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wı Bqanıban'lri: ETEM tzzET BENİCE EN SOR TELGBAFLABI VB BA E LIB v A A Q ZET 1 

BERLIN 
görüşmesinden 
SONRA .• 

Hitlerle Svetkoviç müli
kabndan .onra Alınan
larla Yugoalavlar aruın
daki münaaebabn ne aaf. 
haya girdiği aydınlan
mamı br. Nqredilen teb
liğ müıbet veya menfi 
hükümler venniye mü
aait değildir. Yugoıl •· 
yanın bitaraf k imayı 
temin etmit olması ibti
m Ji de b~ dahil
dir. Bilh ıaa lngilter~ 
nin Sofy da nqrettiği 
deklaraıyonun Sırplar 
ÜUl'inde de miieuir ol· 
JIJ&ll ihtimali vardır.. _ ..... , 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE · Arn• ti faaliyet te bohma lngilb ptlotlan 

B ıkaıılard ki miicndelenin mih· 
ra~ birinci safhada, İngiltere .ve 
Al uyanın, B ikan devlette;ı.ni 
ıi;. i tesirlerle kendi jnıd~len ·~; 
tikametine evk tmek tqkil ettig 

anlaşılıyor. os1 , e Bul-
Almanya; Yug aV)• 

• hakkında Çekoslovak~ a, 
garı tan . il . de 
p 1 A vusturyn mısa erın 

0 onya, tb"k et 
gö terdiği taktiği ayne~~n ı . • 
inek yolundadır. Be.r ıki dcvlctın 
hudutlarına asker yığnıı hr. Ro • 
llıan ada tki yiiz binden fazla Al
... y k . •ardır Avu turyada 
aaıan as erı y • 

da be yüz bin kişilik bir.ordunu~ 
tahnş!iit ettiği haber verılmek~l 
d' k • tazyike doynııan -
ır. Bu s erı nda Bulgaristan 

ntan yni zan1n d ya, o lynsi tazyike e 
\'c Yugoslav) oyı s . bl""f cnntaj 
bo~ k h r türlü o ' r-5111a ta, e d Bu taz· 
\'e tedhi i kullannıakta ır .• 
Yik " tedhi in istihdaf e~t.;~: ~ncic~ 
her iki d vlcti de ken 1 ıgdıan 01 
t • onınanYtı • 
5lım lmak • ....., ı 

dukt "b. bir Bulgnr ve Yugo av 
lı . t gı ı, Buna muka· 

Yunan ordusu 1 İngilizler Siyam 
ÇETİN BİR hud dunu 

muhar eden geçecek m · ? 
ONR ••• 

Mühim bir kög 
zabtetti 

Atina 15 (A.A.) - Röyter a3an
smı.n muhabanne göre, Yuıum 
kıt'alan Pogradeç'in garbinde ve 
Skwnbi nehri civarında, stratejik 

(DevamJ: Sa. 5, Sü. 3 ~) 

Hğ e böyle 
r i h ti al 

o 

H olanda gemi
/eri dönüyor 
Bangkok 15 (A.A) - Al:!Jıd:lld 

mi ıeblığ neşredilmiştir: 
Muhtelif kııynnklardan gelen hnbcr-

lere glSre, lngıh:z. llSkeri kamları Si
yam ile Malezya ve Birnı:ıny:ı arası -
a.ıkl hududa bava, knm ve deniz kuv
veUcri gcllnnlşlerdır. nu da, Büyük 
Briuınyarun Szyam hududunu g~ 

(Devam: G, Sil. G da) Ukfrmeti kurmoktır. ı t 
b f aı· ti ve e-il; ingiltcrcnin a ıye d ıctc 1-----------------------------
digi de a fldirdır. Her iki t;hişi
de, Almany ın tazyl ve . H a 1 c zla -ile llldırı etmemelerini t \'5ıyc :y; 
leınekte ve t~avüd bir hare e 
kar ısnıdn Juıldıklnrı \'C mfida;~~· 
Ya lmyulduklım tııkdirdc kcıt ~ • 
ilin de elindeki hfifün lnıkanl:ır 
Yardıma kosııcnğııu bildirmekte.· 
dir. Göriilii~·or tel, fngiltC'_rcnın 
rnıı'k adı, her il i de,•letin hıtnr f 
kalma un Alman i til& ına fır ı;ıt 
vermemeJerini temine matuftur. 
Ahnanyamn hed«'finl de her iki 
devleti kendi niuun, kt-ndi n~fuz 
Te 1 ı:aline nlmak te kil edıyor. 
Şimdi, bunun mücadele i )lapıl • 
tnnktadır. Alman~ a yapabileceği 
h~ türlü süslü ve ~nr.!p ,•&itlerle 
beraber; yine her türHI t .. hdlt, taz
Ylk \•e tedhişi yapmrşhr ve ynP .. 
ntakta devam e) Jcme.ktedlr. Ro
ınabyada ~e Yugoslavya huıhıtb· 
rında foplnn•n ordulnr da birlnd 
pliindn bu nıak at üzerinde sef rr• 
herdirler. fngflıereye gelince: fn· 
gOterc ae Bulgari tn a ve yug08-
lavyay &Öylen ek herşeYİ söyle
nılftir. Çör~il, 600 nutkunda:. • 

fabrikalar lüks eşya yerine, lü
zumlu ve ucuz ınal yapacaklar 

- Bit raflıll'Jnız ihliıl edıldığl 
takdirde lstitbn kıır~ı hirlc fniz. 

}la ah ucuzlatmak için alına • 

k 
Yenı. tedbirler meyanındtı, sa-

ca Y i · · lük yi nesscselcr mızın s ve 
na··ı n~vvi mı:ımulAlt.an ziyııde hn1· 
ınu e d 1~ 1 k ızın en .ziya c uzumu .') an 1:nan nnnl etmeleri de bulun -
m ktadır. Btı maksatln dün Ticaret 
~ası urnumf katibinin reisliğındc 
Ticaret Odasında bir toplantı ya
pılmıştır. Bu içtimada umumi ktı.. 
tip fabrıknlnrımızın ~er şeyden 
evvel her sınıf halkın kullanabıle-

ceği çorap, fanila, kumnş ve göm
lek imal etmeleri lüzumunu teba
rüz ettirmiş ve bu hususta fabri -
katörlerdcn söz almıştır. Fnbı ıka-

:törler önfunüzdcld bfata iç.nd O. 
daya bir rapor vereceklerdir. Bu 
rapor fabrikatörlerin de iştirak 
ettikleri bir komisyonda görüşü -
lecek, hazırlanacak alk tipi nü
muncler <le Vck€ı1ete gönderile -
cektir. Böylece fnnila, corap ve ku
maşlar üç tip üz rine yapılacak ve 
her t.ara1ta en yni füıtla satıla -
caktır. 

Diğer taraftan bütün yerli men. 
sucatm da ucur.Jntılmn ı için ··ah· 
Şlhnaktadır. Trikotaj mamuJtıttan 
başka kumaş sanayii ll:ı rinde d 
tetkikler yapılmaktn, İktısnt Ve -

(Devam: a. 5, 6 • fl c!a) K d. · · ı filen en ınl:ıi müdafnn n1ının 
ort ya koyunuz. Bu tul dirde ize 1----------------------------
Jardnn <'de<."cğiF.... ( 60 yaşında b J• r 
Dediği gibi, Sofysl.t diin ne~re-

di1en detdiirns'•on da fevknlııde itı:-========-==ı;;ı,;;~ k d • 
dikkate vnndır. fngiffcre, Bul - Terazinin bu ke- iZ mer 1 ven-
rar~tnna Atman askert girer gir-
nı 7! d.-_rha1 siyasi ntüna batım f l;'>i de ver d e n d .. ş t Ü ! 
kesecctrinl ve icap eden hcT tiirlü Önüne rı;ı elen ruyor ve en-
tedbiri almnkta serbf'St bulun ca• di eler ir noktnd toplnnı or: 
tını nçıktn öyliiyor. Bunun mana· _ Bulgari tan ve 'Yu osl v a 
ın a lkitrdır. Bulgnristnn, 1ngiliz A)man)aya boyun eğecek, ona 
bava kuvvt>flerinin faoliyefine \'C tcsliııı olacnklnr mı?. 

(Devanuı a. 5, SO. ! de) Bizim mabuda bu wruyu ben d 

HAFTALI 
Askeri icmal 

A•kerlik miitehaasıaı
mızın haltanrn askeri ha
rekatını tahlil ve tenkit 
eden ba mühim ycızuını 
4 üncü sayfamızda oku
yana.ı •• 

açtJm da 0 , şu cc\•abı verdi: 
_ Fakat, Bulgarlar \'e l'ugos • 

ln\•lar için tcrazini_n ~ir de .öh~.r 
kefesi vnr. Yani, lııgıltcrcn gu
t'endirmek, İngiltere ile hnlihorp 
\'aı.i)·etini kobul etmek. Ac:ıbn, 
Yugoslav ve Bulgnrlor bu noktayı 
do gözönünde tutmak mecburi • 
yctıııi hissetmiyorlar mı ve ctmi
ycceklcr nıi, sanılıyor ki, hep SC· 

nin sorduğun sual:n ccubı crnş· 
tırıll\·or Bir de bu keCc \'C onun 
istediği 

0

k ru e mes'uliyet \"ar!. 1 ... 

Bfr 
ka 

tr m ayla da 
OD Ç ıstı 

Bnkırköy{lnde Ce,•ı:ılilrte Ebüulya 
('ac\desınde 5 numarada oturan Çorlu
lu 60 yaşında Tuh::ın kw E\k:ot.ıa 
mercuvcnlerdcn dlr.inıuş ve sol ayoğın-
dan yaral:ınnrak Balıklı Rum luıstnno
sinc kaldınlm~ur. 

Şevki Uçonn ld::ır~lndekı 3968 pl!ıko
Iı kamyon lçınd :ı lon odun yi.I~ tl ılc 1 
Dolmnbahce e dd ındcn ı:cçcrkeıı \'Hl 

msın Hayrının kullıındıgı 238 numnr.ılı 
Bebek - Emlnönil tnımvayı ile n üsa
deme etmış vfl her lkıslnin de 6n kısmı 
ba!ıtçe has:ırn u rnmışur. 

D ğcr taraftan Oruıköypc oturnn Sa
fıvc mnındc bir kudın da tramvayn 
b~ n K ıaterkcu 1cnallk eUp ya.ruWı- 1 
~ur. 

Muhtelis! PAM(.!K 
veznedar i P L i G i 
Clball fabrika ı vez
nedarı tev 1 e&Wdl 

İnbhınrler f da resinin Ciball rlJla. 
eı vemedan B. Hllııeyln oğlu Gilnçıer, 
5000 liraya ynkm ihtlliis yapmnk su
cu ile dün 3 fincil Sulh Cezn 'Mnhk 
mcmne vıerilmt,, ve sorgusunu nıuwa
lup tevkif olunmuştur. 
Mumı:Ulqh Fabrika dcfterlcrindo 

tahrifat yaparak bu iıhWftsı işlemiş ve 
evindeki aramada da p;ırnnın blr kıs
mı bulunmu~r. Mumalleyb ınıçunu 
itfraf ctmlşUr. 

Yeni Profesör -
ler tebrik edildi 

Yeni prof esör1erimtzdefl. kıymetlı 
doktcw6 mütehassıs B. Muzaffer 

Şevki Yener 

Dün, doçentlikten profosörlüğ 
terfi ettiklcrını haber verdiğimi% 
22 genç ve gtizıde ilim adamımıza 
terfıleri tebliğ ve kendileri tebrik 
olunmuşlardır. 

Bunlardan bazıları on!crnns 
vermek üzere dün Anadoluyn git
mişlerdir. Bu kere profesör olan 
kıymetli doçentlerimizden biri de 
dahiliyeci Muzaffer Şevki Yener
dir. Mumaileyh şeker ve kalb has· 
talıklanndaki mesaisile kendini 
tanıtmış kıymetli dahiliye mütc -
hassıslanmızdandır. Mcktooıni bi
tirdikten sonro m<'n11Pketimizde 
dahili hastalıklar üzerinde ihtisa
sını ynpıp Avrupny gitmiş ve beş 
sene orada ihtisasını ilerletmiştir. 
Avrup dan nvdetinde müstnkilen 
hastnne fefliklerindc çalıştıktan 

<DDel'aın: Sa. S, Sü. G tc) 

Cezalandırılan 
taksi şoförleri 
Yakalanan iki dilenci 
kadında da 10 ar lira 

p ara bu 1 u n d ul 
2164 ve 1660 numaralı taksi otomo

blll<'rinhı taksimetrek?rlnln bozuk ol- 1 
Çuğu g3rillmilş ve cCatalcoJ 15> pllıkıılı 1 
otomobıl şoforü de ehliyetsiz olarak 
çalıştığından ve ııyr.ca 12 şoför hak
kındn da muhtelfJ bclt'df sutlard n ce
za zaptı kcsılm16tlr. 30 kişi de trum
vnydan nUndıklnnndan J rer lirn pnra 
ccuısına ç:ırptırılmış!Jlrchr 

Dil.ENCİ KAD~~ 
Dünkü koııtrollarda ?.ülfıi kııı Asi. 

7e VP. İsmail lra:u Seher adlarmd 'fcl 
dllt-n<"I l<ndın Yakıllıınmı la~dır. Orer
Jerfnde ZO ~rz liran yakın para bulun
nıQ,Jtur. 

lr tavzib 
Değerli ta rlhı;i Ostad Zi111 
Şakır dıyor ki: 

- C:azetenlzde tefrika edil
mek fizerc h zırladıgım 
cNtısreddın Hoc:u eseri, ay-
111 ıstmlc bugüne kadar ~ık
mıe bir ~kım derme catma 
kıtapl .. rt.1 hıç bir alı.'ıkıısı 
yoktur. Btr iki gUnc k.ıdar 
tefrikasına başl nacak olan 
bu eser, yepyeni bir tnndn 
yn~ılmıı;, büyuk Türk filo
ı.or, {ılım ve mız.ah san'alkftrı 
Nnsn>ddın Hocanın h yal ve 
e prllerlnl en c nlı bır ek.il
de anıatmnktadır. 

Alım atım ı ı 
S m rlJanka ver idi 

Pamu ipliklerinin almı satını 
işi dün neşrolunan bir lrnrnrname 
11e Sümer Banka verilmiştir Ban
ka hariçtf'n de'! pamuk gelırtccek
tir. Bu işi görmek üzere İktısat Ve
kaletine l milyon liralık mütt-da
vil sermaye verilmıştir. 

HARP SANA Ylİ 
Diger taraftan Ankaradan bil • 

dirHdiğine göre, 'lürkiyedc kon -
trole tabi ve harp malzem i ya -
pan hususf snnııyi müesseseleri lis· 
tesi Heyeti Vckilcce tesbit edil -
r.ı4;tir. Listeye göre tayyar top. 
zehirli gaz, kasatura ve mühim • 
matı hnrbiye yapan hususi miıes. 
sesler devlet kontrolönüne tabi o
jacaktır. 

Reisicumhurun 
valide eri ''e 
çocuk a ı a

o n uy o r •• •• raya 
Reisicumhur isnı t İııö11iınün 

valideleri ve biraderi bugtln saat 
15,15 frenlııl' il:ıvc edilecek hıı usi 
bir vagonlu :'}Clıriınizdcn Ankar • 
ya gideceklerdir. 
K:ıynk sporları ) apmnk mal • 

sndile şehrimize gelerek Uludni;'D 
giden Milli Şefin ogullnrı Ömer 
f nönii ile knrdc ; de Hilcciktcn ay

' ni trene binip Anknray dönecek-
lerdir . 

Ce ubi Afrika 
k 1vvetlerinin bir 
muvaffakıyeti 

Nnirobl 15 (A.A.)- Resmi t b
Uğ: Cenubi Afrib:n kU\'\'etleri şar
lô hal) an Afriluısıııdn Afın -.du 
hal~ an karnkolunu z ptetmlşl~r
dir. Diişnınn gnmizonunun mlihlm 
bir kısmı 10 şubuttn yopılnn ~·d· 
dctJi hn\'a b mbardımanı üzeı :ne 
ç kilmiştir. :Mühim ıiktnrd m ı. 

:ıeme ve be zırhlı tomobil igti ~ 
nam edilmi tir. 

+Kahire, 11\ (A.A) - Libyada h!I n 
ve her ikisi de İtaly, n tayyare mcydn
nı olan Bemln da 10, Bcrtnda 40 l!· 
tlm:ıtden s.-ıkıı İtnlyan tanarclcrl ö
rüLnfistür. 

Bir heyelan yüzünden 
Bornova susuz kaldı! 

İzmirden blldirildi in gör , 
Bomovnnın Çam öyilnde g'eni 

bir sah;ı dahillnd heyelan olmuş
tur. Bu hcyel n netic<'ri l;me suyu 
Cesisatı bozulmu v Bornova m
suz kalnııştır. 

İnor· iz filosu ba
zı düşman gemi .. 
lerini zabtetti 

-----
Londra 15 (A.A.) - Bahrive 

Nazırı A, ksander dün beyanatta 
bulunnra' d<:mı Ur ki: 

• İngilız donaıunası, dün, bazı 
düşman tlcaı et gemilf'rini yaka -
lıynrak mü ad ere etM şttr. Fn kat 
şimdilik bu hususta !aLla lrusi -
lat vereını) eceğım .• 

Blngazl O.zerin e 
Kahire 15 (A.A.) - Alman tay

yareleri Bınrazıyi bombardın an 
etmiştir. Sivıl mesk nl rd baı.ı 
basarlar olınustur. 

Salzburg mü .. 
lika tından 
bir şeyler 
sızmadı 

Yugoslav Nazırlan 
Belgrad'a döndüler 

Hitler Yunan· 
lıları korkut-
mak istil]or 
manlar Bulga

ristana girer e, 
ng"ltere Sofya 
ile m··nas bet" 

ke ecek 
Yugoslav~ o Baş\ ekili Svet • 

koviç ile H:ıriclyc Na:r.m l\la.r
koviç dün üğledcn sonra b -
susi tren\erile Sulzburg hri-

Yugo la\•ya Naibi Prens Pol 

e gclmf le.r ve ista• yond Al
man Hariciye l':azırı l•'un lti'>
bentrop t rafındnn knr~ılan • 

mı )ardır. (De\-:amı: 3 lııel J".fııda) 

t 
Sar oş ukla havuza düşt ·· ğü zann 

diliyorsa da, bazı şü heler va 
DUn Zincırlikuyudn Gu1tepc uno

su yanındaki btr b hçcnin hııvuzund 
bir erkek bulunduğunu yu-
nu:ıtık. 
Yapılan bhkıkatt:ı bunun B<.>yoğlun• 

d Kuçükbayrom sokagında 31 numa
rad KUım ısınındc b r knbVCCJ oldu-
tu anl3sılmıştır. KOzım evvclld gec 
knhvc<;ını erken kap ~ v Nıy zl, 
Haydar, Şemsi, Bedri is.imi rinde dört 
urk dnşlylc bırlıktc bazı yerl rdc Ye 
Cillt.cJXJ ı:nmoaunda lçml~tir. KAzım 

Bir dok or hakkındaki 
iddia tebeyyün etmedi 

hmu memlckd ha truı 1 miitehae
dnk&or lhs:ın Eklnlıı; bir ha.! su 

vcrdlfı 1 lira v~ a p aa bola.-
)'UZ ııe ttığı ld la alunmo u. 

Bu huBUs1a 7aıı1J;m taWıJk ı o -
lenmiş ve ldd.anuı y rsb old u 

lafı! mqtır. 

Doktor B. bısan Ekhıbı tekmil İmıtt.
tllu ralı 

te-ma7lb ctmlt bir muıdı 
da tebcnün ederek 

ÇERÇEVE 

blr ornl k gn?.lııodrin cıkmış ve g ı 
miitir. Arkada lnrı c : 

- cBl7.ı ttı! > dıy otomobille 
7oğlur n doıımilşlerdır. 
Kazım çok arbo oldu nd n 

zinod n çıkt .tan nra havuza d 
tahmfn edihn~t dır Fllltat 

doktoru din morga knldınl 
JQzum görm(btilr. Du lüzum h d e 
bir clnnyct ihtlmnlıni g tcrm kkdir. 
Tnh.'tlktn ehemmiyetle devam olun
nuıktndır. 

amık emalı arısı 

Evet, Namık Ke alin 
Mubtcşe.nı bir meçhul!!!. 
Şimdi be bunu birk ç tu 

içinde ve bir tnobralu r t'i • 
yetile l&bat ed ceğim: 
Namık Kemalin aile hayab 

v abıs hu usiyctlı-.ri ha kan
da bize kaymık teşkil edecek 
ycgfın er, ()ğlu Ali Ekr min 
(Namık Kemnl) adh eseri_ Bu 
Httd , nouk l{cmnlin u,.c;ağı 
(Kara Veli ağa) dan, bir ç 
lık boca ı (Şakir efendi) ye, an• 
n a n · ( dum ) Hanım • 
dan, üvey anne i Duriye U nı· 
m kadaı- en J kın ve en uzak 
mün betleri teker teker re 
medildiği haJd , NaıuJk rema-
lin rcfil a it, im, n 
cisim, ne nesep, n meşrep ha· 
linde hiçbir 1 ret )oktur. Bu 
hu u tn bizzat oğlunun, kosko
ca blr knlabnlı.k içind portrul 
yapılan Namık K malin rcfikıı-
ıno it noktay yı dıfı boşluk 

ve kar nlık, tclsfr kabul eder 
mi hiç?. Eski hayntmızda k d1-
n me\ ki verilmediği bu husus
ta :ıerr ce değer ifade etm 
Namık Kem lin, aradabir bazı 
uyların ayet t· 

:t-.~CJP 1''AZIL 

tiği b ba ının ibind rısına. 
ynni üvey onn ine knd... ca 
tı:ııık münnsebetlcri biz tnnıtıl

mı dn karısı niçin i mal ~dil· 
i~?. 

Güzel san'ı:t nnnıına, hazır • 
lnnmı nakil hünerinden baska 
tek ıııaı ıfcti olnuy o bir çok 
kalem, Namık Kemal mc\Zu • 
unda işte yalnız Ali Ekrcmin 

Tshii bu crlcrd de Namı• 
Kemnlin kansı bohsind il 

kO<'.amnn h !!. 
Namık Kcnml mcVEuundn nır 

ve yegane ciddh·ct ve ha~·ıdyet 
sahibi monografyo ve biyogrof· 
ya tetkikini mc~ dıınn g<!tiren 
kal •rn. Sadettin Nüıh ttlr. Na
mık Kemalin oyun it hu u
. i;:vctleri en fetin cm ldcrl v 
sihlundITan v bana bol bol 

ayna t kil ede S dettin 

(Dev • 



"-------

l Garsonve 
çıraklar 

MÜSTEHCEN 

ŞARKILAR 

Eyüp otobüslerinde müs
tehcen ıarkı söyliyerek yol· 
cuları, rahatsız eden iki kiti 
yakalanmıı ! 

Eyüp otobüıü olıun, Şiıli 

otobüsü olıun, hangisi olur
N olsun.. Müstehcen prkı 
ıöyliyen yakalanıyor da. 
mü:tekreh otobüs neden ya
kalanmıyor?. 

Zannetmem ki, söylendiği 
iddia edilen müstehcen ıar

kılar, kuvvet itibariyle, oto
büslerin müstekreh ohıtun. 
dan daha üıtün bulunsun! 

EDEBi 

MECMUA 

Yeni bir edebiyat gazetesi 
daha çıkıyormUf 1 Bir de, 
bizde edebi hareketler görül
müyor, derler. Yeni mecmu
anın adı Çınar imifl. 

Ne hikmettir, bilinmez, 
bizde, ne kadar edebiyata 
dair kitap ve mecmua çıkar
sa, hepsi nebatat ilminin bir 
ııhlahını isim olarak alır. 
Vaktiyle çıkmıt edebi kitap. 
lardan ve mecmualardan bir 
kaç isim sayalım: 

Çınar, ağaç, çiçek, demet, 
lale, zambak, gül, güliıtan. 

Bizde edebiyat, edebi zevk 
deği~ daha ziyade nebati 
zevki uyandmyor, galiba. 

PROST'UN 

DERS/ 

Şehrin planını yapan mü
tehaaaıs mimar Prost, Aka
demide ıehircilik dersleri 
vermiye baılamıı! 

Sayın Prost'un, ders ver
miye baıladığını gorunce, 
yüreğim ağzıma geldi. 

latanbulu imar edecek, ve 
bu, bütün Türk ıehirleri için 
bir den olacakh! 

Eyvah, yokN, profesör, a
meliyattan vazgeçip, ııı na
zariyata mı döktü?. 

iŞKEMBE 

ÇORBASI 

Belediyenin, ıehrin muhtelif 
yerlerinden aldığı iıkembe 

nümunelerinden bir çoğu bo
zuk çıkmıı! Allah Allah .. 
ıimdiye kadar boyuna bozuk 
ifkembe çorbası içmiıiz do, 
farkına mı varmamıtız?. 

Bir arkadat ıöyle dedi: 
- lıkembe çorbaıı gece 

yarısından IODl"a, hatta sa
baha karıı, fazla içki alın· 
masını müteakip içilen bir 
nesnedir. Maksat, kendine 
ırelmek, ayılmaktır. O saatte 
insan, iıkembenin bozuk o
lup olmadığlDJ ııaaıl farke
der?. 

AHMET RAUF 

18 yaşından aşağı 

olanlar bazı işlerde 
çalışamıyacak 1 

Şehrimizdeki birçok gazino, lo
kanta, birahane, kahve ve ~ı dülc
kinlarile mahallebici, pastacı ve 
mümasili yerlerde 18 vaşı.ndan kü
çük müstahdemlerin çaJ.ıştırıldık:· 

!arı görülm\4tür. 
Belediye reisliği; hıfzıssıhha ka.. 

nunun bu husustaki maddelerine 
istinaden bu kabil yerlerdeki müs
tahdemkrin vaziyetlerini esaslı 
bir şekilde karar vermiştir. 

18 yaşından aşağı olanların gar
sonluk, yamaklık ııKıi işlerde çalış
tınlmamaları hakkın<la şehir mec
lisi azaları arasında da kuvvetli 
bir cereyan vardır. Beledive reL~. 

ı üi tetkiklerini sür'atle bıtirccck 
ve bu hususta yeni zabıtai bele -
diye talimatnamesine bir kayıt ko
vacaktır. Tetkikler sehir mec!i -
sinin bu devresinde ikmal olunup 
hemen şehir meclisine verilecek • 
tir. 

* Bugünden itibaren francala 
fiatlarına 20 para z.aım olunarak 
17 kuruşa çıkarılmıştır. * Ankara Bahçeli evler koope
ratifi> Kartal Maltepesinde 700 dö
nüm arazi sat~ almıştır. Burada bir 
pliıj şehri kurulacak ve ortak me
murlar izinlerini yazın Ankarn -
dan buraya gelerek geçir<'cekler -
dir. Bu arazide kliip, gazino ve te
nis yerleri de yapılacaktır. * Şehir tiyatrosunun 1941 mail 
yılında da devam edeceği tahmin 
olunan bütçe açığını kapamak u. 
zere belediyenin 1941 mali yılı 

masraf biitçesine 38 bin 500 lira ko
nulm~tur. Konservatuar için de 
91 bin 364 lira ayrılıru§tır. * Belediye bu yıl e.ımaf hasta -
nesine ve Dar~aka cTiırk o -
kutma kurumuna• beşer bin lira 
yardım edecektir. Topkapı Fıkara
perver cemiyetine de bin lira ve
rilecektir' 

TiCARET V• SANAYlı 

* Madeni eşya birliği emrine 
açılan 800,000 liralık akreditifler 
ithal edilecek mallar için Ameri.. 
kan firmalarından birliğe bazı tc.k
lüler yapılmıştır. * Dün muhtelif memleketlere 
270 bin liraltk ihracat muamelesi 
ka)"dedilm~tır. Bu meyanda Al -
manyaya hurda incir, Romanya, 
Bulgaristan, Yunanistan ve talya
ya taze balık ihraç edilm~tır. * İktısat Vekaleti sanayi tetkik 
heyeti reisi B. Şevket Süreyya 
şehrimize gelmiştır. Burada muh
telif sanayi erbabile temaslara 
başlam~tır. 

MOTEFERltlK.ı 

* Eski bir kin yüzünden İ:cınir
de Turan Ali adında biri Gaziler 
Caddesinde sıvacı Hakkı adında bi
rini altı kurşunla öldürmüştür. * Gemlik kazasının Amıutlu 
nahiyesine bağlı Koyundere çift -
liği hissedarlarından Mehmet, 
Mahmut ve İdris kaptan arasında 
kavga çıkmış ve Mehmet İdrıs kap
tanı ağır yaralayıp Mahmudu öl
dürınü.ştül'. 

Son Telgrafın Edebi r efrikası : 29 

BİLLOR KÖŞK 
BÜYOK AŞK ROMANI 

SELAMİ İZZET 
lınn1 dakika hiç konuşmadan 1 

dnroular .. Nihayet uzaktan bir 
korna sesi duyuldu, şosede bir oto. 
mobil göründü.. 

L man iliklerine kadar ü.rperdi: 
- Geliyorlar! .. 
O'omobil var hızile köşke ya.lrla· 

~ı;ordu: 
Haydı içeri girelim. 

S.ılona gırdiler ve biribirlerine 
sarı arak, çarpıntı içinde bekle • 
diler. 

O:otnobil kapıda durdu, bahçe 
kapısı açıldı, sesler duyuldu ..• 

Afife mırıldandı: 
- Korkma anne ..• 
Leman aşağı indi, tam zamanın· 

da vet~işti. cvakie banımefe:ıdi» 

köşkün dış merdivenlerini çkııyor
du. Üstünde ayaklanna kadar u
zun koyu kahve rengi bir yeldir
me, başında siyah başörtü vardı. 
Kaşları çatı.le, yüzü somurtkandı, 

Cemal: 
- Anneciğim dedi, ~~ Leman.. 

Bu da kızı Afife ... 
Leman evveli ilerleyip Zehrayı 

öpmek istedi, (akat kadının irkil
dığini farketti. Bunun üzerine elini 
öper gibi yaptı: 

- Safa ge'Jiniz ... diye kekeledi 
Zehra h<>mır:rdandı: 
- Hoş bulduk!. 
Cemal annesinin koluna girdi: 
- Yürü anneciğim ... Yoru~ 

ıaındur, merdivenleri çıkarken yar-

Günün meselesi; 

Evvelki aktaın, Maraşın kurlu • 
hış yıldönümü münasebetile, Şev
ket Süreyyanın radyoda yaptığı 
enteresan ve güu! konU§mayı din
liyordum, 

Ofisin yapacağı 
yeni un stokları 

2 milyon 
yeni çuval 
Hindistana ısmarla
nan partilerin ekseri
yeti Basraya g e 1 d i 

Bakemfn u B iiı,, 
Yazan: Ahmet Şükrü ESMER 

Hatip, kurtuluş bayramı dolayı
aile, bu Türk şehrinde yapılan ge
çit resmini canlandırırken, askeri 
lı:ıta'lar, mektepler, teşekküller ar
kasından, yığm yığın, halk kütle
lerinin nasıl geçtiğini heyecanla 
anlatıyordu. Bir yerinde: 

Bazı yerlerde ihtiyaç fazlası hubu
bata el kondu peşin para ile alınıyor 

Alakadarlara gelen malumata 
göre, bir müddet .evvel Hindistana 
sipariş edilen iki milyon yeni çu
valdan mühim bir kıs.mı Basraya 
gelmiştir. Bu mallar yakında mem
leketimize nakledilecektir. Böyh!
liltle çuval sıkıntısı tamamen or -
tadan kalkacaktır. Diğer taraftan 
Portsaitte bulunan çuvallar da İs
kenderun yolile memleketimi.re 
nakledilmektedir. Yeniden bir par· 
ti mal yolda bulunmaktadır. 

- Dikkat edin, diyordu. Daha ar
kada gelen halkın içinde, ellerin
deki sopalann ucunda tencere ta
fJYan vatandaşlar görürsünüz.. E
vet, l<ıncere .. Bildiğiniz tencere .. 
Sonra, yine ellerindeki sopaların 
ucunda konserve kutuları taşıynu 
kahraman Marll§lılar .. 

Hatip, dinleyicilerin merakıın 
derhal tatmin ediyor. Bu tencere
ler, konserve kutulan nedir. diye
ceksiniz. 

SiJiıh.sıı:, vasıtasız, malzemesiz 
Maraşlılar, büyük kurtuluş kav -
psın.ı yaparken, her çeşit silahı 

bulunan düşmanla başa çıkabil • 
mek için, dünya yüzünde hiç bir 
silah fabrikasının icadı olmıyan o
rijinal oıalzeme ve mühimmat da 
vücude getirmişlerdir. Bildiğimiz 
yemek tencerelerinin içine, barut, 
saçma, demir kırıntıları koyarak 
bunlar! birer el bombası halinde 
kullanruişlar; konserve tenekele
rinden de, bir nevi infi!lk bom -
bası yapmışlardır. 

Ankaradan bildirildiğine göre 
koordinasyon heyetinin neşredi -
len 107 numaralı .kararına tevfikan 
bazı vilAyet ve kazalarda müstah
silin elindeki ihtıyaçtan fazla huğ. 
day, çavdar, arpa ve yulaf beyan
nameye tabi tutu!nı~tur. Bu ka
rarnamenin ilanından sonra beş 
gün zarimda beyannameler veri
lecek ve hüklıınet bunları peşin 
para ile ve değeriyle satın alacak-

Tohumluk için de !izim olduğu 
Cadar buğday, çavdar, arpa ve yu· 
laf alıkonacaktır. 

Köylerdeki bütün hü.kfunet me.. 
murları, öğretmenler ve eğitmen • 
!er hesapları yapmak için köylüye 
yardım edeceklerdir, Verilecek be-, 
yannameler en kısa bir müddet 
zarfında mülkiye memurları eliyle 
toprak ofisine verilecek ve toprak 
ofisi bunları satın alacaktır. 

Talebelerin boy ve 
ajırbk 61çtllerl 

tır . PULSUZ BEYANNAMELER 
Bu vilayetler ve kazalar şunlar- İl:k, orta, lise kız san'at ve mu -

dır: Mahsullerini acele satmak isti - alliın mektebi talebelerinin daiınt 
Ankar.ı, Af} •Jn, Amasya, Bor • yenler hemen Ofis teşkilatına mü- surette boy ve ağırlık ölçülerinin 

dur, Çorum, Denizli, Diyarbakır, racaat ederek satabilirler. Bu su. alınması ve bu husustaki netice ve 
Eskişehir. İsparta, Kayseri \(e Bi- retle satın alınacak hububatın m\4ahedelcrın her ay okul doktor-
lecik, Çankırı, Tokat, Konya vila- naklinde milli korunma kanunu - !arı tarafından muntazaman taleb' 
yetlerinin bazı kazaları. nun 36 ıncı maddesi tatbik oluna- sıhhat cüzdanlarına ı?eçirilmesi ı ı· 

Bundan da anlaşllacağı veçhile caktır. Verilecek beyannamelr nin ehemmiyetle takip olunması 
karar plnız kendi ihtiyaçlarında pula ve herhangi bir resme tabi dün Maarif müdürlüğü tarafından 
fazla hububat istihsal eden böl - değildır. tekmil mekteplere tebliğ olunmuş-
gelere şamildir. Köylüye çocuk - Bu suretle toprak mahsulleri O- tur. 
!ar da dahil olmak üzere nüfus fisi büyük un stokları yaparak bun. • 
başına ayda 30 kilo buğday veya !arı fevkalade hallerin !cao ettir - Jstanbnl b6ylerlndeD 
çavdar ve hayvan başına da günde diği ~ekil ve mahallerde muhafaza 40 ~it l k 
5 ltilo arpa ve yulaf hırakılacaktır. edecktir. 1 e :t . men a ınaca 

• Nısan bırde başlıyacak olan 6 ın-

'r k b • k .. B • •l ,. cı devre eğitmen kurslarına ye. Şimdi, kurtuluş yıldönümün
de, geçit resminde, sopaların ucun
da takılı bulunan tencereler, boş 
konserve kutuları: o günlerin ha
brasıdır 

1. opra ır oy ır eczacı l aç 1 niden viiayetimiz köylerinden 40 

f 
• kişi alınması kararlaştırılm~tır. 

l 7 l nl an$ l Z l n, ılıtikarl SUÇil e Bunlar .ask~rliğini yapmış okur 
yazar kımselerden olacaktır. İlk 

Bütün istiklal harhi içinde, Türk 
ıı:ek8.\lıın, Türk vataD>everliğinin 
yarattığı harikalar, hep Maraşın 
t.ıncereden el bombası, konserve 
kutusundan infilak bombasına bi
rer naziredir. 

Bu millelle ba~ çıkılmaz, her -
şeyi yoktan varedeu bu milletle 
harbedilmez. Türk milletinin iki 
maru:arası vardır: Ya çok uysal, 
ya, çok korkunçtur. 

REŞAT FEYZi 

tekmil metruk ma
denler işletilecek 
Haber aldığımıza göre, alaka -

darlar e.;kiden i~leıilirken sonradan 
muhtelif sebeplerle faalıyetine ni
hayet verilen bazı madenlerimizin 
yeniden ışlelılmesi içın tetkiklere 
başlamışlardır. Bu arada bilhassa 
hariçten temın edilemiven birçok 
madenlerin dahilde istihsal ildi • 
!ebileccği anlaşılmıştır 

İş Bankasının bir zamanlar iş
letmekte olduğu kurşun madeni de 

yakında işletilecektir. Evvelce te
sisat yapılmış bütün madenlerin 
işletılmesı için icabcden tedbirler 
alınmaktadır. Maden tetkik ve a

rama enstitüsü: mütehassısları bu 
işle meşguldür 

--0---

E y Ü p Halk evinin 
kır koşusu 

E1üp Halkevinden: 
Spor kolumuzun tertip ettiği. c4• 

kilometrelik bir koşusu yarınki 

pazar günü yapılacaktır. 
Koşuya girmek istiyenlerin ya

rına kadar Evimiz ~iare meımrulu
ğuna müracaat etmeleri !Azımd.ır. 

Derece alanlara mükafat veri • 
lecektır. 

dım edeyim! .. Bır limonata içer 
. ' ' ımısın. 

- Hayır, btr kahve içerim. 
Her yanıı göz atıyor>du. Yukarda 

salonu da, köşe bucağına varıncı
ya kadar gözden geçirdi ve söy
leyecek söz bulamadığına üzüldü. 

Hizmetçı kahve getirdi, Zehra 
kahvesini içtlkten sonra Cemal: 

- Anne dedi, haydi odana götü
reyım seni. 

Hazırlanan odaya girdiler. Per
deler indi. Masalardan birinde Ce
malin bir resmi vardı. Bahçenin il:lı: 
güllerini toplayıp küçük bir vazo
ya koymuşlardı. 

Zehra odasını da gözden geçir. 
di, burada da itiraz edecek bir şey 
bulamadı.. Bu sırada gözü hey -
kellere iliJıti: 

- Bunlar da ne tuhat şey! .. de
di. 

Cemal anlattı: 
- Afife resim yapar, bunlar da 

modelleri. Bu oda Afifenin odasıy
dı, sana verdi. Köşkte sana !Ayık 
daha iyi bir odamız yok. Eğer is
tiyorsan heykelleri çıkaralım. 

- Hayır, bana göre bava hoş. .. 

Patlayınca p 0 ıı·se verı.ldı· tahsil diploması bulunanlar tercih 
••: - olunacaklardır. 

İki küçük kardeş 
yanıp yaralandılar 
Çatalcada İhsaniye köyünde ev

velki gün feci bir kaza olın~tur. j 
Bir köy <.vinin topraktan yapılmış 
bir fırını birdenbire patlam~, fı

rınının yanında bulunan sahibi 
Mehmet i;-minde birinin 3 yaşında. 
ki kızı Gülsüm ile 6 yaşındaki oğlu 
muhtelif yerlerinden yanıp yara
lanmışlardır. Yaralı çocuklar te
davi altına alınmışlar, hadisenin 
tahkikatına başlanmıştır. 

Maznun 25 kuruşluk 
kaşeleri 35 e satmış! 

Pangaltıda halaskar Gazi cadde. 
b.noe 1 ll numaralı Halk eczanesi 
sahibi Agop beş adetlik NeVl'Ozin 
kaşelerini 25 kuru~a salması icap 
ederken muallim Hulusi isminde 
birisine 35 kuruşa salmış ve hak
kında ihlik5.rdan takibat yapıla -
rak adliyeye verilm~tir, 

* Altın dün 23 lira 60 kuruşa 
yükselmiştir 

c • . "'\ 
~cADLIYEvePOLIS .. :;..:..- ı 

Arkadaşlarının kitaplarını 1 

çalarak satan genç! 

Bu iddia ile mahkemeye verilen birinin 
yazısını ehlivukuf tetkik edecek ! 

Dün Sultanahrnet 2 inci sulh 
ceza mahkemesinde garip bir hır
sızlık davasına bakılmıştı. 

Kumkapda Yüce Ülkü hususi lı
sesınde çohtanberi talebenin kı -
tapla .. çalınıyor, m<>ktcp idaresi 
bu hususta çok titi:z davrandı.ğı hal 
de bu hırsızlığın bir türlü önüne 
geçilemiyonn~. Geçenlerde o -
nuncu sınıf talebesinden Muzaffer 
Ülker, Mustafa ve Zafer Şanın da 
kitapları aşınlınıştır. Bunlar Ba -
bıA!i caddesindeki bütün .kitapçıla
ra müracaat etmişler ve ku llanl
mış kitap aramışlar, nihayet Ca
ğaloğlu yokıışunda sergici Meh • 
melle, Yenipostane caddesinde 

Fakat bir genç ıkız odasında böyle 
çınlçıplak heykeller yakışık al -
maz. Esasen Afife hanım bunu bil
diği için giydimıiş ... Kendisini teb
Tik ederim!., 

Afife gülmemek için kendini zor. 
!arken, Zehra hanım havayı kok
ladı: 

- Nedir bu koku? .. dedi; ha ... 
Güller !<okuyor .. Cemal, bu gül
leri çıkar. Çikçek kokusu baş ağ
ntmaktan başka işe yaramaz ... 

Cemal Afifeye vawyu almasını 
işaret etti. 

- Sen soyunup dökünüp din -
lenmek istersin anne? .. Seni yalnı2 
bırakalım. 

- Yok yok, hiç yorgun değilim; 
sen bana köşkü gezdir, 

Tekrar evin içinde dolaşmağa 
başladılar. Zehra, köşkün musluk
larına kadar, her kıyısını bucağını 
gözden geçirdi. Her taraf ve herşey 
pırıl pırıldı. Her yeri, her şeyi gör
mek istiyor, her yere baktıkça, e<9" 

rarengiz bir taVlrla başını sallı -
yordu. Kusur bulamadığı için öt
kesini belli etmeıneğe ç~yor -

Hüseyinde kendilerinden çalınan 
beş kitabı bulmuşlar ve derhal 
mektep ıdaresine ve polise müra
caat el.mi.şlerdır. Polis tahkıkat ya
par«cn yine talebeden Elazığlı 
Mehmet Özdici yakalamış ve müd. 
ddeıumumiliğe vermiştir. 

Dünkü celsede Mehmet Özdiç, 
her şeyi ınkar etmiştir. Fakat; ki
tapçı Hüseyin, kitap lan kendisin
den salın alırken Melınıedin hüvi
yet cüııdaruna bakmış ve adresini 
kitahın üstüne kendi elile yazdır
mıştır. Suçlu bu yazıyı inkiir edi
yordu. Muhakeme YRZlö'l ehli vu
kufa tetkikat y~tırmak için da -
vayı talik etmiştir. 

du da, beğendiklerini ima dahi et. 
miyordu. 

Leman ile Afife, kendi evinde do
laşır aibi dolaşan, dolapları, çek
melerı açıp bakan, her tarafı .ka
rıştıran bu kadına hayretle bakı
yorlardı. Nihayet kapının önünde 
duran sandığını gördü: 

- Odama çıkarsınlar! dedi. 
Leman: 
- Emrederseniz Afife sıze yar

dım etsin! diye mırıldandı . 
Zehra homurdan<lı: 
- Lüzum yok; ben kendi ~imi 

kendim görmeğe alışkanırn ... Ye
mek zamanına kadar işimi bitiri· 
rinı. Oğlum kaçta yen.ek yiyor • 
sunuz? 

- Siz ne zaman isterseniz anne. 
- Yedi buçukta yiyelim. Sen ye-

diyi çeyrek geçe odama gel. 
Zehra odasına girdi, kapıaım 

kapadi. Leman ilıe Afife hazin ha
zin bakıştılar. 

Cemal annesinin halinden mah
cup olmuştu: 

- Soğuk ve sert kadındır! dedi. 
Her zaRıan ve herkesle böyledir. 
Bana karsı bile ... Fakat hassastır, 

Bu namzetler 7 aylık bir tahsil 
ve terbiye devresi geçirdikt<'n son
ra nüfusu 400 den az köylerde ça.. 
lışaraklardır. 

Şirketihayriyenin bu 
yıl varidatı azalmış ! 
Şırkelıhayriyenin senelik kon -

gresi 18 mart salı günü saat 16 da 
yapılacaktır. Toplantıda Boğazi " 
çine rağ·beti arttırmak hususunda 
da görüşülecek ve bazı tedbirler kıı.. 
rarlaştınlacaktır. 

Şirket vapurları bu yıl geçen se
neden az yolcu taşımışlar ve ha
sılat da az olm~tur. 

Bu yolda bılha,;sa yaz mevsi -
mınin ve pazar günlerinin yağ -
murlu gitmesi de tesir etmiştir. 

Prevantoryom ve sa
natoryoma yatacak 

talebeler 
Devlet hesabına tahsil gören 

talebelerden hastalananlar Ma -
arif Vekaletinin Üsküdar Valdeba
ğındaki pravantoryom sanator -
yomunda parasız olarak tedavi e. • dilcceklerdir. Yalnız sanatoryom -
da 1 aydan prevantoryomda ise 
6 aydan Cazla yalırılmıyacaklardır, 

Halkevlerinde hasta bakı
cılık kursları 

Dünden itibaren Eminönü Hal -
kevinde bır hasta bakıcılık kursu 
açılm~tır. Kurs pazartesi ve cuma 
günleri saat (10) dadır. Devam et.. 
mek istiyen bayanların üçer vesi
ka fotografile mezkur Halkevine 
müracaat ve kayıtlarını yaptırma
ları icap etm<'ktedir. Şehrimi.zdeld 
dığer Halkevlerinde de hasta ba
kıcılık kursları açılacaktır. 

kendisini iyi karşıladığını:ıa mem
nundur. Belli etmez, glistermez 
amma, içinden takdir ediyor. 

Cemal uzaklr,ırken Afife mırıl
dandı: 

- Öyleyse pek içinden ... Tath 
bir söz söyleseydi dili tutulmazdı 
ya! .. 

Yediyi on geçe yemek odasına 
indiler. Leman Cemale: 

- Yemek hazır dedi, annene ha-
ber ver. 

Cmal içini çekti: 
-Vereyim! 
Afife göğüs geçirdi : 
- Zavallı babacığım, accyQ • 

rııum sana .. 
Cemal annesinin oda ~:o.pısını 

vurdu. İçerden bir eeş duyuldu: 
-Gel! 
Zehra hanım siyah i:pekli bir el. 

bise giymiştL Bu misatirliğe gittiti 
zaman giydiği üniforması idL San
ki ta Yeşilköyden kalkıp Alemda
ğı eteklerine gelen kadın o değildJ. 
Dinç, gürbüz, dinlenmiş görünü • 
yordu ... Çekmecelerini. kilitledi, 
anahtarlan çantaana koydu ve 
sordu: (Anuı nr) 

Lafontenin hiluiyesi malümdur: : Al 
Tilki bir davada hakem oluyor vo 
davacıları aldatarak ihlilıiim mev
:ruunu teşkil eden şeyi, hakemlik 
hakkı olarak tamamile kendisine 
tahsis ediyor. 

"' Yun 
ı se 

japonya, şimdi Fransız Hindiçi
nisi ile Siyam arasıııdalJ ihtilafta 
böyle tilkinin hakemliğim yap -
maktadır. Aylardan beri Siy anıla 
Bindiçini arasındaki ihtiliıf, gaze
~ sütunlarlJll ve et.karı wnumiye
;yi meşgul etmekte idi. Fransa U
zak - Şarkta yerleşirken, Siyama 
ait bazı toprakları ilhak etmiştir. 
Harp çıkıncıya kadar Siyam ıle 

Fransa arasında bu yüzden bir ilı
tilü çıkmadı, halli harp çıktık -
tan sonra da Siyam bir iddia ileri 
sürmedL Fakat Fransa yıkıldıktı.n 
ve japonya da Uzak - Şark niıa· 

mını bu mıntakaya teşmil etmeğe 
karar verdikten sonra h'r Siyam· 
llindiçinl davuı ortaya çıktı. S 
yamın japou 1.aJ.r·. 1\: J:Lareket et· 
tiğine şüph~ yoktur. joponya Siya
ma siluh verdi ,.e nihnyet ihtilaf 
Siyamla Hindiçinı orasında siliıhlı 
bir çarpışmıya vardı. Siyam as 
kerleri Hindiçini topraklarına gir· 
diler. Bindiçini sulannda!ı.i Fran
sız harp gemileri de ban Siyam 
geınHerini tahrip ettiler. İhtilaf 
böyle kanlı bir safhaya girdiği bir 
sırada japonya Uzak - Şarkın su!· 
hu namına tavassut tekliifnde bu
lundu. Bütün dünya, japonyanın 
böyle insani bir düşünce ile hare
ket etmesini takdirle karşıladL Si
yam da Fransa da japonyanın tek
lifini kabul ettiler "e Tokyoya bi· 
rer murahhas heyeti gönderdiler. 

Bildirildiğine göre japonya u 
teklifi ileri sürmi4tür: 

1- Gerek Fransa ve gerek Si
yam, Uzak - Şark meselelerini hal
letmek noktasında )egane hake
min japonyı: olabilttcğini tanı· 

yacaklardır. Ymi dolay ile yeni 
nizamı kabul e~ccek!erdir. 

Z-- Siyam ve Hindiçıni j:ıpon -
yaya topraklarında tayyare ve de· 
nu ih!eri vereceklerdir. 

japonyanın hakem hakkı olarak 
istediği şeyll!r verilecek olu.-.a, 
lhtilil me\'Xtlunu t~ll eden top
raklardan çok geniş arazi. hatta 
Hindiçini ile Siyamın tamamı ja· 
ponların e!ine egçnıi bulunacak· 
tır. 

Londradan bildiriidiğine göre, 
Alın.10nya, japonyayı Uzak - Şarkta 
harekete geçmeğe teşvik etmekte 
dir. Mihver ortaklan, Anglo • 
Sakson kuvvetinin sl:Tafejik nok· 
talarına karsı hep birden taarruza 
geçecelderd'. Almanya garbi Av· 
nıpnda İngillere •kalesi!e. mes· 
gul olurken. İtalya Süveyş i)ni 
tasfiye edecek, japonya da Singn· 
pur mesele.si .ıi halledecekti. Fa • 
kat İtalyanın mağlübiyeti mih -
ver stratejisini altüst etmiştir. Ger 
çi Almanya, İtalyanın ziıfile açılan 
gediği tamir etmeğe çalııjmakta • 
dır. Fakat Uzak - Şarkta japcn • 
yanın harekete geçerek mihverin 
ortağı sıfatile vazifesini yapması· 
nı beklemektedir. Halbuki İtalya• 
nm yıkılışından japonyanın cesa· 
reli kirılmi tir. Buı>dan başka Çin 
harbi kendini ziyadesile m~gul 
etmektedir, Sovyet!crle de bit 
anlaşmıya varamamıştır. Bu va· 
ziyette, Çinle meşgul iken ve SoV· 
yetlerlo anlaşmadan kendisini ~
giltere "' Birleşik Amerika ile sı• 

li.hlı bir çarpışmıya götürecek ıı
dmu atmaktan çek.inmektedir. 
Çünkü atacatı yanlış bir adım ja· 
ponyayı, Çin, Sovyetler, İngilter.• 
ve Amerika ile karşı karşiya getı• 
rebilir. japonya böyle bir vaziyet• 
düstügu"" takdirde Almanyadan d•· 

' 'c ha büyük bir çıkmaz içine gir1111• 

olacaktır. 

Peynir istihsal yerle" 
rinde kontrol teşkilatı 

Yeni peynir istihsal mevst~1 

yaklaştıjtı için alakadarlar şiınd"' 
den fiatlar üzerinde tetkikler ya( 
mağa başlamışlardır. . el 

Müstahsillerle, tacirlerin malı)' 
fiatını lüzumsuz yere arttırmarn9• 
!arı için istihsalit yerleriı>d.e ,lcoıı· 
trol teşkil!tı yapılacak ve buraı.t' 
dakl memurlar maliyet bat!arıl'1 

daim! bir kontrol altında bulund"' 
racaklardır. 

Böyleltkle peynir fiattarııııJI 
gayrimeşru yükselmesi= nı&nı o
lunacaktır. ~ 

Kontrol meınurlanndan aıınac. 
malıiınala göre, her tarafta pc~ 
nirlere azami satli fiatJarı tA• 

edilecC'ktir 

irçe 
yol 

·ne~ 
uh 

-ı 



YuaanietamD IMıldeam 
muka.-et w ..,.Ha
ki eti ~ olm--. y ••• k 1 
JngilizlerİD lflDI o ay-
lafbnDll w yardun key· 
fi eti artık müeaair aaf. y • • • 
basma sarmiftil'· 

anın Cenııbu 
: Ali Lm.a1 SUNMA.ıt 
.Yunanistan birka~ •Y U
ll'se bu müild.et wfuıda daha öyle pek çok ayl• pç• .. • 
tarafı daha hazırlanacak, olacaktır. 
ordusuna hava Jmvvetl.-i t ··L-: -ı-LA ilk za • 

k Bunun eeru- --
me SW'etile edilecek yar-1 maıılarda yapıJ.mamıı dejildir: İa· 
ha müessir olacaktır.Öyle pteredeıa kalkmıf tayyarelerıa İ-
y unnnistana yardım key- talyanın şimaline gelerek bom -
gilterenin Afrika harekab banlunaıı ettikleri oldu. Bunlar 
ladıiı mevcut kuvveti a- •.ı.aJıar4a birer tecrübeden iba· 

olmıyacaktu. Bu mtital• ret bJdı. Fakat• u .. adanberi se
senbaharda lnıffis uked çea aylar t.cili• laava kuvvetle -
ssıslarıam ;yudıiı fikirleri- rini tlaJıa uttırdıiı ıibi Afrika ve 
hulisasıdır. Yunanistan o AraavutJuk .JaareWuwl aldıiı hal 

kuvvetli diye tanınmış bir de İtalyanın bapnda bulunanlana 
taarruzuna utraJWflL• ne ltüyilk hatalara clüşttlkleriai 
rrusun kar§limda irkil- göstermi~r. İngiltereden kalQn 

mukavemet gösterdi. Kaç tayyarelerin Avrupaya ıeçerek 
u,ük muvaffakiyetlere. Alp dağlan üzeriaden uçmak ııu -

akat daha ortalıkta bir çek retile şimali İtalyaya vararak tek-
i dolaşırken, harp deaiı.. rar dönebilmeleri için 1,509 milde11 
er nıanın keşfi pek -~~ fazla bir mesafeyi aımak lazım ge-

ir k dhetleri muhtelif fi· liyerdu. Bu tecrübelerde o zaman 
~l açarken İngiliz tara- muvaffak olan inailizler için bu-

. neşriyatın ne merk~tle ol- güa İtalyayı vurmak daha kolay-

ı.atırlamak ve dful ~ ~- laştı. 
nda bir ınubYete ,ütM- ltaıyaıun ceaulnı Akdenisdeki ln-

•Ydasız lfeiild.ir· pliz - Yunan Jaava mlerine aha 
•-.. - +--:u. tarafı :ıalffeflk -1r • ....ll•r. 
-- J.J15'ü- ~ bü' ÜL L--.t y . •--"' ıı.u aoktalarm Fakat ba keyfiyet P Y .. _.. 

UllaDISwo- :r- _ı..ıı•Je.ı .. ~ --& hs t--ı..a t 
'1ttalmamat1 liz.ml ,.,.. •• ~ bi.a ueak bir IWl&a ını .,.,.... e • 
'Ordu: mesi itibarile dÜfÜllillür. Barbia 

a~ a)' ttal)'aaiad mub· arzettiii bir heyeti umumi:,::· 
; 2- İu.giltereaia )'~ ·~ dit. Bu da Anglo - Sak~n. .. -
it .. kle peceğİH uu.at; deki tesanüdün kuvveünı ıester-
lliltefenlıa ark&NDcla Aıae- dili gibi Almaayanın şim41iye b-
il ~ pbi olmJ.)'•B ~ dar Avnıpetla ltlrer suretle zap-
il~ buhuı4uiUU ı· tetC. yerlerin •enişliiine nğmea 
~t; 4- lngiıter•ahl: 8!. Wi~ zaferlerİll Jriisük :milletleri 
~ kat'i sa{er.İll )diçik kurtarmak yelaa41aki azim ve se
._. Jıukukauuı, yarhjıal ltat ile uuaılacajını .. anlatmak 
~isi& .. büyiik .-... 
~ anutmem•k \~tadır::~· _ _.sır::ss==-=-===----·ı 
~ ~ ....... 
..... '-eti .... ekle ır.1- Kocasını bıra

karak kaçmış! ~ taarru e4elle kal'" 

"'-i biı- pkiltle -·· 
' ' 4l"1iı .... ... -~y...-v• 
ll -....n ....... ,,,..,. 
~Afi~ ... 
•e l~ •ialan ,....... • 
~ birltiriae ...... .. ~ .. ~ ,,.. .. ..... -• 
tl-.ıt ····•*··· _.,.. 
.... ~··· b-~ ... taWirtle hcllls 
,~naıa Wrı.c 

. --... ohl•lrlen ... 
:ı~ tanıf .... .,... 
)ti .--.... tleaeltilir . .ınpt .. 

.... ...,.. laarebt a.tura 
::;:. .. umıt--• 1i -

~erladı: 
~ .. H'='ii 11.11. _..ıı.ı.ı...... .... - ,_ .. ___ 
18tL• ~ 
• -~ .... eUinliii ........ 
ia~ ful4retiu Jt&lda 
~r. Buna son derece 
ala bwvet arltlkp ı.. 

..... ... ktlçiik millet-:-:=. brtaralma11 P7 .. 
.,..... 7aklapım.q .. 

--"• eoaaı italnaıa Yette olu hı· 
hata 'ba 'harpte ut • 

• lllll ....... ileri pWI
. ilive ediyorlar: 
ız hava kuvvetleri tarafın
pılaeak Mi)'Gk taurastuü 
un alaa.jı nraıu çok kor
~tır. Çhkii Avrupa kat
ıı menıJeketJeriıı hepsia•• 
İtalyuun col't...fi • ti 
la 

a•• vazıye 

'° Yca " kerkunç ..rette 
unasuaa müsaittir. Bu .. 

!EBI ROMAN: 54 

$ıeSinln g&zellili ile nam kazan-
olan Amerikalı artistlerdeıı 

llllf alan ·ı d ~ Mis )lada macer ı e e "F"· • 

ret a1mıf bir kadındır. Onun şöyle 
llB' hik&yesi de vardır: Ge~n sene 
ıc-ınuauenıelde, tayyare ile tn,il
~ ,.ımiş, fakat tayyare bir 

anu ~ yere inıememİf, 
berkel bir tehlike wkuundan 
toı:Cmuş. 

0 zaman Mis Madu bir kadlfı 

şaınt*1ya alJnış: 
- Tehlike ,erefine! diyenık lç-

mif'ir· n arıza düzelmit, 
ÇS ~metle yere inebilj 

ta~~ kta mustki artist
znjştır. N~ 'nde birisi bun. 
Jıerinden Res: evvel bu kadına 
dan on bet . kadının sesini ilk 

fÖYıe ~an, ona işlk o1mut
ciuYduP Madu Nev-
tıur. Fakat 

0 =le meşugl bir 
yorkta para . . . Fakat bir za
ı.--sacı ile evli ıınış. . ... ı-.. 
von· adamda na.r~-· 
ınan sonra, :'1ıra1tarak tngiltereye 
Amerikayı 

~.:_ ise ne yapacalını fllll-
nt- .P"""" -ırmette aş-

rarak ona telgraflar ~-- ' 
' edi dl1J'Jllakta imiş. Bu 

kıJl1 ilin p telgrafı çekmiş. 
suretle 1:ıe~er. Şimdi ise ko

=a~kemeye milr~a~t .ed~n:k, 
pr.ISIJll bo§amak istediğını bildir. 

. t' Buna sebep olarak ta, ka
aı~; artık kendisini bırakıp bç 
:"asını g~ermekte imiş. 

'en de -Seoeceksin I 
Yazan : ETEM iZZET BENİCE 
-

,•yorunı ki. evli kadınların da 
uzlarıa da bütün batlarına 
!I' b"d' ' -•-... lerı uklemalaruı-
liyor ve aakladakça bela baş· 
SU'D&flYor, Mterbı beteriae 
rlar. 
ıcı ve . ne yazık!. 
ıiyorum, ne yapayını?. 

YOREK ÖZÜNTOSU 

yada imanın eıa çok llkıl
Y muhakkak kı, yürek iida
Ialbimm kuvvetli bir ywa
indeymiş gibi sıkıldıiuu ve 
(duğunu his ediyorum. 
ve gideli iki gün oldu. Her 
alınış uda, c'ğerlerimin biT 
hansı ile çatlıyacak ıi8i 

1' d • or, bunalıyor, 
ha o mu? 

Di~ e çırpınmıya başhy81'um. 
Hatta, hizmetçinin gelip halter vu· 
mesiui bile beklemiyor, ben he· 
men kafesin arkasına koşuyer, so

kağı gözetliyerum. 
Salihten de ödüm koyuyor. Her 

eve .U-iş ve çıkışında, her kelime-
7İ söyleyişinde ltir kere yukan • 
... ataiıY• ODU s1idlyor, 

- Baaa birpy mi ııöyliyecek?. 
- Duydu :mu auba .. 
- KuJaima WrW fısılaÜ mı?. 
l>İ7e heyeeuılar ~riyonım. 11.a 

kikat de hi~bir b)Nalaaüm yok. 
Viedanım1n tmıisliji, hareketi • 

mlıı berrakhiı, hid.iseGeki masu
miyetim beni dimdik ve enerjik 
tutuyor. Anıma1 ne de olsa Salibe 
karşı kendimde bir aciz ve naltı 
hissediyorum. Bltthl IMmua se • 

llNllJfıl MAHKEMELERDE: 
- "Dünya oar imiş, ya ki 
Slstamslzlllı Dava11 

ldanlnıl Umumi Medi.i, 
aineınalm ha/JnnJa yeni bir 
tolt luuarlar aldı. Beletli,,. 
:ıabılan talimatnamuine ilci
.,. edilen yeni hiikiimler, ih
tiva ettiği nalar itibariyl• 
gii:uldir. Bir talnm yaaaklar 
da uar. Meseli, 12 ya§ındun 
küçük çocu ... &c.a, .uıemalartı 
alınmıyacak. 

B•, uki bir lımardır. Söy.. 
lenir, yaılu, la at, itiraf el· 
meli ki, haklciyle talbik edi
leme:ı. Tatil 6ün ve •aatlc
rinde ainema kapdarına ve 
aalonlarına ııirayınız; bir 
~ok ,ocak göriırmnü:.&. 

Terbiyevi film lazun.. Bu 
Ja, yıllardır tekrar edilen bir 
e•ki temennidir. Çocuğa m
rar değil, bliakia fayda.ı do
kunan, öğreten, lak.at, pnun 
merak ve heyecan ihtiyacını 
da tatmin eden lümler •• 

Böyle filmler yapiıf:l ta, p 
cııkl.aTa gö.terdik, tecrüb. 
ettilı mi?. Haya •• Neden a,. 
caba, yapmıyona?. Bu, bir 
mnel~u-. Bir aiiTü film yo
pıhyor. Demek ki daha a 
nuuralla, çocuklar için daha 
8iİUl lilmler hasırlanabilir. 
Fakat, 6a İfe kim tqebbm 
tldecelr, kim te1vilr edecelr, 
kim pro6f'amlaflıracalr? • 

Aaıl Java budur?.. Yani 
ilımal .,. .utenui2lilıl 

BURHAN CEVAT 
Sıhhi imdat otomobili 

ile çarpışma 
Şoför Mahmut ÖZ idaresinieki 

imdadı sıhhi otomo1tili Cumhuri -
yet cadclesiaden Taksime tlojnl 
sür'atle giderken, karşı taraftaıı 
şoför Salimin idaresindeki 3168 
numaralı otobüsle ka1'tılapmş ve 
otobUs imdat otemo}riline hızla çar
parak hasara uğrat1111flu. Tahki • 
1rat 19pdmaktad.ır. 

G•1:i,•l:t 
Gffil:l·~ıı 
lt'OTllB •••• 
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Ö,Utme bahsine nihqet verir

ken, aoiuktan ıahaUuzu ~ 
etmeyi zaıt addediyoruz. Tram
vay, vapur eQvertesi gibi hava ce
~ maruz oturmamalı, 
sokakta cereyanlı bir ;yerde bir 
tanıd*1a ayakta UZUB uzadıya ıö
rilfmemell. BilhuA aoluk bir ;yer 
den birdenbire mcak bir yere, 79-
hut sıcak bir yerden soğuk b;r ye· 
re ÇJJmıamalı. Evde girip çıkılan 
odalarm del'eceleri mümkün ol
dululu kadar milsavl tutulmalı. 

Bütün bu tedbirlere ratmen, yi
ne Qf(itme hasıl oldutu takdirde, 
ehemmiyetsizlik gostennemeli. 
Nezle idasında istirahat etrne
lı, vücudil ııcak tutmı,ya dikkat 
etmeli. 

OkUJUC\,llarım!3dan Yenikoyde 
H.H.Bn: 

Baş kepekleri Rçm en birinci 
dilpruuudır. Kepete mAni olmak 
için saç derisini ıemiz tutmak lA· 
zımdır. Bunun .için ~ ilk çare saç 
lan her sabah muntazaman sa
bunlu su ile ~r. Kepele 
mlni olmak için eczaae1erde mus· 
tahzarlar da vardır. Aııwra ~ 
ile yıkamak ta iyidir. 

~-------------J 
'hebi de her vakit tekrarladığım •• 
hatta yalnız kaldığım vakit keaeli 
keadhne: 

- Ah, ne yaptım da ben Salih• 
bu meseleyi anlatmadım.. dedi
ğim gibi hep hiclüıeyi Salihten v• 
ablamdan saklamamd.ır. 

BOYA.. 

Ne kadar feci oldu. Buna feci 
değil, 

- Ef ca.. 
Derler. ~ece birdenbire, 
-Ahhh.. 
Diye bir feryat basarak uyan • 

Dllfllll· Salih, 
- Ne oluyorsua Utfiye?. 
Diye kolumdan tuttu ve yatakta 

1Mni adeta ııerguya çekti. 
- Ne oldun?. 
Niye bajırduıT 
Ne var? 
Bir yeria mi aaııcıd.ı?. 
Birden bunaldım, söyliyecek ff-

vap bulamadım. 
- Rüya gönlüm.. 
Korktum' 
Dedim. Garil> bir adam. Israr et-

yok olmuş nP umurun!,, 
"İçince çok söylerim •. Biraz da faz
la kaçtı mı ne yaptığımı bilmem,, 

Bir gece evvelki ıçkınin humarı, . da bize sCJ) ledi. Yine biz konu -
patlak ve kanlı gözlerınde dalga- şu)oruz; manalı manasız, lafa ka-
aıu or ... Oldukça ycnı görünen r.ışı.)c.t. Zaten fazla ıçm , ne söy-
lacıvert ceketinin yakasında rey- leciıginı bilmiyor, ağzından çıka -
tın a

0
1 ve meyva lekelcrınden ru kula v ı duymuyor. Arkadaşlar 

muhtelif çap v tipte, serpme gıbi kızmaga oaşladılar .. Ben bir taı af
dairecikler var .. Bunlar, ceketmin tan onları te . in ediyorum .. Bir 
eteklerinden geçerek p:.ııtalonu - taraftan da bunu susturma a uğ-
nun dizlerine kadar devam edi • raşıyorum. İçtığlıtn iki kadeh, ze. 
yor. hi ıoldu. burnumdan geldi. Sar -

Kırçıl sakalları, hemen duası ya· hoşluktur bu; Her şey olur ... Va-
pılacn.k kadar uzamış... İçkinin ziyeti idare etmeğe uğra ıyorum. 
humarı, her halde neşvcsınden, amma, ~yle sarhoş ki, aklı başında 
hatta b .-::ısetıliğinden kötü olsa değil ... Ik ide bırde 
gerek. Bunu, şu adamın çakmak cİç bade güzel sev var ise aklü 
gözlerınd1.;n ve bvş bakışlarından uurun• 
oku ak mümkün ... Ağzından, hi- cDi.ınya var imiş ya ki yok olmUJ 
1 ı erih bır ispirto kokusu ha - ne umurun• 

ayılıyor .. • Diyor. İçin ıçin de cah!• cof!a 
nun olduğunu anlamak güç çeki. or. 

değil.. Zı.ra, beraberındeki bekçi, O ovl sö lerken, bir aralık ida-
peşini bır türlu bırakmıyor ve ka· re et ek i~in. 
palı bulunan mahkemenin kapı • - Öyle değildir hanet .. 
sından pek uzaklaştırmayor. O, cİç bade güzel sev de ne derlerse 
kirli, sigaradan sararmış, i.:leri desinler• 
simsiyah uzun tırnaklı parmak - c'Meyhanede yat, evde ne der -
lan arasındaki sigarayı çekiştıre - lerse desinler. 
rek başı önünde, derin düşünce Diye h~kabazlık,bile ettim. Fa-
içindeymiş gibi dolaşırken ~çiye kat, artık öyle bir hal aldı ki... Bi-
yaklaştım; zi hiç konuşturmuyor; sade kendi 

- Ne olmu.ş ahbap; ne yapmıt söylüyor. Biz de buraya kafamızı 
bu? diye sordwn. dinlemer e geldik. , 

- Bırak Allah aşkına! dedi. Böy- Arkadaşlar, ben olmasam, he-
lelerinin boynu altında kalsın!.. men dö.üp sokaga atacaklar. Fa. 
İki kadeh rakı içerler; yedi ma • kat, ben me dan vermedım. 
halleyi birbirine katarlar. - Arkadaş! dedim. Sen fazla iç-

- Peki, ne yapmış? mi in .. Arlık eve gi<iıp yatsana .. 
- Sarkıntılık ctmış ... Sonra da Bu sefer de bana bulaştı .. Ha -

küfür .. Ağza alınmaz lfıflar... .karet etti.. Baska çare kalm8.m.1f· 
Etrafıma bakıntlım .. Sarkıntılık tı .. Tutuo polise teslim ettik. Yol-

edilecek, hadiseyle alakadar gibi da da elaleme kepaze olarak gitti. 
görünen kadın yok... Maznun ayağa kalktı. Kendisini 

- Kime sarkıntılık etmiş? de - müdafaa edecek. Fakat, işin müda-
dim. faa edilecek tarafı yok ki. .. Zaten 

- İşte şuna! dedi. -0, pek uzun boylu söz söylemeğe 
cİşte şuna!. diye gösterdiği, o- taraftar değil. Kısaca şunları söy-

tuz beş yaşından fazl g~ıunen, ke- ledi: 
sik siyah bıyıklı, karayağız, boylu .- Ben içtigim zaman geveze 
boslu bir adamdı. E11eri arkasında, olur, fazla söz söylerim. Biraz da 
koridorda, üç aşagı beş yukarı do- fazlaca kaçırdım mı, ne yaptığımı 
laşıyordu. bilmem. Belki söylediklerini yap -

Bekçinin csark.ın' 'ıka dediji her tım. Yaptımsa da, bir şey yapmlf 
halde benim anladığım manada değilim. Fakat, burada, huzuru • 
sarkıntılık değildi; o, bunu cküfür nuzda tarziye veriyorum. Beni ıt-
etmek• ·hakaret etmek. mana - fetsin. insan halidir bu .. Her§ey 
sında söylüyordu. olur ... 

Bekçi ile fazla konuşmadım. Za. Davacı bu af talebini kabul etti: 
ten, mahkemenin kapısı açıldı.. - Zaten, ben davacı değilim. 
Mübaşir göründü. Halden anlarım. Bu, herkesin ba-

- Haydi, gelin! dedi. şından geçebilir. Yalnız, çiy süt em-
Bizim mhamur önde, bekçınin miş birisine rastlasaydı, iş büsbü-

•sarkıntılık etmiş• diye gösterdili tiin başka olurdu. 
adam arkada, salona girdiler. Ta- Davacı davasından vaz geçtiği 
rafların hüviyetleri tesbit edil - için, hakaret davası kalm:ı.yordu. 
diktıen sonra, davacı söze başladı. Sarhcşluğunu da zaten kendisi de 

- Dün akşam, arkada~larla be- kabul ediyordu. Dinlenen şahiUer 
raber, içnıek ıçin meyhaneye git- de, oldukça sarhoş olduğunu söy-
tik; içmege, konuşup gülüşmeğe lediJıer . 
başladık. Bu zat da, yanımızdaki Sarhoşluktan beş lira para ce-
masada yalnız başına oturyuor - zasına mahkUm olduktan sonra 
du. Önceleri uflayup puflamağa, mahkemeden çıkan mahmur: 
sonradan da bizim liflarımıza ka· - Tövbeler tövbesi!. İçmele 
nşmağa başladı. Aldırış etmedik. tövbe etmem amma, bundan sonra, 
Biraz sonra masasından kalktı.. bir otuz be~likten fazla içersem 
Bizim masaya geldi. kainat bentın yüzüme tükürsün! 

- Arkadaşlar, kabul ederseniz diyordu. 
sizin masada. oturayım; dedi. Bi- Bu sö1Jeri belki samimi idi am· 
~im arkadaşlar kabul etmek iste - ma, acaba şimdi bir otuz be§lilt. 
medlıer. Ben, mesele çıkmasın, di- ten fazla içiyor mu, içmiyor mu? 
ye; Allah bilir amma, ben pek ina • 

- Otursun yahu. ne olur? Buyur namıyorum. 
arkadaş, otur! dedım. cHuylu huyundan vaz geçer mh 

Şişesini alıp geldi. İki fife raıb dersiniz? .. 

- Ne rüyası bu böyle• 
Anlat bana .. 
Tiltir edeyim. 
Mu'tekit bir adam. Zaten kitap

larının çoğu tibirnamelerle doba. 
Ekser geceler nama:ıdaa sonra o
turarak onları okur. 
Gördüğilınü anlatmama imkb 

yoktu. Birdenbire nasıl bir rüya 
hikayesi düzUp uydurabilirdiıııı. 
Miışkül vaziyette kaldım. 

- Sabahleyin anlatırım. 
Dedim. 
- Yoo. Bütün teferrüatı hatı -

nnda iken anlat. Allah hayıra 
tebdil etsin. inşaallah falibayınbr. 

Dedi, kalktı, lambayı yaktı, U... 
pma dikildi. Kurtulmak için y.,. 
pılacak başka t•Y yoktu. Aklmaa 
ilk gelen yalanı söyleclim: 

- Seninle birlikte ç&We lmltb. 
Bir kum tırtınuma tutuhıywa.. 
Ben seni kaybediyor\\JD. BMevi • 
ler beni yakalıyorlar. 

Reislerinin yanma götilrtiyorlar. 
Reis beni görünce çok seviniyor, 
ç.adınna aldırıyor, sonra üzerime 
yürüyor, işte o vakit karaı koy -

dum, aramızda milcadele oluyer
du. Şicktetle kolumu btlktü, Ul78 
dayanamadım, haykırdım. 

Salih derin derin dUşiindil. 8-
ra birer, birer bentlen sordu; 

- Çölde ne anyorduk?. 
- Seni bir başka alaya tayla 

etmişler gfıye. Oraay gitliyorduk. 
- Yalnız mıydık?. 

- Yanuruzda bir emirlter, W. 
de mekkireei vardı. 

- At üstüHe miy&?. 
- Sen de, ı.e. u at tlatbııle 

Wik. 
- Atlana reqi? 
- Sea al ltir ata, ..._ M im ._ 

ata ltla:mittik. 
- Beaim w~ı~ı. 

ma mi vutlif. 
- Evet. 
-Ya ... ?. 

- Ben elarllm liW Wıte1'• ... 
l'linmiiftüm. 

- Kum fırtmMI ne wJdt pldıf. 
- Öfleden sonra!. 
- Gözlerimize kma 4oWu -.! 
-Doldu. 
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~HALK---. 

SÜTUNU 
Eu~ .mek iatiyenler, 
iı ve iıçi arıyanlar, 

şi~ayetler, temenni-
ler ve müıhuller 

izdivaç Tekl'flc:ri 
* 21 y, ınday m. Zengin ve yilk

sck bır a eye ubum. H len Hu
kuk Fakultesi b.rlncı ını!ınd yun. 
Ailemden a dıgım mUSGnde uz rıne ev
lenmıye k rar v rdun Tahs Hm c 1 n
me e mAnı değildir. 

T mız aıleyc mensup 17 - 20 7qla
nnd beyaz tenlı, sıtah goz!u bır kızla 
c"'1enmc i t.i,J rum. An:u cd erın 
hakiki adresleriyle cıddt teklıflerlni 
Son TeJgr, f Halle sütununda (Hukuk
çu) rumuzuna mektupla bıldırmeleri. 
Mekluplar mahrem tutulacak, anlap
lamadıgı takdirde iade oluncaktır. 

+ Ebeveyninın nezrctl altında yaııı
yan a U bir aile kızıyım. Lisenin on 
bırıncl ınıtma kadar okudum. 24 yq
laı ında 1,58 boyunda 50 kilo aiırlıbn
da, ıııce, muten ~ p endamlı, karakaılı, 
knrn zluyUm. Ahlfıkırnın çok iyi ol-
du u söylıyebırım. Ağır başlı, vekar 

hlbi 'e ıncc ruhluyum. Ev qlerıne 
vukufum çoktur. Beni mesut edecek ve 

a o ıki evsafı haız bir bayla evlen-
mek, b r yuva ku :ıak arzusundayım. 

E mm evsaf şunlardır: Has 
sns, iyı huylu, kumar, icki kullıımzyaa 
esmer "e uzunca boylu 28 - 40 yaşlan 
ara mda bir genç bulunma ı ve terci
hn 'üz şı lması. Taliplerimin ciddi 
teklıflerlnl Son Telgraf Halle sutunu 
M. Uçan rumuzuna sarih adresleriyJıe 
mektupla blldirmelerinl rica ederim. 

+ Bu yıl Tıp Fakültesinden mezun 
olacak hnynlt.a yalnız bir ıencim .. ica
bında lı ay ın bıltün meşakkaUerfnıe 
ve m ddl irlırapl rına götü gerecek 
ciddi, fedakar bır bayanla evlenip ha
yatımı birleştirmek arzusundayım. 

T 1 bim n hali vakti oldukça iyi, bir 
san'at veya ev .işlerlnı ıyl bilmesi, lise 
mezunu olması, -mualllme veya bu yıl 
muallime olacakları tercih ederlm-
17 - 23 arasında 1,67 boyunda, etine 
dolgunca bulunması şayanı arzudur • 
I.tılfen :fototrafla bırlikte bir mektup
la Son Telgraf Halk slilunu E. G. 6'1 
rumuzWla müracaatiıu rica ederim. 

Gelen Mektuplar 
Bayan Samıye: Galatadan, Beyotlun

dan - .A.,: İstanbuldan - Bay Delta: 
Mnltepedeıı, Bcşiktaştan, Bayan Emel: 
Pangaltıdan,ikisi İstanbuldan, JM>* 
damgası okunmzyan, Galatadan, Maı
baaya bırakılmlf - Ba7an 111 Bursalı 
Taro.byadan, Topkapıdn, Büyi.ıkçek:me
ceden Mtbaaya bırakıhnış, İstanbuldall, 
C3ğaloğlmdan, Topkapıdan, Kadıkö
yunden, Samatyadan, Tarabyadarı. An
karadan - ~an Mrti Deniz c.-...a-
79 bırakılmıt) - B. B. Y. Be7ojlun
dan - Bay Şefik Bonova • iki adet Ak-
881'117dan - G. B. 40: Kadıkö)'ilndea-
1812: Beyojiundan - Ba7llD N. Temts: 
Dün aldırdığınız mektuplarınızdan baf
ka Pa~altıdan, Be:Yot1undan -1811: 
Erenköyilnden - Bay H. R. Şener: it
tanbuldan - .sa,. Ben: Erenkö1Dndea. 
Akaaraydan, Galatadan - Ba1an H. Ç. 
T: Rami ve Papbab9eden-S. Tuneer: 
Unkapanından - Bayan Açıböz mat· 
baaya bıralulm11 mektubunuz varda'. 
Saat 15 - 18 anemda alınız. 

Açık Koll1lflll& 
Bayaıı Aysel: - Mek.tubunua bulfln 

alnm&tır. Adresini3e cevap ııönderil
:qtijtir. 

Bay Guneş - Mektubunuz alınm11 
~ adresinize buıün g&ıderilmlşttr. 
, Bay F. R. K - kazancınız pek u ol
dutundan ve meslelfniz da1ml bulua
madıjından evlenmbıe tepbbiWen w
vel bunları tanzim etmeniz lhım ve 
faydalıdır. Binaenaletyb ınektubun&11 
neşredllmiyecektlr. 

Bayan S. G - TeklU ı:nektubunuzıa 
yeniden yaulıp lilndıerilmeet mema
dur. 

Bayan Leyli 18 - Evvelı:i meldup
lannızla dun Beyollundan, ildsl Utaa
buldan gelen mektuplarınız bUl(ln MI
~gönderilmiştir. 

Bayan M. Şahın. H - Mektubunu
zun hangi rumuza aıt olduğunu yazma
yı unutmuşsunu1.! .. Bildirmen~ rica 
ederiz. 

- O!Mian •nra artlk WçWriW
rimizi ıörmeük mi?. 
-Bayır. 

- Uya1UDCJ7a bclar "91 alr-
ıaedin mi?. 

-GörmMim. 
- Çadınaa &ittt:rilWliila ..._ 

sakallı mıydı?. 

- Sakallı idi. a- de slyall •· 
zu.a sakalı vardı. tlzerime laüc:ua 

ettiii vakit aablı dikea tlik• ol
muş ve ideta hniM r-=tiıti. 

- Salila: 
- B .. hlalt 

Diyerekfıeddlsl-bllWtiNJ.p
ıu.. ld, 

- Dar .. tl~· ......... 
kQDL. 

Deııli, MmNrı al4il, kHUaı .... 
.... ptti. 

o kita-.U ahm1a .W-ba Na 
.. tekrar braraa oüu ıkle.rl.& 
bra hlatlwa ızpiu 4tibnk 
gördüğilnı hakiJd riiyayı hatırb,_.. 

itat • 

ua. 
Lüks sınıfa ayrılan mağa

zalardan biri, sattıgı kundu
ralnrm pek f..ı.hış fiyatte ol
dugu söylenince, §U müdaf a. 
ada buluıımu§: 

- Biz;m & ttıgımız kun
duralar 5on mo adır. Bina· 
enaleyh, ist .11ım'z fiyata 
aatabuırz. Aksi ha.de, ziyan 
ederiz. Bunların modası ça
buk geçer. h.11a bir müddet 
zarfmda ne kadar aataraak 
kirdır. Modası ~eçince, bu 
papuçları kaldırır atarız. 

Bu müeuesenin ileri ıür
clüjü eababı mucibe çok &"a· 
rip ! Şüphe yok ki, bu papuç-
lan kaldmp dama atmıyor, 
bqka maiazalara devredi
yor; onlar da, mal iyi ise, yi
ne oldukça hatırı aayıhr bir 
fiyatla sürüyorlar. 

Pek ili, bu ift~ zarar vo 
ziyan nerede?. Gazeteleria 
yazdığma göre, yukarıda 

bahsettiğimiz ıekilde kendi
ni müdafaa eden ve yapbjl 
ihtikin kitaba uydurmak i.a
tiyen müeuesenin evrakı An. 
karaya aitmit ! 

Eyvahlar olsun l İtte, ihti
kar denilen bidiaenin, nedea 

•bir türlü önüne geçilmediği 
timdi anlatılıyor. Meğer, biz, 
ihtikarı bir muamele bir ev
rak, bir havale, bir tetkik, 
bir tahkik, bir komuyon me
selesi haline aokmutuz. 

Bu tekilde, kimbilir, bir. 
hadisenin neticeai kaç ayda 
alınız?. Bittabi, o vakte kaaı 
dar, «evrakı hali tetkikte •• 
muamelede• olan müeuete, 
yüksek fiyatla sabı yapmaya 
devam etmektedir. 

Muhtekirin elini, bir yılaıı 
kuyruiu keser gibi, dütün
meden, acımadan keamek la. 
:ıma. Belki, cezri, Mri bareo 
ketler ara11nd•, bazaa, kara
mm JaDIDda Yat ta yanacak· 
br. 

Ne çakar?. Bir kaç kiti, bu 
ujurda bet on kurut zarar, 
.tain?. Şimdi, OD binlerce V&• 

tandq, herıün muhtekirler 
JÜZÜDden zarara uiruyor, ,... 

Ne Jazak; Meier, ne za
maaclaaberidir, muamele 
aönniye huret aibnitiz ki, 
ihtikir ltatlar bqlamaz; ii-
zerine aaldardık; dos1alar, 
nrak, tallkikat, tetkikat, ra-
porlar, komisyonlar, iıtizan. 
lar cler,.uıaa gömfilG'Nftlik ! 

R. SABiT 

Vali muavini ve Maa
rif müdürü Şiler · 
Vali muavini B. Ahmet Kınık 

dün Şileye gitmiştir. 
Maarif Mü<iürü B. Tevfki Kut 

ile maarif miman B. Şemsettin dt 
Şıleye gıtmi§lerdir. Yeni Şıle koy 
okulları 23 :nisanda acılacaktır. 

=::oERDi 
Caddeler, Çocuk 

Bahçesi mi? 
Oedikl>&.1ada öturuı oku)'uc:u

lanmızdaıı Ba7 Hilmi yuqor. 
cGedDı.pqacla Hamam çadde

inde otunqOl'Ua ha bu bizim 
llOkakta çocuklann ıürl tüsünden 
aha etmek ümkün deiild r. 

Sokakta oynanır mı? Biz.im 
ııokakta ynanıyor. Arasıra s ra
yan toptan camlanmız kır.lıyor. 
Top, baıh~e kaçarsa, haydi ar
kasından çocuklar da ~ye da
lıyorlar. Duvarlara k6tO kötü 79-
zılar yazıyorlar. Aralarında ı ... 
lAflı şakalar ~orlar. 18-21 .,. 
sındaki delikanlılar ... 7an)an.. 
na kadar .erenadlar ~ 
Kapılann zillerini çahp kacqor
Jar. Artık bunlardan bütün ma
halle fllal dedi. Bu çocuk1arm 
herhalde bir bahçeye lhttyaçlan 
var. Fakat bizi onlann bu rültil 
sünden ve ız'acından kurtaracak 

r makam yok ? 
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Yazan: 

Birçok lokantaların ıdare mec -
tisi azalarından !bulunan Mmet 
Kemalının burnuna - kasden mi 

yola;a tesadüfe nmi malfım değil -
ocaman bır sinek gir1nce, hapşı-

rarak yanıbaşında yatmakta olan 
narin kar.u;mı uyand1rdı. Krtnsı 

bır kımıldadı. Gözlerini açtı baktı 

w be.ş dakika sonra gözlerini yurn. ı 
mağa çalıştı ise de gayreti boşa 
citti. Uykusu kaçmıştı. Uyuya -
mıyn.ca mı stirincc kocasının üs-
"tiinden athyarnk karyoladan in -

· ve pencerenin kenarına gelip 
oturdu. 

I>ı§anda zitiri bir karanlık derin 
bir sessizlik vardı. Genç kadın, bu 
derin ses&zliği kendisi rozdu, pen
cerenin kenarında biraz durduk -
tan sonra bir çığlık kopardı. Köş -
k1ln bahçesinden eve doğru gelen 

btr gölge görür gibi olmuştu. ~1-
mutfak tarafına gitti ve pence-

reden içeri de.ldı. İşte o vakit: c-hır
mz varı, diye figanı bastı. Gerek o
kuduğu ve gerekse dinlediği vak-
ahmn hepsi birden aldına gel -
mişti. Hırsızın, hem kendisini ve 
henı de kocasını öldürdüğünü gö
rilr gibi oldu. Bütün bunlar gö-
sfimin önüne gclirn:e, dizleri gev
iC<fi, vücudünü bir titreme kap -
l:ıdı, neden sonra yutağa yalda -

rıık ocasını uyandırmağa uğ -
~ı: 

- Kalk Ahmet, kalk! 
Kocası gözlerini açmadan sordu: 
- Ne var? Ne istiyorsun? 
Haydi ~abuk kalk! Mutfağa bir 

hırsız girdi. Pencerenin kenarında 
1 ~en gördüm. Kalk Ahmet! 

- Canım ne olacak? 
- Aman yarabbi ne olacak var 

mı? Bizi ökfür.ür şimdi. Sana di -
ıycnnn ki mutfağa hırsrz girdi, Gü
lhar da ~orkacak. 

- Canım sana öyle görünmüş -
tür. 

- Ahmet litifenin sırası değil. 
Ciddi sö loyonmı; bir kalksana. 

Ahmet Kemali, homurdanarak 
lktı, sonra: 
- Kadınlar da tuhaf mahluklar 

tıa, dedi. Gece bile fosnna rahat 
•ermezler. Beni bir hiç :için uyan
dırıyorsun! Sende hiç insaf yok 
mu? 

- Yemin ederim iki mutfağın 
penceresinden birisinin girdiğini 

gördüm. 
- Bund n 1lE çıkar, bu olsa o~ .. 
, Gülizarın dostudur. 
- Ne dedin? 
- Gülizann dofitu dedim. Ka-

mnliktsn istifade edip sevgilisini 
görmej!e gelmi tir. 

- Bu hırsızdan da rene. Ben e
vimde böyle §eylerc müsaade ede
mem. 

- Böyle beylik lafları bır;ıX bir 
ya ? Sevmek, dünyanın !kurul -
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ğundanberi vardır. Bir jandarma
mn bir ahçı kızı sevmesinde hay
ret edilecek bir taraf yok ıki.. 

- Ha ır hayır Ahmet. Derhal 
mutfağa gid!p o herifi kogmalısın! 
Ve yarın da Gülizara böyle haltlar 
kanştınnamasını soylersin! Fakat 
şimdi çabuk kalk, git diyorum! 

- Can manasızlık bu .. 
- Gitmezsen şımdi bayılırım. 
Ahmet Kemali ellerini hiddetle 

uğuşturarak mutılak tarafına doğ

ru yürüdü. İçeri girdi. Ve Güliza
nn yattıgı 'kerevete yaklaşarak onu 
uyandırmak için omuzlarndan .cıar. 
S•p: 

- Hclı , Gülizar uyuyur gibi 
yapma! dedi. Bilıyonım ki uyu -

muyorsun. Biraz evvel pencereden 
kimin girdiğıni söyle bakayım? 

- Ne dıyorsun erendim? Pen
cereden birısi mi ginniş? 

- Numarayı bırak şimdi, iyisi 
mi bu berif e buradan defolmasını 
söyle. Burada işi yok onun! 

-Neler sö lüyorsunuz efendim? 
Bütün gün it gibi çalıştım da, son-

ra bana böle bir iftirada bulunur! 
Zaten kaç para veriyorsunuz ki 
üstelik namusuma da söz uzatı -
yorsunm. Daha bö) le bir iftiraya 
uğramadım hiç doğrusu ... 

- Canım şimdı bunları bırak da. 
Senin dostun olan jandarma ne -
ferini derhal buradan defle, an -
lıyor mt un ? 

Gülizar ağlamağa ba§ladı, sonra 
kısık bir sesle: 

- Böyle sözler size yakışmaz e
fendim, dedi. Siz büyük bir adam
sınız, bizim gibi fıkaralar için böy
le düşünürseniz, sonra bizi kim 
koruyacak? 
Ah~t Kemali müteessir oldu: 
- Ben. seni şeytan da, insan da 

ziyaret etse aldırmam, amma ha
nım titizlenivor. Neyse sen şu be
nim robdo ambınmı ver de gi -
deyim. 

- Affeder iniz efendim, odanı
za bırakmağı unuttum. Şuı ada çi
vici€ duru~or. 

Ahmet Kemali karanlıkta çivi. 
de asılı bulunan robdöşembrını a
lıp giydi. Karısı onu sabırsrılıkla 
bekliyordu. Az sonra Ahmet Ke
mali gülerek odalarına girdi: 

- Senin asabın bozul· karıcı -
ğım, yarın bir doktora görün! 

Fakat kansı ansızın: 
- Sen bir y kokuyorsun! diye

rek elektriği açtı ve bil' çığlık bas
tı: 

- tistünd ne var senin? Bunu 
ner<len aldın? 

- Mutfaktan. 
- Kendine bır baksana! 
Ahmet Kemali kendi üstüne göz 

gezdirince, robdoşam bınn yerine 
jandamnanın kaputunu giymiş ol
duğunu gönlü. 

A R 
Senenin en büyük iki filmi birden 

GAİP CENNET . TÜRKÇE 
FERJiAND GRAVEY ~ 

ELVIRE POPESCO 
tarafından oynanmış büyük 

ve güzel Fransız filmi 

Hazreti Süleymanın 
Hazineleri 

CEDRİK HARDWİK 
MİRNA LOY 

ıDiya ın~.a@ 
. SAMl ·KARAYEL 

kllm p kafe e gör adında 
Eyvahlar olsun işimiz gücümfut 

köhne kapıdn nöbet beklemek
le mi geçecekti?. Bur serseriler 
yatağı, sarhoşlar )lerı idi. Geceleri 
sabahlara kadar nöbet yap p do
laşıyoruz .. Gündüzleri de böyle ..• 
Çok canım nıkılıö ordu. 

Vnzüemiz, izınli askerleri oraya 
buraya gıtmekten menctmekti. Za
lbıtler hiç duı'l11adan müteınadıyen 

ontrol ediyorlardı. 
Anlıya ağınız lııç durup, din -

Jenmeden iş yapıyorduk. Ak.hm 
bep knf~te gord · gum dılber ka
ında ıdı. 

ır S!eCC nooet ıyordum ..• 

Bir yere siper alnuştım, akhm Ta
hir beyin köşkundeki kadında idi. 

Birdenbire birisi önüme atıldı. 
Çünkü ken<i.sini kurtarmam için 
atıJnut; bfr adamdı. Hemen siper
den çıktım, k.ııranlıkia kohındmı 
tuttwn. Başında başörtüsü olan ibir 
kadındı. Ben ace ile kolundan 
tutarken başörtüsü açılmıştı. İri 

ve parlak siynh gözlerı, göğsünde 
parlak ml.İe<:'\i eder v rdı. 

Elimle kızı vücud . tutara 
yavaş sa5le: 

- Yakalandın guzelim .tmıimol! 
Dedim 

a 
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Akdeniz Hav 

ve 

a-

Ol'• 
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İngiltere Akdcnizde mutlak ha
l'B ve deniz bidümiyctini Ceno'1a 
ha kını ile bir kere daha isbat et
miştir. Bu baskma iki z.ırhlı, bir 
kruvazör, bir tayyare gemi i ve 
bunlara refakat eden bazı küçük 
ı.arp gemilcri iştirak etti. 8 şubat 
şafak vaktinde bu İngiliz. deniz fi
losu Cenova İtalyan dt?niz üssünü j 
dt:nizdc.n \•e havadnn bombardıman 
ettiler. Csteki askeri tf'Sisata, fab
rikalarn, demiryollarına 3{)0 ton 
obüs mermisi yağdırdılar. Küçuk 
bir deniz muharebesi, fnknt bu
nun dcJiılet ettiği manalar biiyük
tür: 
1- Alman kıtaatı \'e harp nıal • 

zemesi rüklii hiçbir gemi, şimal -
cenup rota ile Akdenizi a maz. 

2- Tir~·esteden ta Cebclüttanka 
kadar Akılt•niz 'imal sahilleri ve 
limanları deniz kordonu altında
dır. Alınan~ a ve İtalya hesabına 
limandan n~·rılncak her gemi. İn
giliz donanması tarafından derhal 
batırılncaktır. 

3- Cen<'V2 ha kını, Akdenizde 
itnl~ anın yerine geçmek isti~ en 
Almnn~a~·n l·ahramnncn bir ce • 
\•ap, :Frarısa~ a da bir ihtardır. 

4- 1foh a harp haricidir ve artık 
italy:ın kara uları di~ c bir hudut 
yoldur. 

Almanya 4 birincitcşrin 1941 de 
(Rrenn<'r) müJiıl atmdn tesbit edi
len harp planının Akdenizde ta -
mnmilc bnlt• lnndıl:•mı görmitştiir. · 
Ccbclüttımk. l\lalta ve Sicil3' a - Bi
:ıcrta df'niL gcdtleri İngilte~enin 
elinde kalmı . İtalya mağlup edil
mi \'e İsp .. u~ a İngiltere ve Ame
rilrn tarafınd:ım kazanılmıştır. Al
man) a garbi Akdenizde garpta 
(Pirene) ge ·itlerindc ve nrltbı Si
cilya ada ında durmağn m~bur 
edilmiştir. Almanya garbi Akde
niz.de hakimiyet içfo yalnız mağ -
lfıp ve miinhezim İtalyayı bula -
bildi; f ngilte.reye karşı yalnız de
mektir. Almanya da m ~lup ol
muş voziyettedir. 

Balk nl rda: 

Alman) anın Romanyodaki tah
pdntı dnrnı dan devam etti. 

Geçen zamane ni betle Roman
yedn asgnri 20 Alman tümeni bu
lnndui,runu kabul etmek yanlı ol
maz. Bu tahşidatın Balkanları is
tilô ma adile yapıldığında artık 
kimsenin şüph i kalmnmı.:tır; 'bu 

Kı:z, korku içinde imiş gibi va
~ette idi. Bana yarım bir sesle: 

- Teslimim asker!. 
Diye cevap verdi. Gfüdiim, ve 

!kollarım arasında t:>ulunan vücu
dünü sımsıkı tutarak sordum: 

- Siz.i azat etmem için ne veri
y<>raunuz? 

Gülerek cevap verdi: 

- Benim dnslerim bir§ey v r
nıezler ... Ben Çingeneyim? Eğer 

geçmeme müsaade edersen senin 

falına bakanın. Hem bu fala mil
yonlarca lira vermış olan kimse 
t>a:ktmımaz. 

Dedi. 

Bana çok yakın ve yüzy.üze idik. 
gözleri eeccnin karanlığında par
lıyordu. Çingeneden korkuyordum. 
Lfiltin tuhaf bir kadındı, şaşala -
dun. O bu halimi anlad1 ve: 

- Rica ederim. Beni.m şehre gir
meme müsaade eti. Dağlı asker, 
~.tl<bzına baktıktan GOnra yıldızi
mzı söyliyeceğiIP. 

Cevap verdım: 
- Y alııız gid y alanumn. 

OENı Z 

Akdeni2dt: Jngiliz donanmQSı tamamen hakimdir. Hntta, 
Adriyatik denizine bile .. 

§iipheyi izale t'den diğer se-bepler 1 
de Bulgaristanda A1mnn asker -

krinin bulunması '\'e Bulgnrista -
nın y_eni nizama iltihalrıdar. Bul -
garistan. hürriyet ve istiklali uğ
rnnd vatanp n·er değil, hürriyet 
ve i tiklali pahasına rc\·iziyonist
tir. Bulgarist:mdaki hava mey -
danlnnnı Bulgarlar değil, Alman
lar haZJrlıyorlnr. 

Bulgariı:tan, Viyan:ı konf eren -
srndan sonra kendisine mih,·erci

ler tarafından bahşiş \'Cl'ilen Dob
nıea koridorunu Alman istilasına 

a' ık bıra1mu tır; Kösteneeden son
ra (Vıırna Burgıız) limanları Al-

manların eline geçecektir. 
Alman orduları Bulgaristan& gir

dikten sonra hangi istikamett i
lerli~ cccl.ler? Bulguristnnın h.1i

la ındau sonra Almnn ordusunun 
durncağwı kabul edemeyiz. Bul -

aristandn üç istikamet \'ardir: 
Cenup - Selimik istikneti, garp -
Belgrat istikameti, şark - Boğaı.
lar istikameti. 

Almnn ordu unuıı Semuik isti
kametinde bir tet"avüzü bel.lene -

bilir. Bundan maksat, İtalyaya 
ynrdm ınnksadilc Yunnnistnnı taz
yik e1mek ve İngiHerenin Sel& -

nikten İ!!fifadesini menetmektir. 

Garp - Belgrat istikametinde bir 
hareket şimdmk varit olamaz; Al
nınnya, Yugo lavyny:ı kurşun at
mndnn girmek tı u.lünii kullana -
caktrr. 
Şark - Boğazlar istikametinde 

bir tet"aviiz de şimdilik varit ola
maz. Alman~·n karşısında 2 mil
yon kişilik bir Türk ordusunun 

n1üdafaaya hazır olduğunu ve bu 
ordunun ne kudret \'t' kıymette 

bulunduğunu çoktnnberi biliyor. 
Şimdiki halde en çok hatıra gelen 
, .c en mü nit gürülcn istikamet ce
nup - Se18nik i tikametidir. Kiiçiik 

Yunanistan harp jç.indedir; bu cep
hede de ayrıcn ve yalnu: ba ına 

harbedecek kudrette değildir. AJ
mnn ordusu hafif buldui,rtı 1'u is-
tikamete tnnrruz edecektir. Bun
dan sonra. Almonyanm Tunn ce
nubuna geçtiğini gören Sovyet -
lerin vaziyeti bir istifham olmak
hın çıkacaktır. 

Sov3 eller dnhn evvel buna razı 
değildi. So\·~·etler gnrp hudutların-

da Alman çemberi)e sarılıdır. Bu 

c;~mbcrin daha ttnubn ''e bilhassa 
Boğe~anı doğru btildilmek i ten
ıllesine ~yirci kalamaz. 

enenin ea Dod'"as fllınl 

BU BENİ 
»aş llollenlet 

DD R 
ve 

SPE CERT ev 
Tur ç ·zıu 

nUsh ı 

iPE 

Orijinal dlld 
nU ha ı 

MELEK 
m!Hhiş Mr 11vaffab7eUe rösterilmek1edtr. 

A.Yn~: POKS~ dünya Jıaıvad!g)erl 
ı l ve ı,ıo ela 1c!nztliUı m& 

Şimdi seni araloola götüriirüm, 
sonra sana bır çare ibuhınmı. 

- Allah razı olc;ıın . .. Elbet Al
Wı ibu yaptığın iyiliğin mukabilini 
verecektir. 

Elinden tuttum ... Gizlice )rop>
dan geçirdim. Şehre girdikten ıııon
ra sanki onu şehrin içine geliyor-

m~ gibi elinden tutarak karakola 
yfu.Jbaşıma g<)türdiım ve dedim ki: 

- İşt bir Çingene karısı?. Şe
hirden kapıya doğru geliyordu. 

Yü7Jbaşı cevap verdi: 
- Ulan Çmgene kaıı.sı şehirden 

dlşarı çH<mak yasakt.ıa-. Nered~n 

geldinse yine oraya git, dolaşma, 
al şu kar.ıyı yerine .götüı· Karabu1ut. 

.Aırnan Allnhım, iş olmuştu. Çi
gene karısını alınca dışarı. flrla -

musun? Bu lfd arammia ... 
Çingene !karısı ile birlikte eo -

bğa girdik ... Yürüyonu, arka -
mı.zde ooook fenerlerin ziyas.ım ~ 
karakola elleri bağlı götürü-lt:n a

damların gölge15-ini ci)riiyonım. 
Çingeneye: 
- Görüyor musun?. 
Dedim. 
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OSMANLI - iT ALYA HARBiNDE TRA B 
GARB ve ADALAR MUHARcuE 

1 c 
Bunlor derhal J npıJdı. Liman re- diğımiz nwtrcıcnıu ınıl 

iıliği binasınm önüııdc, işaret ln- değil ıui?. 
şının üzerine çıknnlnn İt:ıl~ ruı ı:a- Bu 1>unlc kims.. cc' p 
biti eline 'erilen Hiımnlarln sö~ le- yordu. ih ari de". c ıt 
neni yaptı. - Biraz e' \:el 11.ım.ı 

O işaret ,·erirkcu arl ::ı ında giz- zim işaretlcı ;ır i.d._ b.oı. 

le.nen bir nefer, elindeki tufegin bctçiler kendi a~k rlern 
namlusunu beline dnyamış, bu kın yanlış gitrmiış olmn) 
ölüm tehdidi altında esir dtişman Ve .. gemiden çel ılcn i, 
zabitin kendi arzulnr1 dışında bir- limandiiki n kerlcrlc kon 
şey ihbar etmemesi temin olun - pıldı. E\'\ clki gibi ~ine ıl 
muştu. talJan deniz zabitini ::ırlı 

Corcio söylenileni J aJlh. Kendi tüfekle tehdit eden mili 
gemisine, amiraline müsbet ce' ap ma ile .konuşmı~ n ml'cbııf 
verdi. G~nıiden tekrar ıs.ordular: tılar. 

- Hemen ihraç miifrez~lerini SÜ\ari bu i aretleri dıl 
göndt"reJinı mi?. tetkik ederek ii~ lendi: 

- Gönderin.. - işte kendi adnınlaru.ıı1• 
Ve. biraz sonra Bonedetto Berini işaretlerimizle 'e flama ile 

zrblısından al rılan iıç filika i~inde lıırımıza karşılık 'eri~ orl 
ihraç miifrczcsini limana getirdi. yanılım~ olacnk ıwz. 

Bu müfreze kara;) a ayak basar - Belki de.. .J 

basmaz İtalyan iiniformosı giy - Bu konu ma dfüınııın ıv · 
miş Tlirk milisleri hmıfından i- da de\ anı ederkt'n ahiJdc 
)ah namhılan ile karşılandı. Bun- \·ak'a olmuş. bu 'ak'anın 
lar da te\•kif ediltlikr. yanını gözlerile gören it:ılı 
Kumandanın projesi adal a böy- varisi ve diğer zabitler ati 

lece bir hn;vli İtalyan neferi ıka- nılmndıklarıni anlamışlıırb 
rıp onları tcv ·if ederel zırhlının Hadise undan ibaretti. 
mürettebntnı azaltmak. gemiyi bu- Yeni esir edilen ikin'' 
radan çekilmcğe mecbur etmekti. miifrezesi neferlerinden b' 
~man harp gemilerinin top - hiscleri soyundurulurken • 

lanndan Rodo tn artık korkan y . bire )iman dairesinden fal• 
tu. Kasaba bir gün evvelki bom bar- ka ından koşan milislerin 1 

dmıanla tahrip edilmi artık or- ne kulak a mı~ arak keudi~ 
lmlncnk hirşey kolm;ımı tı. dırıp deni:z.e atmış, yüznı 

Fakat, ikinci miifrcı..cnin hnre- yuhnu tu. 
katanı düşman gemisinden diir - Bu vaziyet kar ısında 
bün1e takip edenler ·nz.iyeti ·· - bekliyen İtalyan iinifonnJ 
vnri) e ,.e amirale rapor ettiler: miş Tiirk uöbetc;ilcri heır.d 

- ihraç miifreze i sahile gelir çöküp tüfeklerine sıırıln1t; 
gelmez diğer nöbetçiler tüefklc- bnhın bn ıs ız ''e se iz sıı 
rindcn tecrit ettiler. töfel<lerini yil:ıen İtalyan b 

- O nöbetçiler akşam gönder- (Afıll' 

~~------------------------------------------------------------------...,..,./ 

y 
WtLIJA:M POWELL - MİRNA LOY 

Ve köpekleri ASTA ve mimini BABl' ı-.;cKiE Jr 
Biitiin biiyü zabıta fili;:.,lerlnin en orijin"li ol:iu 

ANOTBER THIN MEN 
Şaheserinde bir rinn:yf"tin fc\; lit ettiği bcy-0c ve helecan• 

~ men ~yircilcri kahknho ile giildürüyorl r. 

İlnnt.en: FOKS JURNAL son hnrp ''e dünya hnberleri. 
Bugün saat 1 t1e fon::ilatlı matine. 

bir yükse~ olan 
FERNA! ID GRAVEY - CAROLl~ LOMBARD 

ilk de.fa olarak ibüyü • bir film<le bırleştiler. 

Bugü 
,., 

LE de göreceğifl 
Fransızca: 

A D L K 
Mevzuunu m~<dıur bir Yıldızın lüks ve esrar dolu ha) 

çılgın bir aşkın sarsılmaz cesaretinden alan P rısin b· t 
başlıyan garip bir aşkın romanıdır. 

DİKKAT: İki Harp jumalı bir<k!n: 
1- Türkçe Britiş Param.unt Jurnalda en son harp v1t1" 
2- İngiltere bari>e nasıl hazırlanıyor. (Türkçe). 

Bugün saat 1 de tenzilatlı matıne. 

Bugün SÜMER Sinemasınd' 
ALBERT PREJEAN'ın 

M 
ffal'ftetli, 

n 

obmTTE LECL c ve ANDBE B ULE 
ile beraber neti bir tarzda yara.Uıklan 

OP 
(Hayat h') 

· üı -. ihtir&Mı büyük aşk filmini nnıUak is d P 
Bu filmde mi Parlsin esrarengiz gcı:<!lerlni ve 

sokaklarım dolaştı~l:ırdır. 

Dl•msım•acw ~un snnt ı de terı.zruıth rnatin 

dım ,orada bulunan arkadaşlar yan 
y:m bakıyorlardı, .kııSkruuyorlardı. 
Yüzbaşı tekrar emir verdi: 30 ikişjlik muazzam revü, bu ·şamdan İtibaren her sam sahnemizde g<>receksınız. 

- Haydi, haydi yürü!. 
Qlıkacagun.ız sır da şunlan söy-

ledı: 

- Kar bulut, ona nerede y.-rm 
:ıcsacu·ıı:· ed · ı. J.Or., ~ 

kı)"DlCUi ol..-uyucusu 

Bayan L 
,., 

e 
Ayrıca: 15 kişı · muhteşem saz heyeti Her pazar 

Y.CTİ. Fıatlard:. ıam y ;tur. M ınw 

A 

em nı 
18 30 a kadar BÜYÜK 

apat nız. T 4 



Arnayııtluk cephesinde 
Yunan ordu• 130 kilo
nıetrelik bir cephe üze. 
rinde genit bir taarruza 
geçerek, İtalyanlardan 
aralarmd. bir çok aubay 
bulunan 7 bin esir daha 

(Bu Yazının m~ı.mıen Aııa<iolu almıılardır. İtalyanların 
Aı•n ı bıiltenlerınden atınmıfllr) Arnavutluktaki zayiab 

Telhia eden: Muammer Alııtur. 20 bini makutl olmak Ü· 

Uza14arkta vaziyetin değişece- zere 90 bini tecavüz et,. 
ğmı gösteren' alametler daha ıyı mektedi.r. 
belirdi. Japon donanması Hindıçıni ============~=~! 
sularına gcldi. Japon tayyarelen Alfons bir beyanname n~rederek 
de Baynan adasında ı.oplanmak. - hükümdarlık hakkını oğluna bı-
tadır. rakml.§tır. Beyannamede bugünkü 

Buna mukabil İngilizler de Sin- vaziyetin icaplarını zikreden Kral 
ga ora asker ıaı,pt etmıı;. başta A!fons şöyle demektedir: 
sıdney urhllSL olmak üze:,e Uzak· •Oğlum Pren.; Yuan'ı tarihi ve-
şark filosu cüzütamları üslerıne raset kanunumuz m.ıcıbinee, tah-
dönmüşlcrdır. k im · · sal 

Ankara radyo gaze esi şöyle söy- ta çı arı asını temın ıçtn , , -
b . tanat h.ıklarımdan feragat etmelı: 

lü\'or. cJaponyanın hakikaten ır 
harekete mi ge,..,..eği, yoksa Uzak- i.>tediğuni mer.ılekete bildiriyorum. 

.-- .. İspanya ıstooiğ i zaman oğlum Kral 
ş• rka k \'\'d çekmek suretile mut- olacak ve saltanat müessesesıni 
tefıklerıne yardımda mı bulunmak 
isted iği belli değildir. Muhakkak şahsında temsil edecektir .• 

01a~ btr şey varsa, Japcnyanın. bu- Yunan ordasa 
günku ~artlar dahilinde Amerıka 
.1 harbi göre almamasıdır. 
ı e bel" ali Bununla beraber, ln'n . -
nıetler karşısında daha . ihtıyath 
uluımıak icabet.mektedir. . 
Mesela Uzakşarktaki Amerıka.ıı 

andamem· tebaasına en kısa :ı:aın . 
lek te dönmeleri btldiri!rniştir. 

.:vustralya harp gemileri de bu· 
lundukları yerlerden derh.al Ana. 
vatana dörunektedirler'. Dı~er ta: 
raftan A \'\lstralya kabınesı ~eş e
rettiği bir beyannamede harbı:;L 
ni. ve çok nazik bir saDı.aya g • 

ğini ilan etmiştir. 
Fakat görünüşe bakılırsa, Japon-

Yanın filen harbe girm<;d~aııız 1 
lhakşarka mühimce milt a '!'" 
Kiliz kuvvetleri çekmek ve Domın
Yonlardaki kuvvetleri İtalya ve Al-
11\anyanın karşısına gönderilme-
lerine m•nı olmaktır. .. 

u · · dun 
Avustralya harp kabınesı 

l<>plaıunış ve gelen raporları tet
ltık et . ti Son maliımata göre, 

mış r. ı.--'--tme-
Vıtzıyetin daha vehamet "'"""" 
d.iği anlaşılmıştır. hd di A-
Diğer taraftan Japan te .

1 

llıer•kayı İngiltereye daha zıysde 
Yak ş· di Amerl-laştırmaktndır. un i il-
itan gazeteleri, Amedk•_nın .. ng de 
tere ile iktısadi bir bırlik vucu 
getiri,mesini tavsiye etmek-tcdir -
1er 

YDNAN oRousu ntlYÜKÇT1 BtR 
TAARRUZAGE 

A d. aksam 
t,na redyosunun ıın > 

Vtrd·· - yunan or
d ıgi haberlere gore, 

30 
kilo-

usu dün Arnavutlukta l 
llıctreıık bır cephe üzerinde taar. 
ruza C:cvam etmış ve bir noktada 
ar~ıarında bir""k subay bulunan 
Y"-' •· ' ıar :"ı bın esir alm~tır. Yunan 
butun noktalarda hcdeflerıne var
llı4lr ve İtalyanları bütiın mevzı
lerın~en çıkarmuılardır. Çok nıık -
darda hsrp malzemcs1 iğtinam e
d.iJ.ıni ır. 

.Ankara radyo gaezetsınin ver -
<iıgi habere göre ita yanlar Ar. 
navutlukta şmidı;e kadar 18-20 bin 
eslr 20 bin maktul, 52 biı• yaralı 
vernıfşlerdır. Bu raka-lara naza
ran, İtalyanların zayiatı 90 bıuı te
ca, uz etmiştir. 

S!CfLYAYA İNGİLİZ 
ASKERLERİ İNDİ 

5.~elen haberlere göre, ingılızler 
.ıcılyadaki bazı askeri tcsısalı tah

{1P ıçın, Sicilya ad~ına paraşüt
erıc asker indirmişlerdır. İtalyan 
tebliği b f . u edaılen11 bir i"Y yap. 
~ağa ınuvalfak olamadıJdarııti 
bıldiriyorsa da, bu hususta ~ka 
kaynaklardan malQmat yoktur. 

Trablusgarp muharebeleri hak
kında mühimce yeni malünıat yok
tur. Yalnız Eritn-de Keren etra
fında şiddetli muharelJeler olınak
tadır. Maamafik bu muharebeler
~ seri netice beJdenllmemesı de 
ilave olunmaktadır. 

LibJada esir edilen İtalyanlar -
dan 200 !i. ~ubay olmak üzere 3,200 
k.'şı dalın Bombaya göııderılmış • 
tır. Bu .suretle Hindıstanda bulu
naıı İtalyan esirlerlnın mıkları 
l5 bini bulmuştur. 

Kuptan •cleıı habrr'ere göre, 
30 bın ltaıvan esin de cenubi Af
rık vn •undcrılmıştir 
iSTiLA ÜSLERİ ATEŞ İÇiNDE 

İng liz Jıa k va uvvctlerne m en-
cup bombardıman tayyarcle ı dun 
ak .ım , Fr sahıl bo . 

1• 1. ' y 11rca ıs-
ı a ıma,ı ına yenide h 

1 J -' ' U "C'Um e mı eıuır. Kale ıstikamet nd . iil" 1 . ı e ın-
aK afr':.ıkı! gokyü~ü aydınlanmış 

ve r ı ' ır!.I, g•ır•ilt iı lng lız 
sa llcrınderı duyulwu.,<tur 

Munr r •t surette uçacı Alman 
ta~ varelcrı de lsk~çyanın şimali 
şar1< mrle ve Kent kontluğunda 
baz, yerlere bombalar atmışlarsa 
da ınsanca telefat olmamıştır. 

KR L ALFONS SALTANAT 
HAKKINI OÔLUNA BIRAKTI 
Eski İ.spanya Kralı On üçuncü 

(1 inol hileden Devam) 

bakımdan çok mühim bir köyü 
zaptetmişlerdir. Köy ağır bir bom
bardıman ve şiddetli bir muhare
beden sonra alınmıştır. 

Cephenin muhtelif yerlerindeki 
Yunan taarruzlannı derhal General 
Kavellcro'nun mukabil taarruz -
ları takip etmektedir. Bu mukabil 
taarruzlsrda düşman hiçbir terakki 
elde et.ınemekte, bil.Alcia ağır za • 
yiat vermektedir. 
DRAÇ VE TiRANA TAYYARE 

HÜCUMLARI 
Atina 15 (A.A.) - Hava kuv -

vetlerimız 12-13 tuba! gecesı ve 13 
şubatta Tiran ve Draç tayyare 
meydanlarında ve Elbasanda İtal
yan tccemmülerine mııvafCakiyetli 
bombardımanlar yapmı1lard.ır. Ti
ran tayyare meydanında iki mo -
törlü dört bombardıman tayyaresi 
ateş alm~. askeri binalara da isa.. 
bet olmuştur. 
GİRİT ÜZERİNDE DÜŞMAN 

TAYYARELERİ 
Atina 15 (A.A.)- Atina ajanın 

bildiriyor: Umumi F.ınni) et Neza
retinin 14 ubat tarihli resmi wb
liği. Düşman ta)"Yareleri Girit a
dasının ıs.sız qhi1ine neti~l"!\İz bom· 
balar atmıştır. Üç rl iişnıan tayya
resi Anta mıDiakasında otlıyan sü
rülerle ameleyi bombardıman et-
11i)lir. Zayiat ve ha arat )"Oktur. 

İr umzıer Siyam ha· 
dadua geç&cekml? 

( 1 lnd Salıitodm Doam) 
tasaV\ı.ır nda oldutunu tahmin ettir
mek cdir. 

HalbUki Siyam hukUmetı. IngıltE're 
ile Slyam erasınd.ık,ı dO!:!aııe ınUn~e
betJerdc hi.Ç bır dc!~ı'*lik olmarlı(ını 
teıııin etınr~ ! zu.: ll!d tdı"' . . 

yt,Nl .~;l'll:RlK."\ "Y.1".IRI 
BF.Y~Z ~i\R'<YDA 

Vaşington '5 A.A ) J vo yanın 
enı sefln Antlral N<ln ura, -' •• Jl.ı r:ı
~ye ~az.an Kordd H ut. Uç bı .. , k.tc Be
yar. Saraya gider-le, Ruzvo! LC ra 
mesıni ~enn ~ur 

A.ıJı J Non r.ı b a 
cAnı . Jk ıle J :J.P Y 

mur .ueJ;.etler !l _n ı " ~ !lu-
k \al afında da ,l)Ok b · ' d 

5Un 
1 1 

d Sı r.-ıd .. r 1 klı \ a tYCLlc-
uyanaır ı. 1 d d.lha ~i oır an nytŞ11 ' ıl ol-
nmız e """sıfıkterde ulh n rr.uhJ11fa1" ı 
mamıı ı-... d Ll 
Sı fçin her z;ı.nıa.nddaan d7Jya rtir kzı~ır • 

Ruzvelt .oevaıbtn emış ı. 
,-i,yJ bir a.nuısml,)'a \ 'iU mak için 

Ü kün olan herlf!)'ı yap. cajınl% 
:~uıdaki aozle.ruuz.i lflt~ekil' .lles'u-

dunı.• JAPON - SO\'YET 
MÜNASEBETLERİ 

Vaşington 15 (A.A. )- Amiral 
Nomura dün gazetecilere beya -
natıııda, J apcnyanın Sovyetlerle 
aıünasebatını dıizelteceğine emin 
0k!ıığunu söylemiştir. 

HOLANDA GEMİLERİ GERİ 
DÖl\'ÜYOR 

Tokyo 15 (A.A.I - Stefanı: 
Manilla'dsn Domci aıaru;ında ve

rilen malumata göre Holan<ia Hin. 
distanı hükıimetı Japonyaya git -
mekte olan gemilerine üslerine 
dönmeleri için emir vennişllr 

ilk mektep muallim
lerin: a toplantısı 
İlk mekt~ başmuallımlerı dün 

Eminonu Halke\·!nde umumi bir 
toplantı yapmışlardır. Bu toplan. 
tıda kız talebeler içın te kkiıl e
den okul himaye heyi'!! rının ça
lışmalarını daha v~in.'1! kı!acak 
esaslar üzerinde goruşulmuştu • 
Mekteplerde hımaye heyetleri top
lantılarına badema talebe velilc -
rinin de ~tirakleri kararlaştırıl • 
mıştır. 

Müdürler martın son haftasında 
tekr u:>planacaklardır. 

ZAYİ; Notu& kAğıdınıı kaybettim, ,,.._ 
nW aldım. F.al<islnln bilkmü yoktur. 

Edlıneltapı Nesllf:lh Sı:'.tan m~nalleıd. 
Cınar cadd6i ara 10 Snr:ıç Rıza ( 
o~lu $era!eddın Sar.ıçlı 3Z4 do!umlu 

Mihvercilertn' Malta Üzerine 
hareketsiz geni bir hava 

kalan gemileri/ baskın ı 
Bir çok bitaraf liman- Bazı ölenler ve yara-

larda bekliyorlar 1 lananlar oldo 
Loodra, 14 (A..A) - Eıı son rakam

lara ltilinaden Loudrc1da tahmin ldild.i
ğine gö~. bitaraf lımanlara iltica etmif 
oln düşnan remilerintn adedi 233 den 
.,.lı d.el:ıldir. Bunların mecmu tonill .. 
toları miktarı, bir mi17ondan fazladır. 
Bu ıemıJetiu ekserisi. ~ınıanlan ter-
ltetmekte serbesttir • .Fakat 7alınz de
nizde karş1laşac..ıkları Jaz.lyctter do
laJ'ısiyle dışıın çıkomamalctadır 

AmerHca Birlcşık d~letlerJnde 28 
düfnuuı gem.isi vardırj Bunların 26 sı 
İtalyandır. Breillyada 16 sı İtalyan ol
mak üzere 24, ArJontinde 17 si ltal,yan 
olmak iızere 20, diğer Cenubi Amerika 
lim:mlannda 21 i ttalyan olmak üzere 
sa dü.smao gemi.<d mevcuttur. 
Avnıpada. anavatan İspanyası ll

m.anlarında 31 1 Aln1an, 13 İtalyan va
puru bulunmakladır. Kanarya adala
rmda 5 Aimn. 13 ııalyan vapuru var
dır. Yeşil Burun adalannda blr İtal
Jall vapuru r•tmakwdır. 

Yeni Proteslrler 
( 1 inci Salılfed."1 Devam) 

soıra yeru Üniversite kadrosuna 
alınm .. ve bugün de profeaörlüğe 
terfi etmıı;tir. 

Muzaffer Şevkinin elliye yakın 
tıbbi tetkikat eserleri vardır. Bu 
mesaisi Amerikan ve Fransız ltlA
sik kitaplarında yer almıştır. Av
rupada müteaddit kongrelere 
iştirak e tmış olan profesörümüz 
orada eserlerini kongreye arzet • 
miştır . Muhtelif tıp cemiyetlerinin 
azası olan rr.uınaPcyhi tebrik eder, 
yeni vatifesındc de muvaffakiyet
ler dileriz. 

ÇERÇEVE 

Malta 15 (A.A.)- Dün n~ 
len resmi tebliğ: Düşman tayya • 
releri dün gece Malta üzerinden 
dört defa uçarak bomba at~ -
!ardır. Devriye avcılarımızdan bi
ri projektörlerin uııgında bir düş
man tayyaresini hasara uğrat.mış
tır. Sıvil binalarla hükiunete ait 
binalarda hafif hasar va(dır. Üç 
kişi ölmü~. yedi kişi yaralanmıt
br. 

Yaral ananlardan biri bir sığına
ğa iltica etmemiş bulunuy{)J·du. 

Bugün öğleden sonra bazı düı
man tayyarel<·ri Maltaya yaklq • 
mışlarsa da hücum vaki olmamış
tır. 

Bayatı ucuzlatmak 
(1 in.ol Sahlfedoıı Dena) 

killeti yerli kum~ların pahalı ı;a
tılmasındaki sebepleri ara tırma.Jı:
tadır. Kumaş fabrikatörlerinden 
mürekkep bir heyet bu hususta 
i.sahat vermek üzere Ankaraya git
miştir . 

DF.Rİ SANAYit 
Deri sanayiinin de .bu çerçeve 

dahilinde tanzimi için tetkikler 
yapılmaktad>r. Derilerin cins ve 
nevilere avrılınası takarrür etmiş. 
gibidir. İk.tıııat Vekaleti sanayı tet
kik heyeti reisi Şevket Sureyya 
şehrimizde bu iş le meşgul oımak -
tadır ve dün dericiler in bir top -
lantıs ına rivasct etm ıştir 

Namık emalin karısı 
"(1 inci !!ahlf- Denm) 

Nüzhet de bu husıısta ı;ükut et· 
meyi tercih etmiıılir .Sadettin 
Nüzbctten C'\l\.·el, Ebtizzi)'a Tev
fik, Süleymau l\azif gibi degerli 
kalcıuler, knhranıaoıouz hak. .. 
kuıda sadece makale, konJerans 
ve broşürlük hatimde konu~ -
tuk !arı için ve zaten de\'irlcrİ· 
niu nıouografyn bah:-.:ndcki ih
ıunl .} itzünJcıı~ bu uıcvzutla tek 
kel •ıuc sarf ctnıcıni~lrrdir. 

aııa, büyük ve ~cretli if;m 
H s.m'al ınccınuaınız (Akbaba) 
mu· tcs ııa, bUS!Üne kadar Namık 
Kcıı. iın karısını sadt·cc ısmile 

cl~ıtn kıı) det mi . tek ınathu ·a· 
t ır go:s :cn:n köle::.i olıı11ya ra .. 
Zl) •nı. 

llu uzıyetıe ben , laın ve 
halis l.;ir ilim ölçtisile; 

- .. :ınıık Kt':ma1irı karısını 

ne isiın . ut rle cisim halinde ta
nı~orut ' . 

Demekte haklımıyııu.şıın?. 

Ben: 
- ?1nmık Kemalin kansına 

ait ismi Tiirkiyede bilen tek kişi 
yoktur; n olanııyacaktır! Hilk
mliuü •avurmuş değilim a .... 
Ben . nanuk Kemalin karısına 

ait bilgilerin, bir isim halinde 
olsuu bııgüne kadar Tiirk ede
biyat ilemine anedilıuemlş ol
duğu hakikatini bildirmek is
ted" m; ..., sadece bu bakımda& 
iki kere iki dört eder gibi bir 
hakikati, maalesef orijinal ola
rak ortaya koydum. Namık Ke
male dair bu çok baı.it nokta ü
zerinde benim ba kalanndaa 
farkınl, k('ndilerinin, bilhassa 
oğlUDuıı 'üküll ıeı;iştirdiği bir 
noktayı, üzerindeki garip >ıikiıt 
külrr:si bakımından billurlaıı -
tırınış olmak ... 

Ni n1üfh.i.,ünu.u kızı (Nesiıne 
Hanım) hikiıye'1ne gelince; ba· 
na (ı.lı.i kere iki beş eder!) tar
zında <·ehil j,...at tdcn flmçukıı
çıı) !ardı< zerre miktarı edep, 
eclep değıl de korku - cahil ce
&urdur - olsa) dı, kitabımın so- • 
nuna İlırahını Necmi Dilmen 
tarafından il.ive edilmi. notlara 
bir göı atarlar ve orada kabra
ınıınınııza ait meçhul kadinin 
(N.,,,iıu•) mini taşıdığını gö
rürlerdi. Fakat bu l<ıni tesbit 
eden İbrahim Necmi Dilmen, 
buıın. 'nınık Kemalin aile lr.ay
naklarıııdan değil, e'ki maat 
kütüklerinden bulup çıkarmıt
tır. Zira Türkiyede 'anıık Ke· 

ile w ul olmuş kalemlere 

.NECİP FAZIL KISAKÜKEK 

nisbetle Namık Kemal hakkın
da en az bilgi "8hibl olan Namık 
Kemal ailesi mensupları, bu 
mevzuda asla ilmi bir vesika 
verebilecek vaziyette dei"ildir. 
Ej;cr bu va.iyette olsalardı. ma
lik buluodulı.lıırı ilmi asilı.ayı, 
Namık Keı11a1in oğlu ve reh~leri 
Ali F.kreme verirlordi (!) ... 

imdi: 
İbrnihııı Net"nti DiJmenin Ui. es· 

ki zaman maaş klitıikleriue ka
dar ıuüracaate merbur kalarak: 
teshit ettiği bir ismin sahibi, is
mine \;4dar hi~bir noktasının ta
nınnıadı~ı bir (eçhnl mü dt·ğil 

n1i? J(en1 yalnı:ı bu isnıc ına1ik 
olmak. Nam1k Kl"ntı-1in karıııını 
(meç!ıul) olmuklan kurtarır 

mı?, Ayni İbrahim Necmi Dil
ıncn, notunda heni yerden göğe 
kadar tasdik elmi lir. 

Dcm('k ki ko:,-u ve ifasız ca .. 
]1il , benim. iki kere ikinin dört 
etli,ini ınaal....,f orjinal olarak 
i•hat ettiğim bir meuuda: 

_ ifa) u;, iki kere iki b"!ı 

eder!H. 
Diye yolumu kesiyor; ve 

(içtimaı bir Türk azizi) diye 
heykelleştirdii;iıu Namık Ke
mal hakkında bana aygı ulık 
ibnat edi~·or . 

Bu tanda bir yel kesiciliti.Di 
kinı yapar?. 

• 
Bu noktaya kadar yürüttü -

tüm müdafaa, btına bilh .... 
takdir ı:ormem iktiu eden ba
sit ve adi bir nokta üzerinde e
clilen bas.it ve adi bir iftira ... 

Fakot ben Namık Kemalin 
monogrııfya ve biyografyuı ü
zerinde bir yenilik yaptığıma 
kani deltilim . ~ F.'erimin bu kıs
mı bir yeniliği değil, küçük bir 
\'azifeyi çerçevelivor. Bu ınev
%~da benimkinde~ çok daha ge
niş monografya ve biyoı:ralya
lar yapılabilir. Ben ilmi v""ib 
haınnlı ve (mahıeni evrak) fa
re.i deftilim ... 

Fakat ben Samık Kemalia 
tscr i ve işi üzerinde yeni ve ilk 
teliikki edilecek bir hamle gÖ9• 
terdiğime kaniinı, Ben Namık -
Kemal vesilesile, Namık Kemal 
zaviyesinden, koca bir Türk İD
tikal. inkılap ve intikal dava • 
mı izah ettiğime kaniim_ 

Çok sevimsiz <>lmak pah-
na yalancı ve sahte tevuuJaıo. 
dan silkinerek aoruyorum: 

'için koyunun eti dıırurkea 
boyn u:ılaruıı lıemiriyorlar!. 
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BERLİN 1 

görüşmesindeni 
SONRA .. Bilen idam ol 

(llAl:JllUXALEDEN DEVAll) 
belki de Selanik ve garbi Trakyayı 
müdafaa içill bir ileri harekete ı.a
ha ve zemin olmaktan kurtıılanu -
yacalt demektir. İngiltercnin bu 
dcklirasyonun işaret ettiği mücy
yet vasıtalara sahip olduğundan 
ve ona göre tedbirlerini alınış bu
lunduğundan şüphe edilemez. Bel· 
ki de, Yunan - Bulgar hndudunuıı. 
müdafaası ve Seliınik, Dedeai"aç, 
Kavala gibi ihraç iskelelerin.Uı. 
müdafaası tedbi ı i şimdiden aha
mıştır. Bu itibarla; bu deklaras -
yonun Bulgaristanı çok düşündür
nıesi yerinde ve haklı bir ihtimal
dir. Aksi halde; Uulgaristanın ken

disini tamamile kapıp koyııvermi! 
ve şimdiden her liirlii bitaraflık 
imkiınını kaybt·derek, Almanyaya 
teslim ctnıiş bu1unınn:. ı liı7.ın1dır. 

Hatta, bu dekliırasyonuıı Hulga -
ristanda olduğu gibi; Yugoslav .. 
yanıu müstakbel hattı hareketi 
üzerinde de aşırtma bir te. ir yap
ması beklenebilir. Unutmamak 
lizıındır ki, Yugoslavya Alınan ve 
İtııl ·an çemberi •·e tazyiki içinde 
bulundn&u kadar, l'unauistanla 
da hemhuduttur ve İngiltere l'u
nanistandadır! Yugoslavya ınih -
veri idare etmiye muhtaç oldui:u 
kadar; lngiltereyi de tatmin etmek 
ihtiyacındadır. Yugo•lavyauın Al
man islila ve işgaline, ittifak ve
ya nüfuzuna geçmesi, bu devletin 
toprak ve üslerine karşı da İngil
tereyi Yııgoslavyaya pek ~· akın o
lan Selanik ve yine Yunan Make
donyası bölgelerinden harekete 
geçin•bilir, Ve Orta Şark lngiliz 
orduları bu bölgderde de hürriyet 
ve istiklalin mücadele ini l ·apabi
lirler. Bu itiharla, Bulgaristan gibi, 
Yugoslaı anın da İngilterenin \'e 
müttefiklerinin cmni)·eti bakı -
mından, Almauyanın taleplerine 
kar~ı müteenni hareket etnıelerı 
lazımdır. 

Bn itibarla, ili ller - Svetkoviç 
mülakatından sonra; Almanlarla 
Yugoslavlar arasındaki münaseba
tın ne safhaya girdıği ı .. J Üz ay
dınlanmamıştır ve halen günün en 
ziyade merak edilen mevzuları a
rasındadır. Alman Devlet Şefi ile 

Yugosln Başvekili arasında cere
yan eden mül~kat üç aal sürmüş 
ve fakat n rl.'dilen tebliğ, mü bet 
veya ıncnfi hüküınlcr vcrmiye 
rnüs~it, a~dınlatıcı bir tebliğ ol -
mamıştır. Se konuştular, DC)' e ka
rar "Verdiler, Aln1anyn. ne istedi, 
Yugoslavya ne dedi?. Bu suallerin 
bütün cevaplan şu anda meçhul
dür. 

Thliıuallcr şunlardır: 
A- Yugoslavyanın Alınan kı

.taatına yol vernı~i 
B-- Yugcı~.la\.·yanın )Cni nizanu 

kabul etuıe.'\İ 
C- Yugo. in\ yanın bir Alınan .. 

Yunan miicadelesine karşı bitaraf 
kahnası 

D- Yugo•lav)anrn bir Bulgar -
Yunan • Alman mücadelesi lak . 
dirinde bitaraflık muhafaza etmesi 

&- Yııgoslavyanın Yunanislan
İtalya harbini bir sulh \'Cfa müta
rekeye müsmir lulacak roİlere mii
.6ait olınası 

F- Balkonlarda, bCThangi bir 
ihtilat vukuunda Yugoslavyanın 
İngilteı-e ile birlik olmamasını te-
min eylemesi.. 

1 
Görülüyor ki, Jlitler - SvetkoYiç 

mülakatına rağnıen; bütün ibti -
mailerin cevabı müphem ve mui'· 
lalı: bulunuyor. Ancak, bu mülakat 
esnasında, her türlü akıbet larazi
yelerini nazara alarak Yugoslav· 

yanın halihazır vaziyette bitaraf 
kalmayı temin etmiş olınası n 

bu kadarla iktifa eylemiş bulun -
ması da hesap ve ihtimal dahilin· 
dedir. Zira, Alnıanyanın Balka• 
!arda büyük bir cephe açılnıll! ına 

hrsal \'ermemek i~in, şimdiki hal
de. Yugoslavya ve Bulgari tanı 
kendi. siya etine ve nüfuzuna bagb 
birer sıkı bitaraf halinde tutma&1 
ve YDDan harbine Adriyatik ve 
Arnnutluk cephesi yolu ile mll
daha!P. etmesi faruiyesi 'de ihti
uıallerdea bil"idir. 

ETEM iZZET BENICS 

ilan tashihi 
Gazel miıin 14 Şubat. 94t Tarihli 

nü sındaki İırtanbul Mıntaka Ti.,..... 
Müd(lrlill!llnOn Banak, balmumu:. de
ri vesaire l!ıl'acaLçdannın 938, 939, • 
cenelertndekl ihrcat mlklarlannı 10.J. 
114.1 f{lnüne kadar Ticaret Madilı1114Qne 
bildlrınehırt ıhım ceıır1r.eıı ıı.. tarihin 
aebven 10.12.114.l olarnlc neşredlldJil 

ıörlllm~r. ~- tubjhe11 l1'a 
obmur. 

'Yazan: M. ATLI Tefrika No. 15 

Profesör gizli bir sır güzünden 
kendi kendini berhava mı etti? 

- Evet ... dl'<iı. Topraklar yığıl
mıştı!. Herşey bilmişti!. Profesö
rün oradan sağ çı kmış olma.sına 
irnkıin olamaz! E ·er orası giz.li 
bir 18-borat.uar idise herşey mah -
volm~tu. Bittabı biçare profesör 
de!. 

- Fakat, Her Garaviç!. Biliyor 
musunuz, bu muthış birşey! . Bi
liyor musunuz, bu pek mülhış bir 
şey!. Acaba ınfı:.ıkla kanal ı n o 
taraftaki yolu kapaıımt.; da, pt'Ofe
sör diğer tarafındakı herhangi bir 
yoldan çıkmış olamaz mı?. 

- Hayır, hayır! infiliıkla yıkı
lan yerlerın her tarafın• dolaştım. 
Oras. tamamile olduğu gt<>ı çök -
m~ttir Başka hiçbir mahreci ola
maz! Olsa bılC' o dahi ~-ök:ınüştiır!. 

- Peki, profesor o vakıttcnl>eri 
dönmedi mi hiç?. 

- Hayır!. Bir daha görünmedi!. 
- Ne diyoraunuz?. 
- Evet!. 
- Şu halde. Profesörün herhan-

gi gizli b ir sır yüzund ıı kendi 
kendisini berhava ettiğine mı hük
mediyorsunuz•. 

- &la! 
Profesörün kendi kendisini im

ha etmesıne imkiın görmiı)«mıml. 
- Şu halde?. 
- O evvelce mürettep bir sui-

kastle ımha edildi!. 
- Ne diyorsunuz?. 
- Buna kat'iyyen şüphem yok!. 
- Peki, sebep?. 
- Meçhul!. Daha doğrusu_ Bel-

,Jd o hususi çalışmaları ... 
- Manyatik dinamo mu'. 
- Oh. evet, belki. .. Zl1"11 bu lıfı- ı 

diseyı gördükten sonra alolyeler
deki suikııstin de tamamlie profe
sör Tamurenskive müteveccih ol
duğuna kat'iyye;, kanaatgctırdim. 
Nitekim profesör de bunu hemen 
anlamış ve alelacele gizli li.bora
tuanna koşmuştu! . 

Bu hadise b~ka türlü olamaz!. 
- Demek, profe ör Tamurenski 

nin suikastten kurtulmadığına, <>
ı:ada imha olunduğuna kal'iyyen 
eminsiniz?. 

- Kat'Jyyen!. 
Sersemlemiştim. Şimdi atölye -

lerdP vakalarup e ·rarengız surette 
infilak elmiş olan muthiş adamın 
niçin tecnıbe atolyelcrıne doğru 
gitmiş old:ığu anlaşılıyor gibiydi. 
Suika.<rtçıl erin hedef ', drmek olu
yor ki, profesör Taınurenski idı. 

Fakat adamca • • yine kurtula • 
maınış, en rnüth'"l ölumle-·ildürül
mü."tÜ. 
Elımdekı mektup rzarfına deh -

şetle bakmaktan kendim! alamı -
yorum Bu mektup imdı gozum
de harik lıide esrar yaratan bir 
mektup lıaılni alını t• Bird nbıre 
Garavıçe don<iüm; 

- Her Garaviçı Cinayeti polise 
ihbar etmedıniz mı?. 

Diye sordum. 
Garaviç müthiş bir korku ile ce-

'Vllp verdi: 
- Hayır!. 
- Bunun sebebin! sorabilir mi-

yim!. 
- Çünkü .• Bu nıidisedm 9()1U'a 

son derece korktum. Bilhassa a • 
tölyelere döndüğüm zaman ora • 
da o gün yakalanan adam hakkın· 
daki izahatı da öğrenince fevka • 
liide korkt.u.ın, saklandım!. 

- Hangi iuıhatL!. 
- Tecrübe atölyelerinde yaka· 

lanan adama ait izahatı!. Bilhassa 
o vakit Tamurenskiye o müUıiş a
damlar tarafından bir suikast ya
pıldığına asla şüphem ka I madı!. 

- Hangi müthli adamlar tara
fından?. 

Garaviç birdenbi,n, sustu. 
Gözleri dehşet içindeydi. 

Her Garaviç dedim. Siz gerelı: 
profesöıiin suikast h!disesini gör
dükten sonra ihbar edecek yerde 
saklanmı~ olmak gibi hareketleri
nizle, gerek bu kabil muammalı 
sözlerinizle Adeta .kendi kendinJ.ı;i 
şüphe altında gösteriyorsunuz!. A
çık kon~tuğum içın lbeni mazur 
görün'. Yahut da tammnile &arlh 
konuşun!. Görüyorsunuz ki ortada 
da ievkal de ve feci ~dlseler var. 
Feci bir ~urette ôldürülm(\ş bir 
adarrdan bir de m<'ktup getırm,.. 
Biııb:lirı. Öyle birisine ki ben de 
alakadarım!. Binaenaleyiı bu garip 
ve müthiş hAd.iseleri bana açık m
Iatmalısınız!. İhdenizın tarzından 
biı:çolt ıniihlm yler 'bildiğirun 
anhYonırıı. R~ eder· ni ten· 

vir edıniz!. Bilhassa A r u( n ou 
müthiş hiıdiseJ~rle alaka ,.~ ~ · _ 
nasebctini iyice anla . , k ı.s t,. ım • 

Garavi.ç benım kat ı ve şıadetlı 
bir tavırla soy! l.ğım bu sözler 
karşısında fe\'kalade kurkmuştu . 

Korkusunda. iıdctu oldu u yer
de yumulın~, bir kırpı gibı bü -
ziilrn14tü. Kckelıv r k 

- Oh! . Öğren· ey ın•z ... öğreu
meyııı iz !. Daha ıvı ' '1 dı. 

- Bila kis ögrer. clıyım, Her 
Gara\"iç Hatta ıcnp e ı e sızın 
bu. derece çeking ' ıgın~e, • ;tti 
musaad e eder c ıız samım, Lı<:nml 
söyliycy ını. Korkak davrımışın.za 
mu.kabil ben bu in i vazı.f<') ı u
zerime alarak harekete gC<,l'Ccğim! 
D:<liğim gibı. ıcap edeı e, ben hü
kwnet hadıseyı bıldiririml 

Ga.ravtç kuru pafl!'ağııu buden
t>ir~ yu.ı:ume doğru uzattı, fakat 
sanki dahşetindeıı donmuş gibı ö,. 
lece kaldı. 

- Sakın!. dedı. Böyle bı.rşeye 
ikalkışmayınız ı 

- Fakat sebebi?. 
Garııviç heyecanla kekeledi: 
- Cüzamlıla r 
- Cuzaınlılar mı?. 
- Evet ... 

(Ark:a!ll1 var) 

Salzhurg m 14 atı -
(1 in« ahlfeden Devam) 

Riblıeııtropun kö künde ,·e
mek )·iyip ı.ir nıüddet i tlrahat 
ettikten sonra, Berghofa gide
rek, saat 16.30 da llitler tara . 
fından kabul edilnıi ferdir mı. 
lt'r misafirlerini ~amimi surette 
kar ılamış. göriişmc üç aatteu 
fazla devam etnıi tir. Yul:"S -
lav Sazırları saat 19.45 te Berg
hoiten ayrılarak, Ilelgrada ha
reket etnıişl rdir . 

Neşredilm resi tebliğde •gö· 
riişmderin iki nılllet arasında 
mevcut müna ebct!erdeki an -
anevi doı;tluk :r.ihniyetı içinde 
cereyan ettiği. bildirilmekte -
dir. 

Ankara Radyo gazetesi, nıil
lakat hakkında henüz hiç bir 
tef.inle bulunulmadığını bildi
riyor .Popolo Ditıılya bu ziya
retin İtalyada meuınuniyt•tlo 
lı.ar~ılandığuu yazıyor . İtalya. 
nın Almanyadan ftcil yardım is
tediı;i muhakkuklır. Nitekim 
Bulgaristan hakkındaki habcr
for llalyada son derece mem• 
nuniyet uyandırını.\tır. ı•aşist
ler hu yardım dola ısile İlal • 

yanııı birç<>k yukrinde niıma
yişlcr tertip etın ;sJerdir. 

Diğer taraftan Bulgnristanın 
vaziyeti hu zamanki ı:ibi dik· 
katle takip edilmektedir. 
İngilterenin Sof)·n elri i Ron

del aşaj\ıdaki tebliği ne rettir
miştir: 

•Eğer Almanlar Bulgari tanı 
işgal eyler ve miillefiklerimize 
karşı üs haline ifrağ ed rler~o., 

İngiltere derhal Bufgarisluııla 
cliplomatilı müna<ebellerini 
kes,mek ve lürnmlu addedeceği 
bütün tedbirleri ahuak mecbu
riyetinde kalacaktır.• 

Müstakil Fransız •iaıuının 

verdiği bir haberde de fiiyle do
nllmektedir: 

•Vlyanadan gelen maltlmaı. 
göre, A""USturyada mütemadi • 
yen Alman kıtaatı taha · üt et
mektedir. Alınan pi)·ade.5inin 
İlalyaya geçmekte olduğu d• 
te)·it olwımaktadır. SO ~ uşıııa 

kadar olan ihtiJatlar önümüz • 
deki cumartesi ı:üııü askeri ına• 
kaınlara miirncaat edecekler • 
dir. 

•Taym.ia. diplomatik mıı· 
habiri, Hitkrin i\lakedon)·a ko· 
mital:ın ile de temasa gıri mit 
oldu uuıı yıızınakladır Bu lr.o-
ıtalarm ha \arı Alınanyada ve 

yahut Alman i~gali altında bu· 
lıınan yerlerdedir H bunlar 
Kral Bo~ dil mandırlar. Hıl· 
lerın elinde ftlet olabilirler. Al
manların, Balkanlarda ayesi 
İtalya ile sulh akdine icbar et 
ınek için Yunanistanı korkut
maktır ... 

•Deyli Herald. de :ıöyle dl. 
yor: .Almanlar, Balkanları eY• 
velıi blöfle kaunmak tiyor
lar, Balkanlarda dehşet ve boa. 
rıınculuk ttvlit etmcte uğra• 
ıpyorlar.o 
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·-
Yazan: lalıender F. SERTELIJ No. 30 

İzmirde, Türk zabıtası haberdar edilmeden, 
Almanlar tarafından takip edilen casus kimdi 

ıiiçlükle buluyordu. Giyeceğini, 
yattığı ~rl.erl sayıp dökme~ 
,lüzum yoktur ..• iUh• 
Bu acı hakikati bütün cepheler

de gözümil%1.e görüyorduk. Bu va
siyette bir mütte.f.i:k ordunun as -
keri ve :ıabiti nasıl olur da, Al
manlara ııınabllirdl lıi, Leyman 
paşa gibi ordumuzda müstahdem 
llıirçok Alman kumandanları ha tı
nlarında daima bu noktaya ve fa
l<at kendi lehlerinde olarak temas 
ebni§lerdir. 

Ve hiç bir zaman bunun hakild 
ııebeplerini araştırmağa lüzum gör
aıeJnltlerdir. 

Halbuki, ordıımu.zda ça1J4an Al-
111aıılar o zaman aiWı w cephane 
busumnda olduğu kadar yiyecek 
hususunda da sıkıntı çekınyHırlar ~ 
J'ııkat, müttefiltlmiz oldulLlan hal
de bu nlwıtılan bize çektinııekteıı 
hiç de çekinmiyorlardı. 
lsıanbula Şaırulan mez\mt!ıı ge

Jea bir ihUyaı zabiti o sırada umu. 
mı bir yerde ,öyle bir hi.Uye an
leWıuftı. 

•- Geren gün Şamdan ay -
nlacağım sırada küçük bir ha
d.ise oldu. Bir ağc dibinde kır 
yemeği yiyen bir Alman askeri 
müfrezesinin zengin yemek sof
rasını uzaktan gören iki Türk 
askeri hiddetinden ağlamağa 

lıaşlamıştı. Hadiseyi bir gün 
sonra Cemal paşaya anlatmıı;lar_ 
O da, bir daha Almanların u -
:ınumi verlerde ve herkesin gö
zü önünde, bilhassa askerimizin 
lştilıasHu tahrik edecek iekilde 
süslü sofrlar kurulmamasını em
retmiştir!. 

Bu, gerçekten vaki olmuş bir 
hM.ise idi. Zira, bu haberi şurada 
burada söyliyen bu ihtiyat zabiti, 
İstanbula gelişinin ücilncii günü 
(Bekirağa) bölüğünü boylamış ve 
gevezeliğinin cezasını çekmişti. 

Bütün bunlar gösteriyordu ki, 
müttefiklerın cephelerde bızim as
&er ler sırt sırta vermelerinin tah
lile de~er •ebepleri vardı. 

lzmlrde bir caıuı!ull 
VÜ'a11nın IÇJIZI 

'(Mis) adasında o günlerde bir 
casusluk hadisesi olmuştu. İzmlı"in 
eski ve asil hıristiyan ailelerin -
den birisine meruıup bir adamın 
nezdinde mühim bir hatıra defleri 
bulunuyor, Bu hatıra defterinde 
İzmirde kolordu kuma!Mlanı Ge -
ııeral (Trommer) in bütün icraatı 
yaz.lı,ydi (1). 
İpn garip tarafı fU idi: Bu ada -

om biraderi, İzmir sahili önlerin
de bulunan d~an gemllerindeıı 
birinde zabit bulunuyordu . 

Bu adam, bütün harekatı - ~lıt 

mahrem ve esrarengiz veeaitle -
bi.raderine bildiriyormuş. 
Aııadolunun en tehlikeli sahil

lerinde bulunan Türk köyleri, kar
fllarıııdaki adalardan gelen Rum 
çeteleri tarafından sık sık basılı -
ycır ... Ve bu baskınlarda kadm, 
~uk, yiyecek hayvan alıp götür
dükleri gibi, şayi olan haberlere 
göre,'mahrem haberler de bura -
lardan teati ediliyordu. 

Alman karargahına merbut yfrz
başı •Ş11ler. ile birinci müliızim_ 
•Hessel Berker• bu casusluğun 
tahkikine ve casusların meydana 
çıkanlmasına memur edilmişti. 

bmirde bulunan Alman kolordu 
fı:uınaııdanı bu meJıele ile çok ciddi 
bir şekilde alakadar oluyordu. 

Bu işe memur etli.ren bir iki Al-_ 
maıı Dbiti de süvarilllı.ten yet1t -
mişti. Bunların valttile Bavyera 
göllerinde yaptıkları tallın ve tec. 
rübelerden başka denizeilikle bir 
gılna alakalan yoktu. Böyle ol -
maltla beraber, her ikisi de, casus
luk meseleaini meydana çıkarmak 
ve gizh kanallan elde etmek hu -
1111sunda büyük gayttt sarfed.iyor
dıı. 

Yüzbaşı cŞuler• bir aralık bu 
meselede Türk zabıtasından da is
tifade etmek i.sterniş, meseleyi İ:&· 

( 1 J LetJman Fon Saıı4.erıı Pll{IJ 

bu hadiseden bahsederken: •Ben 
1zmire gelip gittığim zaman, ~ 
aıma ait bütün askeri ve mahrem 
tn4ltlma tda bu defterde mukay -
11et idi. Bu adıım bütün askerl ku
mandanlann luırek6tım tece&S1U 
ediyorm~! • diy&r ue CC1111Bhıll 
1Hlk'ıınna teyiı ediııor· 

mir 1>0U. müdürüne de bir nebze 
açmli·· Fakat, ~ sırada İmiri tefti§" 
gelen Leyman paşanın muhalefeti 
üzerine, tekrar eski arkad&§ile ifi 
takibe başlamıştı. 

Gerçi Leyman paşanın lıatıu -
!arına göre, bu iki zabit, casusluk 
meselesinde büyük. yararlıklar göa. 
terrniş ve gizli ihbar yolları tama
ınile meydana çıkanlmışsa da, nls
beten daha genç olan millbi:m 
cHessel Berker. in ufak bir geve
zeliği yüzünden mesele lstanbula 
aksetmişti. 

Enver paşa h6diseyi haber alın· 
ca fena halde hiddetlenmiş: 
ca fena halde bicldetlemn~: - Bu 
-1eden niçin ordu iStihbanıt 
şubesi haberdar edilmedi?• 
Diyerek, lzmirdeki Alman kolor -
du kumandanı muahaze edllmiftl. 

Hadise ayrıca kabinede de mü -
zakere mevzulanndan birini tq
ltil etmişse de, Talatın gayntile 
dallanıp budaklanmadan - eWtm
dan - İzmirde takibat ve tahlı.i -
kata başlanıhnası karar altına a
Iınm11tı. 

Tavulı: 8Uyu ile maJDUI D1r ta 

ÇAPA M A RKA 
Sebze ve ~ubat kom primesile 24 saatlik 

Kalol'inizi temiıı edebilirsiniz. 
Hflf' büyiJo Bııkkallye nuıiiaza.nnda bulunur. 

Ayni meseleyi - keDCI! mernle - • 
ket!mizde - bir taraftan Alman za- J 
bitlerinin takip etmesi, diğer ta - --.::..---------------------
raftan Türk zabıtasının tahkika lstanbul Terziler, Kumaşçılar ve 
koyuıması çok garipti. H Elb- -ı c mı· et· d 

Müllrz.im •Hessel Berker. bu sa- 8Zlr ISeCl er 8 Y in en : 
hada - bittabi kumandanından al- Cemiyetimizin 940 yılı muameUt ve hesabatının tetkiki içın 24/1/ 
dığı hafi talimatla - filiyat saha - 41 tarihinde toplanması ilan edilen umumi heyet içtiınaında ekseriyet 
sına geçerek, gizli ifşaat kana - hasıl olmadığından ikinci toolantm ın 19/2/941 çarşamba günü saat 19.30 
!mm iki kutuptan birini teşkC dan 21 e kadar Beyoğlu Zıyanurı sokağında C. H. P. salonlarında yapıl-
eden mahut düşırıan gemi.sine ta.. masına karar verilmşitir. Cemiyete kayıtlı esnafımızın hüviyet cüzdan-
arruz ve gemiyi batırma teşebbli- larile birlikte 940 yilı hesabat ve muamelatının tetkiki için yukarıda 

süne girlıımişti. gösterilen giln ve saatte mezkı1r mahalde hazır bulunrr.aları ilan olunur. 
Mülaziın •HesseJ. cür'etkAr bİr RUZNAME: 1 - Mesai raporu, 2 - Hesabatın tetkiki ve idare he-

askerdi. On iki büyük sandal teda- yetinin ibrasL 3 - İdare he"V'l!tinm değiştirilmesi icabeden nısfının ye. 
rik ederek, yüz seksen kişi ile, ta- rine yeniden seçim yapilması, 4 - Dilekler. 
kip edilen geminin deınlrli bulun
duğu (Kekova) ada~ma bir ba.sltın 
yapmak cesaretini göstermişti. 

Zira, İzmirde casusluk yapan a
damm biraderi burada demirli bu
JutıQll d~an gemisinde idi. Bu 
gemiyi batırmakla, İzmir le olan ir
tibat kesilmiş olacaktı. 

•Kekova• adası ·Mis• (2) ada -
sının şarkında bulunuyordu. Mis 
adasında da - limanı müsait ve mü
kemmel olduitu için - birçok düş
man gemisi demirli bulunuyordu. 

(2) •CNUıeory:to = MU. cenup 
.ahtlerimiu yakin, tılh yedi bin 
nü~lu ue ıınccık iki yüz kadıın 
iriam, diğeri Rum olan ue halkı 
11almz bG!ıkçılıle ue denizlikile ge
çinen bir ada.dır. 

(Aft-. .... ı 

lstanbul AsJiy-;-Dıah~ 
kemesi 8 inci hukuk 
hakimliğinden : 
Mukaddema Beyoğ• 

lu Taksim Üftade 
sokak 56-60 numara
da mukim iken halen 
ikametgahı m e ç h ul 
bulunan Annik Kipe-

• 
cıye: 

· evlet Demiryolları ıe limanları isletme U. f rlaresi ilanları 
Muharıınıen bedell (1000) lira olan 20000 adet c:ın yapntt:ı Karbon lı.A(ıdı 

(24.2.1941) Pazartesi günü saat (il) on birde Haydarpaşada Gar binası dahilinde 
ki komisyon tara!ından açık eksiltme wulilc satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ilteyenlerin (75) ltralık muva.k.k:at teminat VI! kanunun tayin et
tiiti vesailtle birlikte eksiltme günü saatine .kadar komisyona müracaatları llzını
dır. 

Blı ile ait~ ~dan parasız olanık c1.a4ılı.lınakladır, (l!Oe) 

+ 
Muhammen bedell 20125 (Yirmi bin yüz yirmi beş) lira olan (2500) adel 

mupmba pardesü ile 500 adet panta!on /3/1941 Pazartesi günü 58&1 15..30 da .ka
palı :aarl usulü ile .An.Jtan<la İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstlyenlerln 1509,37 (Bin beş yüz dokuz Ura otuz yedi) lru
nıs nrahk. muvekltat teminat ne kanunun tayin ettiği vesikaları ve t.cltlifierl llY· 
ııl ıon saat 1.,:19 a kadar Komisyon Relsll(lne vermeleri )bımdır. 

Şartnruneler parasız olarak Ankarada Malzeme dal.resinden, Haydarpqada Te
'l!tllOın ve Sevk Şefliğinden dalıtılacaktır. (1116) 

Belediye sular idaresinden : 
İdaremiz !en oeı v!ıdnde pbpnalı: Ilı.,.. millalıelra De bir l<Mip alm..ak

b.r. AJ'hl< 60 liradır. 
Talip o!anl11r1n ııeralll ilÇerımek için 23/2/1941 Paıartesi gününe kadar 

Taalmclekl idare :ınerkeziınc!e muamelat ıefliilne mllnıeaal elmelttL •1138• 

lstanbul Vaklflar Direktörlüğü İlanları 

Semi, Malııılle C.d. Solııak No. Clna lJ. ıtr. 

f:yap, Jtızıl :Metcll, İ.llı:ele ı.-ıı 

J J J S3 
Barıe H 00 

> 14 00 
ıtumkaJ)ı, Ba;rralll ÇaVUf, .Kadırp LfRıanı 10 > 10 00 
Eyilp, &ofu!ar, Safular 10kutu u > 3 00 
Süleymaal,ye, Dökmcclier .., 
Çarpda, Hacı Memit l t 

OOkltb l 00 
l 00 

Davacı hazineye izafetle İstanbul > Eskiciler 
Mataeme altı 

s 
8/6 

> o 50 
maliye muhalcemat müdürlüğü ta· Balat, :ıtaroba.., Arsa o 50 

rafından aleyhinize haıineye ait 
Bevro~lu Pangaltı maluıllesi Ak -
baba ve .Afet sokağında 12, 14 ve 
66 sayılı gayrilJlenkulü 1/1/935 
tarihinden 30/5/936 tarihine kadar 
füzulen işgal ettiğ'.nizden ve meı.. 
kür gayrimenkul ayda 29 lira 87 
kuruş kiraya mütehammil bulun-

Yulı•.,.d• yazılı mahaller 1142 ..,,.,.ı Mayıs 80llun• kadar kiraya verilmelı llze.. 
re m(lzayed•ye oıkarıımıştır. İtıaloler! 21/Şubal/491 Cuma ıUnil saat 15 de yapıla
caktır. btekliler Çemberlllafla İstanbul Vnluflar BapnUdürlütunde Vakıf .Akarlar 
kalemine müraoaat etmeler!, (1026) 

1 IST ANBUL RELEDİYESI it.ANLARI 1 
ilk duğundan işbu müddete ait 507 Ji- Tahının 

ra 79 kuruş ecrimwlin 15 lira 91 Bedeli Teminat 
kuruş tesbit masrafı ile birlıkte 
maa faiz ve masarifi muh-..:eme 167,00 
ve ücreti vekalet tahsili talebile 
açılan davada: 

Tarafınıza tebliği muktazi dava 
arıuhalinin ikametgahınızın meç· 

se,1s 

75,00 

hul olmasına binaen usulün 142 in- 190,00 
ci maddesine tevfikan il"1ıen teb.. 

12,52 

2,71 

5,63 

14,25 

liğine ve işbu ilanın gazetede neş- 330,32 23,77 

-

Fatih yangın yerinde Hasan HaHre Mah. Ocaklı sokafında 9U, 
cu adada 22 No. ve 37,88 mt'tre muı·abbc.u aahalı arsa. 
Fatih yangın yerınde Hasan Halıte Mah. Akdenız sokağında 
141 ei elada 103/l No. ve 12,05 MPtre murabbaı sahalı arsa. 
Falih yangın yerinde Ha.an Haluo Mah, Oc•kiı So. 1!7 ei ada
da 55 No. ve 25,05 meı:e n1urabbaı sahalı arsa. 
Cinhangir yanıın yerjndf' Defterdar yokuşunda 4 cü adada 12,~ 
metre murabbaı sahalı arsa. 1 
Fatlh yangln yf'rinde Hasan Halıfe Mah. Akdeniz sokağında 
115 inci adada 65 No. !u ve 82,58 metre murabbaı sabah usa. 

rinin ertesi gününden itibaren bir 
ay içinde cevap layihası vermenize Tahmin bedellerlle ilk teminat miktarlan yukarda yazılı 5 parca ar.-a saWmaJı: üze 
karar verilmiş olduğundan :ahu lliı- re ayrı yrı a~ık arttırm. ay_ konulmuştur. Şartnameler! zabıt ve muamel~t Miıdürlül 

...., ~ !<aleminde görülebilir. ihale 26/2/94ı Cartamba ,unu saat 14 te Daimi Encü-
nın gazetede neşrinin ertesi (Ü - mende yapılacaktır. Talıplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale ıwıu 
nünden itibaren bir ay içind ecevap muıtYVen ısaatuı Dah'll Enc~mende bulunmaları. (1031) 
layihası vermeniz lüzumu ve dava ı · 
arruhal!nin bir nüshasının mah - Sahip ve Batmuharriri : E.TEM iZZET BENi CE 
keme divanhanesine talik edildiği I Netriya t D irektörü: CEVDE.T KARABILGIN 
tebliğ makamına kalın olmak iize. 
re illn olunur. M0/10 cSON T~RAFa Matbaaa.ı 

RADYO 
15 Şubat 1941 

18.00 Pregram ve memleket saat 
ayarı. 

Gayrimenkul Sabşı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakirr.liğind€n: 

18.03 :M.üziltı Radyo caz orkestra- · 
81 (İbrahim Özgür idaresinde) 

Terekeıdne mahkemece el konulup taııdiyesint" ıuu-nr venlen ölli Avedil 
Demirogluna alt Galatada Müeyyetzade mh.allesi eskı Cadd, ou- M"k 
çıkma..z.ı sokağında yeni Yüksekkaldırım Tatnrbeyi soltak. esk• 69~ G96 6 
3, 6, 7, 7 mü. 81 9 mükerrer ıı, 13 yeni 693, 695, 6t17. a. 5 .• !J ı ı 13 
maralı 5 ev 4 dükkAn açık arttırma suı"'f'tlyle ve İL'ld ınas K.1ııununun 1nv 

adde) 133 üncü maddesine tevfikan 22/2/941 tarihıne rr~U.ı;adJf t.:u1ı1Jr1Rsı ~ün 
saat 10 da satılacaktır. Tamamının kıynı~ti 16200 1ira olup ı.nP: ~ıhaı sauı·,")ı 
.si SQl,50 m~tre murabbaıdır. Topuca ifraz <-dilmemiş olduğundıı 1 lıtPf:l bbd 
ııatılacaktır. 

18AO Müzik: Halk Türkü ve o • 
yunlan. 

19.00 Konuşma (Günün meııe -
Jııoleri) 

19.15 Müzik: Tanburl Cemilin 
tlaZ 'BE!maiSi. 

19.30 Memle!ret ıaa tııyan ve a-
jans baberlerı. 

19.45 Müzik: Radyo fasıl heyeti. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Karl§ık şarkılar. 
21.15 Konuşma (Bibliografya) 
21.30 Müzik: Radyo salon or • 

~esturası (Violonist Necip Aşkın 
idaresinde) 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri; ziraat, esham - tahvilat, 
.kambiyo - nukut borsası (fiat). 

22.50 Konuşma (İngılizce - yal
nız kısa dalga postasil<') 

22.50 Müzik: Cazband (23.10 a 
kadar yalnız uzun dalga postasile) 

.23.25/23.30 Yarınki program ve 
lı:a panıı;. 

ÇI N AR 
i L M t 
EDEB i 
İÇTİMAI 
MECMUA 

1 Mart 941 de 
ÇIKIYOR 

DEVREDİLECEK iHTİRA BERATI 

•Alüminyum ve mümasili ma -
.Ienlerden külçe dökümüne müte
allik usuJ. hakkındaki icat iç;n 
İktısat Vekaletindt'n alınmış olan 
'Ti sonkanun 1939 ve 2665 numa -
ralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere başkasına devir ve 
yauhut ıcadı Türkiyede mwkH 
fiile koymak için salahiyet verile
ceğinden bu hususa fazla ıralümat 
edinmek istiyenlerin Ga'atada, As
lan han 5 inci kat 1..3 numaralara 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

ŞARK İSPENÇlY ARİ 
Laboratuarı T. A. Ş. den 
Şirketimiz.in esas mukavelenamesi ab

Umınca hisı;edarlar yıllık adi Hey'eti 
Umumiyesi 1941 5e.M'8 18 Mart tarihi
ne müsadı! Salı günil saat 11 de Şirke
tin Merke:zi olan Sirkecj Dcntit·kapı No. 
10 il.endi binasında toplanacağından, 
!fıaka! 10 hisseye sahıp olanların biz· 
zat aebnelerl veya vekil glindermeleri 
tlAn olunur. 

Rııaoamei müT..aktwat : 
1 - 1U40 senesi İdnre Meclisi Ve Mu 

re.kıp raporları oktmiilrıak müz.aktre ve 
.karara bağlanması. 

2 - 1910 sene.ı 31 Blrlnclkanon 
tarihjndc katedilen Sf'neli.k ~apların 
(Bil!ln~. kı1r ve zarar ve ınevcudat 
ilff8plan) taııdlkiyle İdare Mttlisını.n 
ibrası. 

3 - BUAnço mucibince basil olan 
Afi ltAnıı sureti tev:ı..i.ı hakkında Mec
lisi İdare Teklifinin ta&dlkl. 

DellAliye ftllmi, ihale pulu, tAviz bedelı vr kadastro hart·ı müsteri&ılc a 
ohıp 8't1ş gününe kadar verıiler terekeye a1ttir. Arttırınaya gur·bil.mek. ic: 
yüzde ,.oo lbuçu"k nisbetınde pey akçesi yatırmak 13:1.ınıdır. "\'Uksck.kaJdıı-ıtıı 
cihetinde en yeni 175, 177, 179, 181 numarh dükkfınl.ar ilu M.;.ıkn c.:tkma7.J y• 
T.atarbeyi l.)Okağında yeni 3, G, 7, 8, 11, 13 nunmrh evlenn taı:ttıl<\tı: 

l - Yillw:Jtka1du1m caddeslııde en yen1 175, 177 nunıard.lı di.i.kkıi:nlar ka"' 
pı~ı Tatarbeyi sokağında bulunan 9 numaralı .t.AgJr e\ in altınct~dır. DUlckftrı 
laı· ahşap bir bölme ile iki dükkln halindedir. ÜZ<'riıı~ki binan~ i· ')nat dtl 
varları mevcut olup içerisi ltAınilen yımmışbr. 

2 - Yilksekkaldırım caddesinde en yeni 179 nwnul'alı dilkkln kapısı 
tcırbeyi sokatPnda 7 numaralı evin altındadır. J:.'v kfıgirdir. Çifl JuınaUı drm 
kapıdan giMldilr:te :tern.ini mermer döfeli bir taşlık, ee1da bir n1utf~k ve h~ 
vardır. 

BİRİNCİ KAT: Ah~ap merdivenle çıkılır, aolda bir oda bir koridor üze
rindt> bir mutlak w n1utfak:tan kapı ile arka kısma geçilir. Orada ıokn"k ils
tQnde bir oda ve arkada diler bir oda vardır. 

İKiNCİ KAT: Ahfap merd.lvenle çıkılır bir oda vurdrr. 
ÜÇÜNcii KAT: Bir 80fa flzıeruıdo önde ve arkada ik.i oda vardır. 
DÖRDtlN<:ü KAT: Bir oo!a ıız.rm.ıe yanyana iki oda ve bır kiler vartlı<' 
ÇATI ARASI KATI: Bir oda Ye tarasa vardır. 

3 - Yüksel<kaldının eachleslnde m ;reni 181 numaralı dultl<An 11.ıı,.,., Ta• 
tarbeyi sokak yen! 5 numar!ı evin altmda olup !<Argirdır. Bu evin taıulmaU 
7 numaralı evin ayni olup ..- dilrdüııcil .katta ;raııyana lltJ <>da varılır. Di
ller bir oda .,., kileri de vardır. 

4 - Tatarbeyı soka.it 3 numaralı - abfap lkl .kanatlı kapıdan glrildil<te 
zemin kat solda bir oda ve HlA vare çık.ılır 101a Uzerindc saıda bir oda vard 

BİRİNCİ KAT: Ahşap menllvenlle Ç1lulır salda bir od.a vardrr. 
İKİNCİ KAT: Bir oda ve lt.ller lıu odada soı.aaa bir balkon vardır. 
5 - Tatarbeyi ı.okağında 11 nmnralı ev Kmin kat ahşap çın kanatlı kapı

dan girildikte dar bir sofa ilzıerinde ı;ağd.a bu oda arkada kill:ük bir bahçe ve 
bir aralık ve bu aralıkta bir helA ve bir mutfak ve mutfakta ·kuyusu vardır. 

BİRİNCİ KAT: Ahşp merdlve>lo ~ salı8a iki oda var<lır. 
İKİNCİ KAT: Bir oda vardu. 
O - Tatarbeyl soka.it yeni 13 nunıualı ev: 
ZEMİN KAT: İki kanatlı demir lllapıdan gmldik!<ı bir tattık ilz.eriıııie 1181 

da bir oda varır, 
BİRINCİ KAT: Ahşap merdivenle çılnlu sağda bir oda vardır. 
İKİNCİ KAT: Bir sofa üzerinde bir bel~ bir dolap ve bir oda vardır. 
tlçtlNCÜ KAT: Sofa fuerinde bir oda vardır. 
ÇAT! ARASI KAT.!: Bir oda ve zemini cinko döeeli bir terruıa vardır. 

İpotek sahibi alacak.ldarla diğe:r alfiadarlarn ve irtifak hak!<ı sahipk>ri
nın ,-a.yri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan id .. 
dıa1aı-ını evr:lkı müsbitele11le yirmi &ün içinde n1ahkcme,-e bıJdırmeler1 tcJp 
edcı·. Aksi halde haklan t.ıpu sicHli ile sabit olmadıkça s:ıtq: bedelmın pay-
1..ışm~'.;ından baric kalacaklardır. Bundn başka mezkO:r gayri ınenkulle kendi
sine ihale olunan alıcı tar.ı!Jndan derhal vtya kanunJ müddet) içinde satJş be
deli ile dell<iliye resmi. ihale punan, yirmi senelik vakıf ~vi2 bedeli tutan ve 
kadastro masrafı mahkeme veznesiı:.a yatınlınası şartlır. tGa)'ri menkul bil
muze1ye<le ipıoteklı alacaklı tara!ından alındığı t.akdird~ mti3rsf ve verıllcr tıl: 
tıktan sonra takdir edilen % 3 tasfiye r .• ırneuru ücred ve binde yarım tasfiye 
harcı ve ı.ntış &ününe kadar vergile:le avans suretiyle verıt ve vakıf icare
lerı ve gayri n1enkulün .satış tçın yapılan mahkeme masrafları d~Hfılıyc rcs .. 
ını Jpotekli alacaklı tara!wdan müdd •ti kanur.ıyesi zarfında mabkem<" vez
nesine yatırılnıak şarttır. Yau.rıl.madJğt takdirde İcra ve ~Kanununun 131, 
1321 133 üncü maddeleri ahkamı tatbilt olunacaktır. 

İstek1i1erin yukarda gö.<ıterilen gün ve saatta Bt'yot!il Dörrtüncü Sulh 
Hukuk l\!ahkemesine müracaat etmeleri, görme.it lsti,yealerln Ma!ıallen ııciip 
göm1elcri lüzumu uan olunur. 840/59 

lstanbul Berberler Cemiyetinden : 
Cemivetimizin heyeti umumiy esinin birinci toplantısında el<seriyel 

olmadığından ikinci kongrenin 18/2/ 941 Salı günü s?at 13 den 15 e kadat 
Türbede Esnaf cemiyetleri binasında icra edilecejl:i ilan Qlunı·~. 

RUZNAME: 1940 yılı hesabıtın ın tetkiki ve heycıin ibrası, azanıP 
nısfının tebdili. ---- -------------

lstanbul Emniyet Müdiirhiğünoen: 
Müdürtyetimiz. sivil zabıta memurları için 550 takım ~lbi!.t'nin alınması kr' 

kapalı zarl usulile eksiltmeye konulm~tW". Bir takıın elbisenin muhammd 

bedeli 25 lira, muvakkat teminatı 1031 lira 25 kur"itur. E!tslltmc 18/2/941 sall 
günü saat 15 de mtidUriyetimız bınası 'çinde yapıliicnk:hr. Teklif mektuplafl 
eksiltme ıünü sat 14 de katlar kabul editec•!ttir. İstek::.JC'rin mezkUr gün ve sır' 
a.Ue komiııtyona, şartnaıncyj ıörmek için de Ş. 3. müdtlrlüğüne müracntı .. rı. 

. 521> 

~~~;.....---------~---~-------~--~ 

RİDA DİŞ SU YU 
4. - Meclisi İdtttt Az.ala:ına verile- Boiaz ve (grip, kw1, )DJ.amık.) libl salgın hn11talı\l<u, Sl"1 m.ıı ·nd:ı sarı~ .. 

cek hakkı huzur ve munılup ilcrelleıi- yapılmakla ağız, boğazın antiseı>tisini temin eden kuv\o•t:t 1 ~.r aezen:fekı.andıf-

nbı tayini hususunda Meclis! İdareye 1----------...--------------------
ıelMu)'el !t.asL 1 _ . - D f (J"A N S \ •n 

5 - Vefatı dolayııılyle müddeti dol- 1ıaA Bır müeSSPseve '.:ı: .,. ı- r . '" ' ın ı 
mıyan Doktor Bay_ HutUsl Giltt.l'ia 1e- ' MUHASEBE K.!T. Bİ T İ f O A Ş 1 S ( 
rine muvakkaten 111tınap ol\ınan Dok- ~ 
tor Ba;r Hakkı Şlnaai Erel'ln Mecllııl ~ alınacaktır. ht. 176 posta ku- Tifo ve P•rat;fo lıastalıldanna 
İdare halılına intihabının lasdiki. f~ tusı.ı adresine (Ş. Ş. Ç.) ru - tutulmamak it in ksiri Jıat'i 

6 - MtiddeUcri bıt n Azatanrı w ~ muzile folograflı ve tafsil.itlı reuaıı vetı pek emın taze aşı-
1ııu.rakıplann )'el"lerine iıa ve mtr.l!tıp mektup göndnil:ınesi dır. Her eczanede bulunur. 
ııeçi.lrnesl. ~ Kutysu 45 1<,ııru:eır. 

7 - İdare Meclisi Azalanna Şirket- U SR a 7 I 91JH 222 • 
le Ticari Muamelede bulunnıa!an halt- DEVREDİLECEK İHTİRA BERA Ti Fatih sulh üçllııcü hulı.ull hıi • 
lada oe!Mılyet ftrllmesi. c!Levh• "•tınlm'-" alü~;_,um kl:ınliğinden: 

Esas Multavelenameı;lnin 81 lacl m..ı- ~ -. ~.., 

deol mucibince içlim.aa i,•.uak etmek halitaları. hakkındaki ihtira için 
arzusunda bulunan hlssedoran, sahip İktısat Vekaletinden alınmış olan 
ol<luktan hl .. • ııenedutını veyo bunım 10 sonkilnun 1939 tarih ve 2674 
mUobet .....,,nı:tni içtin» günCrıden bir No. lu ihtira beratının ilıtiva ettiği J 

hatta evvel Şırt<ete tevdi - birer l:.ukuk bu kerre ba·"asına devir ve 
dübuliye ltarl1 almaları lhınıdır. ..,. 

KECLisi iDAU: vahut icadı Türkiyede mevkii fille 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

•Alüminyum halitaları• hakkın
daki ihtıra içın İktu-at Vekiletin
den alınmış olan 10 sonkanun 1939 
tarıh ve 2676 No. lu :Jıtira bera -
tının ihtiva ettıği hukuk bu kerre 
başkasına devir veyahut ıcadı Tür
kiyede mevkii fiile koymak i~in 
salahiyet verilece~ teklif edilmek
te olmakla bu hususa fada maliı • 
mat edinmek istiy>enlern! Galata
da Aslan han 5 inci kat l - 3 nu -
maralara müracaat eylemeleri llio 
,..ı ......... ... 
~~~~~~~~~~~~ 

DOKTOR 
Balız Cemal 

LOKMAl'I' HEKİM 
DABİLİYE M1h'EHASS1S1 

Divanyolu 104 
!Waa""ne -ılert: !.5 - 8. Tel: WM 

koymak için sallhiyet ver'leceği 
teklif edilmelrte olmakla bu hll$U
sa fazla malCı.mat edinımk istiyen
lerin Galatada Aslan han 5 ine! 
kat 1 - 3 numaralara müracaat ey
lemeleri ilan olunur, -----
Beyoğlu Üçüncü sulh 
hukuk hakimlijinden 

Hazinenin Teııebaşında Asri si
nema karşısında ayakta bira satı. 
lan yerde mu.kim V asil aleyhine 
açtığı alacak davasının muhake
mesinde; hazine tara!ıııdan tapu 
kavdi ibraz ve gösterilen şahitle -
rm" dinleneceğinden bahisle gıyap 
kararının HA.nen tebliğine karar "e
rilmesi üzerine muhakeım 15/3/ 
941 saat 10 a bırakılmıştır. O gün
de mahkemeye gehM<liğiniz tak. 
dirde gıyabınızda muhakeme lcra 
olunacağı muamPlell gıyap karan 
makamına kalın ulmak üzere iliıı 
~UI' 141/818 

Toplı.a131 Mahallebicı Ha.tan so • 
Irak 8/1 numarada oturan Hamdi• 
nin hacriyle ay11i evde eturıın 
karısı Huriyenin 13/2/~1 tarihin
de yui tayin edildiği ilan olunur. 

941/JOa 

,. 
T AKVi M 

'UBAT 1941 
CUMARTESi 1. 

15 
Ay 2 - Kasım 100 1. 

·~ -
Va1ati Vakit 1-:aani 
... d. tıa. d. -
7 57 Ctlcq 1 ıs 

13 28 Öğle 1 46 

16 22 ikindi 9 39 

18 42 Alı.pm 12 00 
20 13 Yaw 1 32 
6 17 lmııak ' 11 35 


