilytik 
tılacağı zannedilmiştir. 

ilrkt · İngiliz bava ve 
~etı rinin Sel A niğe ye • 
l ti ve bu surotl Afri-

&nl nıı rahıı t rah t iş 
~eri dllşünübnii~tilr· 

M 
L!~lr hedefti; 

ıaır en uuyu- M"h 
buna varilam•d•. ı yer 
devletlerinin ~~~n ':°n-

Iıareketsiz ocıuemıye-
~:ıderine İngiliz tar~ı ih
timal verıoeınCktedll'· 

bi sarsılma de me~ut kanaat ç . • 
Bilakis, diyorlar, v~yı. bu 

JJlJştu'·. bi kat daha tcyıt 6iti. 
kanaatı r . d .. ne 

·ıave olarak gliıı 00 gu !';;3 W:va kuvvetini de göwnü. 
ar . d. Bnv da üstiinlük de. 
ile getirlll ı. dil" . .. .. log .. ~c iw'e e mce 

izdeki ustün · 
n . k" • lehine ncticel ccegt 
harbm ınım . ·ı-L ·ı· Onun iç" .. .. getiri c,ı,<I ll. 
gözonuııe . .,. büyük bir 
· aJ • tarafı bu ıi"' c 
it .> ': ~ a dUşınüştiır. Çünkü her 
yc.n~ g ·va itıılyımın Av. 
enı}eketten ztı- t. 

m :kJt'asındn faik hnva kuvve 
rupa k ı .,. ol c 
Icrile vurulması o a: . 

. tınek :z:or dcgıldır. 
tııbnını e '"zün kısası: Uhver dev. 
v.nuı so . ·ı· ı ..... . . "l'-ikada Ingı ı:ıı ere ",_. 

letle.rının ~· . ta. 
ak istedikleri darbe Jtaly n 

ın nfuıın Afrikadaki ınal m ma • 
r ti ··.,erine nkim kalmıştır. 
ıubiye u.. . 
Fnknt Akdeııizın bu harpt? ~ 

"'hiın bir r~lü olncagı lnl:l ız. 
ne mu ' elden gozöntiue go. 
)erce çok .e'll v "hva .. devletlerinin 
tirild'ği jçıP ını ,.... , . Ü 

.. k .. muvaffıık.iyetsızlik y • 
bugun u ı·· lü u"nıidi kescrch: .. den h r ur 
zun . d . höm:ıl veril • 
beklenıeJenne 1 

;memektedir. al b" 
v raza İtalya yen;den f ır 
.. a . . t esin her 

rol oynanınk istel!iın, ıs em , k. 
halde müttefiki Alnıanyanın A 
deniz s112bsında bir harekette bk~t 

ıınası her va ı 
lunmııyı kurmuş o ~ eticeyt 
dii .. "'Icbilir Foknt katı n 

~'UDU • • • Ü tfuı. 
İngiliz deniz Jmvvetlerınm 
Jliğüne iISve olunnrnk hava kuv. 
~ tlcrinin de fuıtilnlüğü alacnldır. 

Uzayıp 
T aJurimdc inurr i§lai daha 

çabuk yürüyor. Eminönünd';! 
Sirkecide yine öyle.. Mesela, 
Sirkecide ista.yonun yanın
Jaki ada, ıüratle yıkıldı. 

Fakat, §ehrin diğer yerle
rinde, ütimlôk ve imar ifleri 
ayni süratle gitmiyor· 

Aylar var ki, Ü6küdar iske· 
lesinin geniıletilmesinc çalı
ıılır. Bir sıra dükkanlar var. 
Onlar yıkılacak. Y ıkdamadı, 
gitti. Bir dostumu~ hııber ver· 
di: Jki taralındahi dükkan
lar yıkılmıf bir tek bina, hal& 
duruyor, bir türlü yıkılmıyor, 
diyor. 

istimlak, yıkmak, yapmak, 
insana üzüntü, kasvet veren 
i§lerdir. Manzar'!8' kötü, tozu 
toprağı var ve aıre •• 

Ne yapılacak a, çabuk yap
mak lazımdır. Ş hrin diger 
semtlerinde yine böyle uza• 
yıp giden ist.imlak, imar i§lcri 
var. Bunların ba§ında bu~a: 
nan kimlerse, onlara cllerını 
~buk tatmalarını söylemeli. 

Bilmiyoruz., aUikadarlar, ne 
diifiinüyorlar? ·• 

BVRllAN CEVAT 

140 bin pil getirildi 
ingiltereden ve İsvecten mem -

leketimize bu kere 140 bin adet pil 

AH 
nç a·rleri .. 

m na-
varmışl 

"Bizim b·çare arkadaşlar, o u
ma a ali ' yazmada katip 

olma vesinde er ••• " 
İki genç şair b!rbirın<kn davacı 

Haydi, isimlerini de ifşa edeyim! 
Fasih ile Beliğ ... İki taraf şair o
lunca, dD.vanın mü-hlm .bir dava ol
duğunu zannedeceksiniz.. J;ialbu
ki hayır!. Alel~de bir darp davası .. 
Yanı, sizin anlıyacağınız .. Biribir
lcrinl dôğmuşler .. Doğtlşmü lC'r... 1 

Bırinci davacı ve suçlu ,ynnı Pn. 
sih, kemali fesahatle şunları an -

1 latıyor: 

- Dört beş arkadaş hır ttrayn 1 
g idik. Hepimiz p:ıra koyduk. Bir 
~b:~ at mecmuası çıkarmaga ka· 

rdik. Ben, şahsan in anın 1 
okumakla değil, bır z da 

.k ı.1.ı ruhunu, ruhi manada vıc -
danını kendi inin tcrbıyc etme -
sile tekAmül eder kanaatınde im. 
Bu arkadaş, maalesef, bunu yapa. 
mamış .. Ben, bunu, rnütekfunıl bir 
adam olarak kabul ede.miyece im .. 
Biz genç şairleriz. Yeni neslın şa· 
irleı iyiz. Büyük davnnuzı da, ge -
çenlerde ortaya atıp muvaffak -
) tlc mii<lafaasını ynptığımız iıl -
tra modern tezimizle ıznh ve isbat 
etlık. Bu arkada ın ibır z f ı var: 

c.DUğünaı 

cBenun düğünüm .bamba ibir 
düğün• 

cSe\•gilim, yatağnnın başında 
beklıyecek1ıraı 

cAnam da muhakkak ~ clkenliye
cektir• 

cBen aklımı peynir ekmekle ye
d;ğim gün•• 

,___H A L K.---.... 

SÜTUNU 
Evlenmek Utiyenler, 
iı oe i~ aTıyanlar, 
fikayetler, temenni .. 

lcr ve mü,kıiller 

İzdivaç T eklifltJri 
c&ıı 27 yaşındayım. Askcrli&:ınu ynp
tmı. San'atun elektrik ve tc vyccidlr, 

o! dalrclcrde s;:ın'at.ımla mütenasip 
:işlerle çn~, bwıunla bernber 12 
n<:d~ elektrik ve: ~iye lşlcrtnd Çtl· 

l~maktsyım. Sund.i ise rlikteıı ye
ni g Jd ım ıçın çalışmak mecb ınye
ttndcyun Istekhlerin N D. rumll'Z.una 
müracaatlan.> 
+ BeşınCl smıfa k.n.cbr okumuş ve a=ı
ker~'unı y pmış 30 yaşlarında clılı oa
m bir aile e\ 1 dıyım. Ailem yanun· 
d.dır, aslen ta;ralıyım, kalörifer yak
mak ve saru;&r ıd:u'C etmek bilirim. 
MU e veyahut apartıman k.ıpıcılıiı 
ve buna benzer bır işte çalışmak ~
sundayım. Muteber .k<.'fal~t vercbilı
rin . MubU-rom apartıman ve mUeıs~ 
Bahıplcrının Haskoy Kcçccıphi mı.ıhal
lcsı Cami &akak 40 sayılı vde Sıddık.a 
bir me ·tupla muracaatl4ırmı yalvan-
nm. 

+ 52 kılo, 1,58 boyunda kumral 
truıe oı.lu o dukça guzel saf ve kın e
sıı. gt'nç bir dulum. İlk ızdıvaçta hay t 
benı mes ut etmedı. .Aynldım. Simdi 
yuvamı yen den kurmak istiyorum, -
lib mde güzellik. aramıyorum .Ahlikı
nuı ve t.abıatinın güttl olması kafidir. 
M ınur, muallim \ cya bo.nkalarda ça
lışa lan tercıh edcrım Son 'I'cl.graf 
Ha k süt mu cEmeb Jwmmc fotoeratı.ı 
bır rnc tupla muracaat olunmasını ri· 
ca ve mutabokat olmadığı Uıkdırde fo
toğrafın mahremiyetle lııde olunaca~
nı tc.mın ederim. Aradığım O\'&afta çı
kacak talibime hüvıyet m adresim hak 
kında mektupla derhal cevap verece
ğtmi ve foto rafımı d:ı ıönderoc ğiml 
illıve ~ rım. 

+ 1933 d mlu esmer 5• kilo w 

İngiliz tumfı eliı deki kuv. 
tı~. yunruıistaııa 
için karaya a kcr çıkar • 
lify tinin 1 ıcak Afrika • 
ekat.uı tanıamilc :m.uvaf • 
n nra .ıntili1haza edile. 

ıd 
ithal edihniştır. 1 o s a en Fiat mürakabe komı.syonu yarın 

Dırnn şairlerill{! ve dı\cmlara mec. 
lüo .. Sade bu kadar olsa ıyi.. Bu, 
Y.cndı san'at ve huvıyctıne bir suı
k, sttır .. Zararı yalnız kcndı ıne -· 
dır .. Çünkü divanların tcsiıi altın· 
da kalıyor.. Şiirlcrını de bu tesir 
altınd:ı yazıyor. Bunun ıçin de iyi 

Bu, sembolik bır şiirdir .. Böyle, 
ıkliisizmın bataklıttına dalıp sem • 
oolızmin paı lak ufukları gö ünden 
sılinen pıçareler, taoii bundan bir 
şey anlıynmazlar Bu da, hem bu
nu anlıyamadığını, hem de beni, 
bu muva iakıyetimi çekemedigi i
çın, hemen ıtıraz etti. Yarun sa • 
atten !azla münakaşa yaptı·. Mü· 
nnkaşe benim zaferimle biteceği 
sırada, ori.ımcekli kafasından, aca. 
lp ve bır şeye benzemez bir beyit 
çıkardı ve hepımiz.i bırden cahil 
yerine koydu. San'atkar, anatın 
ve eserlcrinın iızc:ıiııc> titre} en bir 
adnmc!ır. H~m san'ata, hem de cse
rımC', snhsıma '\e ne!'ilimc y~pılnn 
bu hu • tahammül edemedim. 
Meselcyı artık kaf aları.mız degil, 
yumruklarımız hallede<.'('kti.. Bi:ri
bırımıze gırdik. İşte, göruvorsunuz. 
yüzum özum ne hale geldi. Fakat, 
benim de elım kiraz devş.irmı}or 
ya ... Ben de ona vurdum. Orada, 
muayene raporumda işın fenni ve 
tıbbi cephesi .izah cd.ilmi:..tir. Bun· 
dan davacıyım. 

1 64 boyda bır kwm. Çok guzel delil. 
fnkat hO§ sevımlı derler. Nrunu lu hır 
a ıın tek ev~dı.yını. Henuz mut! 
V<' k:W:ı ev işi ıl ml!Hlll olmadım, 

yapacağı toplnnbda bu pıllere füıt 6 s a cevap tesbit t.~ecektir. 
bur kaimadıkç yııpmak ta iskmi1'o
rum. 

Pasta v ellşı1 v ~ 

1Y~r.lu. Icvcut kuvveti 

---<>-
. . !rnti V-O siyasi mata - B • k d - t 

'larihi, 00 cnilcınek ıazım ae- ır a ın soz a an 
ı ızı ber gün Y 

Biraz lisan ve müzik btlirim. S t.an
taı.iye hıç düşkun olmayıp ev ve para 
idnrc cdebıll;> orum. ~etle olursa olsun dağıt. 

bir taraft n da kuvvet 
ak Uieç bir cün f anl ve 
llfıile nıiiessir bir şekilde 

:0~ Bır ~· ~:~~=asEe: genci öidürdü 
eten aşal'ld• kı su:ı 1 

erler vere.mıyor. Evet .. Bu ar
kadaşın divan ve tezkereleri tet • 
kikinin zaraıı yalnız kendisinedir. 
FaY.at, arada sırada, o günkü di -
vanların hepsi .bıribirinc benzeyen 
monoton va monoarmonik, hiçbir 
şeye bcnzemiyen yaramıyan ve bir 
şey anlasıJamıyan mırhteviyatmdan 
birşey yumurtlayıveriyor. cBu, ne 
demektir?ı. diye soruyor. Sonra da, 
bizi, hepmizi sözde techil edi) or. 
Yazık! Bu gidişle beyni sulanacak 
ve henüz intaş halinde olan şair
lik kudret ve kııbiliyetini, mey -
vnsını idrak edemeden kurutacak •. 
Kabiliyet, tıpkı bitiklere yani ne -
hatlara benrer. Muayyen rutubet 
ve hararet derecesini bulduğu za. 
mı:ın intaş eder. Muhitinden, bün
ye: ıne lazım olan maddeleri bulup 
alabildiğine beslenir, inkişaf eder. 
Bunu bulamadığı zaman, tabii ku
rur. Bu yeşerüp yetişmiş olan ka'bi· 
liyet tohumunu mümbit bir top -
rağa değil, granit üzerine yerleş • 
tirmeii'e u~aşıyor. Bunu kendisine 
bırçok defalar söylüyorum. Hala, 
bildiği yoldan şnş.mıyor. Ne ya
parsa ) apsın .. Benim neme lnzıın? 
Biz, nihayet, bir arkadaş gaybe -
deriz. Kendisi, bir ş5hret kaybc -
der. Onurı zararı, şüphcsız ki dnha 
ibüyük olur. Şurada şu küçüci.ık 
izahı yaptıktan sonra, kavganın 

Fnsih, :;özlerini bu sun tle bitir· 
dık•en sonra, &lığ, .ke-ınah bela • 
gatlc soze gırişti: 

Uzun boylu kumral ve sıınşuı tipleri 
~C'nirım F•kat cnerjık ve vakur, hu 
sus1 hayatında da ~·e1ı ve uysal ol
ıns!>lnı d .. ha çok arzu ederim. Bunlnra 
i15ve ıv• vasıfları okın bot> bir esmeri 
de t ı-cıh ed<.'blllrmı .. 25 ynşmdnn yu
karı yüksek tahsil gönnU, lste!tlik-r S. 
T. Halk sutununda c'Mujkülpesout> nı 
muzuna adres ve resımleri ılc kendil&
rınl tnnıtsın1ar. 

1 vab \ erirsenlz, kendi· İztnitte Hidaye tismiııdc bır ka-
L<er altı su~ e ce ....ın• bir insan te -
nlzi ıı}ıvııkieu bnbe,...... dm dün kendisine söz atan bir 
Jald<l edebil~· d ·· genel sokakta tabanca ıle yaralayıp - Bmm l>u piçare arkadaslar, 

okumadan filim, ya:nnadan kiitip 
olmnk hevesindedirler. K'.!ndi ıç
lcrinc kapanmıslar, gözleri etraf -
!arını görmüyor .. Yalnız içlcrıni 
dinleyip iir yazıyorlar. Bu swetle 
şöhret kaznnacaklarma kani bulu
nuyorlar. Halbuki, Özlü ve hnk' i 

~~elL İşte İngilizlere• 
l'i v rılınak i~tenen 

lll bu. olduiu yuılar.ındau 
ı - 1914 :o:= h:=1 

ı~ir- öldürmüştür. 
ıuloneyen h le 14usı;olıo1 nra~daki !============== 

ot, 

" Stıları eıKki uınanbrdaıı. 
""etli ~ clonanınatarm bir • 
lllrb·btı salııı.,v:a teşkil et. 
" ın talihi o 11\llarib da. 
\retli donanması olan ta. 

bu~ cösternıiştir. Bu • 
da lqili:r. donan-

~ ı.tıı .. - .. ~ ··nu· a .. 'l:_ ~IHIUgll flO 
~ dı.na.nması İtalyaD 

· .~ eydana çıkarak 
COs.te:t'Dıeshai bekle ıiştir. 
. doııaıu.asana mcydaıı • • 
~- hazadu.. NiteJd:oı bu· 

laareketler @lnlUf, fa. 
-. denanması kelldiai 
fi llluvabk J>ubnamışbr· 

'r ki ~ tarafı iıaJyaa 
• h. - IHlyınaJD.lillr· ti>_ - .. ı~- . 

~IJ:aaıı.w kuvvetini biçe 
b~ birçok ~·anlı§lıkla. 
~l' ki çok defa bunlarııı 

- ~~. Düşıwmın kuv ~ 
~ktall!la ehemmı

ll':ı dikkate alarak ona 
1'1:lrnak lıı&ilidcrcc da. 

llfJl; &röiilme~-edi.r. Şiın.. 
' l\arckatta görüleP ııtır· 

. daıuf.ar • .Fa.kat İngiliz ta. 
tltgidc sonbahardanberi 
~~et\eıuniş olduğu ar. 

~- liğu tı"lıi i~hz ı.uvvet. 
iııtr.-.-ı.. .&Ut;• • 
· --., suretile m'bver.m 

2 - Hıtler ı ucreicrdc ve ne 
ınubtelif nıutruuıtlar 

anıar oldu.? zam :fiJ,oolı b:.ıg\i1ddi vıw -
3 - ~evletler filoları arasın-

7eti ile dıt>cr i :~-ı ıyor? 
da kaÇIJlCI ıne11kl -

u.,.,en.!nl bAlen kaç nezaretın ·-:. · e ııaıovol"l 
,.ın • bılrbten sonnı Alm. il· 

5 - Geçetı lek.Ctler bıı.ngilerfdlrT 
dana~~ b~ bu· 

6 - }!w
günkU adJ nedir? 

7 - :M;ıcaristoı.D şiındi ıı.anaı ICl}im 

al:UIJda y<ıŞ!YOr7 
,. -"oyanın bı.ı:unlul Uıyya ... 

8 - .nı- edi? udu ve vası~nn n r. 
uı4"'C . aı:ıuı ~ İngiltercnin harb 

9 ~ bı.ııfuıkö mecmu tonajının 
gem wttueunu biliyor musunuz? 
1118 Asya paktının bırl~tırdlti mcm 

ı~r hangueridir? 

Y anhşlıkla tentür
diyot içmiş 
J..k" n:O Ki>prünün Haliç is· 

Evve 1 
". • hadis ol.muş. 

kele.sinde garip bir ·. e -
iskelenin tenha bır zamanın 

tur. b" ·nden 
bekleme salonlarından ırı 

d.a atlar ~tilmi§ ve buraya 
acı acı f~ n midesiw tut
koşanlar bır adamı ındı.ğını gör-
tuğu halde yerde çırp . 

. Şakir Zümre {abrıkası 
ınüşlerdir. · Id ;-..,, an • 
. ·ıerindeıı Hiiseyın o U5'° 
ışçı b rn l ... :ın yanlışlıkla ce -
Iaşılan u -F- · d·~er . .· ·ıa çş~esi yenne, ıg 
bi.nd~~ tentürdiyotu içtiğı an • 
ceb 1 Se -iı-ll"j bast.aneB.inc kal· 

2-
Heı bfinyenln soğuga kar§ı 

bır mukavemeti vardır. Kimi so -
guktan ho~lanır, kimi biç ho.hın -
maz . 

Meseli sıhhatleri d(izg{ln üç ki· 
şiyi terli olduklan halde bir pcn • 
cerenin önunde veynlıud hnva ce
reyanına maruz bir yerde oturta -
lım. Bunların üçü d Uşur anuna, 
oo.ımcnin ilçunun de Cizerindc te
sirleri başka başka olnbll1r. B:ı -
karsuııı:, birisi bronşite yaknlanır, 
öteki zaturreeye. üçüncüsü d ro
matizmayn ... 

HillAsa terli ad:ımın hava cere
yanına maruz bir yerde onınnası 
kadar kotu bir şey yoktur. 

Hattlı bir kimsenin tıuısı.nda 
muhtelif tesirler daW &lirilncbilır. 
Meseli romatizmalı bir adamın 0-
şµtmc t.esirlle ıztırabı artar. Asabi 
basl.:alıklarla dıı öyle ••• 

Bau :ıdıımlann üşütme tesiri ile 
sesi kısılır: Fakat bu nhvaldc en 
zıyııdc ıörük!n hastalıklar, ciğer 
h • lıklandır ld, bunlmın başında 
nezle, bronşit. zat\lrrec, :ı:atıncenb 
gelir 

Ül!ütmeyc Juı~ konınm:ı h?d • 
bı.r!erinden yarın balı edece J 

sebebine gelelim .. Macmuayı çı -
karmak üzere hazırlıklara başla • 
dık. Orada hane olarak da, bir oda 
tuttuk. Orada toplanıp şiirlerimizi 
biribirimiıe okuyor, bir taraftan 
da, ekseriyetle veya ittifakla be -
ğ'enilen şürlcrı ayırıp, mecmuaya 
dereedilmek üzere bir kenara ko
yuyorduk. Burada, benim §il §lirim 
alkışlarla takdir gönıü: 

iir yazmak için, evvela kadım E.. 
len ve Latin edebiyatlarını, Arap 
ve fars edebiyatlarını; ondan son
ra, sırasile, bütün şark ve garp cde
biyntlnrını ,bütün edebi cereyan -
ları tetkik etmek, bilmek lUzım -
dır. Dizim arkadnşler, ibunlar wyle 
dursun. J<'uzulinnı, yahut Nedimin 
en basit bir beytini okumnktan ve 
anlamaktan acizdirler Bunlara, 
mesela : 

·Menem i kafilesaları kiribanı 
grunc.•n1ıt 

cMisafuı r ı sahrayı mihnetu 
elemem• 

Desem. çiı c • k(lnuşuvorurn ka • 
dnr yabancı geliyor. 

Geçen gi.ın de, arkadasıı demin 
okudugu oozdc şiir üzerind mü -
nakıısaya girıştll{. İzah ve isbat et
tim kı bunlar şiir değildir ve ku
laktruı dolma şair, bö le hezeynn. 
!ardan ık-ri geÇcmez. cSan'at Hlın
den ayrıdır .• safsatasile kendi ken
dini aldatır: ademin kor.kunç ve a· 
ranlık dehlizlerinde bir kıbr:ıt ışı.. 
f!ı kadar bile parıltı yapamadan, 
bu kubbede bir htJş sadn bıreka
madan ~okluğun ve nisyanın ka -
ranlıgında ka·, bolur. Fakat, dınle· 

(Devamı 6 ıncı sahi/ede) 

iş arı}Or 
30 y:ı ınd:ıyun. Bı.tsı.m yUbck tah
lc mallkım. EıskJ ve yefıi ;yaularia •

kur \"c yazarun. 
Buyuk mues:; ~ ve ücıarethaneıentııt 

her türlü ış g.ürür, kasadarlık yapar 
ve mulcbcr kefil verınm Azıcık ıa 
dıı.kt.ilodaıı anlanm. Günde 1() :ıRat ça
lışının. Aylık ilcrctıniln net olarak 60 
lirn olmıısı ~rttır. lstekhlcrln o~le
rile Halk sütunu cK. T B:ı lnrbap> 
nımuzun.ı mektupla bildınnelt-ri. 

Gelen Mektuplar 
Bay S. A. M: 'Oaldldar Ereullii)' 

den Bay n .Nn.rti Deni% (Mstbaııya bıra 
kılını )--Bay S I3 H: Ed.imf'kapıdiıı, 
Erenköyilnden, Bayan N. A: Tmlndan, 
matb:ı:ıyn l.mnlulmış, İstruıbuldan, Se· 
Um!.) eden - Bayan Anjel: Ma~ ya 
bıı kılm~. Heybelindn, Paşabahçe, 
p; d mre.sı okuıuruyan, Bilyükde
redcn, Bcya:r.ıt ve Galat.adım, Oç ta 
l lanbuldnn-.B. B. Y. licyoğlundan -
Bay Gun<'Ş Oalatadnu - Bayan 18 
Leyl B<?şkit.a;ıtrul, Galat.adan - Bay 
Şefık Bo.'lOva: Aksaraydıı.n B:ıy.uı N. 
T(•ınl2. Jkyoğlu .,.. Galatad:ın, Hoybe
liadad. n 1 t.ınbuldnn taahhütlü-Bay 
Ben: Ercnkoyunden - Ba1a.n H. Ç. T: 
Ran\l ı c Pa bahçe<lcn mektubunuz 
vardır. S:ı<ıt 15-19 anısında alınız 

Bir 1'iir!.. genci i arıyor 

Urun m\iddet ki1.apçılık ve lnrtasi
ycclllkl<: m ul olmuş satı san'utında 
ihtıııası olan, v her türlü clnlet 
mlo eden bır Türk gcncı rıunakta.

dlr tcr.g. htııra ıbti.> ı:ıcı olan kılap, \'e 
ltırl ıyccılcrın R. İn t rumuzuna mü-
rncna tlıı rı. 

.~~~i darbe de aklın 
t.41 ~ ~ kuvvetinin c~CÇ t' ~~Yacağı rolün .n~ ka. 

8hna dair ingilızler • 

Jasılmışve n.,-
~~. ı~şt:ır~.::==::;;:::::::::;;:;;===::;;:::::;:;:::;:::==~=:::~;:;:::::=:::=;~=;::::::~::=:::=ı=:~:::::~~;=~;:~:;=:::::~===::~::;=;:;;:;;:::~::::~:::::=~==:~~::;~======z=-==::ıım--~ dın. Olgun ~e iyi yct~iş hır ço. d,iyorwn. Bir başka şey aklım- -Bnri hikayenin sonunu da aA.. _ Evet!. 

-.ı:::::::=::::ı:z::c====== dan \e ha,>alimdcu geçmC2. lnt, bnkolım ne oldu? Bu sefer de ben Naciye)'e ku.ı.. 

Yazan · 
' • 

C~·aciye süyleyiş"n "c belki sami. Kızcağızı kırdığıma mütc ir. Nociyen;n ncş'c · bozulmuş, söz yordum: 
• 'di Fnk:ıt, siııirinıc dokundu: dim, F kat, yapılacak ba ka !iCY gelişini ko betmi"li. - Demin bülbül gibi konuşu • 

ını ı . Bi' .. ı. d k --r 
Aşkolsun sana.. ıttin uun. e yo tu. - Başk.ı birşey olan dı, ben yordun, şinldi de in nğundan. bir 

ıa;. bana anlatmnkln enin Halil - !Jütün bu Hnlil ecip macera. luılktım, o da gitti.. tii'rlii geçit bulup çıknmı,>or. Sen 
Nedı1tcn ne farkın knlıyor. d s.ını h smuı çıknrnn sen oldun. O Dedi ve •. kesti. Artık ~ından de d ha birçok şeyle:r vnr, fak.at, 

Dedl·111• Kızcai!ız birden bozul u: .. r"d n geldin Nasıl birşey 
~ gun ne .. . • ÖZ\İ adctn ,.ımbızla .. -'·-- gibı' ··- .. 1 . ? 

- ı~ .. knt, ben bir lıUdise" i '.!:ı •• d · din \ b 3" :ıre&C.l" - soy cınıyorsun •• .. ., 1 tan g a ıanma gır •c enı ııu~-uyordum: 
ka• ,,.c edi".'·orum, o ltadnr.. '·--dırdm? Dedim, 

., -• Aaıı •• G'd k 
Dedi. Dedim. Ü:ı:üm üzüm üzültiyor - - ı er ·e ne söyledi?. - Ablncığım söyliyecck takat 

-
1<':..er c:u son o"zlerin olma n"'• k -. Söylediklerini teyı"t etti. b••akmndm ,· 
a:..ı; -ı " du. ı:ncrini ui','1.lşturnrn ·, .... .. 

dı.. L"? _ Ne bilcl;m ablacığım böyl - B a birşey?, Di)erel ~özlerimin içine baktı. 
- Sö·zıcrimde ne \•ar "~·· n· b" ı B ı..._, u·•nd k .:ıı:_!_: bax..r1 - olaca mı.. - ıç ır şey.. u IJiıl~• a cnuı:.uu ~-rayıp 
_Dalın ne olmalı?. S h ık un. N 

· f k" D di, belki üstiiste yii kere of. - c ynpac ğını söylemedi mi? bagı 1 nıadıgım İ)ideu iyiye in.. 
atıerinlc Halil Nccibın ı .-ar ve ı· . .. _ ... 

k diledi. - Hnyır, ce ıy bır teeessus vanu. 
duygularına t ma le eş ve ar a. 

ı Kızın lıiisnüni~eündcıı d dip. - Senin t v utttndan ümid.i. Eııd"" ıne onu da ortak t".derCk: 
doş oluyorsun.. • y- n1 k k · ıldı? _ Peki ne olııcak şimdi?. 

· şaşaladı Söı.lerim ilzerın. Jıelcnmck islcnıiyordwıı. Belki. ·esere mı ayr • 
Nııcıyc · . . t • E t Dedim. O da dilşünUyordu, 

de kiiçük bir Ş mnr t sırı yap 1' ondan çok sanıinıi idi. lnıgün de - wc • 

N Söyliyeceğini, bana ne cevnp samimidir. - Mektup yazanın, yahut keL ben de •• 
e ~·n·ı kestiremiyordu. Ynl • dl ini görilnim .. di7 h:Aw - Bilmem ki vallahi ..• 

ver cegı Sordum: ~ Di)crek sözüne klodi: 
,anııı~'O başladı: . . ı - Peki ne ol enk şimdi böyl ?. söyJemcdi mi?. - Belki "zi g.. e g et • 

Affedersin karde un. Boy e o hep R"ni za ve knnntı irin_ - llnyı,r.. tir iki ktup nd k · 
. - düseceğini nsl oklımA ., r-- - Senden yrılırk~ eli . me ıf e.rcce tır. 

bır zanna. t' · Ben bak·k t 0 t • deydi: thiş ir t~ "k albimi b 
gefrıncnu ım.d .. t b r dakntle - Ililmenı?. dl?. kuyordu: 

ile saf ,.e ur . · Dh erek uzıın uzun yüz" - Hayır. - fkisi do kö ·· • ö 1 ı lerını b r sıno-
onun d.esi •. d nakl • blitı. ederli miyd ?. 

§Cl'idin ıçı 

e ~C 
ETEM iZZET BE~~ 

~ - kl kin tadı bir. 
L lle .. dava ondaki buru du r Bunun i. 
~dt._ ,.., ~Yleyiııcc bir sani) e . b'l ncktc 1 • 

'-'oı.ı leştinnCl ı ı ı 1 kemal bulınttŞ 
~'il erınıin içine kor. . d oJguıı ru ıa, 
~ı~ll,.:.rı. vardı. Bir an söx.. çıu e . ti aç vnrdır. 

• (:!ıb· l ~nrlığa ıh l •. "d"· etliı, ı o du: .. gıbı ı ı. b"L 
.. arn BiT aktor ~erine ı 

dah ına, hen sizi kcn.. Aşkın bu nıılanılşı k i terim. 
a tıstun h sta buluyo. - t izi çe ,..uıe 

ı, l:\ bassa d~ka ı~ 'ecıbin bu sözle.. 
t ~ tı lakırdıy .. l k t' Naciye, Balıl dtırdu, içten e.. 

l>td ı so3 er en ır . . kledcrkcıı 
1-ql~ Ben de kızdım. Ye.. rınıb~n b"ı•ftplıı konuştu:f d ği"l ıni? 

tt ırn: len ır "' . • . tuba c 
i.. llc ı::-· d - g .. rd1>C1"lgıın, nd" arlrın 
''~ · ......_, inle · • · " ""!I'" .. ~ ~'l> h Ycrnıyccegım erler arası b" 
~ı. l{tı}:Y, hcın h:ıstay.mı.. oknduğuın es.f ve ta ,;irine .ıç. 
t: ga cı gelen boğuk böyle bir tarı il nun kadar .'~ 

tt k nısls111adt11'l· Be söyledik erını 
lledir h"I . ın.ıyorunı, lll· Be. evaıu ı ınıyorsunuz? konu::; l taınıyoru • .. 

. etti: tıpkı tıpkıSına ~n ~e lıana için• dok-
tı ~n:~y. a·r gün gelecek r.;mle konuştuğU d ol aydın oıU-1 

bir ~cak ve öi!re.neeek. tüb'li vakit ynnun .a ·ı~ine, içt~ 
l lh ayatı yok edecek hakkak onuıı sauı.un• sö .. •lcdiği fı. 

.. ., ~ ın · anır v-e " 
d r Üı h r ha3 tı vnr konusuşuna ı:dn hayret dUl ar • 

Y rdır. Buttln ı kirler karşısı 

Bir g zetede, Anndolunun 
Çümüşhacı kasabasından gön.o 
derilmi§, enteresan bir mek
tup çıkb. Aman pek meraklı .• 
Size, kııaca anlah\'ercyim: 

Bu köyden, tüccarlıkla met
gul bir vatandaş, bir iş için 
kalkıyor Ankaraya gidiyor. 

Aradan bir müddet gc;.i
yor: Köye bir h her geliyor: 
Tüccar Bay Mehmet Ankara· 
d vefat ebnİ§tir. Merhumun 
çoluğu çocuğu, akrabaaı, ah-
bapl n iki e-özleri iki ÇCimo 
ğhyorlur, dizlerini dövüyor

lar, yanıyorlar, yakılıyorlar. 
F kat, kader •. Ölünün ar

casınd o ölünür mü?. Emir 
büyük yerden .. 

Ar dan bir müddet eç.i.. 
yor. Bir gün, B y Mehmet. 
Ankar dan çılmgeliyor. HCl'

este bir hayret, bir teli.J, b • 
heyecan, ha " biraz da kor-, 

ul .. 
Aman, B y Mehmet dirll

miı mi?. Türlü ayialar •. 
Bay Mehmet, doğru m. 

ınıyor. Çoluğu çocuğu, eti, 
doılu, konukom§u, akrab 
hbabı etr fını ıanyorl r. 

B y Mehmet ı:ülerek: 
- Ölüm h berini kö" 
hauı ldım, diyor. 

- Aman ağam, böyle 
o ur mu? .• Bu nasıl if ? •. 

- T bii, diyor, bu ıur tle, 
öldüğüm zaman arkamdan · 
kimlerin ağlıy.acağını, kimle
rin yanacağını anlamak iıte. 
diın. Şimdi, beni aevenler'1 
hakiki dostlarımı anlamt! bu
lunuyorum. 

Bu hikayenin aynini, N .. 
rettin Hocaya atfedecler. De
mek ki, Gümü h cı köyünden 
Bay Mehmet, Hoca Nasretti
ni tiklit etmek istemi!! 

Fako.t, Bay Mehmedin zo
ka ve fcraaetine hayranım. 
Çünkü. dünyanın öyle bir za
manında )'qıyoru.z ki, in 
nın dostu kim. ddf"tlam kim, 
hiç belli deiil! 

Ne dersiniz, acaba, hepi
miz bir seyahate çıkıp, arka.
aından: C<Öldü» diye hnber 
mi aalsnk?. 

R. SABiT 

Yol vergisi <a 
dınla dan 

da alınacak 
Yo lvcrgısı çalışar kaoın ardan 

da alın ak ve J ıld 1 ııt.. uq 

tok ıtte tahsıl cdılcc(; tu. 
-0-

Huf,ubat ihı nt·:ıtçıl rnuu 
foJJlant.uıı 

Hubulrnt ve yaglı tohumll\ı h -
racat birligi 26 ub:ı· Ticaret O 

d ında senelik oplanlısınt J apa -

cak ve yeni idure heyetL seç:le • 
cektir. 

Bu arada bılhassa hubuh.ıt ıh -
racntı ve fıatları üzerınde blzı 

kararlar verilerek Vekalete m.·ın 
caı:ıt roılccektır. 

( r=nmsrnm = 

Cadde mi hela m ? 
Eyilptc otu an blr okuyuc 



• - SON TELGRAF 

KAl'E. 1 [A!~~!I TETK~ 1 

USLU KADIN 
~-·{.: Yazan: DiLARA AKÇ11BA ~ı.....--

Ekrem, yumruğunu kolluğun ı 
ku1a• na vurd'M. Başını salladı. Sal-

bı<l ı. Sonra. elektrikli bir makine 
_,;b ı yerınden hrladı. 

Gt>tıış salonun yumuşak İspar -
tıı hal.w üzer inde muntazam, asabi 

.tunlar ı.opuklarının sert •tak tak• 
oıeslerile dola~ağa başladı, 

Elleri pantolununun ceplerinde 
~ havada ... Gözlerinde avını 
lraçvan bir sinirlilık , yahut sevgili 
lredlııinin ôlümürıe a<!ıyan yıı.şla 

4olıı bir titrey~ vatdı. Uzun za -
man mont:orı a<bmJarıla kapıdan 

~ye, pencereden kapıya git
ti geich. Ara 8JN. duruyor, sigarat1ı· 

nı tablaya bestırıyordu. Beıki bu 
,.ürüyüş bttmiyecekti, fakat. d; • 

wnda ıı.zanmış olan erkek yavaş
ca doÇuldı.ı. 

- Ekrem, yoralrnadm nu? 

Bu aoru.;ıta merhamet ılıklığı 
..,.dı, Ekre-m bu ılıkhğa muhtaç 
.-....Wgını anlatmak .için eert bir 
asle cevap veroi. 

- Hayır .. 

Divanda yatan avağa kalktı. C -
.ıindı. 

- Natile üzülfry-Orıw.ın. Gitti ar
tık .. 

Bu soz Eltremi hırpaladı. Dik 

'riicudil gevşedi. St>rt adımları yu-
~ı Kerıdin ı kanepeye attı. 1 

- Geri gelmez mi Halilk? \ 
- B<.>Yri ~lir yavrum. B!linrnez 

iri 

ziyen bir mahlü h<myorum. 
Hiddetle ayağını yere vurdu. 
- Haydi Haluk. Kalk di~. 
Bütün sinirliliği üstündeydi. n.-

daklannı kanatırcasına ısınyO!', 

gözleri ar~ hwnmalarile yanı • 
yordu. 

Halilk ar&ada.,-..n111 mutltiıa P
mek istediğini anlamıştı. 

- Haydi, g;delim EkTesn. 

Çıktılar. Bir taksiye atlıyarak 
Beyoğluna gıttiler. Biraz sonra 
geniş bir sııi-Onun ıoş aydınlığı 
içinde buhmuyorlardı. Ekrem fu -
ladı. 

- Ona b<>nzesin. Onun gibi. ba
har getirsin içime .. 

Hal\ılt arlı:ad~ının kolunu sıkt.. 
Loş odayı bir a,·ak ses: dolcı.n-du. 
&mer bir kadın bir i.,<:aret vaptı. 
Eknm ııendeleyen adımlarla başka 
bir odaya geçti. Genç adama on beş 
daki«a ömür kadar UAm geldi. 
O, namuslu kadının, namussuz ör
neğmi bekliyordu. Kapı açıldı. E. 
ıme bir kadın lıayali belirdi. 

Ağlr adımlarla Ekreme yaklaşı
yoordu. Genç kdanı vüzüM bakma
dığı ka<lmr karşılamak ;çin ayağa 
kalktı. Bahar riizgiıdarı gibı biT 
ses kulakların;; doldu. 

- Ekrem! .. 

Genç adam sendeledi. Ş~ hı
zile kapı~ e atıldı. Deli gibi evden 
kaçtı. O. namuolu sandığı mah -
lı'.rlrun namU$Ul kadın <>lduğunu 
bilnıem~şt.i 

Yaptığı hata ı tamir elmek ıçın 1 ---- ---

ilave ett,. ( ~ · NE 11~·'-- St>n genç, guzel, zengınsın. ı • = 
llhçın ? &elmeı;uı. . . . == y AP A YIM ? 

Bu sozler, ham meyvaıar gi.bı ' 

olgun.l~aın~ hır tesdlıydL Ço • ı • 
cuk aldatır, hasta oyalar. gcinül .. a- Tarama 'ı T onk 

1 'llJtur gıbı... Ekrat' tllerile yu-

Garbiakdeniz
de Alman kıs
kacının uçlan: 
Bizerta ve 
Cebelüttank 
Bltler'la karıp11na 
çı an bir belA var: 

n&DIZ belAlı l 

( 
Yazan: l 

ERKA N1 HARP J 
Alınan>·•, F........,.a verdiii -

aotada ('l'ıınu."'t:H.i Bı-rta limanı
mn Aluııoalara terkedilmesini, Al· 
mail k>t'alar .nın Marsil;ylı \'e)a 
Tulon linu\nına ıeçnıelerine mü
.. de ed.ilmes!ni

1 
ve ayni zaman

cla Alman lot'alan.nm \'e harap 
aııtbe:mesi1tin Fransız f' .n ileriyle 

Bizerta limanına ...,k)edilmesiııi) 

talep etti. 
Bu talebi11 ııevkulttyşi man3"1, 

Almaayanın S!cilya ve Manıilya • 
Tuıo.. istikametlt>rinden Tu.nusa 
~ınak istenıesidir. Bundan eonra 
(Cebelüttarık) a İspanya yolu ile 
veya Tu,ıustan Şimali Afrika isti
kametinde kıı;kacın ağzını kapat

mak mümkün olacaktır. 
Garbı Akdeniz haritamna bakm

cıı bu mesele etrafında in:,anın ilk 
' 

ı:öziine batan kısım, Sicilya - Sar-

di11ya adalariyle - Bizerta limaıı.r· 
nıa teşkil etti~ nıüselles sahadır. 

Bu kısımda deniz yohmu h~va 
kuvvetleriyle kontrol altında bu
lundurmak kolaJdır. 

Sicil~·a adasının Tunusa uzaklığı 
80 kilometre kadardır. Ve ar~da 
İugil.z deniz halesi olan Mal -
tR. ~:erin~ nltİ!-itahY.en1 Pantellerya 
İtal. an adası \'8rdır. Bu deniz ge

çidinden Tunusa a~k~r nak.Ji, Tr.ab
lusı;arp 'e Bingaziye yapılacak 
naklı;rattan dzlıa kısa n daha e
nııı1li;r. ·· ....:~ A k'" d • MalıerneSJ Yarım t.oriK balıgı, 100 d' sunu art•u. r ,...a~ı sor u. Alman'a, Fransaı·a ver ıği •e-

gr t nur , b r r on, bir diliJT" iç ,, 
- Ne? Ağlıyor m\..l.8u.n. Sen ki ek ek, bı Ç"ly fincanı U"ytın yagı bir tanın rnubtevi:yutındnn anlaşıldı-

~km kohne, divanelı.k <>Muğunu den eı m•ydanoz ği , cçhile, Tunuı;a ~ıknuya karar 
.Oyfüyordun. Yapılma>1: Ekmek ıç;.,, nıda 1'.iatıp vermiş r. Butün nıiişkiilat (8ı.) 
Müstenzı bır gülü...le; . SJJUllO!ı. Bir k.ıse ,çınd• •arama il• ıyi- kilomt>lre ır•ni~liğjndc olan bir 

.., ce ~lı. EvvrlA limon .... uyt..nu, sonra 
- Bu gün onun aı-.luıı;ındım ag- d"niz )<>lımun a~ılıuasıudan ibaret 

d;ı: a2&t' azar uytln Ytıtını katarak, _. __ . 
hyorsun. tir. Buraı.ı, Maı>< "ibi bir ...,..u; nueyonez gibi kanş.trnı .ıkta devam et- ~ a 

Ekrem, ellerini haşınJn altına meli Kft~,. bnş &i<J~ı ('e-vrı.ldJğl Zitnıan, seddi dej!~ldir ve sahilde de ınüa-
i<oydu. Koltuğa ya.,landı. Gözleri dillcüım .. y oek kl\amda bir salç. ha- fonya hazır 4 nıily-0nluk bir <>rdu 
p,..manlık incileri döküyordu. Mı- sıl ola<- Sai<;n), h , lad k'an 

1 
~oktur. Yalııı-L Geıı.-ral (Veyı:end) 

nldandı. eonra, tıori brılıgını dıl1p isko.u • d lu- kll\"\'f't)erinin wu)ravenıeti var-
- Vicdanım çok rahatsız Halı'.ık. zartır.a.4. T~b ı;.ı a.. nu ca, ı-cr bu· dıli- dır; Fransa rıza gööterdlkten so•-
- Nıçın' . •. mm Orlasın• hu .. ıç.<ian bır tepele - \' b muka,·emeti kır-ra : ınıan~·a u 
- Çünkü bt>n ona çok azap ver. me ""'>' k"4•tı &..<lar k<•Ym•h ve üzeri- nrn~·ı ı:oze alabilir !)arkta ise. İn-

dıırn. • ne kıytlmıt .m.yri ... nı.u. dcıkn.eJidir Ba- gıliz ordtK-unun ~O kilometrelik 
Hal:(ık omuzlarını silkti. sıt bir balık Yeıtı<k\n• ır Y•Dıl•k ve- «iılü gNerek (Trablusgarb) a da-

Canım , ne oldun bu ak.'3.Jn? rir. p J yanma ı nıil,klil bir harı.kettir; 
Kara sevdaya tutulmuş gibısın. ra& il n b<> le hir tcı;ı blıü<ii ('.frab-
S<'n bırşey yapmadın ona .. O ken- · d. d k · · 

M•l.it!ı .. e: Bır ritnıf't µ11 ;ısa, l>ır bu- Ju ~arp) ııarkın a dur uruıa t(JD 
djsi gitti. çuk c•y fincanı pır :nı... 11. tvrl><.t Ka- Alnlan <•rJu t. t rtihal alabilir. 

Ekrem heyecan1a: IJi:!J ya~. br: ~·oı·i.;,.;ı ka ıgı <!oı kiltE"!i sal- jtaJ\ an gt ,n•ICori \'l' Sit'İl~·adalri 
- Demek benı sevmedi. C~"· ,

1 limanlar, ikmal ve tak\· iye i""erine - K mbilir? Yapılı:tı. Pıra ayı •) ıkh) ... r;.ık Mar 
a<ıntin boyunda o<>g~ ~<tlı. Ilır tence- k3fi gchnediği için - Alnıanya, - Hakıtı var. Ben uçarı, avare d T 1 M ·ı ı· 
reye yağı koyar .. k rınrtf' a ç. ;vı eze- }<~run~a un u on, arsı ya ıman-hır erkeı. .. O, namuslu bir lca - ·ı · · de 
rek ve vıra d. k;-ıkı. k pagını }arını Ye Fransız g<"'nıı eTmı 

dı nda. • Jc..ı.p •• n-ıa.: Bır t yrt k <tJs p ır 1ell. talep r·tti. 

.Su:.t.u, S.1'Baf8 · ,.. biri andı, bi- Keı*'glnı • nık ayni letıcc ·eı:lin için- 1-rans.lntn nıuv;. f~kati balinde 
rı ~nda. )•and' GÖn<hı, yandı sön- de pıra "'ır tt-ıH:L're m f ·atın k P- Aln\au ~t'.\k\ılt<:);ı, Jngiletereyi a-
du. Ekrem JiCrınden kalktı. Arka. lır ·ek sıırrt"' r.u.,,,Jtmc ,. ı. o -

-·~ '•Y fıncı.tDI p11 ınc k. ıkla E't.rafa na\ atandan &"RYrİ yerde mağf(1p oaşına !OOkuldu. •- ' b 
yayarak saln:.aJ.J. 1"uz. ama. Ara sıra etmek , ;.,ni eı.od irekt u~u]e a~vu-- Haıuk, beni bir ~.·eı-e go·tur 'ou · · ·ki 
kav gını salma. ıuretılc ık fın~n sı- racac>J a~aı::ardır. Deınek, ki ı alu;.ı.rn ... Bana onun gibi bir rnah- ., 
cak uyu ... z azar ı~nnıcli ve taına- mu.Sa\ \"L•r .. .\luıa.n kıskacının Şark 

Wötaı ık) tır. Bu ınıretle Alman
ya Şimali Afrikada italyarun yap
mak istediğinin aksini yapmak 
.hevesine kapılmıştır: 

İtalya Şarka yüri\yerek Akde

aizin Şarkta son geçidi olan (Sü
't'ey') i kapatmak ve Mısıra ha
kim olmak istedi. Almanya bunun 
...., od.a ib- ö-ak.l übeetlerittrçıılt 

aluılne olarak Garba yürüyecek 
..., (Cebelüttank) ı kapatarak Ce
zair - Fas'i alaeak, yani Okya
ımsla yüz yfu.e gelecek ve Garbi 
Afrika sahillerine inmek için bir 
hazırlık IDe'ftÜ elde etmiş olacak. 

Fransanın muvafakatinden eon
ra. İspaa)anın yalnız başına Al
man hakimiyetine mukavemet et
mesi varid detildir. Alman onlu
.ı.rı {PlttM) leri aşarak Şimalden 
de (Ceb~lüttarık) a ytlrüyecek, bu 
IUtttle lwkuın uçları birleşmiş 
ola<'llkhr. 

Fakat, bö~·le bir pli\nm tatbi
kinde Alman ordularının anava
tanla muv~la ve irtibatlan hem 
Mnize ve heıu de yabancı millet
lerin bulunduğıı yabancı vataıı

ftırdan ı:eı;eceğiuden, ıerisi daima 
hafif ve tehlikeli kolaeaktır. Bun
da11 ha ka. lm plan muvaffak ol
• bile, harp hedefi elde e<fümiş 
ıınılamar. Harp hedefi İngiltett
yi mağl(ıp Hnıek olduğuna ıröre 

İngiltere, ana1'atan harkinde roağ 
IUp edllemn. Bnndan hqka, i11-
sil1ereyi istila planuulıı Alman 
Başlmmandanlıtının ltim1>t ede
me<lilıi Alınan donanması, bu pll
lltll tatblkinıle İngiliz donanması
,.. karşı mukavemet edel>ilir mi? 

Nereye ı..şVlll'llHa YUJ'SWl, 

(Bitler) n. k8r"8Jna çıkan ınilt
hi~ bir beti vardır: Deaiz belioı. 

Alim insanlar 
dalgın oluyor 
Alimleriıı ötedenl>eri cı..Jg.n insan -

1ar olduk.lan eöylenir. Bunlan.n için
de bizim eh! iWın tanınmJŞ phoiyetle
riınixe izale ~n dalgınlıklar var -
chr. Fııkal beynelmil•l Alemde ııöhret 

kazanmı§ <>la.ıların dalgınlıkları da bir 
türlü uııutWmamaktarur. 

Mesela .ıu tricm baba"' cl.İ;l'<biltte
timiz J\mpeı çolt daJı;:ın bir adamdı. 
Amper bir ıun dC"rs vermeğe eıder -
lı:en, ) olda bir Ç>lkıl P"J'Çllll dikkatini 

Ci:kmis ve cakılı nlarak. d.ildtatle mau
:rene elmiJ. F•kat birdenbire dene geç 

kaldığını habrJarmı;, A8tini Ç'lk.a.rıp 

bakmış. < aluıı ruıine koymuo ve saa
ti üzerinden &eçt!'elı.1• oldugu lwprü
den nehre lirıaım11. 

ÇJPLAK ADAM 

M.etbur Artımıed'İll metbur maeera.
ıı da zikredilebilir. 

Çok miifkül bir -ıe uzun za • 
•anlard:.ın ~ ri Aqıi.med'in :ı.ılmmi 

meşgul ediyorrn.us. Bir &ün hamama 
aitmiş. banyoya ıirdiği zamuı, bir -

denbire mese.ıryı halletmiş. Bunun ü -

Zf':r1ne Arş;med be\<incinden Çll'Çıplak 

sokag; fırlamı~. •..EvJ.eka!> yani •bul
dum, buldum!!" dıye koı:muş. 

Arşinıed"in tı"mamda buklugu ve 
tüzkte b.ilcl bir kanun halinde- duran 
kaidesi de meşhurdur: 

cHerbanei mayıe ba.Unlan bir CiSim, 
yerini dri,: 1~11 cH~ı nıayün vemi ka -
dar kendı \ • ·zrıır.ct t;.1 1'aybeder.> 

Artık: ondan ~onı xhr .ki, suya atı -
lan demiriu r.ı,·ın l:ıüt;p tahtanın bat
madıe;ın O~rerdik. 

Lafon1eu ile ~rkuoa1;ı~0ıır1 da haftada 
bir defa toplanı.r:a.rmış. Sıra ile her 
akı;aJll bir d06 tuu e\ •Dd< 2..iya!et ve -
rilirmış. 1'~dUf bu ya' Ziyatet vtt -
mek. sırası aelen r.hLaO, o günden bir 
k~..; gün lvveı Clm\ı~. Lafonten cena
u meraıı;imirde haıır r'ulunmu.ş. Fa -
ki! :tiyntet i'U:":IÜ 1(t ıııcf, ıene bermu
tad olüm.an e-vwıe J:lı·mi.t Kapıyı açaıı 
hiunetçi ev ~11.bin}n bır kaç gün ev -

vel ö}düıttinri. wyky,r c-e, Lafonten de
m;, k:i ' .vaıı, v.ı.b. ~-Yvllı dostumuzun 
6'duğfuık 1amaın.le unutmu;,'hun.> 

No: 82 Yazan: RAHMi 

Den·z 
OSMANLI - iT ALYA HARBiNDE TRABL 

GARB ve ADALAR MUHAREBESİ 
: 

İtalyan kıla uz sandalı koya girdi 
Be.is ~-.resiz muvafakat etti: 
- Siz bilirsiniz .. Amma ben bu. 

na razı değilim. İstediğinizi yapuı. 
Allah muvaffakiyet versin. 

Gelenler reisin ehni öptüler, iL 
:man daİJ'esinden çıkıp karanlığa 

karqtılar. 

Bixk:aç da.kika sonra, lin1anın re. 
lnlp tarafından hareket eden bir 
18ndal, korsan küreklerile ilerli. 
7<"'elı. ve dü~nıan projektörlerinin 
Jı§lklaruıdan çekinerek ışık içinde 
yüzen harp ıremilerine ıl-Oğru dü. 
men tuttu. 

J>ü+man amiral gemisinia hını.bar 
aöbetçileri, odineye yaklaşan san.. 
dala haykırdılar: 

- Dur!. 
Sandal clurdıı. Lumbar ağzında 

IKriken başlar ara~ından bir zabit 
ifaretle kaJ ığm ~·an~ma"1na mü. 
.. ad~ t!ti. Biraz sonra üç tiifekli 
Rodo,Ju düşman amiral l'&misine 
çıkmışlardı. 

Hemen çağırılan ierciiman bun. 
lara wrdu: 

- Bir istediğini-ı mi var? 
- En•t.. Amirali görtteğiz. 
- Niçin görmek istiyorsunnı;? 
- Bunu yalnız kcndlsine ~~-Ji. 

yebiliriz. 
Bu ba~vurıı~ amirale haber ve. 

rildi. Üç Rod..,.Ju milis biraz o;onra 
amiralin kan:-tsına ~ıkanlmışlardı. 
Düşnıan deniz kunı~ndanı ile- mi. 
lisler kısa bir görüşme yaptılar .. 
Kumandan onları dinlf'dikten son. 
ra sordu. 

- Bu işte bir hile meveat elma. 
~?. 

~lilisler teminat \'erdiler: 
- Ne hilesi olacak?. Bia, ... ı 

mi, otuz ki~.Jik bir ku, 'L'fl' 
çıkn•asile bir<e) l·nyb..t;ııc 

hangi bir ihanet har~ı. 111d• 
hallaç pamugu gibi alara!;' 
saba katarak harckC't c.:tr.ıe-JI 
Cırlatacağım. Bu hiwırtiııi 
kabil ne i~fj~·orsuuu1?. 

Tiifeklilerdcn birisı atdliı 
- Beni beledi~·e rt•i:osi ~ &P 

iıı.tiyeceğim. Bü) lelikle siıl 
iyi hizmet etn1ek fır~atını 
i'ım. 

İkincisi ele teklifini yap 
- Bana da liman rei~JiğW 

eih eder~iniz .. 
'Üçüncü boynıuıu biiktii: 
- Ben fakir bir adaııuıı> 

bede. mevkide göziim ) ol 
metime karsılık ıniınasip 
cek bir para. ikraıniyc.":-0İ ,·er' 

Amiral i~i kısa kesti: 

- Pekala .. Tekliflcrın iı• 

metin izi kabul edi~ orunı. 

Pre~ im sjzi. 
- ~Iilfre-zc hazır ını ku 
- Hazır .. Beraber gid• 

değil mi? . 
- Evet. Biz ônıle kerıdi 

lıımzla nazan d'Lkati cd 
yec:ek şekilde ilulPriz. fı 
bizi takip eder. Karaya ~ I 
noktayı ,östrririz. Sonra 

)erden dolas:ırak gizlice li 
şehre girmni. irap e<lc
rın tuı11ln1a~ını tar.l hüdhll' 
cibince ;\'t:rinl• g~tiririz }JJ 

balı Rodos. muka,cnıel ~ 
rağnıen te!!ılinı oJnınk n1rr 
tinde kalacaktır. 

Yarıın saat ~onra. Rodı.S 
len !-ıındal tl·kı· . t o.nışnı ıt 

suıdan a~yı-ıltu, Onu bırtl 
ile takip eden cliger uç 1 

1
' 

deki siI~thendazlaı:ı tutt 
Jularını kıirdıleru~ı in'iY 
~ akamozlarla a) dıııl ,ar~ 

Rodos.lularız. Mııkn' e-mete razı 

tleğiliz. B<ımhardıınan bize çok 
zarar veriyor. Hiikümet me-murla .. 
.r1nm unıunında nıı .. Yarın adaJı t 

tahliye edip giderler. Zarar bizim 
yanınuza kahr. Biz mukaYemete 
taraftar değiliz . Fakat merhıır e. 
diliyoruz. 

nın Ct!nulıuna doğru at:. 
ı kiireklcrlc ilcrlcınc;,c 1 

Kalede ~·eni toplar var. Yaruı 
banlarle t,rl;enden Jleş açılacak. 

K>§ladal:i asker de limanda n sa. 
itilin mühim no!ttalarında gidi 
bulumı~or. Harp de,·am ettil;çe ~L 
rin adam1zın harabeye döneceğini 
akiıml< J«.<.tı . Sıze hizmet etmek 
i&tiyo.ruz. Tabii mukabilinde mü. 
kGfa! gfüoıe~·i de umuyoruz. İşte 
hepsi bil kadar. 

Arnirnl sorclu: 

- Kara~ a gizhce ft'"ker ~ı.kar .. 
mak içiıı bur.da11 ha• ka çare ~ok 
mu?. 

- Betki 'anlır. Fakat bi~inı ta. 
Mılayışınuz şu: Karanhlctan isti_ 
.iade ederek Janınuza katat'a;:ınz 

askerleri gizlice g<."ldigirniz ııok • 
ta~a, adanın cenup kısmına ~ıka. 
racağız. OradHki kö)·liıler bi<iın 

gibi dii~unli) orlar .. Askerler ge • 
eeclcn limaııı, hi.ikiınıt\t konagını, 

telgraflwuc,.i ,.c diğer liinımlu 

DA>kWarı İ)gal ederler. SabahleJiD 
bu noktalarda İtal~·aıı nöb<."tçile • 
rini gören halk , .. hükı'.ımet mu. 
kavenıetten \ azge,:er. Tes.liın olur, 
~ kolaJca biter! . 

Aın.iralin aklı bıı İ48 yatmıştı. 
- Peki!. 
Dedi: devam &ttl: 

l.'aı-un saat ~lire ı hu g 
yolculugu, adanın ren P 
da, ka~ alık \e ufak hır ~ 
hayet buldu. 

İl•lyan bahriyclilc ııl 
luk cdcıı üç ki~inın b 
sandal nnla ko\ a girı!•· 

• tP 
kt;\''l hu:ı una ba!)tan.h;ara e 
karanlık iiçnde kıl~\ uzl. 1 ~ 
~klılar. Yava~ se le • ' 
yan filikalarını ela •) il er' 
tırdılar. 

Dii,man bahrnc ucfer1<1 . ' ' ya atladı . Bunlar 34 ki i '(ı 
ba\dan ıni.rckktp bir l<• 
kil ediyorlardı. 

Zabitlerinın (;nünde ~~ 
bayri~·eliler filikaları ora,., 
karak kıla~uzların ar1'a>l 
dlar. Yü< adın akadar ile~ 
Daratık bir p tika~ a <liP 

iki tarafı çillerle ç 'rili 
arasından grçiyurdu Blr ı>'~ 
ha ileri gid infc binJeııb 
el fenerler ile a, ·dınlatıJdı ;il 

Uık bul. . Gözleri nısan günlerini ki'~ b • b 

Bilmedikleri bır ) erde, 
vuzun pe§isıra tered dıit lc 111' 
İblyan miifr.,esi bu ı. ~ 
§&Sında durdu. Arkasında~ 
aydnlattıgı bir sra tıifek ~ 
namluların ardııulnıı ela dl 
kışla. ı muhafızlariniıı V 
ründü. Top giiritltii..,üHll men suy orı çe n..ttn (Jnr-o ır :.a a- utu ( llİ~t'rta) lin1anu!ır. Bunun Ü lf hatırlalslıı . Saçları bahn rfu.gar - il" ç< ,,..,. ~ p1=;.oı,,rı üzeru,., ge - C O Ş N C E • • • 

]arı gj>i yvmuşa.k olsun. Onet Den- tirnıelL K-.hp cibı .sofrayH çıJ.;. .. rıılalı. Garp ucuna gelince şüpheMz ( e· 

~~::::,:::::::::.:::::~:::::::::..:...::::::::::.:.:::~::,:;::::,:;:;;:::::====~y:or:<>u~. ~.~O~ea~n~a:d~a==b=u=Ar;,_;ap~=rez==ilıi~-=n=e=:'==yo=rs==un=·~?=. ====""'..,,_.-=..,...;;,=-.... ".""-==~~:':y~çocı===ıdr:.lar:::,~bir=·:=:sopa~:".'.v:a.:~ım.::?:'."":ba::'be::y~i:ğı:.t~b~ır~ag~':a:d~.r:=~v=e11G==:el~a:m~.=.z~==:K:;:,p~kır:::mı::z:1~o:ıl~m:u~ş~t:u5:ı;e511"~.r~ 
Size itimat gösteriyurum. BeL 

*' bunda aldanı:vorııııı. Fakat do. 
ııanıwımız yanınıza katılacak yir. 

bir ~es tiirkç<' ha) kırdı: .,1 
(.4' 

~' 

Halifelf!r ,.. Diyarında 
Ne. 125 \'azan :·M. SAMI KARAVEL 

Ara hın w 
agzı kan 

- Selamar.alay.küm bayralcta • 
nın. Allah atı .. lilerini daha bü -
f'Uk rütbelere .ltavWfoun;un!. 

Dort kişiden ımırekkep maiye • 
tıne, elı ıle beni fCÖı;tererek tanı _ 
<Lgıru "J&ret etti. ilerledi. ve hepi. 
mız.e : 

- Selamünaleyküm!. 
Dıyt- ot lam verai. Sonı-a Palıd». 

yıga dedı ki: . 
- İlen gel çavuş! Adamlarmia 

bmıht-r burada ne vapıyorsun? 
Arap ı;öylemek ve şi:k<iyet et • 

mru,J;: ıstıyordu. Lakın, be.yı·..ıctar 
bem.,n. 

- Sus. •""1W kll6! ~a ~ 

ic;inde kalmıştı 
söy lemi)oruııı. 

Dedi, 
Llkin Anıp ağaya do~ soılruJ. 

du .. Yeniçerilerden biri derhal göğ. 
sWıe dayandı ve Aı·abı yakasından 
tutw:ıca bayraktarın önünden attı. 
Ar.ıp kapının yıınına kadar yu • 
varlandı . Hidd.,tJe düşhigü yerden 
kallrtı. 

Palabıyık çavıu; söze başladı: 
- Bayı·aktarını, buraya aynı za. 

manda orı b>rinc.ı ve on iltinci 00.. 
liiklere .kumanda e<Wn yü:zbaşı.ımz 
Matwnut aga tarafından muhafız. 1 
hk vaz.ifcıs'ini üa ıç.ın konulduk. I 
Adaml.arıımdan bu:i lntaNı çalı • 

bir .ure\ıe küJurler yagd>r.>rak ,Araba döndü: Olur~ değil, bir~ eseri Anıma, haklı idi. Biz neden ka. şiddetle çaııııyordu. 
k - Sen gel beulımL ol.arnk bir o.maru.. muhafaza ta.. pılanı nöbetçi komadıJc. ~tı. · · ıı çı tı. So b' d lad · Osman çam•s ~arım "~. Ar;ıp hag.rmaga başlamıştı: Arap karmakarışık olmuş ıı;ğıo;ı. burunda~ dakilı:ada bir ııopa bu. nra ıraz uroı ı ve ııu enırı , -. , 
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_ Eı~ııdiın, Tahır be)· hazretleri Dl elinde tutarak yür,üdü ve durdu. hınmuyoı-du. verdi: - Yoldaş. eğer bohça rtf 
• - Hayd; »-,t, Nuri nöbete!. Araptan ba~ka SMrarda Jel emretrni tı ki... - Şikayetin ne. Yeni.;eriler bu ... dururlar mı//. ·~,,.. 

k . '-·' Ar · ,.,..,, eıry· le dog" o ....... _,. ~1 ... ...ı.. Bir daha beni böyle yakalaırnasın- ııe.?... ~ Lafın: bilirmege va ıt .,~ama. ap şışmış &,.-m • ü.~e b...,._,....... _ Kiınbilir Metıılukür. ' 
c!· Ba) raktar ağanın fetıa halde rulttuk1an oonra oöylenmeğe t>aş.. Bayraktar pamıağile .Arabı. gti6.. .lar ... Solll'a hep ı;opadan g~irı: raplaıdan kaç tane yarJ t ~ 
sinirkıxiıgini gören maiyetinde bu. ladı: lıe.-erek: ha!. ",..ıl 
lun<uı veııi~-erilerden biri Arııb>n - Efendim hazretleri, Tahir _ Haydi Ounı.ı falakacıya ~ Ben işin alayında idim. İlk işim Kurt Mehmet cevap 'Jl'..ı 
a~ın.ı şidd<'Ue bir ywnruk vurdu. bey ha.na bu a.skerlerin har411rn dai- 1"miz. penceredeki kafese bakmak oldu. bi -;;ıı;ı;eb~~;~i;~:~~e ı ı 
Arab:n ag-.tı, dişleri kan içinde kaL resine hüı-met etmelerini emret • Dedi. Bu sefllf.' kafesin delikleri arasın.. Herkes ~te' çı.kıtlJ.l-tı 
mı.şh. A;!zından. burnundan .lı.an. mi,<ti. Ve bize başile seliım ver:ıp· ~.._.. dan açıktan açığa beyaz bir kadm ıc c. 

,,_..... ....... lar bir tavla getirere ,, !ar akmAoa ba~.lamıştı. h tızl b @li giiTdfun. ....,. ooJl iT 
-o rd - Yt"ler. Niçin mu a arın u.. gittı. Ağanın adaml<ırmdan iki ba.. ıı.aımağa ~adılar. "':" _,~ 

Bayraktar aga S-O u: .kınduğu yere gH·dııı? bayiğıt yeniçeri Arabı bir elma Arlık Arap gitmi~ti ya ... Ot.ur• rediyordıın1 . Llkin, gozl~ 
- Si%e \;ılimHtı kim verdı?. Arap se~ini yükseltti; gibi avuçlarının içine alarak kaL duğuro i!ılı.emle iıurine çııkarak muyor. Daima harenı P'~ı' 
Palab:pk: -Askerler, haremin sillciınetini dıo·ıp omuzlarına aldılar. Süı,atle ve hiç düşünmeden bizde itaat ma.. donüyoı du. Baz;ın, Bılil ,ıı 
- Yüıt.başırnız ağam!. bozuv. orlardı da ondan... falakaeıya göitırdüler. nasına gelen i=•·eti yaptı:ırı. Yani l · · ·ı,01 

-r- ze Nazmiyeyi au~ıın< .• ..ı. 
- Öyle ise, niçin bu kapıdan be. _ Sll6! Padişahın aBkerleri cie Arapoglunun sesi bile çılı:ma • sağ elimi kalbimin ü:ze.rine, sol 

2
an;an g<'ldi ki il-.ıtiin ıv· J 

nı karştlanıak ve ötekinde de evın bir !ıarem cıairı:ı;ın<' benzerler. As. nustı. Zavallı Arap öm.rüruıe böyle eliını de başmıa koydum. nnı, ;kı .:ıyuncu üıerıııe 
adamlarının askeı iiçne girme • ker talını:ıl· ne seııdcn, ne de ben- şey görmemişti. Heriıalde mü • Kw:t Memnet durur mu?. O da onlarla meşgul o)mağ.".._. 
m<5t ıçin nöbetçı }<>k? den. ne de eft:ndindrn emir alll<!ak kemı.nel bir yeniçeri dayağı ye. neı:nleiliıin üzerine çı:karak tıpkı Aman yarabbim!. B,....~/ 

Palaobıyrk kızardı: değill.,rdir. miştir. benim yaptiğını gibi yaptı. El, kay. fes kalktı, kumral~ ııif 
- Kabahatim ağa hazretleri. Arap de.ha hilıi söyleni~ordu. Osman dedi ki: bo.bnı.ışt... Deı:ba.l kitaramı alarak li g«yet güzel ve dekolte jl. 

Eınre<le.rsınız?. Bayraktar: - Ucuz kurtulduk çocuklar .. E.. çalrnaja ~adım. El teluar gö • gözüktü ve i<af td<f~ 'f 
Bayraktar ağa cevap verdi; - Sus köpek lıı>rif!. ğer bölükte oopa bullln6aydı. ll1'I.. rünırnüştü gıı)e-t hafif ve ltiır.seııi!l 
- Seni it M:ru, çavuşluk ve mu.. Liıtı buı-acla bıtirdi ve son olarak ha.kkaJc biz de sopadan geç!le<'ktilt Kurt Mehmet dedi iti: yecegi bu ~ela.ide •<? ,~ .J 

hafız! vaZJJf'eini ooy le mı > a.pı... beyraktar yuıtwk sesi ; faliılx.!. Arap 1-.apı yut1'1. ~ - Sıı.ruı ceııa;p Vtıtjyur Bulut!. ..ı le okiu. ' ' ' 



General Franko Muaaolini 
ile görüfttikten aonra, I~ 
di memleketine dönme
mektedir. E-nelce bildiri]. 
diği gibi, Hitlerle göriif
mek üzere .Berline gitmi
yecektir. Ancak Marepl 

(Bu ya1.ının metinleri t.nadolu Peten, kendisini Fran..,. 
Aiıuı.sı bültenlerinden aıınmııtır> nın Kan ıebrinde bekle-

Telbis eden: MaamnıcrAl~ meJctedir. Anlatıldığına 
İspanya devlet reisi ~eral göre, Muasolini ile Şimalt 

·Frankonun itaı,yaya yapt;ğ;ı ı;e- Afrikadaki vaziyet daha 
Yahat, evvelce bu seyıı.lıate atfe- ehemmiyetle göriitülmÜ§-
dilc n ehemmiyeti haiz oJ.madığını tür. Acaba General Vey· 
gostermiıjtir. Hatta İspanyol ~ gand'ı~ ta~a geç~°: 
zeteleri bu aeyııhatten balıi8 bn. m~ine mukabıl, Muaaolını 
etır.eınışıerdır. bazı taleplerinden feragat 

General Fnnkonun Musollni ile etti mi? 

il'iro.iştü.kten sonra, Berline gide- ::========-=~=~:::! 
rek. Bitlerle görüşeceği de rivayet I~ km-
edaiyord.u. Fakat Franko Romada Diğer taraftan İngiliz hava a 
MUSolini ve Papa ile göıı:iştülı:t~ lan gittikçe şiddetini arttır~ak. -
&oı:ra, l>ugun·· yine Fransa yolu ile tadır. Şimali Afri.kada İn!l'lizlerm ts eline geçen Benina tayyare mey-

panyaya dönmektedir. danında k.ullanı!mıyacak halde 88 
Mareşal Peten, General Frax>- ı t 

konun avdette uğrryacağı !{an İtalyan tayyaresi bu unmuş ur. 
t--" Sicilyada Katanya tayyare mcy.da-

şehrine gelmış· tir ve orada "'P". n- h · edil nında da 4-0 tayyare ta np • 
Ya devlet reisi ile gör~ecektır. 

Gcııcral Frankonun ıbu seyahati rn;~MANY ADAKİ VAZİYET 
hakkında şu tahJ:ninler yürütül - Romanya Başvekili General An-
ınü,; tilr' tonesku yakında y«ıi bir teşkilltı 

ı:_ Umumi bır ııWh zemini ha· esasiye kanunu neşredecektir. 
zırlamak, 2- İngiltere ile 1talya Son 24 saat içinde rnemleketln 
arasında münferit bir sulh ~ her tarafında~ hii'küm sür• 
büslinde bulmım•k, 3- FranS" ile du_gu_ ·· bildirilmektedir. Şimdiye ka-
i•-•ya ar-----'- ,.;. w:J.ıışıDJl 28 • 3••• ~ ........ ,_ dar Bülaefte tevkif edilenler ..,..., 
tnini bulmak. eyaletlerde tevkil edilenler de 4111 

Bu takdirde, General Veygan • kişidir. Bunların muhakemeleri dıe-
d:ın Afrikada İtalyanlara J<arşı ta· vam etmektedir· Tevkif edilenler-
arruza geçmiyeceği, wna ~uka- den birçok kimseler _.~t ~ -
bil İtalyanların da Fransız ~- kılıxnş ve muhakemelen netıce -
rat.orlu.ğuna karşı bW, 1.8!.:!:: sinde 24 ıc~ yedi sene hapse mm· 
den feragat edeceği soy.,.,,... kfun edi~· 
dir. . tNG1LTERE tLE MÜNASEBETİN 
İspanyanın ınaıver deVletıerıne ıa:.stLt.şt 

karşı olan vaziyetinin ~e. <?,e • 'belüttarık meselesinin gorüşül • fngilll hariciye nazın Eden, dün 
Alman 

- avam 1camarasında Bül<re§tek.i tn-
dügu" · zannedilmektedir. -_,... giliz. sefriının.· · Rom_ an ya h üldinıe-
kerleri Bizertadan Afrrlaıya .,.. ld t sure 
mek istedikleri takdirde, bU .- tine vennış 0 

ugu n<> anın -tini okumuştur. Bu notada hu!! -
lı:erlerin ispanyadan gtÇ!Xl«ıne tan şöyle denilmektedir: 
nıahal kalmıyacaktır. -ı- sa .Altı aydanberi siz.in idareniz 

Geııeral Frankonun mihver mu alt da bulunan bu memleketin ta-
lefiki olarak harbe grrmek i,,-te • m;ile Almanyaya tabi olduğu 
:~ği şimdi daha iyi anJJışılın~ aşikardır. Bütün vakalı~lar bun~ 

. .. ta- yıt etmektedir. T ı:ın ve 
Londrada, İtalya ile bır Il'lA1 t ınaJ<sadile kü<;'Ük Alınan kıt'alan-

reke yapılması arzusunun ıneVCU nın Romanyaya geleceğini hana 
0hnadığı anlaşı.Jnu§ıu; ..• • orNT bildirmiştiniz. Rume~ ord':"'u~~ 

RoMA. SULH ŞAY~-·- J<>smen talim ve terbıye gorduğü 
GÜLüNÇ BULuYOR. . ınuhalcl<aktır. Fakat Almanyanm 

Ahııan mahfillerı Musolinı. - Ronıanyaya bir sefer ordu.su yer-
Franko mülakat hald<Jnda sarih ıeştirdiği ve sev1<ülceyş n-Oktala -
birşey bildirmeınekt.cdir. Bu_ ıne- ıannı tuttuğu muhakkaktır. Bu 
lı.afile göre, sadece .AfTikaıl8!° ~a: tedbirler, sizin tarafınızdan, hiç 
zıyetin .bahis mevzuu ediJdıgı soy bir itiraza maruz kalmamıştır. Bu 
lenınektedir. ahati ebepten hükümetim beni ve koo.. 

<rl>neral FranJronun sey :Oıosluk memurlannı geri çağır -
ınünasebE-tile, ingiltece ile ttaJya mağa jcarar vermiştir.• 
arasında bir mütareke aktedıle 1: RUZVELTİN YARD!:M PROJESİ 
ceği hakkında çıkan rı.vayeUerÜ Ayan hariciye encumenı, Ruz.-
talyan resmi mahfillerınde gül nÇ veltin 1ngiltereye yardım proıe~-
telakki edilroektedir. YİNE ni mün-e;-siller mc-clisini~ tadil et-
MAREŞAL GRAZIYANİ ı-- ekilde kabul clnıştır. Yardım 

ROMYA GİTTİ .. Ill' !sinin hükmü 30 haziran 1943 
Kahireden gelen bir ~abe:e :~ ~:o~ilıayet bulacaktır. Vapur ka-. 

re, Mareşal Graziyani şımali ~- _ filelerin~ Amerikaıı harp gcmılen 
kadan ayrıalrak. Jlam.8Ya ge ış refaka' etnı1yccektır. 
tir. ---
Bulgar bava &lılerı 
Aımuıarıu eUDG8 

ı lnd saJıifed.., oevam> 
< · j\.lrrıa nJ ar 

Loııdra gazetelerı, . _ 
llu.ıgaristana girseler tııle, SolV 
Yellerin bitaraflJ<tan ayrıJmıya • 

•ağını yazıyorlar. . .malcları 
İngiliz ve Amerikan kaı ·-

N:ııan askerlerinin ~ 
dogru akınının devam etın 
duııunu teyit ediyorlar· 

ltö Belgrat ınu • ._ rter ajansının · et 
"'lbiri de umuıni surette eınJllY 
l!di!ir telAkki edilen ıneınbalara 
Riire, geçen pazartesi günü bınd:U 
la.zıa Alman tayyaresinin .Bulgaek
~t.ana gelmiş olduğunu bıldır:e:r-

dır. Birçok Bulgar tayyare. al 
d'ltıları Almanlar tarafından ışgolu 
~lıniş bulumnaktadi~: T~~i yen 
~ <le Bulgaristan& ınuteın y de
va Çük, büyük tank sevkiya:ına 

nı. edildiği bildirilınektedir· _ 
~ Dığer taraftan .oeyli Meyh ga • 
b .. ~i dün Sofyaya yayılan bır ha 
o~i'l'.len bahııetmektedir. Bu habere 
<>Ote •ı 1 huduqu · " ınan askeri Bu gar ..• 
ıı.J:ı geçtiği takdirde, Bulgar ınU 
qi! e .Yollarının lıombardıın.~ ~ 
llıe~tMni Şl!lıdiden Bulgar hüku~· 
ırı ne bildirmiştir. Romanya, 
ao aı•.tan,n harekat üssü oldukt:ıll 
h,l'ra, İngiltere Jü7.Um gördüğü her 
•tPke'" . r · ı yapmal<:ta k.c-rıdisinı se • 

addedecektir. 

ırıaZ' v ı Telgraf• gazetesi de. ~,1: 
takQ; ıır B !kanlara taarruz ettıll' 
Rıl1;: ~""· orta şarkta bulunan tn
lerıl\ ara, denız ve hava kuvvet
lııı 

1 
ın tıunu Almanlara pahalıya 

lt.~~<'eltlerine işaret etmektedir. 

j(asapfar 
( I "'ci Sahil'°"'"' De-na) 

. .. le devanı t.'Cierı;l', bazı ka-
yaziye't bö1 buren dükkfı.n1a~ını knpı
.a.plar, mec ""yJemi.şlcrdir. iyi et .sa-
1ac:l.klarını so ln bu cins etin 

k p1'.r içinde 7a a. 
tM1 asa_ 

1
. tın kabul edilnıesi !s

azı-mı bır lJ'3 

tenmiştir. b h•"'usta Zira•t Vel<l!Je

u!e~caa~ olunarak her-~~ ıünde 
.. _,...tinin ve be-~ ~·se ~ 

bir naıtı _.ı · · · kararlllf-
l k,abı.ılünU.n istenı\tnf!:il 

eınsa B ndan sonra icra oıunan 
tınlınıştır. u . . ıın-ı>ında da Alt 

yeni =il% ~:...:ın M-ni Çelik6z, 
RWI • G .. ı:,.. Kemal Güçbel. Ri!ııt 
vunus u Rıdv::ıo surat yeıll idare~ 
canayakın. tihBP olunmutlardır 
~yetine -'"_.:---0----

İki yeni tayla 
d ıro müdürü Sıtkı 

J{adıköY Jca as müfettişi.itine 
tapu ve kadastro 

. ıuıunuştur. 
tayın o_ . ticaret mahkemesi aza

Şehrımız . Emirdağ müddei -
lığına da eski _ _ 

' -- - . 
- a 'ansı bildiriyor: Bertin -
Fransı: ~af mahfill<'rin Mcrini 
deki bıta 1. ..,.,,~res• şu sa-

d 
.pev ı ,,._..,, 

ka<"de en · "ı·tıer ilkbaharda · yor· en 
tırlan Y871 k · •e çanal<ka!e)·e ayni 
ceııclüttarı.. 3 

\ ve bu sırada tn
zaınanda huC:ııe halinde hava 
giltereye de t ves.çiil tasavvurun
basJ<ırılarına e edilmektedir.• 

- zann 
da o\dugtı ki yunan~ 
Sofyada .. r 

" dön111UY0 
lılar p...A) _ ıırvas ajaıısı 
p..üoJ 13 ( . Sofya olmak 

n'en ı . t payı. 
taı·afırıdan· 

0

ve suıgarıs an -
.. e verıten -_, kadın ve ço . 
uzer ki YUJ'l""ı d'"naıelerı
tahtında yuııanısıaoa :]Jniş ol • 
cukların yeya tavsiye ~\'i surette 
nin eınırbiJdiren haber· 
duğunU • 
tekzip oıuııur. 

Atlan tik de- Franszzhezime- EN SON 

nizinde bir 
yanlışlık 

Londra, 13 (A.A) - Anavırtan do
nanmuı. Şimali AUantllrte hususi bir 
vazile7i b.,arm.ıştır. Bu Yll&lte !iç SilD, 
üç ııece devam et.ınlfllr. 

Büyük cüziltamlardan bırine bin· 
DLİf olan ıw,tenıı. lluswıl ıauhablrl 
,ı;yle :r8=0r: 

cHlç bir düşman gemisine tesadüf 
etmedik. Bir tek hAdlse şu oldu: Bir 
gece, civarımızdan bir vapunm geçtltl 
haber V1ritd.l. Topçu.lr 7t'rlerine kot
tular. Bı.r ilci obüs atıldı. Fakat düş
man gemis1 zannedilen ''11purun. bir 
İngiliz muavin gemisi olduğu anlllill· 
dı.> 

Yugoslav Hariciye 
nazın Peşteye gidiyor 

Budapefte, 11 (A.A) - l:Stdanl A· 
janpnd•n: 

Gazeteler, Yugoolavya Hariciye Na
zın B. Zinur Marirontcı:ı.. Şubat ~ 
sonunda BudaPette;ri resmen z.iyeret 
edecelctlr. Yugoolvaya Baovekilinln 
Mart aonunda BudapCJ!qe celmeııl 
bek]enmektedlr. 

+ Tokyo, 13 (A.A) - Franslll! - sı
am miltarelc-.ın on bet C\iıı uzatıldr 
ıtı dün aqam Japon lsW.bara t bürosu 
tarafından resmen blldJnlmiflir. 
·~IS(A.A)- ll.loııkova 

ile Rip. arasında munzam tayyare se
ferleri başlamıfbr. Bu _..ııt dört saat 
oürm""'1ilr. 

ı 

Al-Bulgar 11e 
manlarzn ne 
yapacakları 
anlaşı lzyor 

(BAŞMAKALEDEN DEVAM) 
barla Bulgari•lan matbuatında, 
Bulgar halkı yanlış ve zararlı he
defler üzerine celbe teşvik edici 
mahiyette görülen yanlar; Bulga
rt.taıwı içine düştü'1i hayal has
talığuııdan başka birşey olamu. 
Bulgaristan bu haı;lahf:ııı seyri 
ipııde bir fifa mu~izesine ukr•
maz ve kend.isiae eelmezse; bir 
•si.iri fı'1ınenam• baaı a.w pbi uçu
ruma yuvarlanmaktaa kendiı>ini 

kurtaramıya<'akhr. 
Bulgarların uruumi durumu bi

zim anladığuruza göre budur, Bu
nun içinde hayal, teşvik ve vaide 
kapılarak ıünün birinde Alman 
ordularının geı;m ... iue köprülük 
edeceklerdir. Bunu da şöyle bir 
tefsir ile te•· il etmeleri ibtinıali 
galiptir: 

- Biz bitarafı:ı ve rc\·jziyoaistis. 
Alınan ordularına karşı koyamaz 
old•~Uz gil.i; h l.Jarında meta
Lipl<' bulwıduğwmu: komsu dev
letlerle de uyuşam.&<lık. Kan dö· 
külmemcsi \'c nıemlcl..clin harnp 
olnıamasl i~in ınilli si~·ıutetimizde 
devam f'tmck ii•"'rf", Alan~arıu 
tnı.nsıt hir halde mcml kelimiz -
dt"n gcçmeleriue uıüsı.ıit da\:ran • 
mak ınecburiyl"tinde kaldık. 

Bu tevil sonunda yine Bulgar -
!arın Almanların zaferine bel ve 
zafer takdirinde Yttnanistandaa 
bo.tlıyarak, bau taleplerini tahak
kuk ettirmiyc limit bağlamalan 
ihtimali kuvvetHdir. Ancak, btt da 
gülü~ bir tevil ve tef•ir tanı ol
maktan kurtulaınıyacak ve ayni 
zamanda Bulgari tanı harap ol -
mal.:tan, kan .ılökmckten de alıkı>
yamıyacaktır. Daha şimdiden İll
gilizler, Alman kıtanh geçmiye 
başlayınca; Bulı;ar miinakalc yol
larının bombardıman edileceğini 
iliuı etml-!erdir. Bu itibarla, Bul
garistan ~ine beııı harap olocak, 
hem de tarihle krndi milli tarihi 
bakunmdan en son haddinde milli 
bir şerefsizliğe ve i~tiklalsizliğe hak 
kazanını~ bulunacaktır. Bunun 
içindir ki. Bulgarlara daima tav
,.;ycmiı: t,tikliıl, )·aşama, •ulhu 
muhafnıa aı1ninc sahip olmltk, t• 
cavüze karşı koymak, iğfal ve vai
de kapıllllllmaklır. 

Almanlara gdincl', Almanlarıa 
Bulgari•tan yolu ile ve Bulgaris
tannı garbından, birinci merhale
de, Drama, Serez, SrJiniğe inmek 
teşcbbüsliııe geçeceklerini sanmak 
mümkün 'ür. Ancak, böyle bir 
teşebbüsün hu ııle getireceği ava· 
kip meydandadır ve muhakkak ki 
Almanlar için asla limitli ve fay
dalı bir tcşebhüs olmıyacak ve 
hcrşeyin bıqında Yugoslavya böy
le bir teşebbüse karp lôka},t ka

llUl11Y•caklır 
ETEM jzzn llENİCll 

tinden mes'ul DAKİKA 
tutulanlar İngiltereye 

Ne,redilen bir lebliatle blldırild.lli-1 D } :.::.. ı::mııe.=. ~ ı:..:~ estroyer er 
ln.s kampına nakledllmil olanlar tim.- 1 •• d •ı k •? 

. dlTe ka_dar tl>bl olduk.lan roJime bun- ıgon erı ece mı. 
daıı böyle tibl tutu!mıyacaklardır. 1 
Bunl~r bugtine kadar ihtilAltan meoe- (1 - -- Dnam) 
d.llmışlerd.l. Şimdi aıyul mevıcuı sı!a- Vibli Abraham Lmk r· ·r -
tiyle ikamet eLtik.leri binadaki bir o- m . ~ .. .. . .. 

0 
un ° ~ 

teldir, seri>estçe gezel>ileceklerdir Bun- ünun yıldonumü munasebetıle, 
lar arasında B. Reynaud, Mandel, Do- Cumhuriyet partisine hitaben, İn-
riot, Dormoy ve Gnımbach vardır giltcrcye ~·ardım potitikasınm t.u-

Riom. m~k~mesince başlıca müc- vip edilnıesini tavs.iye chniftir. 
r!m telakln ediliınler hA11 Bourrars.ol- Çi>rçilden bah .. den Vilki ingl-
da bulwıuyorlar. Bı.ın.lıtr B. Dahı.dier, . . . . ' 
C....eral Gamelln, Blum ve Guy-la- hz Başvekılının !.ar hin en büyük 
Chambre'.ıir. adamı olduı,°;uııu sö~ !emiştir, 

'"'!""'l~~~'.b "' '<-
0 d esa tezgahla- ı'ookt~rkatiliebe 
rında faaliyet Naciyenin ye-
M05kova 13 (A.A )- D.S.B. o h k 
Pravda gazetesinin yazdığına gö- DJ ffi Ü a e ffi esi 

re, Odesa teqılhlannda 19 bin ton

lulı: vapurlar yapılmaktadır. Bu 
vapurlar Sovyetler Birliğinin şim

diye kadar malik olduğu en bü -

yük ticaret gemileridir. Bu vapur
ların her biri dokuz silindirlik lltıOO 

beygir kuvvetinde iki Dizel mo
törü olacaktır. Sür'atleri 13,5 mil
dir. Vapurların alac•l:ı nıayi mah· 
rnk 10 bin mil mesafe kat'ına kıifi 
gelecektir. Bu vapurlar Karadellİ& 
limanlanndaa l' o• Şarka kadar 
yolda mayi mabruk almalmzın gi-

Tramvay biletleri
ne 10 para zam 
Hava kurumunun varidatuu art

tırmak üzere tramvaylarda teokmil 
biletlere 10 ar para uım yapılması 
hakkında Dahiliye Vekaletince bir 
kanun liyihası hazırlanmaktadır. 

Diğer taraftan aktarma biletle -
rin de mart ayı içinde tatbik mev
kiine konulaca,t:ı anlaıi'lımaktadır. 
Trınnvay idaresi umum müdüru B. 
M_\lS~afa Hulki bu maksatla pazar 
gun!i. Ankaraya gidecektir, 

(ı ı.eı ~ ~·r..tos ~ .... ) 
ihtimali ciddi olarak dcrpis edil -
mektedir. Romanya her tUrlü ih
timale karşı koymak için siyasi ve 
iktısadi kat'i tedbirler alm.aktadır. 
&nebilerin kontrolü, şiddetlendi -
rilmiştir. Bütün memlekette sut 
22 den bese .kadar her türlü sey • 
rüsefcr ya.<ak edilmıştir . İ.ktısat, 
her an kuvvctl<'nen otarşi esasına 
dayanmaktadır. Mısır mahsulüne 
halknı V<' ordunun ia inı temın 

için, hükümet taraf·ndan el .konul
muştur. Her sahada istihsal arttı -

nlacakllt, Gliserin istilısalitma da. 
hükümet el koymuştur, 

u ıabaJıkl kaza 
(l inci Sahifeden Denm) 

l\IAhınutpa,a, Arif paşada 1 'o da 
oturan 50 yaşlanııda Ahmet 
Ziya Çeaıbttlitaştıuı &'•çezua, 
şoför Kiumın idaresindeki ll6'1' 
hu.ı"<i plikalı otomobil kendisine 
çarpa:ak 4 metre ürüklemit ve 
bacağını kırmıştır. Yaralı ayni ote
mollille b....taneye bldırlmıştır, 

Kız ve Erkek talebe 
(1 inci SablfedOR DeY&lll) 

line dec~edecek, pantolonunun hi
zasına yapı.şık tutacaktır. Başaçı.lc 

bulunan talebeler atle tıafıfçe ba
şını pğerek seliım vereceklerdir. 

Vücudü bükmek yasaktır. Bir 
büyü&ün huzuruna giren talebe bü
yüğün bulunduğu yer ile arasında 
üç adınıhk mesafede bulunacaktır. 
Ellerini yapışık olarak yanında bu
kınduracal< ve başıyla sclhıı ve • 
r<>eekt r Kon1 raru; salonuna ve 
kütüphaneye başaçik olarak giri
lecektir. 

CENAZE GEÇERKEN ... 
Bayrak hazır vaziyette selam • 

!anacaktır. Kı% ve erkek talebe ce
nazP önünden g "<;rken duracak ve 
cephe alarak kasketini çıkarıp se
JB.tnlıyacaktır. 
Öğretmenler ta~belere bu hare

ketleri beden terbiyesi \'e diğer 
teneffüslerde ekzersiz yapmak su
retıle ö~eteceltlerdir. 

Bundan bir yıl evvel İstanbul
dan Ank:ıraya gidert'k orada eski 
6evgilisi doktor Mehmet Aliy ı öl
düren ebe Naciyenın muhakeme
ı,"'ine evvelki gün Ankara a~ rc·eza 
mahkeme~ınde ııak=ı de,·am e
dilmiştir. 

Malüm olduğu üzere Nacıyeyi 
altı buçuk oene hapse mahkum e
den ağırceza mahkemesınin ka -
rarı, hadisede taammüt bulundu
ğu ve tahkikata taalliık. cucn !bazı 
noktaların ayd;nlatılınası !uzumu 
ilen sürülerek Tcmyız mahkl'fTle
sınce bozulmuştu. 

Evvelki günkü celsede l!'Utale
asını serdeden iddia rnakıı.mı ha
disede taammüt bulunnıay14> kast 
mevcut olduğunu, suçlunun mal<
tul Mehmet Ali ile gay rı:ın"F" 
münasebete giriştiği esnada evli 
ve bir anne olduğunu, her ne ka

dar Naciyenin koc:ııı:ndan ayrıl
dık.tan sonra Mehmet Alinııı bil' 
türlü tahakkuk etmiyen evlenme 
vadinin kendisinde uyandırdığı 
ümit ve zar neticesi bu cina.yctj ir
tikap etmişse de bunun evlcmne
nirı icap ettirdiği ahlaki ve kanuni 
veciıbelere maznunun gösterdiği ih
mal ve hürmetizlik karşıs.nda es
babı muhaffefe teşkil etmiyec<'ği
ni ileri sürmüş ve suçlunun ceza 
klı!uu.nunun 448 inci ve 51 inci mad· 
desinin birinci fıkrasına öre C<?

zalandırılmasım iıit.emiştir 

Türk ceza kanununun ~ inci 
maddesine göre bir diğerin! kasten 
öldüren kı.mse 8 seneden 21 seneye 
kadar rıapse mahküm edilmekte -
dir Aneak iddia makamna -göre 
Na<1) cııuı vazıyeli 51 inci mad
tlcnıP ilk fıkrasına Ja temas etti
ğinden yukandaki maddeye göre 
tertıp ıolunacak eczanın İJ\te lbiri
nin indlrilmf'Si lflz m gelm te .. 
dir 

11uruşma müdafaalann dinlen
--n<"si için başka bır güne bırakıl -
n~tır. 

Y11na111ııar Avlonya
ya 11 kllometrede 

(l IDal -- DnMa) 
şimdi mukabil taarruz tabiyesinden 
vaz geçmiştir. 

Atina 13 (A.A.) - Umumi em
niy.et ezaretinin 12 şubat akşamı 
tar1hli tebliğinde bildiriliyor: 
Düşman tayyareleri, bugün La
~a .şehrini lıombardonan ve şeh
ruı sıvil hastanesini hedef 'ttlha.z 
etmişlerdir. Hastanenin etrafına 
da bombalar atılıınış, 7 kadın ve ço
cuk telef ohnu<tur. 

Kefalonya adasında kain Li.xurl 
şehrine de bombalar atılmış ise de 
bir güna zayiat ve hasara sebebi. 
yet vermemiştir. 

Pirc'nin 11 şubat tarihinde İtal
yan tayyareleri tarafındo.n bom -
d:ıardınıanı esnasında Tambourla 
mahallesinde bir eve isabet vAkl 
olmuş ve ev yıkıhn~tır. Enkaz al
twdan 20 ölü ve 11 yaralı ~J -
mıştır. Bunların 23 ü kadın ve ço
cuktur. 

Üç İtalyan tayyaresi diişüril! • 
müştür. 

Mangaldan zehirlendi 
' Matknda E1ı:remlıı boı:tmundakl ku-

l!lbede oluran Asım dün lcuHlbede 
,...ırtıjı mangaldan zehirlenmi, ve bil)" 
.ııın bir halde Sfulıe.ıcıp hutaneoiDe 
~ 

!) A.I.~ARDA ÇANAKKALEYE 
ı! liUCUM EDİT.F.CEKMİŞ! 

11.dra 13 (AA.) - Müstakil _____ .._. 
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Barb Ve Caıuıluk Tefrikası 

Bilen idam olu ur 
~Yazan: M. ATLI Tefrika No. 13 

Onsuz Danzigde bir dakika 
durmama imkan yoktur 

- Fakat birfey anlıy&ıIUyorum. - Evet?. 
Her Gııraviç!. Beni adeta meraka, - Fakat ... Profesörün bu acele 
hatta d~ete di4ürüyorsunuz!.. gidişinde öyle bir hal vardı ki ha-
Her Garaviç!. Gfl-ek profesör Za.. yatı için bir tehlike ııezdigıne hük-
mıu:evskiye ve gerek size .k&T§ı medilebilirdi!. 
benım ne derece hürmet ve mu.. _ Ne diyonıunuz?. 
h,.bbetim olduğunu bilirsiniz!. Si. _ Evet! . Buna ~phem yoktu. 
zi böyle Adeta perişan bir halde Ancak, profeeörun gidişınde Dan-
görünce pek merak ettığuni itiraf zigi büsbütün terked.iynr gi>i bir 
ederim!. Billıassa profesör Zamu.. hal de sezdiğim için ben de son 
revskinin böyle bir zamanda ıböy. derece te!Aşa duştum!. 
le esrarengiz lbir şekilde bana ve. Binaenaleyh ... Evet ... Belki ba-
ya Armaya bir mektup göndermesi yanında ilk dcla . Fakat bunu 
beni birdenbU,, pek ürküttü doğ. yapt•m!. Evet ... Profesörü takip 
rusu ... İtıraf ederim ki sizin böy. ettim!. 
le muhiın olduğu anlaşılan bir _ Ta.kip mi ettiniz?. 
mektubu geçiktt.rmiş olmanızın - Evet, takip et•im! Zira onun 
da !\r felakete sebep olmasından hakikaten herşe.n v '-- · "-'-d . ı O . .. , • e .,.-ru YULU.>" 
" • eyun.: nun ıçln bana ne tünt? terkedip kaçıp kaçmadığ;ndaı 
ııereyan ~lliğı h~kkında izahat ver. l emin olmak istiyordum!. 
menızı rıca ederım!. CA.rkaa T&r 

.Me:;cle Anııaya ait olduğu için - ~ - -
1
-

v~ hak1katen profesör Zamurevs... D 1111 1 de 1 r Bal
kının b6y le gar!p bır §ekil de mek. il a J m il ıı t e k 1 1 
tup go:ıderrnesinden hayrete dili- r 
tü~u:n ~çiıı <: .ıra.viçe bu sözleri sa. i 8v1111 e d 11d1 
m1mı bı.r serzefill'l<' ve şıd<letli bir 
teessurle stiyl<'mıştim. 

O anda Garaviçin yüzünün a.. 
dcl.a kul gibi kesil:niş olduğunu 
Giıroüm. 

Gö~lerı son dorece te13.ş ve 
korku ile parlam:ş, GaraYiç ga
rıp bır suretıc şaşalam.ışt.ı. Birden. 
bire: 

- Oh'. Mü h~ feyler cereyan 
ediyor, aziz dostum, ~utbtş şey. 
ler 1 dedi .. Hiç Jtimseye söyliye • 
mcdiın. Zaten . • 11uazı.ebim!. Siz 
ecnelıısıniz ... bir Türksunüz .. Za. 
murevs <ıyı severd'Jliz s.z de.. Sir.e 
söy liyoocğİnı !. 

- Fakat merakla sizi dinliyo -
rum. Her Ganıvıç 1 

Garaviçin sesi titnyordu.. 
Tekrar urkek gozlcrle etrafına 

Dikilide buğdaym kilosunu U 
kuruşa satnıağa kalkışan Süley -
man oğlu Ali Yavaş isminde b~ 
tüccar yakalanmı~ ve hemen te.,.. 
kil olunmıq.lur. Mulıakcmeı;i m.,,.. 
kufen yapılacaktır. 

Otobüste müstehcen 
şarkı söyliyenler 

Ayvansarayda SerU Kaptanın Ka
~faı yerinde çalı;:ın ameleden Cldelı. 
Ismoll Yılmazcr ile İ.mtaU Aklca;rt< 
dun Eyt;p oLobilsunde bag,ra çağır& 
ınustchce-n şark:>4.r söylem.ye bq:Ll.
mtŞlar ve lkisı de yakalanarak. hak.LI .... 
nnd:ı takibata b;;;lanmıştır. 

Damat geçimsizlikten 
kaynanasını yaraladı 
Beyoğlunda Kadlrl"r yoku$Unda o-

i:>akı.narak yaıuma yaklaştı.. turan Mihriban Eraslan dün damadı 
Ve fıdet.a boğuk bır sesle; Fikret KoPr ıle gcçuıciz!ık yUZWldon 

- Prolcsôr Zaınurevski dedi, 1 kavGa elmiş, Fikret K~r kundura 
o giın, .ı;uikast hildıtlCSinl dayar ~~'.'.!:_~• kaYT1•namu yarala.mışt.ır. 
d 

. ...~ o.aa .... tedavı a1t.ına almmış. suçlu 
uymaz o kadar tel~ ett1 kı hay- damat yakalanııııot.ır. 

ret ettim!. Bilirsin,;z ki profesör -<>----

tearübe Jaboratuariarının CD gözde s• d b' kl 
adamıdır!. Bü>ük alimdir .. .Ben 1 ır en ıre aya arına 
kendisine yalruz akrabam ~ pro- f e ı c g e ı d i ! 
fesorum olduğu için d ğU, zeki
sına ve yüksek ilmine hayranlı • 
ğ:mdan dolayı Meta tapınırıml. 

Ayrıca benim Darrz.igde onsuz bir 
dakıka durmama imkan yoktur 
da!. Bazı sebeplerden dolayı. .. 

Onun için ona her cihetçe -bağ· 
hyı.rrı ... 

Profesör Zamurevskiye derin 
bağlı! Ü nızı herkeo; bilır, Her 
Garaviç 1 

Evet ... Lıte onun ıçin ... Hi
di.se üru profcsorun tcliş elliği
ni gôrunt'e evvela <Jnun da herkcıı 
gibı suikastıen tah , ~rette bir 
kocku ,.e nefret dU) arak iuirlen
diğinı zannettim. 

Halbuki profesör daha hadi.ı."eyi 
duyar duymaz !evkallıde bir te!iş
Ja hemen lfıboratuardaki ~ göm
leğini çıkard.ı. Acele elbiselerini 
giydı.. oturup sür'atle bu size ge
tirdığirn mektubu yazıp bana ver
di ve mutlaka size götürmemi söy
ledi. Sonra hAdise yerine gitmiye 
bile liızwn görmeden l.8boratuar
dan çıktı!. Ben profesörün bu te
!aşını görür görmez ürktüm ... Çün
kü ben profesörün hususi ~ ça
lışmaları olduğunu da biliyordum. 
Kendisi benden bunu gizlemiye 
son derece itina ettiği halde!. 

Evet, hen bunu bil.ınekte idim.. 
Profesör Zamurevskinin (manyatik 
dinamo) procedesi üzermde tecrü
belerle m~ul oldtı8unu biliyor
dum!. 

Hayretle sordwn: 
- Ne dediniz? Manyatilt dina

mo mu? 
Garaviç birdeni>~ fev4ı:a!Ade 

ürkerek sıçradı: 
- Fakat ,ah, bu çalı: gizlidir!. 
- Zararı yok, Her Garaviç' Bu-

nu benim öğrenmemden bir ief 
;;ıkmaz!. 

Garaviç gayet kederli bir yüzle: 
- Ah, artı.k olsa da ne ehem • 

miyeti vac?. dedi. Ha ... ne diyor
dwn?. işte bunu ~ildifıim için he
men aklımaburncsele gel<!il. Pro
fesörün bu çalışmalaruıdan dola
yı bu suikastten fena halde ürk- ı 
tllği.ine hükmettim!. 1 

Galatada Arapcamilnde oturan 
Alı Asgar dün Mahmudiye cad • 
desinde Arifin kahvesinde otu • 
rurken birdenbire ayaklarına felç 
gelmiş ve sandalyadan yere devril. 
miştir. Zavallı adam Beyoğlu h
tanesine kaldırılmıştır. 

Doktor A. Emanuelidi 
Sirkecideki muaşcnehancslnın ıs~ 
lt.'TllAki dolayısilE" ayni aırada !ı1e-r 
kez Lokantası üzerine n:ık e:•·nişt.ır 

Beyoğlu birinci sulh 
hukuk hakimliğinden: 

Hazinenin Beyoğlu Kamerha•un 
KamavÖla sokağında eskı 41 yeni 
59 numarada Hopalı 0:.man oğıu 
Hüseyin aleyhine açtığı alacak da. 
vaı;ının cari ruruşması sonunda 

123 lira 93 kuruşun tahsiline da· 
ir verilen 23/12/940 tarihli kararın 
müddeialeyhin ikametg · >-ının 
meçhuHyeti hasebile iliınen teb • 
liğine karar v~rilmiş oldu.,llı.ından 
müddetı kanuniyesı ı:arfında itıra.a 

veya temyiz etmemz huüısaı hu· 
kilin makamına kaim olmak ÜZt're 
ila nolunur. 94oıq11 

ZAYİ - Edimlf" nskt"rlik ub u'd n 
aldı!ım askerlik tC'rhls tC"'.kere'lıt k Y• 
bettim. Yenisini çıkuraeft~ın1d2n .. i~ 
sinin bük.mü yoktur 

Ifu:.cyin oğl Hu.: y l N" 1 •"1 --Lokman Hekimin Konferansı 
Emınıinu Halkt'vın<I 
1 - Türk.iye an'at m Ktt'pleri 

mezunları cemı tının tert1p et 1-
~ konferansla Jaıı bır Pc~ı 14/2/ 
1941 cuma r.aat (18.30) d Le'· .ın 

hekım taraf ndan veni e. ır. 
Me,-zuu (Kı.ş IJl<!Vsi!T'c.,de 1 · t.t -
!ıklar niçin çogalı or? B ha • • 
ltk\ara karşı yapılacak ıhhi • 
hirler) dir. 

2 - 17 şubat 1941 pa ar C'1 fı• 

nü saat 18 de ıintv rs• prof ;~
kr;ndon Sadrrttin Celal a ıdaa 
(Halk ve teTbıve) mevz • ıı 1 ıır 

!konferans •~rilecekllr. Her ild 
konferaıv;a girlıj serb!'sttir 

ôKSüRENLERE ll TRlN HAKKı EKREM 



Y-ı l•lıentler F. SERTELU No. 29 
Cemal Paşa, Sina cephesinin kaldınlmasına 
taraftar değildi. halbuki o sırada düşman, 

çölü demir ağlarla örüyordu f 
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Ç i F T Ç i L E R E_ 
Anadoluhisarmda 54 dönüm arazi ile llkar suyu ve muhtacı tamır 

köşkü, kuyusu, ahır ve havuzu olan mahal ehven fiatla acele satılıktır. 
Müracaat yerı: İstanbul, Cağaloihı, Şeref efendi sokak No. 3 

lstanbul üçüncü noterliğine: 

•• I• 
ilotına ...... 

ıuııw. • Adlft .... 
Buowıl . . . . . . 

TeG ......... h .... 
edilen evnJu naıı:cıı,. 

1 b>cıl maclcl
..me ta fmden d.s 

Deruhte 
.ıı.n....... • -
tnfikaD B 
todl7al . 
I>erulılll 

balll:Jesl • 
Xa?1ılıilı 

- •llııı -vale va'&edllen Dtveten !eda 
Reeskont m ukabiU lllıveten tecı.. 
Yllle vuodil.., 
Hazineye 7l'P ılan •Hm Jıarııblıh 

W 8902 No.Jı kanun 
rlen tedavüle _. 

•VADS mukab 
mucibince llAv 
4llen • 

llEVDUA Ti 
U...ı Tlrtı 

. . . . 

Altm: Saf! 

18&0 No. Ju 

kilo- 8'71.800,

Jwnına ım Razı.neye 

mukoblli tevdi olu-acılan avana 
ııııaıı altuııar: 

Safi llll -Altına tahvill 
Diter dövizler 
bakiyeleri . . . . . 
Muhteill . . . . . ' . . 

ÇINAR 
1 L M i 
EDEBi 
İÇTİMAI 
MECMUA 

l Mart 941 de 
ÇIKIYOR 

M.ilftkkilim Yllkııeik Milhendis NUri Nafü ile Galat.ada, Bahtiyar hanında 
mukimler yıWielı: mılhendialer Sadık Diri ve Halit Köprücü ve Gala tada, Ömer ' 
Eteneli hanında mukim yüksek mühendis ~rruh arasında a.kd ve lmza eddmıa: 
olan 25/6/ 934 tarihli mutabakatname mucibince Manisa - Akhisar ,.,..,sinin 
nakliye müteahhidi Etemin lkit1erden heıtwıgisl aleyhıne nakliye ücret .tar- · 
kından dolay• açacatı davanın muhakemıe,ri neticesinde b~ol~ı .ı.C'a~ meba- J----------
li&in yan yanya ta.kaim olunca'1. meenıt olmsaına. .e Etemın müve-kkillm aley... -.. 
huıde İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesinde 939/338 No. lu arzuhal ile açtığı DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
(30-00) ilç bı.o ürıı nakliye ücret farkınm muhaJ<emesl 13131941 laJih.inde icra cİki darbeli dahili ihtiraklı rna. 
kılınacağına ve müvekkilim mahkü.m olduju takdırde diğerlerme nıcu edeceği .. : 

ne binaen davayı mekameyl ihbar yolunda yazdığım 11/2/491 tarihli ihtarna- 1 
men.in bir sureti Sadık ve Halide tıeblil olunmuş * de Ferruhun Anadolu.ya 

. . . j 
clttill .,., ne zaman ıel«eti ve Aııadoludakl adrmıa!n belli olınadıtı dairen.Um 1 

teblil mmuru 1arafından ban.par bildirlldltinden lıebliğ ~ lı:eytiyetin 
..... Ue iUn -'''==*=' bllvekMe cWerlm. 

İ-ulda, Bab~pıamda, Dördüncil 
Valut Hanında Avukat M. Behram Tut. 

Avulcot M. Belu1ım Tut lmzab bu l1An nilshHı dafrrd~ mahfuz nilsh•Y• 
mutabık oldufundan ilin edilmek t1ııere gazete id•nohanesi.M tevdi kılmdı.. Bin 
dııllU& 1iiz Jurk bir .. neııi Şu.bat ayının on ilrnid Çal'fTDaba günil . 

Balıçekapı 4 üncü Vakıf Han İ!'!onbul U 
çncO Noteri Hüsameııın Haydar Çamez. 

kinelerde ıslahat• hakkındaki icat 
iç:.n iktısat VekAJetınden istihsal 
edılm iş olan 22 ilk.kanWl 1936 ve 
2322 No. ihtira beratı. 

•İki darbeli dahili ihtiraklı ma
kinelerin doldurulmasında ısla • 
hat• hakkındaki ıhtira için lktısat 
Vekaletirden alınmış olan 22 ilk
kanun 1936 tarıh ve 2315 No. ihtira 
beratı. 

•Çifte darbeli dahili ihtiraklı 

makınelerdc ıslahat. hakkındaki 

iht:ra için İktısat Vekaletinden ıs.. 
tihsal edilmiş olan 7 sonkanun 1937 
tarih ve 24-00 No. ihtira beratı . 

Taf,il:ltı yazılı ihtira beratları 

üzerlerındeki hukuk bu kerre baş
kasına devir veyahut icatları Tür. 
kiyf'dt> mevkıi fiile konmak ıçin 
salahiyet dahi verileceği teklif ~ 
dilmekte olmakla bu hususa fazla 
malümat edınmek lstiyenlerin Ga.. I 
!atada, Aslan han 5 incı kat 1 - 3 
No. !ara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

TAKVİM 

ŞUBAT 1941 
PERŞEMBE 

13 
Ay 2 • Kasım 98 

Vasati Vakit Ezani 
... d. ııa. d. 

7 59 Giloq 1 20 
13 28 Öğle 7 49 
16 20 lkiadl 9 40 
18 40 Akfa111 12 00 
20 11 Yata 1 32 
6 19 lmeak 11 40 

1 
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n.Hı.nt.n 
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'8.UC.18' ... ft.lU.U'7.IO 

......... 
l!f.llMMM l'l.let..-.n 

t•MllllH,N 

YekQn ftUH.419,ü 

Türk Anonim 
Şirketinden : 

1941 - Jılortmın aelcbbıe; c... 
ID.lrRC günü 18at 11 de sııı.eı 11-
Jcezı Bahçekapı Taşhan beşinci kat • 
numaralı Daireli• Adi ıutttte loplana
<&k olan beyrti umumiye içtimalDll 
llrlıetln b'-darlan davet olunur_ i,. 
bu ıçtimaa iftira!< etmek lçln gerek .., 
oaleten ve cerelı: vekAleten şlrketııa 
m az on hiueıaine sahlp b.i89edarlana 
mez.kO.r senedab veya bunu müabit .,.... 
ulki ,.._.,,.ı içtimadan bir hatla evvel 
JPrlret nıerknme tevdi ile mulrab~ 
dilhullye v.u1lkası almaları rlcl oı .. ..... 
B.ıwıuıel Jıllulı.entı 

1 - lffO İf ,.uı --'lıt . o .... 
ııabına alt idatt mecU.ı ff n ralılp 
raporJannm okunması ve tasvibi. 

2 - 1940 iş ıı)ı billın~o, lı:Ar ve -
rar hesaplarının okunması kabul ,,. 
tasdiki ile idare mecllsi ıbalannm 
murak:ibin ibran . 

3 - 1941 İf yılı için muraldp ın• 
bap ve tayini ve idare mttlli:i Azala 
nın Uç ııeneyl lkmallen hueblle ..., 
mulı:aveleoameoln 26 mcı ınaddeahıl 

tevfl1ı:on yerlerine 7enlden Aza ln~ 
bL 

4 - İdare meclisi Azalan balr.kı -
suru ne muralı:lp tahalsat·nın tesbltL 

a - idare mecıı.ı ba1annuı ~ 
muamelAlı ticariye ile m•ul c11a-ı 
bir şlrlı:ette phsen -·uı ha ..tall1111 
dahil olmalanna izin verilmeol. 

ZA yt - Fen Falı:1llte&bıden abd 
oldutum paııoyu uyj ettim. Yen .... 
aıeca.IJ•dın emlUldnio hükmü 7oktus. 

--=--

P. S. N 
4975 

... rtt!ıl BiLGto 

1941 fkrarniveleri 

T. İş Bankası 
1941 B.çlk 

Tasarruf hesaplan 

İkramiye planı 

l •det ~000 Lır .. .a. = 2001>.- LJra 
3 > 1000 > == ~000.- > 
2 > 750 > = 15CO- > 
t > ~o • = 2000- > 
8 > 130 > = 2008.- > 

35 • 100 > =- 3500.- • 
80 > 50 • "'- 4000.- > 

soo > 20 > == 6000.- • 
KOJldı .lfOr: 4 Şubat, 2 Mayıs. 1 Al'w
lol. 8 J.luncılqri.ıı tarilıleriode ya• 
pılır. 

Fııbrikamd dahlll hallan için atın alu....,ak •10.000> metre mUuıbı 
balası. kapdlı ı.art ur;ulu ıle mi.ın•k.aa.aya konrnu,tur. 

ı - Taşın muhammen bedell ubamızd.l teslim T. L. 20000.00 <yf , ml 
liradır. 

2 - Eksiltme 20/2/941 Peqembe ıonn - 15 ele Xarabülde m 
Ticaret MüdUrlütllnde 7apılacaktır. 

3 - İsleklilerin elaıillm<1• ,ır.ı:ıllınrlerl ~in tftllf ınelttuplarlle 
clSOO• liralık muvakkat teminat mektub ınu e-k~ıltme ıtınünden bir &lin 
kadar komiQ'on JVuetine tevdi etmeleri ıınmchr. hin olunur. 

A - Tq sert Juılker clnalndm ve 3 - 1 anthnetre lı:utnmda o 
B - T..., abamızda ,_., yerlere flCllrlW balinde llıar edlleceklb'• 

C- Sahaya yevmiye asgari .50. M3 tıalııst tqı sevki mecbu 

Türkiye Demir ve Çelik Fa~rikalart 
Müessesesi Müdürlüğünden : 

Fııbrllı:alonmız kin ııatm o!ın-->r 30.000 ..,tuz bin> tıoı:ı lı:iıeç tap 
urf ... uıne elı:ailtm<1• konm111t~. 

ı - Tqın muhammen bedeli T. ı.. 411000,0CI clı:ır1< bet bin> llndtr. 
ı - İlı:alltme 28/2/1941 c._ ,ııtıil -t 15 ele mU-miz Tlnıret 

bllrosanda yapılacalı:tır .• 
ı - İateklilerin elı:sillmeye lh'el>llaırlerl için tallf melıtuplarlle 

<1375> llnWk muvaklıot leminot -tubunu W71l olı:çeııinl elWtlnM 

den bir ,ıın evveline kadar Jı:onılaycm riyL'<'line lndl etmeleri !Asımdll'• 

f - Klnç _..... •it prlnlııne ebll!eriııe poıuız olonık !stanbukl• 

- ..-ın• Makanda SGmerbanlı: unıuaıl aılldllrliitüDdea. 
-.a ımla - mMOrtnaa.ı. ~ ...... ..... 


