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ETEM 1ZZET BENİCE A 
1 

Sahip ... -u)sarrirl: 

Gasete7e clin<ler!I.,. enak iade edllmes EN SON TELGBAFLA8! VE BA EBLBBI VEREN AKŞAM GAZETESi 
. . . 

Balkanlar için\ 
tek çıkar gol ı 

Yugoslavya • Bulga~•
tan _Yunanistan ve_T~ 
kiyenin el ve ifbırlıgı 
yapması aon dakika~ 
gelmif bulunmaıına ~~f;: 
ınen Balkan aulhunu 
kurtarabilir ve Alınan· 
ları Balkanlara inmek· 
ten ıner.edebilir. Bunun 
için ıerek Bulgar ve ıe
rek Yugoslavların m&
tin ~la,aız. aoiukkanlı 
,tı:ıaları; sulh, RI~:, 
\ tiklal idealine bağlı 
:a1ınaları kafidir-

ETEM tZZET BENiCE 
:ruaıı: 

, _ _,_..,, slylllf uıeydan 
Ba)kan...,._. h b 

ÜS taraflar f)bR J-
;ınu)ıarebesi heıı uli tini 

.. heıııiyet ve ınesh ye 
aa ınup ed ek devaın ediyor. 
nıuhaJaza er .. tes}iıniyet ile 

Bulgaristan; henus hal -
nınkaveınet araSlllda bocalar arzu
dedir. yugoslavya; Alınan • u 
l 1 deıı ibııret oldu~ 
arınııı ııe er dioleınış· 

'bizzat Bitlerin ağzıodaıı . üh' .. Jük bir JI) • 
tir. Hatta, dokuz guıı . ınecbur 
let içinde cevap verınıY~-"'tadır. 
ıtdildi"'' dahi ilave olUJlU'A'"' .. ı . da Alınan· 
bu arada Y uoanıstaııa ıo t-
larııı İtalya ile sulh yaplllBD vl:'. 
larıııı bildirlllİŞ olıııalıın ka. 

llilıııektedir. • 1 "den iyi· 
Alınanyanııı gayesı, yı bir 

1e tavazzuh etmiştir. B~U kü' • 
'ilınl . • tnıek nıtıın n 

e ıle huJiiSa e h. kiuı ol· 
d~: balkanlara harpsiz a karşı 
inalı, Taktik aoınanyaya 1 
b.ı." ~· ' 'd.i önce Bu ga
-.-..ııuanm aynı r. ]\facarisfon, ;s1an, Yugoslavya, . azi lbti· 

l>tıııııistan arasındaki ar ttal· 
~ 'l1 nan· arını halletnıek; u b'"tün 
Yaıı lıa•L • • ~urdıırnıak ve u · b - uıaı ., . bıyesını 
u ıııilletleriıı c6nıleı ~. bir 

~elıavetıe pşkııılık ar hepsine 
b~ı., sevlı.ettikten ..,ara.b"IÜJl Bal· 
Udeıı hlkiın olıııak ve ~ al
~ Alman işgal ve D tiiJ'liİ 
~ alıııaı.; btllla ınuarJZ her lıır • 
~llSeti ve İngiltereyi =· 

tan.amile uı:aldıış .. ları 
.ı\bııaıııar bu talep ve arzduirde 

Jeriııe ti ilıned~ tak ku ıe r il plan· 
""ete müracaat fekli e . ., 

laruı, tahakkuk ettimıek azının~ 
buluııdu1tlıırnıı da ayrıca tebaJ'llZ 
ettiı-ıııekte ve Bulgar, yugosJav 
lıtıdııtıarına durmadan asker yıl· 
111.aJıta, her türl6 harp hazırlığın· 
ıla buJunduklannı yayına ktadır • 
ln. Hududa ordular yığarak teh· 
~tte bulunmak ve Jrorkutarak, da· 
Jıildeki taraftar unsnrlan tahrik 
ederek, sinirleri bozarak sııı..-iiıı 
h , alı •vaııuıı karıştırarak kısa fasıl 
Glfunatonı.lar vererek küçük uıil· 
~tleri avlamak, yeni' Alınan i.ti
dU.-uı bariz vasıflarından biri ol· 

1 
utuııa göre; Bulgar ve YugosJav

ı8J:ın. lıa1ihuırda maruz buJııoduk· 
art vıuiyetin bu sırrmdan ve iç• 

)'Üzilnden tegaflil etmedikleri ınu· 
hakJtaktır. Tegafül edebilmek için, 
ancak,. ~manya ile beraber ol • 
mak,, ıstiklftl, mülki tanıauıiyet, 
ebedı hürriyet baki•· ve yaşama 
rn;ıdaıı ı>eşln feragati kabul ey~e
lllı§ hulunınaı. gerektir. Bulgarıs

(Devamı 5 ın..ı ..,,.r...ıa> 

Bommya Bqvdıili Antoneska 

Köstencede 
vapurlara 
Alman aske
ri mi biniyor 

Romanyadaki Alman 
askeri miktarı 600 

bini buldu 

Bü kreş'teki 
Türk gazeteci· 
lertevkif edildi 

sovyet • Bumen 
lladadandakl kış
lalara da Alman 
askeri getirildi 
Sotya, 17 (A.A) - Rö;yter A· 

jansı bildiri3'0l': 
Bir taraftan Bulcaristandalrl 

AJ.ınan bıwrlılUan ikmal edilir· 
1<en diğer Uıraitan da yekün 
me~cudü 600 bini bulan 30 kadar 
Alman fırkası Romanyayı kon
ıroııeı'l altında bulundurmaktadır. 

(DeYllBU: 1 hı.el u7fMla) 

ingiliz El çisi 

Diyor ki: 
•• Aimanıarıa bir a

kalD1adaD Bu ı
r:rıstaaa oırecekle 
~I kanaatıadefilD u 

D .. ,İzmir> vapurile 1Ko:ıten.. 
un imize gelen ı:gıltere-

ceden şelırb .. .,,. c!eist S:r Re -
. Bük.rCŞ UYL"" ' . 

nın d 1 aı·ansının bır mu· 
.. ald Ana o u t 
ıın d'" · beyana ta e2 • harririne ver ı gı . 

.. le derni~ iir kı : 
cum 1 namanyanın ida-

- Alman ar, . 
• . . taınam' le ellerıne al-

re işlerını . .. b t k . . · asi muna.sc a ı a-
dıkları ıçın sıy . . h 

b. i.ııl içın bır zaruret a. 
t~t~alnek ıtz r Birçok İngilizler ve 
Jını JJŞ J • . •• 1 . 
b

; k Romanyalılar boy e bır 
.rço 1 1 ·· mecburiyetin hası o masına anu· 

(Devamı 5 inci Sa.yfada) ' d. t~ 
1 Nasred ın ~i Kösteace umanmda 
J ==Hoca= ~ bazı yerler te1ıllkell 
·~ 8 muıtaka illa edildi 

Yazan: Ziya Şakir ~ Bükret 17 (A.A.)- Röy-
~ '-'.· - r-~ ter ajanıı bildiriyor: Kara-

Romanya isya-
• •• •• 

nının ıçyuzu 

aydınlanıyor' 

Tevkif edilenler Bük
reşte 3545, eyaletlerde 

4377 kişiyi buldu 

Yeni bir resmi j 
tebliğ dahal 

neşredildi 
BQkTef, 17 (A.A) - SW!anl Ajan. 

endan: 
HükOmet merlı:eolnde till7if ve ııil

Jdlnet avdet ettiltleı aonra şehir haya
.tının bir dertte.Ye lı.adar normal bir 
,.kilde devam etmesine müsaade edil
miştir: 

Yirmi Jiindenberl aat 22 den sonra 
hükümel merkezinin 90kaltlannda do

(Devamı 1 IDd SaJfada) 

Gelen otomo
'bil lastiklerinin 

tevzi şekli 
Hariçten gclmi~ olan otomobil 

liistiklerinin tevziatı hakkında Ve- : 
kiiletle temas için Ankaraya giden 
ktanbul Ticaret Müdürü bu sabah 
şehrimize dönmüştür. 

İstaııbula gelen dört bine yakın 
otomobil Jôstiğinin tamamen hu
susi ihiyaç sahiplerine, yani hal
ka tevzil kararlaşmıştır. 

Yalnız dört bin lastikten kam -
yon olanlarmıo yüzde yetmişi ve 
otomobil olanlarının da yilzde o
tuzu Anadolu vilayetlerine göa -
derile ekfu. 

Ankaraya gelen 5000 Jı:üsur !istik 
tamamen resmi daireler arasında 
tevzi edilecektir. Tevzlata baıla· 
mak üzere VekAletten reaıni emir 
bek)eoınektedir. 

Preveze 
bombardıman 

edildi 
Ankara 17 (AA) -Dahial Emni

yet nezaretinin dün ak~amki taı
liği : Duşman tayyareleri dün Pre
ve.:eyi bombardıman etmi:jtir. Bir \ 
kişi yaralanrniştır. Zeytin ağaç- I 
lar:na ha!il hasarlar olm~tur. 

Türkiyeyi böyle arsl2nlar bekliycr 

Rumen gazino-, ASKER oOziLE il 
t hh .. d .. •• ' 1 CEPHELER • cu aa u unu\ 

niçin yapmıyor Yeni sürprizler 

Galata yolcu salonu 
lokantasında da 
zarar ediyormuş 

Yeni yolcu salonu binas.ının üst 
katındaki lokanta ve gazinoyu iş
leten Romanayalı anü.stecir ile 
limanla" işletmesi UJDuan ımüdür. 
lüğü arasında ihti!M çıkmıştır. 

Kira mukavelesine göre, salonun 
birinci ve ikinci mevki salonların
daki büfeleri de işletecek olan 
müstecir bir seneye yaıkın bir za· 
man geçliği halde bu taahhüdünü 

(Devamı 5 inci Sayfada) 

otuzda Hariciye Vekale • 
tinde Hariciye Vekili Şük0 

rü Saracoğlu le Bulgaria
tanın Ankara elçisi Bay 
Kirof araııında mütterek 
bir beyanname imzalan • 
mıttır. Türkiye ile Bulga· 
riıtanın Balkanlarda ıul
hu korumak ve idame el· 
tirınek hususlarındaki a· 
zimlerinin bir ifadeıi olan 
bu beyannamenin aon gün
lerde hüküm süren endi
teli ha vayı bertaraf ede
ceğinden fÜpbe edilemez. 

beklenebilir 
Cephelerde mühim h~t :rok. Bu

günlerde, daha ziyade, muhtelit cep

heleroe hazırlıklar var. Yunanlıların 
bir aralık durmuı olen ilerlemeleri 
tekrar caıılannuştlr T•ped•len!n bu· 
günlerde düııeceili 211nned i lıyor. Çün
kü, ıehir, Ywınn ileri k ıt•tııarının ge

rjslnde kalmıştır. Yunaıı.hlar, bergün 
bir çok esir 1rı.liyorlar. Bilhassa ct:,>hE>
nin Şimalinde, Yunanlıların vaz.lyeti. 
çok \yidir. Yunan Matbuat Nazırlığı, 

çok yakında mtıhim muvaffakıyet ha
berleri verebileceğini b ildirmektedir. 

Afrika cephesinde yeni b ir h~dise 

(Devamı 1 inci Sa7fada) 

Türkiye - Bulıariatan ~ 
arasındaki muahed~ler ,~ 

ve iyi komtuluk arzuları ·l 
çerçeveıi içinde Avrupa- ~ 
nın en buhranlı devresin- ~ 
de imza edilmif olan bu ~ 
beyannamede iki memle- : 
ketin sulhu korumak için ./ 
kartılıklı olarak ıarfet - ~t 
mekte oldukları mesai bil- ~: 
haaaa tebarüz ettirilmekte '~ 
ve bu vaziyet memnuni • '~ 
yetle mütahede ve teabit ~~ 
olunmaktadır. ~ 

Adil Akbay l 
~ 

Yugoslav Baş-::. 
vekili Nişe 

gitti 
~ 

~ PERŞEMBE J~ denizde Köstenc~ ldıman25ınık~ 
~ 1 G Ü N Ü 8 25 klometre şiınalın en ı· 

1 !~ l tre cenubuna kadar RY· · B 1 ' oıne "k l" ta 

Türkiye ve Burga· 
ristan Balkanlar· 
da sulhun muha
fazası için ellerin~ 
den gelen bütün 
gayretleri sarfet
meyi ve Balkanlar
da hiç bir taarruzi 
harekette bu 1 un
mamayı taahhüt 

Bu deklarasyon ile her 
iki hükfınıet - diğer hüku
metlerle mevcut taahhü • 
dat ve anlaşmaları mah
fuz kaL-nak fartile • Bal • 
killllarda sulhun mu!~afa
zası için ellerinden gelen 
bütün gayretleri aarfet • 
ıneyi ve Balkanlarda hiç 
bir taarruzi harekette bu
lunmamarı taahhüt eyle
mektedirler. iki taraf ara
aında en iyi münasebetle
rin idamesini ve inkitafını 
arzu etmekte olan Türki. 
ye ve Bulgaristıı.n; iki ta· 
raf matbuatının bu gaye 
ve 1 u makıat uğrunda ken 
dilerine düşen vazifeyi ifa 
edecekleri ümitlerini de 
bu beyannamede itaret 
eylemektedirler. 

Muavini deZatra- ~1 
be !ıareket etu ~ 

\ aş ıyoruz. ' tl .. faiıı için tehlı e ı mın • 
~ , ~ ruk 5~ 1 - edildiği beyan olun· 
~ ~~ aıan 1 . 
). Bu ç .. k merak. lı ve ~~ maktadır. fenerler ge~e eyın 
~ ~ayanı dikkat tefrika- ~~ ıönük kalacaktır. Den~ m~ 
i d bt"ıyük Türk mizah 1 k tının taliınatına rıaye 
~ a ~. . amak . "n tehlikeli mıntaka· 

üstadının bayat n~ ~ etme ıızı . b 
• . ecek olan .:pmıler unu 

eserlerirıi en sahih ~ ya gır ak 
'1~ ı kendi zararlarına olar ya· 

meııbalardan öğrene• f~ pacaklrdır. Tehl~eli ınınta • 
cekıiniz. ~~ ka Tuzla ile Midıa burnu a· 

~w:or.--.... ~-.;-.....:-:.-~~-..... JaNDdaki aulardır. 

eylediler 
Ankara 17 (Hususi 

muhabirimizden, telefon· 
la)- Bugün aaat on üç 

Belgrat 17 (A.A.) - ı: 
D.N.B. bildiriyor: Tugoa- ~~ 

lav Başvekili Svetkoviç ~ 
dün tayyare ile Nişe git- ~l 
mittir. Ni9, Svetkoviçin ~~ 
doğduğu ıehirdir. ~~ 

Başvekil muavini Ma
çek de Zagrebe hareket 
ebniştir. 

Bulgar ordusu 
nereye doğru 

geliyor?. 

Türkiye vatan 
müdafaası için 
asla tereddüt 
etmiyecektir 

londra bil diriyor: 

Ttlrkler tecavtlztl 
beklemeden bar e. 
kete geçecekler 

Bulgarlar Al
man müttefiki 
olarak hareke 
temikeçecek? 

Almanyanın ga
yesi ne imiş: Bo
gazlara inmek mi 

Bütiio dilnya •· 
Bulgarlar jansları, Bal • 

k kan vaziyeti ile 
ne yapaca son yirmi dört 

saatten beri da-
ha ziyade alikadar olu • 

VAZiYETE 
UMOMJ BAKIR • 

yorlar. Muhtelif kaynak -
lantan verilen ve Ana • 
dolu ajansı tarafında:: nakleJi • 
len telgraflara göre, nazlı< bir 
duruma giren ve günün en mü
hiın mevzuu olan Balkan mese
lesinin son tekli §iiyle ifade edi
lebilir: 

Bulgar Başvekili Filof 

Londrada çıkan Deyli 1\leyl ga
setesi, Almanyaoın her gün ı»o
maoyaya kırk tren as1<er getir:ll
ğini kaydetmektedir. Ayni gaze
teye göre, söz söylemeğ~ saldhi
yettar bir Türk şahsiyeti şu ih· 
tan yapmışbr: «Türkiye, yürü
mek için belki tt rruzun vul.u:ı
nu beklemi!'e~ektir. Gizli Bul -
gar - Alman hareket blr:iği ~'i'.:-

(D•vamı: S bel 1a:rlaclt) 

• 
Yeni iaşe 

• 
Teşkilatı 

l şe başlıyor 

\ Benzin tahdit 
kararına muha
lif hareketler! 

Ankaradan bildirild iğine göre, 
y.ıni iaşe teşkilatına ait tekmil ha. 

zırlıklar ikmal edilmiştir. Ve iaşe 
müsteşarlığına Hatay valisi Şükrü 
Sökmensüerin veya General Mu
zaffer Ergüderin tayinlerine mu· 
hakkıı'k nazarıle bakılımaktadır. 

Yeniden bir •petrol ofisi• ile 
5 milyon lira sermayeli bir •tica
ret ofisi• teşkil edilecek ve bun -
!ar •Toprak ofis• le birlikte iaşe 
müsteşarlığına bağlanacaktır. 

ÇERÇEVE 

Nejat Kiyman ism 'ndc biri Kaıo
tal 68 numaralı hususi otomobilini 
koordinasyon heyeti kararına mu· · 

halif olarak seyrüsefere çıkardı • 
ğından dün fisltüdar müddeiumu
miliğine virilmiştir Kemal isminde 

bir şoför de tek nwnaralıların ça· 
lışması i<:abettiği günde çift nu -
maralı taksi arabasını çalıştırdı • 
ğından Sultanahmet su lh ceza 
mahkemesince 50 lira para e<>1~sıııa 

mahkılm edilmiştir. 

Fikir ve otomobii 
Dost-.ım Nl"8lllettln Nazifle 

bir cami avlusundaki kapı ke
merinin altı.ııdan geçerek (Ba
bıfili) ye uzanan yolu yürümeğe 
başladık. Yolun başında, kapı 
kemerinin iki yanında, iki hu
susi otomobil ... Kocaman, pırıl 
pınl, el ve ayak tırnakları ci
lalı... Otomobiller, kaldınınııı 
üstünde iki ayağına istinat ede
rek kendilerine bakan insan oğ
luna hakaretle surat asmayı 

öyle biliyorlardı ki ... Sanki Ar· 
navut kal<in--Iarındaa y•lnııı 

ipek halılar üzerinden geçmeğe 
alışmış iki a"8llletli sultan bey• 
giri.H 

Dostumla birbirimize h~bir 
ıey söylemeden birkaç saniye 
dikkatle seyrettiğimiz tablodan 
ayni duygu özünü sağmış gibiy
dik. Göa göze gelir gelmez bunu 
anladık. 

Nizanı.ettin Nazif konuştu: 
- Bu hususi otomobiller de 

ne?. Resmi arabalara beııumi
yor!. Acaba kimlerin?. Yasak 
değil mi şimdi hususi otomobil?. 

Cevap verdim: 
- Doktorlarındll' herhalde ... 

Onlara izin var ... 
Ebedi co ·kunlu~nun p 

ni, berhanııi bir an ve n 
karşısmda birdenbire kaldırmak 

NECİı' FAZIL KJSAKÜRr·~ 

için hiç de tenhihe nwhtaç c. 
mıyan dostıu.ıı, parlad.: 

-Doktorun :mıiyazı nc.reden 
geliyormuş sanki? 

- l\laliun ya, declinı, ~ifn ı 
selesi!. Şifaııın hastaya yeı.,, • 
:rilmek için aceleye, hızlı nakil 
vasıtalarına ihtiyacı var... Bıı 

yüzden .ı..:.<torlara izin verili
yor ..• 

- Muharrire de izin verile • 
mez miydi?. 

- Verilebilirdi ... Eğer fikrin 
de, yerine yetı~firilebilmek için 
acelf'yt' ın•ıbr., bir madde ol
duğuna i.-~,..... .. ~ rl .. . Değil hu· 
rada, dunvar: ,. ;~ ;ch.ı )' ~r~nde 

fikir, arnı ağrıyan kou karıya 
yeti tirilecek nane ruhiyle za
lıırde ve maddede rakabet ikti· 
daıına sahip olanııy6r. Halbuki 
bana sorsan, kendine tt0rsan .. 
dünyanın her yerinde ve husu• 
sile bizde, ta:vyar<'lerle, sıhhi 

imdat otomobillerile, itfaiye ıı

rabalarilc ve kampana. ho"" · 
trampeta ses1eri1e yerine bir Rn 

evvel yetiştirilmesi lbım tek 
be5ne, fikir ... Zavallı fikir, sü
pürge sopasına binip gökleri fet

heden sihirbaz gibi semalarda 
şimşekten bir dal üstünde , 
yalıa t ederken, toprakta yıcya 
ceziyor ... 



60 YAŞINDAKl 

GE'!_Ç KIZ_ 
60 yatındaki kadınlara bir 

hal oldu. Geçenlerde, bunlar
dan biri ortadan kaybolmut
tu. l..azetelerin haber v«di
ğine göre, timdi de, Bakırkö
yünde, Ebüzziya caddeainde 
oturan 60 yqında bir bayan 
merdivenden dütmÜf ! 

Ebüzziya caddeşinde otu
ran bu bayan, Velid Ebüzzi
yanın kızı mıdır, bilmiyorum. 
Yalnız gazeteler, bu bayan
dan «60 yaıındaki kız» diye 
bahsediyorlar. 

Demek, zavallının bir kı .. 
meti çıkmamııl 
KAPLANLA 

GÜREŞMiŞ 

Kozandan gelen bir muh ... 
bir mekubunda bildiriliyor: 

Bir köylü, dağda, tam 20 
dakika bir kaplanla gürq et
miı, nihayet, kaplam öldi.ir
miye muvaffak olmutl 

Köylünün elinde bir ıili.b 
var mıydı, yok muydu, bilmi
yorum. Fakat, kaplanla 20 
dakika ırürct ~den köylünün 
hikayesini cazetede okuduk
tan sonra, dütündüm: 

Bu, ıahici kaplan ım idi, a
caba?. 
IŞBIRLICI 

BôYLE Mil. 

İtalyanlar, 10 Şubatta She
ffield lnciliz kruvazörünün 
Sicilya adaaı civarında batı
rıldığını tebliğ etmiflerdi. 14 
Şubtta, Almanlar, ayni kru.. 
vazörün Cebelitarıktaki ü .. 
ıünden Şarki Akdenize hare
ket ettiğini bildiriyor. 

Hani Roma ile Berlin her 
,eyde ifbirliği yapıyordu?. 

Baksanıza, propaııanda-
larda biribirlerine aykırı dü
fÜyorlar?. 
FARABi 
MUNASEBETILE 

Büyük Türk ilimi Farabi'· 
nin bininci yıldönümü müna
sebetiyle merasim yapılacak. 
cBöyle dememeli, ıöyle de
meli.» diye herkesin yanlıtı· 
nı çıkaran bir aktam gazete
si, ayni meseleden bahseden 
havadise ıu aerlavbayı koy· 
mut: 

Farabi'nin 1 inci yıldönii
mü? •• 

Demek Farabi geçen aeue 
doğdu ..• 
YILDIZLARA 
DAiR 

Tan refikimizde Üç Yıldu 
imzalı bazı fıkralar çıkmıya 
baıladı. Halbuki, ayni imza 
ile maruf bir edibimiz Vat,an 
cazetesinde yazılar neıredi
yor. Bir arkadat: 

- Acaba, bu edip Tan ga· 
zeteaine de mi yazıyor, dedi. 

Cevap verdik: 
- Hayır, bu yıldız, batka 

yıdız. Şu farkı var ki, Tanda
ki kuyrukludur ve seyyare
dir. 

AHMET RAUF 

GOmrDk 
kanunu 

Yeni kanunla ith.,. 
lat ve ihracatçılara 
kolaylık gösterildi 
Yeni gümrük kanununun buır

larunası tıitmiftir. Kanını iıba!At w 
ihracat i§lerinde tacirlere büyillt 
kolaylıklar temin etmektedir. Meo
lis açılır açılmu m\i%akere ~ 
cektir. Y a1nız kanunun tatbikatı 
senelere taksim edilecektir. Çün
kü limanlaınmızda yapılması ica
beden bazı tesisatın bugiiDkii u -
muıni vazi~t içinde tehiri lüzum. 
lu görülmektedir. 

ızmıtte yol inşaatı 
İıımitten bildirildiğine göre yol 

inşaatına hız verilmiştir. 
Malt yıl içinde yapılacalı: fO -

selerin mikdan 60 itilometreyi te
cavüz edecektir. Bu arada Kan • 
dıra, Adapazan - Gölcük, Derince 
ve İstanbul yollarının şehre v&ııd 
olan nokWan asfalt olarak ya • 
pılacaktır. 

İzmitte 1940 ııenesinde 18 ahşlıp 
.köprü, 20 beton köprü inşa edil
miştir. 

Otomobili görmiyen 
sarhoş yaralandı 

Kazlıçeşmede oturan Salih Kur
taran adında biri sarlloş bir halde 
evine gidericen şıoför Hikmetin i
daresindeki otomobil çarparak ya
ralaı:ruştır. Salih Cerrahpaşa hu
tanesoine kal<iınlmıştır. Yakalanan 
şoför ' ·cndisinde kabahat olmadı. 
ğıru müteaddit defalar korna çal
dığı hal.de sarl>OŞUn aldmnadığım 
söylemiştir. 

Diğer taraftan Bakn~öy\inde 
şoför An~la• id•l"{'Sindeki 3699 
numaralı otomobil &yo"lu cadde
sinden geçerken 7 yaşında Leona 
çarpmış ve zavallı rncıık muhte
lli yerlerinden yaral~nınıştır. --Depo ve ardıye ücret-
leri bir misli yükseldi 

Şehirimzde depo ve ardiye ola· 
rak kullanılmağa elverişli yer -
lerin ki!'alarının bir ·misli arttırıl
dığı görülmfuı ve tüı'Carlarla mal 
sahiplerinin §ik!yetkrini mucip 
olmuştur. Bunun üzerine alakadar 
makamlar tahk ata geçmişlerdir. 

MAARiF, UNIVERSITEt 

'HALK-· 

Bir kitap 
Kı;ymetJi edip ve ~air, ~ 

dqlığile sevinç duyduğum dostum 
Necip Fazıl Kısakürelı:, N ıunık K..

mal ııdlı bir eser yU11tlı. Yarattı, 
diyorum, ~ilnkü, timdiye lıada:r, 

basit ve üstünkörü makale hudu
du, yavan blyografya çerçevesi i.
çinde hapsedilmit bulunan büyllk 
Miealiat Namık Kemal, ancak N• 
dp Fazıl IUsalı:ilttiin olpıa fildr 
ve tasnif aüzııeclnden ııeçtiktc9 

90Dradır ki, hakild kıymet ölçül• 
rile p&.i:yetinl haylarmak tali • 
hine erdi. Bu, vatan ve hürriyet 
adamı İçin bir bisübadelınevttir, 
dersem, mübalağa etmemif oldu-
jlıı;na inanınız. 

Çünkü, asla ölmenıeai lazım p 
len Namık Kemali, biz, öldürmüt
tük. Çünkü, bizde edebiyat tarihi, 
biyografya denen kara tahtalarda, 
onun, meseli Aşık Ömerclen Cazla 
bir farkı ve kıymet haysiyeti 
:roktn. 
Namık Kemal lıdındir, ne yap

mıştır, daha doğrusu neler yap • 
malt istemiştir?. Biz, bütün bu mıı· 
dil mesele suallerinin cevaplarım, 
mülhit bir soğukkanWıkla, yıl • 
larca ,aramak ihtiyacım duyma· 
mışız. Yahut da, Namık Kemal 
adının, bir takım ıı-eniş sual kad
rolarının öz davası olduğunu far
ketmemi~iz. 

Necip Fazıl Kısakünğin eserini 
okuyunca, insan zekası, bazlı bir 
fiJı:ir ziyıı!etinden mahmur ve yor
gun düşüyor. 

Kafatasınuz:ın içina bu derece 
ağırlığile bağd8f kurup oturmut 
Namık Kemal eseri, bw diişlhı

dürüyor, düşündürüyor. 
Düşünce aşıklarına «Nıımılt K..

mal. i tavsiye etmek ihtiyacım 
duyuyorum. 

REŞAT FEYZi 

Talebe birliğinin açı
lış merasimi 

Üniversite talebe birliği ve fa • 
külte talebe cemiyetleri ikinci 
sömestrin ilk haftasında faaliyete 
geçeceklerdir. Bu münasebetle bir 
açılı§ programı anerasimi haztr -
lanmıştır. O gün. talebelere bastı~ 
nlmış olan c niyet nizamnamesi 
de tevzi edilceektir. 

-o--

Bava Kurumu 
17 ya,ı a 

Hava kurumu dün 17 yaşına 
basdınıştır. Bu faydalı Jrurum bu. 

+ Üniveıııilede doktora ımtih;,,lan güne kadar 75 milyon lll-a ile or-
d~vam etmketedlr. D<'ktororla muva!- dumuza 400 tayyare hediye etmq 
fak olanlara ı;lmdilik bır kaıtıt veril- ve birçok tesisat vücude ıtetir -
mektedir. İleride diploma da verılecek- miştir. 

lir. Kurumun açtıi!ı havacılık ma-
+ Köy meltlep!«inde talebelerin kinlst ve pilot ımckteplerınde bin-

bilı:ilerini arttırmak üzere nü.rnune ti-
daıılıklan Jaı>ılrnası hrarla,;tınlıruşllr. lerce genç yetişro4 ve hava ordu-

T/CARET ve SANA y / ı muz kıymetli unsurlarla takvıye 
edilmiştir. Motörlü tayyarecilik, 

+ Evvelki gün l"hrimizdm ıon bin planörcülük, paraşü~ülük saha. 
liralık ihracat y&pılmıştır. Bu meyanda 
Mac•rlsı.ann afyon, Amerikaya av de- lannda yem yeni elemanlar yetiş-
risl ve ııül1atı satılmıştır. tirmek için Kurum 50 motörlü 

+ l\tadenl eua ve malzeme ithalAI- tayyare, yüzlerce paraşiit ve 200 
tılar birliği h•:reti umumiyesi Pe~em- pliinör tahsis etmistir. 
be günü Ticaret Od.ı~und.:ı toplanacak- ı,. _______ !111 ___ _ 
tır. 11 

MUTEFERRIK.ı Hazin bir ölüm 
+ Galatada Tünel cadd.,inde Llza

ro Nişanyan.a aıl bınada yangın Çık

mıpa da söndüriılm~tür. 
+ Suadıye iskele caddesinde 25 nu

maralı kö,Jkte bahçıvan Çerkeşli 1319 
dotumlu İamail C:-r 00...ına ~ yan
Dlaıtul kömw·lerle dolu olarak aldıiı 
mangaldan zelu.rleııııııı NUmune ıı... 

EminönU kaymakamı B. Aclh Alp'
ın kızı, Kadınhanı HAkiml B. Sedat Kı
aakurek'ın eşi ve Operatör Prote9dr 
M. Kemal Ökerun yeğenin GUneş Kı-
118.küı-e-k vefat etmiştır. Cenazesi bu
ıün kaklırtlacaktır. Bab8'11 B. Agfth ile 
ailesıne ııamınıl \AziyeUerimlzı suna-
nz. 

tan~ıneı:;ıtllr11lm~tır. ı ....................... .. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası: 31 diyordu. Zehra ömründe böyle bir 
kız g0rmedığı içın hem şaşıyor, 

hem kızıyor, hem de hoşlıınıJO<" -
du. Zehra bugiıne kadar kendisin
den korkmıyan, çekınmıyen, ayni 
zamanda da kendıne karşı muhab. 
bet gösteren kımseye rastlama -
mu;tı. Halbuki, Afue ondan ne 
korkuyor, ne çekınıyordu, ayni 
zamanda da kendısını S<'vmiyordu. 

BILLOR KÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI iZZET 
- Maşallah!.. Sabahlan erken • 

ıralkıyorsunu:o. .. Fena bir buy bu!. 
Siz uyurken hizmetçiler keyifle -
rıne buyruk kalırlar... Bereket 
versın ben erken kalkarım da ... 
Oglumun evinde her İşin vekille 
yapılmasını isterim ... 

Bu, mücadelenin başlangıcı idi. 

O andan sonra iğneleme faslı hat
lamıştı. 

Lemanın sevimliliği, nezaketi, 
kendisini sevdinne ve saydırma 
hassası, Cemalin bütün bu güven· 
diğ şeyler, Zehra hanımı yumu • 
şatacak yerde bütün bütün kız • 
dırıyordu. Zehra Lemanın, tasav
vı.r ett~inden baınbaska bir kadın 

olduğunu görünce ona karşı ezbenı 
beslediği kın gittikçe arlıyor<lu. 

Yalnız Abfeye karşı gönlünde 
'bir meyil vurmaga başlaml§tı.. 
Genç kızın seve seve odasını ona 
vermi.ş olması Zehrarun katı yü
reğın<le yumuşak bir köşe peyda 
ettirmişti. Kızın alt katta küçük 
bir odada yatmağa ra:ı:ı olması, da- ı 

ha ilk günden Zebranın gururunu 
olqamıştı . Afife de, ufak tefek ih· 
tiınamlarla Zebrayı kendine bağ. 
lamıştL Afile ilk günü Zebrayı alıp 
gezdirmiş, köyü göstermiştı. Zehra 
hiç de tel'blye görmemiş addettiği 
kızın neş'esine hayran olm~tu. A
fifenin her aklına geleni çekinme
den sövlemeıııl Zehraın hoşuna .ııi-

Aiıfe Zebranın iıstunde iyı bır 
tesır bıraktığınıt sezdı ve kendini, 
bu tesırı arıtırmak iızere, kullan
mağa gayret Ntı. lkı gun sonra 
Lenıan ile cvalıde hanıme>fendı. 

arasında bır tampon vazıfesi gör
meğe ba~ladı. 

Sabahları üçü de erkenden kal
kıyorlar ve iıçu bırden Zebranın 
odasına gıdıyorlardı. Afıfe önden 
yüriıyor, Zehranın oda kapısında 
duruyor, güç hır işe batlıyocalı: 
insan edası ile kolları& ıoıvıyor, 

sonra kapıya vuruyordu. 
İlk günler Zehra bu sabah ziya

retlerinden pelc mütehassis görün. 
dü. Lemanı bu erkencilif(lnden do
layı tebrik etti, Afifenin yaramaz
lık ve şımarıklıklarını hoş gördü. 

Günün meselesi: 

Bazı kasaplaryeni 
narhı az buldular! 
Bunlar yüksek f iatla et satmı
ga devam ettiklerinden gaka
/anıp mahkemeye verilecekler 

Dünkü nüshamızda yazdığurus rühnüştür. Bunlar, kendilerinin 
gibi et fiatlan dünden itibaren bir en iyi cins et sattllı:larmı söyle • 
miktar arttırılmıştır. Yeni tesbit mekte ve narlu u bulmektadıria". 
edilen flata göre, karaman 70, dal- Fiat murakabe Jı:oırusyonu tes1ıit 

ık edilen fiattan fazlaya satll} yapan-
lıç 75, lovırc da 80 kuruştur. !arı şiddetle cezalandırmak için bu 

Bu fiat 15 gün için muteı- ola- sabah faaliyete geçıniştir. 
cak 15 gün sonra et fiatları yeni- D~er tarıı!tan belediye iktısat 
den te.ıbit edilecektir. müdürlüğü de kaymakamlara bu-

Bu fiatlar azami satış fiatı ol· gün bir emir göndererek et ruır-
masına rağmen dün ve bu sabah hının esaslı bir şekilde kontrolü.-
Beyoğlu ve Şişli gibi bazı mınta- nü istİyecektir. Baş, paça, beyin 
kalar<la kasapların bu fiatlardan ve ciğer gibi sakatada da yakında 
daha fazlaya satış yaptıkları gö • azami fiat konulacaktır. 

'Onıverslte ıımını 
istismar edenler 

takip 8dWJOI' 

-
Üniversite ismini müesseselerine 

takmış olan müesseselere bu ismi 
kaldınnaları için verilen mühlet j 
bitmiş bu müddet zarfında birçok 
müesseseler isimlerini değiştir • 
mişlerdir. Fakat Beyazıt ve civa
rında bazı fotografhane, eczahane 
ve terzi dükkanları el'an Üniver
site ismini kaldırmamışlardır. Bun
ların haklarında kanuni takibat 
yapılması Üniversite Rektörlü 
ğünce kararla:ıtırımuştır. 
~ 

Kibrit fabrikası günde 
üç pat fazla çalıııacak 

Kibrit fabrikasının günde 3 saat 
fula çalışmasına Heyeti Vekilece 
izin verilmistir. 

emıeke t ı mi z de a 
M · carlstana g i a -
derllecek demirler 

Karabük fabrıkasından Macari9-
tana gönderilen Pik demirler Pe,
teye varmıştır. Bunlar mukabiliıı
de M~aristandan memleketimize 
gönderilecek 1500 ton -ivi ve ma
deni eşyanın bugünlerde yola çı· 
karılacağı haber alınmıştır. Mal -
}ar Romanya yolile şehrimize ge
lecektir. Çivilerin tevzii için şim
diden tetkikler yapılmaktadır. 

Tiftik alıyorlar 
+ Sovyet Ruııya bizden 2(){) bin bel

,.. ti!tik alacaktır. Dığer taraftan İsviç
re ile İsveçtck:i tacirler memleketimiz.. 
den mühim miktarda ti1tıt: satın almak 
istemektedir. Dii:er yerlerden de tittik.
lerimlze t.Blep çok: olduğunrfan ihracat
çılar tıleplcri zor karşılmaktadırlar. 

c . . "' --cADLIYEve POLiS:!:;== 
Beyoğlu Belediyesinde 
Bir Rüşvet Hadisesi -Ruhsat barcı verme için 'bir tltlnctl

den para aıan kAtl'bln dav sına 'başlandı 
Asliye altıncı ceza mahkeme -

sinde bir rüşvet davasına başlan
mıştır. Hadise şudur: 

Tütüncü ve buzcu Ahmedin dil· 
irede bir ruhsat tezkeresi işi var
mııı. Belediye ütlbi, bu işi çabu.k 
çı.karmak için yinni lira istemiş, 
Tüneiba~ınrla bir sütçüde bul~ • 
maile üzere sözleşınişlerclir. Fakat, 
Ahmet, kendisinden rüşvet iste
nildiğini alfudarlara haber ver
miş, cürmü meşhut tertibatı alın· 
mış. Numaraları teoıbit olunan beş 
liralıklarla diikkılna giden Ahmet, 
orada Nedimle buluşmuş. Nedim, 
Ahmcdin ruhsat tezkeresi işine ait 
muameleli evrakı cebinden çıkar
mış, göstemıiştir. Ahmet, .iyi, am· 
ma ben yirmi lira veremiyeceğiın. 
On beş liraya razı ol> demıştir. 
Öteki, önce razı olmamı§, arada 
bir münakaşa geçmiş sonra •peki> 
diyerek uzatılan parayı cebine sok. 
mwştur. Dükkfuıdan çıkarken po -
!is Asaf tarafından çevrilen Ne -
dim, cürmü meşhut yapıld.tğıru an
layınca, cebindeki paradan iki beı 

Fakat bir hafta sonra, her sabah 
odasına üç kişinin birden gelme
sınden kuşkulandı. Oğlunun, ken· 
dısile yalnız başbaşa kalmaktan 
çekındığıni ve bunun için yanına 
Lemanla Afifeyi de alıp geldiğine 
hükmetti, Lemana hiddeti arttı. 
Halbuki o, oğlu ile ancak sabahlan 
yalnız kalabilıyor<lu. Bu fırsattan 
istifade edtrelı. de, istediği gibi Le
manı çekiştirecek, oğlunu bu ka
dından &Oğutacaktı. 

Demek onu oğlu ile yalnız, baş· 
başa bırakmak istemiyorlardı. Bu 
manevrayı da muhakkak Leman 
çevirmi~ olacaktı!.. Bır kere bunu 
aklına koyan Zehra Lemana ateş 
püskürmeğe başladı ve vaziyet bü
tün bütün gerginleşti. 

B:r giın Zekiler geldi. Zehra, 
Cemal. Leman, Afife salonda ses
sız otururlarken, Dördü bırden içe
rıye: 

- Göreceğimiz geldi!.. 
Feryatlarile girdıler, Cemal an· 

nesini takdim etti. ·Zehra o soğu« 
hal!le kı.<a bir selil.m verdikten 
sonr:ı dimdik yerine oturdu. 

Zebranın soğulı:lulıu komşuların 

1 
liralığı çekip yere atmağa tcşeb • 
büs etmişse de, bu vaziyette ya· 
kalanmış ve hakkında zabıt tutul. 
muştur. 

Katip Nedim, sorgusunda şun -
!arı söylemiştir: 

•- 'l'ütüncü ve b=u Ahmet, 
evrakının bende olduğunu öğren
miş, o gün ·bana rasgelince, işini 

çabuk çıkarmam için ricada ·bu -
lundu. Ben de •zaten muameıeei 

bitımiş gibidir, nerede ise çıka • 
cak> dedim. •Teşekkür ederim• 
diye elini uzattı, elimi slktığı Si· 

rada av~ımıa katlanmış olarak bir 
şey sıkıştırdı. Meğer iki beş !iralılt 
kağıtmış. Bunun ben de cürmü 
meşhut sırasında farkına vardım.• 

DİNLENEN ŞAHİTLER 

Bu celsede Mahkeme, Galata 
nahıye müdürü Talatla B~omi. 
ser M~idi, polis Asaila Aliyi, odacı 
Kasımı, kunduracı Mahmutlu ve 
diğer bazı şahitleri dinlemiştir. 

Dava şahit ceıbine talik olun • 
mııstur. 

hamlelerini kesti, yavaş yavaş a. 
ğırlaştılar ve sohbet boğucu bir 
hava ortasında sürüklenip durdu. 

Şefik Afifeye: 
- Ademle dayı da geldiler de
Şefık Afifeye : 
- Ademle Dayı da geldiler de

ldi, yakında yürüyüşlerimize bq
lıyacağız. 

Sa bıre hanını da perşembe gil
nü onları hep beraber davet etti. 

Leman yan gözle Zebraya ba -
kıp: 

- Bilmem perşembe günü bb 
gelebilır miyiz dedi, her halde A· 
fifeyi göndeririz. 

Sôbire ısrar etti: 
- Yoo ... BiJ: hepnizi muhıtkbılt 

bekliyoruz. 
Sonra Zebraya döndü : 
- Her halde kayınvaldeniz ba

nmıefendi de bizi bu şereften mah
rum bırakmaz. 
Kayınvalde sözünü duyan Zeh

ra Gayriihtiyari inlrildi. Yerinden 
kalktı, gerdanını kabartarak, tolc 
bir sesle: 

- Beni mazur gÖllÜnÜZ, ben hiç 
bir yere gitmem!.. dedi 

Pamuk 
ipliği 

Yunan fafrikalann
dan büyük partide 
yeni iplik gelecek 
Tiearet ve tktı.sat Vekiletlerl 

müşterek teşebbüsleri neticesinde 
Yunanistandan memleketimize bti
y'ilk partide ve mühim miktarda 
yeni pamuk ipliği ııelmmini temin 
etmişlerdir. Yunan fabrikalsı pa
mnk ipliği göndermeği kabul et-
mişlerdir. Yıdı:ında mal gelme~ 
başhyacalı:tır. Böylece sanayiimlz
deki pamuk ipliği darlığı tmname:ı 
önlenmiş olacaktır. 

Ber VllAyette mlra
ka'be komıayonlan 

kurulacak 
Yeni kurulacak iaşe teşkilitı fi. 

at mürakabe komisyonlarını ida
resine alacak ve her vilayette da
ha geniş tcşki!AUı komisyonlar 
teşkil edecektir. Piyasanın daha 
sıkı ve müessir bir surette kontrol 
edilebilemesi için yeni teılb;t .er 
alınacaktır. Bilhassa komisyonla.. 
rın memur kadroları genişleti!e • 
cektir. 

T u z l a r ı n islahı için 
proğram yapıldı 

İnh!ôarlar idaresi. Tuzlaların »
lahı için bir program hazırlamıştır. 
Tuzlalarda istihsaUn arttırılmas 
ve tuzun maliyet fiatınm ueuzla • 
tılması temin edilecekfu. 

Program tatbik edilerek iyi ne
ticeler alındıktan sonra tuz fiat
ları da ucuzlatılacaktır. Bu arada 
tuzların açıkta yağmur altında za· 
rara ul:ramaması için Tuzlalarda 
büyük depolar da inıja olunacalı:. 
tır. 

Yeni ve büyük bir 
şarab fabrikası 

inşa edillyor 
İzmirde i~a edilmesi kararlaf

mış olan büyük şarap fabrikasının 
ilk fırsatta inşasına başlanması. i
çin bütün hazırlıklar tımuıımlan • 
maktadır. 

Proje ve plinlann hazırlanmaın 
bitmek üzeredir. Fabrika İzmir 
Bornova yolu üzerinde inşa olu • 
nacaktır. Senede beş milyon lilz'e 
şarap istihsal edebilecektir. 

İnhisarlar U. Müdür
lüğü Ankaraya yanm 
milyon masrafla 

naklolunacak 
İnhisarların yeni sene bütçeıııl 

hazırlamnaktadır. İstanbulda bu· 
lunan umu.ın müdürlüğün Ankara
ya nakli için bu seneki bütçeye ya
rım milyon lira kadar tahsisat ko
nulacaktır. Geçen sene yapıla.mı· 
yan nakil işinin bu yıl yapılacağı 
anlaşılmaktadır. 

---o---
Klavuzluk müdürlüğü 
nereye raptolunacak? 

İstanbul anıntaka liman reis~ 
bugün Denizyolları umum mü • 
dürlüi!üne bağlı olan kılavuzlı:& 

müdürlüğünün kendisine lbağlan
ması için Vekfilete müracaatta bu. 
lunmuştur. Bu suretle kılavuzluk 
roımorkörlerinden U;tifade edile
rek deniz kazalarına yardım e -
dilmesi de temin olunacaktır. 

S~bire oralı olmadı: 
- Bizde yabancı yok hanımefen

di ... İki adımlık yerdeyiz .. Çocuılı;· 
larınızla beraber gelirsiniz ... 

Zehra tekrar irkildi ve c baka
lım .. • diye homurdandı. Derin bir 
sessizlik ol.du. Zekiler Zebranın -
tirdiği soğuk havadan donmuşlar
dı. Biraz sonra izin ~yip gittler. 
Cemal ile Afife aşağı kapıya kadar 
onları geçirdi. Salona döndülı:lari 
zaman Zebranın aksi tavrı karşı 
sında duraladılar. Zehra gözlük 
!erini takmış, kaşlarını çatmış ga
zete okuyordu. 

Birdenbire ·başını kaldırdı, of • 
luna sordu: 

- Bunlar da kimdir? 
Cemal anlattı: 

- Çok iyi, temiz bir aile. Bizden 
ziyade Afifenin ahbaplan. Çok mi. 
saf:irperverdirler. Eğer daveleriııi 
kabul ebip gidersenU: çok sevine. 
ceklerdir. 

- Ben öyle restgele insanla gö
rüşemem .. Leman hanım kızım a· 
hD e•IMlir- Be wde otururum. 

'Aıtıallnr) 

( ı:n• -u: • l 501 :fJ] ~ 
Uzakşark•ta t e b 

Uke lşareu 
YAZPt: Ahmet Şükrü ESMER 

Mihv.,,. devletleri, henüz ilkba
har taam= başlamı1 deği!le1". 
dir. Fakat her ha!de ilkbahar si • 
mr lıa.rbi şımdiden b<1<la11U§ bu • •fiş 
!um.yor. Mihverin faıılıyeti, Vif' 
hükii.meti üzerine yapılan tazyik· ~. 
ten Balkmılma intikal etti. Mf.ş. 
ter Çörçil geçen gün söyledigı nu
tukla buradakı tehlike işaretı,.j 
venniş bulunuyor. Bunun heye • 
canı devam ederken, Franko seyı>
hate çıktı. Bu hcidi.senin ~m ı v• 
manan etmfmda tefsirler yapıl· :eni< 
dığı sırada Yugoslav Başvekili iZ. 
hariciye nazınnın Berlin'e davet ,yr 
edildikleri bildinldi. Ve arkasın - F 
dan da Uzakşarkta tehlike i§aret\ 
verildi. Uzakşarkta tehlikeye de· 
lıilet eden emareler §iiyle hı:lıisa 
edilebil.ir: 

1 - Japon donanması Hind.içi. 
fli sulannda toplanmaktadır. 

2 - Amerika hü.kum<'ti, Jap<r1r 
yadaki tebaasını, en kısa bir za • 
manda memleketlerine dönmeü
çağırınışhr. 

3 - Singapur'da İngiliz asker • 
!eri toplamnaktadır. Ve meşhur 
Sidney kruvazörü. dahil olduğıl 
halde Akdenızde ve Atl<intikte do
laşan Avustralyıı harp gemileri 
kendi sulanncı dönmüşlerdir. 

4 - Nihayet Avus!Talya hü.JeU.. 
meti neşrettiği bir tebliğde lıarbi11 
yeni ve pek nazik bir snfhaya gir. 

8 
mek üzere bulunduğunu bildir • 
miştiT. 

Anlaşılacağı gibi, bü.tiln bu vazı. 
yet!.,,., J aponyanın muhtemel ha
reke tile al<lkadardır. Üç mihver 
ortağının birinM, Almanya, bii

tiln kışı hazırlıkla ve lngiltere ü
zerine yaptı~ neticesiz tayyare 
hü.cumlarile geçirmiştir. Bu nrad4 
ln~lterenttı. 1 mparatorluk lcutıt'et. 
!eri daha zcyıf ortak ii?l'rine yük- :r 

lenmiş "" ltalya, g"Tek Akdeni:dt 
qerek Afrika kıt'ası ü.zerinde felce r. 

uğr=ışhr. Asyalı ortck ise, Bir • 
!efil< Amerikaya ve lngilt.,,.eye 
tehdit!.,,. savurmakla meşgul ol • 
mıq, fakat harekete geçmekLC11 
çektnmiştir. Aylardanberi !talyıı.
nın bu vaziyetten §ikayct etmekt• 
olduğıı !öylen!yordu.. Almanyanııı 

flM!şgul etmesi l<izım gelen deniZ. 
hava ve kara lcuuvetlen Akd 811İı 
tıe AfrikaıUı toplanm4\ar, Pasıfi1' 
cepherind<ı J aponyanııı meşgul e
deceği Avustralya kut>vetleri de ·· 
Afrikada ve Akdenizde ltalya110 , 
karşı harkete geçn"4lerdı. ııa • 
yanın tam.amile tasfiyesi aibi bir 
netice verecPk olan bu va.ı: 'J te 
nihayet verilmesini ltalya ıkt r,ı,.ı· 
tefikınden istem~tir. işte bu se· 
bepledir ki Japonya t:e Almanya 
harekete ge~"1Mk için hazırlık yap· 

8 
rmya başlamışlardır. Almanya. 
fQTki Akdcnizde ltalyanın bece : 

1 
riksizligı netıcesıııde açılan ged:,Jı 

11 
tamir etmek niyetınde olduğwıd 

gizlememektedir. Fakat anlaşıla"' 
bu teşebbüsün, Uzalqarkta Japow 
ya tarafından girişilecek teşebbül 
ile ayni zamaııa tesadüf etmesi11d6 
bi!ha;;sa ısrar etmıştir J aponytj. 
nın şimdiye kadar ınilıver 01-taP' 

!arına yaptığı yaT'lıııı, manevi slY . 
haya inhisar etml{tır. Birleşik A" 1 

merikanın yanlıı; lıarfket ettiğıııi n 
söylem~, mi.Jıverc karşı tesanü • 
dü.nü ilan etmış, fakat Ameri"6 & 

ile rilıihlı çarp~maya müncer o • 
lacak hareketten çekinmiştir. Bll
nun da anlaşılması zor olnuyan .,
bepleri van!ır: 

1 - Evvela Japqnya uzun ~ • 
nelerdenberi Çin ile meşgu!dii.f• 

2 - Almanya Sovyetlerle yap • 
tığ. anlaşma ile şark cephesiııl 
emniyet altıncı a!dığı halde Ja • 
ponya, Sooyetlerle cmlaşamamıf" 
tır. 

3 - Jırponya, Avrupadaki or ' 
tağı Almanyadan farklı olarak bif 
ada devletidir. Ve 1ngıltere il' 
Birleşik Amerika gibi iki bü~ 
deniz devletinin taarruzıarıııl 
karşı daha has&ıutır. 

J aponyamn, yakın tehlikeleff i 
bakmıyarak Avrupodan gele~ c 
bir tazyik karşısında harekete !J' •Z 

çeceğine ihtimal vermek ızqr<J.~· jJ 

J aponyanın, harekete geçmezıJll' 
evvel !ngiltere ile Almanya ard ' a 
sındaki mü.cadelenin inkişııf' <i 
beklemesi daha akla yakın geU' y 

yor. . _J 
Yalnız şurasını um~- ıa 

ldzımdır ki: lngiliz • Ame~ ın 
tesnü.dünıln m<!medi, Alfll'I" r 
Japon tesanü.dü.dür. Ve ıı,~~ 
man - J a)lon ~birliği şimd'; 
kadar ehemmiyetli maddi ne~ z 
doğu"11lamış iken. lngiliz - Anıe 
rikan ~birli6in<U>n fngilter~ rıai1' 
di sahada fııvdalcmmaktadır. 



l'RUPA HARBİNiN
'tEN/ MESELELER/ 

BINGAZI .. 
~: Ali Kemal SUNMA" 
Biıııtniyi Halyanlıır otm: -

• fada ellerin41e ta_.t.l.r 
• ektir. Bicniye erada paıöl

anş olaa im isimdeki Marabutua 
verilmiştir. Fakllt oralllll eUi 

lır l.arilıi töhreti v...ıır. &ki Y.ıı-
hlar bttraya Kireaaika ~ 

· Şimalı Afrikanın fidi Bi1l • 
i denilen 1wJDı yaai ıur-aika 
. cojrafyaya '""' yımaaca Pea
Hs dedikleri beş ~hh<iea M-

• .. ediyertha: yeaperid • Be
• eııka (Binıni), Barka (Men:.~, 
• lonya, Kirene (Mersa) ve Ta· 

~yr• • AaiAM (Tokra) filıi. 
Fakat 8 havalide şöhretini lıil • 

assa muhafaza etmİ§ olan iki p· 
var4ı. Darnis ile, Ptol-aıs 

nlİll p.ı~ J)eraedir. 
'l' rih. deiifiııe ıöre Jıoıralan 
a~11la11r pek parlak_~. uyat 

ttnüş bir diyardır. Çu.~u Afri
IUıı içerisi ile Akdenı~ın ~ • 
d ··ı.iın iskelevı .,.. za· 

a ea mu · . "·ld 
laıılu buralan tefkil etnı!Ş. ,.,. 

• llııaıılılar clnrindekİ bu parlak· 
ise sonradan rıtısırıa ve ~

"1llll rakip olmasile ıeçm.ışt~. 
lıa soara ıimali Afrika ~iisb~-

ut Romalıların eline ıeçmış, bU 
llııınlar oraya yerlepniş ve zen· 

ı,a- olmuş Yunanlılara da git~• 
·,. a kalıııaınl§tır. Oraya yerleşm.tŞ 
r. hudilerin miktarı da çobnUŞ· 
• •kat ile oluna elsun yerli halk ha· 

rtell gelen yabancıların tesiri al· 
l da. k_alırıa"'1Ş, a.ı;ırlarca ınncu· 
yetin, mulıafua etmiştir. 
~.kls·deniıe hakim olmak veya hiç 
•ıeı.,, . ~ b" deaizde birine• derece-
. b ~· Dlet>Jti sahibi olmak istiyell 
•Ç ır devlet ·· .. 1 _,. ki Afrika 
ın thııaı.· . rom me....., 
· lJli kimıilen veya ıusmea 
ıııe geçi......,,_ -··' 

t. ıiş ols --._ emelini b"":'eıne • 
k;- rleıi.:ı- 'I'aribin muhtelıf de -
de ~itler~ ~irenaika da muhtelif 
ce r Bu .. 1 atesi altında kalmış: 

:2 ~ ı,_uıı Bingazi denileıa havali 
.. v.eııuel'· 

·e •• geÇltti 1 resmen İtalyanlarUl"" 
~Paratorf lıulunnyordu. Os~: 
ııa g.. Uiııaua mülki talısııB • 

Cll Jind:•;i;raJıJusgarp vilayeti ~·-
ı>- • l'llutasarrıflık olaJJ Bıa· 
t• ~uş:ııra müstakil bir saııc~ 
'" "'u 258 i,~ ""-'. r:"kaml~a ı~re nü: 

<lir Fak, 11 ltiıı tabının edılınek ı 
~ tlll JIJij;t &14 • 18 harlıi de\faın 

alinin detçe oradaki İtalya• 
e- hilleriıı lllı~k Biagazi ve Derae 
de Ü•tiir Çe. iıılıisar ettiii görül • 
1/G • • liııltü , girtııiı 

1 
leçen ıımumi bar· 

1 
• ina'aıi il 0 •il İtaly81llar Trabhll 

:r orak 
0 
~ Pfık de meşgul olaoıı

re tınuı. •alideki Sünusi teşld· 
,t· ış buJllıevCUdiyetini filen tanı· 
se- ttilrteıı lUıuyorJa:rdı. Ancak harp 
ya .ğa başı"• halya kendini topla· 
aP' s ve :a· •dk.tan soRredır ki Tralt· 
~cı, k itaı '.nraıiaiıı içerilerine Jide-
e • aa ııütuz ;,>İ ı lard unu tesise çaıı.-
,. "asndaır~:ıs .de Mısır ile İtalya 

tıll ·r ,.._ - tedılen lıir anlasmaya 
' e """"' h .. kUın ' .hiliad ,_, n eti kendi arazisi 

e,.. ceaup 'h İ .nlara b k va asını tal • 
ıra mış İt 1 l bu retle dah·ı : a yan ar 

ı e dogru kil . . hkim ett·ı.ı . mev erıaı 
ı erı rib" k ~• da hak· 1 ervan yolla-
'"' olnıu 1 d nra, bilhassa ş ar ır. 0..dan 5; itün sahilleri <1928 de İtalyanlar 

. rıdc tutmu• ol e tan.amile elle-
,ııs • nyor!arclı_ Ara 

i> • rdan ve Berberlerden .. P • 
·•·• &n yerli halkı İ ınurekkep 
,... . . il talyan i•g 1 

aresıne bır tü 1" • a ve 
. r u ısııı ama ol-

ığu besbellı<lir. Esk'~ ~ 
t . b 1 nıen ıneınle· 

' ın a ıca ticazet· . 
vordu B" . ı Mısır ıle o
·t· .

1 
· ınga,. havalisinde ye -

ı ın en arpanı . . . . 1 n cınsı ıyı olmak a 

EDEIU ROMAN: 56 

912 d-beri ltaly- it
ııali tamnmJI olan bu 
memleketi ltalyanlar o
tuz seneden fazla elle
rinde tutamadılar de
mektir. 

ıaeşhunlur. lııgttereye tle ııende
riliyordu. Sea.ra saJa.illertle balık
çılık ileridedir. Korlm:rada tla tuız 
ntibselab çe1ı:ı..r. Burada senetle 
450 bin ton 1111 çıkarılacağı tahmia 
e<iilmeJctedlr. 

Billga:ri ..., bavali•i için daha can· 
h tafsilit verilebilir. Fakat asıl 
söylenmeei limn olan nokta k1>
raJllll tabii ııerveti olduiu, deve 

ve koyll1l yetiştlmoekJe Afribıuıa 
ticaretinde ltüyük bir ytt tültuğu· 
dur. Suyu bol, bağlık, bahçelik 
yerleri çak, oıaltsukla.r tarafları 
büyük bazı kısımlan bu bnaliye 
ayrca ehemmiyet verdirmekte • 
dir. Zaten eıJ<i zamanlarda mamur 
ve parlak devirltt ıönaÜf olma • 
sında ltu tabü güzelliklerilıin t.-

siri az değildir. 
Bu )lıı,valiaia kic:ri 21 inci senede 

fethedilerek muslüman memle • 
ketleri arasına ginliği, ondan son
ra islim tarihinde meo,hıu olan Be
ni Tolon,Betıi Ağleb, FatamJ ve E-

yübilerden '!Qnr& da .~us emirle-
. . "dar~ine g...-tığı maltJmdur. 

rının ı """' "') .. 
Daha sonra da Tr•blusgarp .o<agı· 
na tabi olarak Trablw.garp ıle be-

be doÇudan doğruya O manlı 
~ r torl"''"•nuıı idaresinde kal-
ımpara -..- .. 

t 912 5eoesindenberı ıse o-
mış ır. . 
rada İtalyanın i~galı tan.ınmış bu-

l du Ş . mdi ise Italyanlar 
unuyor . · • 
. ·.,; otnz <eneclen ıa.ıla elle-

Bıngazı,. · k . 
. d t tama-• oldular deme tır. 
rıneu -s 

NE YEC~EK= 
===-YAPAYIM? -

Koyun işkenbesi 
Malzeme: Üç . koyun i'kenbesi, 

on tane arpacık soğanı, bırfkere • 
viz, iki havuç, bir kahve ıncanı 

·ki ~'" sarımsak. un, ı ~ t . . 
Yapılması: <kenbeyı temız yı.. 

kayıp başlamalı ve üç saat ~ir ~ 
meli. Suyunu sür.erek, ışkenbeyi 
irice doğramalı. Soğanları koyup 
bütün bırakmalı. Ha~uçları teke_r· 

k 
kerevizi uzunluguna dı~li, 

le ' b" k . . . 
Sa°" kıymalı, ır ap ıçıne ış· 

sarını ,.,. b 
be 

arçalarını aralarına sc ze-
Jcen P l T b .... _ . d" eyerek koyma ı. uz, lv<a 

Jerı ;tc elemeli, üstüne çıkacak 
ve k . enbenin suyundan ilii.ve 
kadar_ W< aii;a veya {uruna koyarak 
etnıelı, oc · . ı· Tamamen pi•· 

çektırme ı. • 
suyunu suvundan biraz süze. 
tikten so~~a, gu· • k suda ezlimiıı unu 

. evvew so B. 'k" reK, . ine katmalı. ır ı ı 
- rınalı ve ıç r yogu k natıp indirme ı, ve 

tll§ım daha 0~!ra1t, mümkünse piş· 
gayet sıcak . sofraya çıkarmalı. 
tiği kabın fçı~de lezzeti bozulur. 

İşkeııbe so,.ursa vaaD· 
y11aaurtaıız 

yab k1'81118 . 
. 125 gram tereyağ, bır 

:Mal~em~. av fincanı vanılya şe· 
litre sut. bır ~ · kaıfğı ararot veya 
keri, beş ~r a ' 
patates unu. s··t şeker vanilya 
Yapılması :bi: kip içir:.ıe kay. 

ve tereyağını 50 -...ır su 
lı Patates ununu ıs~ 

natma · ··ı ilave et· ele bu kavnar su e 
ile ezer ' .. t a~vcn karıştırarak 
meli ve mu em . ' ı· So. k su 

. ·rek saat pışırmc ı. gu 
bır ÇC) bir kahba dökerek 
He çalkalanmış r Başru;ağı 
soğumağa terketme ı. 

dökmeli. 

Sen de -Seveceksin ! 
Yazan : E.TEM iZZET BENiCE 

ur , 
~ tıi' 

•il -ı ... 
Lyiill Dedi ~e .. kendi kendisine softa ı 
rıııl ııle soylendi: 

-. Akıb~t hayır .. Niyet hayır!. 
~ıtf' l,ın garıp tarafı bu sefer de ben 
~""' .crnka düştüm ve. ben Salibin 
ı gl' •zlerini tefsire kalkıştım. Salih 
iıitıl'· lya tabirini bitirip tekrar nyk1>
iııJP ına daldıktan sonra ben sabaha .... ' •'~ dar ~yuyamadım. Durmada• 
o.tıfl' ·işündüm. Salih gayet tıaıip 1"i% 
reli ' Y süylemi~ bulunuyordu: 
ornP - Bak göreceksin .. Yakın za -
~ ıanda bü)iik bir bayat tahavril• 
ıOI'. ne uğrıyacağu. Belki bunWl ız-
41 , raplı tarafları da olacak. Fakat, 

ııiw' ' rhal~-e netüe hayır .. 
4!fİ<-I Bu CUmleleri uliıne kelime ha
~ • z~a nııkşettım. Her kelimesi Ü· 

q# •rınde uzun uzun durdum. uıwı 
,,, • d'" • wı İi4Üll üm: 

- Acaba .. Halil Nedp bir nıü • 

b ts·. l'k edecek de Salihtea 
ııase e ıı ı . ~. 

ı1a k mıyllll Babsettıııı ha -
ayr de~. "'·""" v~ ~tırap bu mn? yat egııı.....,.. 

Diyordum. . . 
Herhalde bu Halil Necıp, ~~on 

. . .. le bir iç . ızısı oldu ki, ,_. 
ıçın o) _,_, va 118 
diden ıztırabını ÇCJUY~~ 

• 1"ir türlü bıl.ıniYOr, k .. 
yapacagımı 

rarlaştıramıyorwn· 
Anlaşılıyar ki, talibiıı ve t

düfWı inkişafıa& lıakl~ ı.at
ka çara yok. 

DAHA İKİ GilN 

İki giiıı. Hba ~ti. 
Halil Neciplea Jıiçltir ı.a)Mr yok. 

Ne poııtadan birfey çıktı, ıuı ~e~ 
ili i geleli, ne de Naciye y hır 
halter ıeüm 

Meraktan cılimacak ı:ihi)im. 

li#aJll MAHKEMELERDE• 
, 1111 1aayat ''Akrabanın akrabaya 

Amerikan labri~alarına ,,,.. Akrep etme .z ettiğin 
iri, artılr lülu erya unal etme- , , 
meleri tav•iye olunuyor. Dün
ya, liik• diifmanı kemdi. Hat
tô, bazı iddialar var: Avrupa 
buhranı bir lük• merakı ve 
iptilôaı yiiUinden doğmuffur. 

Erkekler, kadınlar bir lülu 
hayat içine dalm.,Jar, konfo
ra, rahata allfnutlm', bütün 
banlar, inMınlarm enerji ve 
azimlerini zayıllatmlf, insan· 
lan ledalrôrlık, feragat, kah
ramanlık hialerinden ~ 

Kısmetinde olanın kaşığında çıkar. 
1 Kaderimizde varmış ... Ne denir ? 

l}lftırmlflır. 

Hayatta gayeler değişmiye 
yüz tutmuıtur: Rahat, konfor 
içinde, ôaade, mürelleh bir 
hayat aürmek! 

Bu iddialar tamamA!n doğ
rudur, deneme%. Fakat, haki
katin hilôlınaıi~r, diye de bir 
hüküm verileme%. 

Yeni hayat tartları, mu
hakkak ki, inaanları ne çıtkı
rıldım, daha nazik yapıyor. 
Eğer, bir kaç neail daha deii· 
§İr, ayni tarz devam ederae, 
Adem oğullarının artık aıkı
ya, zora, meıakkafe taham· 
mülleri daha ziyade azala
caktır. 

Şimdi, Franuı, ruhi haleti 
tahlil ve tedavi ile meıgul! 

BÜRHAN CEVAT 

Samsuna yollanan 
eksperler 

Samsun tütün piyasasından in • 
hisarlar idaresi mühim mübayaat· 
ta bulunacak ve fiatkır üzerinde 
nazım rol oynayacaktır. Piyasanın 
açıl.ma zamanı yakla1tıı:ından irla· 
re Samsuna eksperlerini gönder. 
miştir. 

Ticaret Vekaleti de İı.mirde ol
duğu gibi Samsunda da müstahsili 
korumak için tedbirler alaeaktır. 

İŞTABSliLIB. 
Vilcudün .ıaara uğraınaşından, 

aayrimuntauun zamanlarda yemek 
\. enıekten, tıkren ı.ıyade çalı11ldıtı 
halde, gezmek vesaire &ibi vücu
dun barekriıne hizmet edecek 1"1· 
ler yapmamaktan, i.nkı.bazdan \."e'

saireden ileri gelir. MUtemad.iyen 
veya aç kıarnına cOık aiaara ve kah
ve içmeyi itıyat etmiş bulunanlar
da i.ştiha yoktur. 

i~tahs•zlık Anzl olduiu için. bı.ı
nı.ın ~be.bini ortadan kaldırmak 

iştıhayı yerine eeUmıiye kAfidll". 
Umumiyetle acı maddeler işti

hayı davet edebilir. li'tık:ıt asıl me
sele işti.ba71 boı..an lmili ortadan 
kaldırmaktır. Iicrket aşe2ı yukan 
niçin L)bru ı:c olJ.ugunu bilir. Bat
ta &elen faıla ıigara içmektir. Hal
buki sigarayı hl~ lçn*rıek ne ka
dar iyidır. AJıcak in~an tiryaki ol
duktan sonra kolay kolay bıraka
mıyor. Fakat seyrt-k.l~innek 
mü.mktındur. Me.eli bir ı;.i.ıarayı 
ikiye bölmek, yahut I.nsarun canı 
5.igara istE'diği zaman, sanki içmif 
gibi bir rr.uddet daha sabretmek, 
ej:er sabredemiyorsa, ağıza aeıhk 
vcrmı:k i.cln kaı-artil kullanmak 
ıyidu-. Karanfn:n acılığı bir müd
d ~t sigaranın yerlnı tutabilir. He
ıe ciğerle. e çekmek U.iyadmı bua
bütün terketmelıdi • 

Ne oluyor, ııedir bu b~ııı ii· 
zerinde C6en hava?. 

Talih bana ne yapmak, beni ne
reye ürüklemek istiyor? 11i<;bir 
şey bile olma. a yalnız şu içimi 
didikliyon üzüııtü hepsinden beter. 

AGIRHASTA 
Bir bu eksikti. 
Ablam hastalandı. Hem de aiır 

hasta. 
Hizmetçisi haber getirdi. 
Kostum, Jitlim. 
Ablam yatıyordu. 
- Ne var? 
- Ne oluyorT. 
Dediı.ı. Biç cevap vermedi. i. 

liyortlu. Alet içindeydi. Dizme• 
çiy• sordum: 

- N • vakit loutalandı? 
- Dün ııkfamdanheri ha&ta. 
Dedi. 
- Nasıl lıaatalandJ?. 
- Üfiiyorum, titriyorum. A • 

yakta duracak halinı yok. Ben 
yatıyorumN diy ek yatağa finli. 
tlzeri ne kadar 7or&an örttüıme 
y· c elvermedi: 

- tlpiyorum. 

Paytak, pıylırık, suratsız, boy • 
bos fıkarası, çehre ztiğürdü bir ka· 
dındı. ipekli bir eşarpı başörtüsü 
gibi başına bağlamıştı. Koridorda 
dolaşıyordu. Arada sırada, kane. 
pede oturan üç dört kadından 
mürekkep bir grupun, bazan da 
oradan ayrılarak ileride duvara 
dayanmış olarak duran uzun boy· 
lu, esmer bir adamın yanına gi· 
diyor, konuşuyordu. 

Beride, bana yakın duran ilti ki· 
şiden biri: 

- Gördün mü kanyı? Dedi ya· 
nındakine .. Güzel değıl; bacak lan 
çarpık, boyu bosu yok amma, iki 
kardeş çocuğunu biribirine ratış· 

Kan çıkardı .. Az kaldı, biri 
rdu. 

Şu karşıda gorduğün esmer a. 
dam yok mu? İşte o, Sıtkının am· 
ca çocuğudur. Sıtkı da öyle yu • 
muşak bir adam ki, başına wr, 
lokmasını al. Bu kadın, Sıtkının 
metresiydi .. Dkört beş senedir be
raber oturuyorlardı. Bu mehmet 
de amca ~-ocuğu değil mi ya? Eve 
gelip gidiyor. Mehmedin işi bıraz 
daha iyi .. Sıtkıdan !azla para kn· 
zamyor. Bira• da daha genç .. Hem 
de yakı:şıklı. O gel,p giderken, ne 
)apmış yapın!§, ailem et. ;ş, kal· 
lem etmiş. oğlanı baştan çıkarmış.. 
Oğlan da galiba buna abayı yak.. 
mış. Halbuki nesıne? .. Nesi var. 
Şu kadının Allah aşkına? .. Dünya
da kadın mı yok?. Bahusus ki. bu, 
ammin oğlu .. in an huri olsa göz 
koymaz, kem gözle bakmaz. Am· 
ma, kim bi lır ne yaptı, nasıl aklı· 
na girdi? Her neyse ... 

Bir gün Sıtkı öğle vakti eve p,e
J;yor. Bakıyor ki, Şevki e\•de ... Ka· 
dınla münasebetsiz bir vaziyette 
görmüı;. Biribirlerıne girmişler. 

Sıtkı bizim a~ağı katta oturur. O 
gün, ben de yukandaydım. Eve 
öğle yemeğir.e geldim. Aşağıda, 
birdenbire bir gi.ırültü kontu. Kü.. 
türler gıria .• Sen.>in, bensin der
.iten: 

- Ah anam, yandım! diye bır 
ses geldi. ~ağıki kat merdivenle· 
rinde de acele ayak seslen oldu. 
Fırlayıp aşağı kata atladım. Sıtkı 
yerde yatıyor. Karı karşısında, 

- Bir~ey yok .. Birşey yok! g -
hemmiyetsiz, ben §imdı sararım .. 
diyor. 

Yerde bir bıçak var .. Bir parça 
da kan lekesi. .. 

Sıtkı, clile baldınnı tutuyor .. 
- Of anam, yandım .. dıyor. 
Ben şaşırdım. Ş&§kın ~ •kın ba

kımyomm. Nihayet aklıma geldi. 
Karakola koştum. Hastaneye gö • 
türdüler. Yara.;ı ha ifmiş; sarmıı;.. 
!ar: iki gün sonra eve g~ltli. 

Meğer, işte Sıtkı Şevkiyi Cavi
danla tx:raber münasebetsiz va • 
ziyette gorüııce küfüre başlamıq. 
O ona, o ona derken, bıçağı çekip 
baldırına saplaml§; ondan sonca 
da kaçmış. Biz de, 'fİl!ldi, şahitltk 
edeceğiz. 

- Allah Allah .. B•k şu dun}'ada 
neler oluyor! Olmadık ı;ey yok... 

1 
Sıtkı ondan sonra karıyı bırakma-

Hah, i§te Sıtkı da geliyor. Sıt.kıyı 
tanımaz mısın? 

- Tanırım_ Şöyle uzaktan ... Se
liınlaşırız amma, pek fazla ahbap
lığımız yoktur. 

Orta boylu, sevimli, zayıf bir a. 
dam, elleri cebinde, bu konu.şan· 
lara doğru yürüyor. Daha yanla • 
rma gelmeden~ 

- Şaban Elendi, çağırdıla: mı? 

Diyor. 
- Hayır Sıtla Efendi.. Daha ça· 

ğırmadılar. 

Biraz evvel Sıtkı efendinin hi
kayesini dinliyen adam: 

- Geçmiş olsun, Sıtkı efendl
Duydum da şaştım kaldım. diyor. 

- Eh .• Her şey olur. Her f<Y 
insan başından g~r Salim efen· 
dl.. Amma, bunu Şevkıdcn bek • 
lemezdlm. Şevkiyi, babası öldü, 
ben büytitıüm. Bana bunu yap • 
ması. .. Amma, tevekkeli mi de· 
mişler: 

cTa ezelden akrabadık akreb 

olduk bil biı '• 
Sırrımız meydana çıktı bakmaz 

olduk yüzyüze• 
• K ..,selcrdf'n görmedim ben 

akrabadan gördüğüm• 
•Akrabanın akrabaya akreb et· 

mez ettiğin• 
Ne yapalım? ckısmetinde olanın 

kaşığında çıkar• derler Kaderde 
varmış, a ımıza geldi .. Ne denir~ 

Uzaktan mıfbaşir bagırdı: 
- Sıtkı .• Şevki!.. 
Mahkeme kapısına doğru bir 

yürüyüş, bir hareket oldu .. 
Sıtkı ve Şevki ıle beraber, "ra:ia 

oturan kadınlar da mahkcı'leye 
girerken. müba ır: 

- Bu davanın şahidı olanlar 
dışarı çıksınlar! diyordu. 

KULAK MiSAFiRi 

Biç bir zaman 
evıenmlyecefil ! 
Hollivutta, sinPrna yıldızlarının 

Adriyan isminde meşhur bir l 

zileri vardır. Bu adanı şunları sciy
lilyor: 

- Ben, dünyada evlenmek n! • 
yetinde değilim. Çünki kadınları 
pek iyi bilirim. Bütün kadın artist
lerle daimi bir alaka v müna&e • 
betim vardır. Onlar hakkında çok 
mükemmel fi kır ve kanaatler hasılı 
ettim. Bu kanaatlerim dolayıı;ile 
d<' evlenmemeğe karar verdim. 

Çok iyi givinml'Sini bilPn ve ya
kışıklı bir adam olan Adrivan Hol· 
livudun m"§hur simalarından biri· 
dir. Gazetecilere yukanki sözleri 
söylebikten sonra, şunları ilave et. 
miştir: 

dı mı? l 
- Hemen, hastaneden g~lınce 

pılıs•nı, pırtısını toplayıp taburcu 1 
etti Karı şimdi, Şevki ıle beraber .. 

- Büyük bir müsabaka açılını,
tı. Tanıdığım bir kıza bu müsaba
kada kazanması için tasavvur etti- 1 
ğim şekilde bir elbtsı• yapmıya kal· 
k stım. Müsabakalarda hen de ha· 
zır bulundum Burada bu biçim el. 
bist•den zevk alan Tofburi isminde 
zengin bir adamla tan~tım. İ§le 
aııcak ondan sonradır ki, ben meç· 
h<ır oldum. Çok para kazandım ve 
kazaıııyorum. Fakat yine kat'ıyen 
evlenmiyecegim. Cünki kadınlan 
benim kadar bilen yoktur 

Oıüyorum!. 
Daha öd .. 
Diyordu. Sonra da bir ateş bastı. 

Yandi, yand~ yandı!. 
Haliı o )·anış ve baumlık.. 
Deh~etli meraka dü tüm. Hela 

biçare Güneş boynunu bükmüş, 
annesinin başı ucunda oturuyordu, 
Onu o halde görmek bütün kütün 
beni üzdü. deliye çevirdi. 

Hizmetiçye çık ·tını: 
- Ne diy~ diln r~ce bana haber 

getirmedia? 
- Bu kadar ağırlaşacağını bil

miyordum. Belki soğuk almı§tır, 
gece terler ve reçer .. diye d~a

düm . 
Ben de ne yapacağımı ke.tira • 

nıiyordum. 
- Doktor getirdiniz mi?. 
Diye sordum 
- Getirmedik. 
Dedi. ilk aklıma &cleıı te4W., tı. 

ilim de Salih! çağıtmam oW11. O. 
men emir neferine: 

- Git, çabuk Salilı bey haraya 
eel~ln. 
Dcdiın .. ve.. ilıh"e ettim.o 

- Berabl'r bir de doktor getir-
. ' sın .. 

Salih bir buçulı. saat soara aa· 
cak gelebildi. 

Yalnızdı. 

Merak ve heyena iç:11de olda
iu belliydi. 

- Baniya doktor? 
Telaş ve heyecanım oaa bili -

ltiltün şaprtlJU!j olac:ak ki, 
- Vaziyetı kavrıyaınadllll!, 
Ne var .. 
Ne oluyor?. 
Ne doktoru istiyonoun? • 
Diye Ü tü te ltt'nılea !tir ıeyi• 

10rdu. 
- Canım, göndel'liiğim w.efer _. 

)atmadı JJll saııa ae oldujuun? 
Dedim ve söyledim: 
- Ablam agır hasta. Atınııı ., 

çıp tek kt'lime keıuışamıyor. Ba)'

gın yab,yor. O..Wl içia !tir ~ 

tıetirmeai IMNBİ'1 ia 
Salila: 
- Yaaa?. 
Vah •• Vah .. 
Ni.l'e biiyle ol • • 

:~ - SON TELGRAF - ı7ŞUB ... T1941 
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SÜTUNU 
Ev!en-lt istiyenl.•r, 
if ve iıçi anyonlar, 
ıikiiyeller, temenni· 

ler ve müıkiiller 

izdivaç Teklifleri 

+ Yırmı beş 7aşındayım k en ı.ra 
net nıaaila on senedir 1Jir fabrikada 
çal1j111aklaY1m. İçkiye ait hiç birısınl 
kullanmam, aradıbm mU.lald>el 1>a7at 
etimin: 

1 - Temiz bir ile kızı olması, 2--01-
dukça guzel bulunman. 3 - Ev işleri • 
bılmesl, 4 - Ya;ı 7ırmı ile ylnnl bq 1 
arasında olması. 5 - Bir e\"İ 't.•yahu.t 
otuz lira maa$ı olması lAzımdır. 1 

Talıplerin bir fotoil;raf ile Son Tel
graf Hail< •utunu Albettln :'>!. G. ru• 
muzuna mürac3aUarı. 
+ 1,67 boyunda mutena ıp vUt'UUil 

kumral yeşil &özlü 22 yaşında temiz. 
namuslu, asli bir ailenin naınuslu kı
zıyım. 

Ort mektep tahsilim vardır. Akiam 
Kız San'at Mektebini bir &ene oku
durn, 30 - 35 yaşuıda Lise ~ilH 
80 - 85 lira maaşlı bir bayla evlen• 
mek istiyorum. 

Taliplcnn Son Teı,nıt Halk ıutu· 
nunda i. Güvt..'rl rumuzuna mürcaat ... 
lan. 

+ c20> lira ma:ııı asli ile çalıfaıı 
devlet memuruyum. Genç bir dulum. 
Yuva kunnk !çın bayatla I\zım olan 
maddi ve manevi butiln v llnrı ha· 
lzun. Evim de var. Aradığını arkadOfllll 
e-n·elı\; tam, bir yuvnyl m..!s1ut edecek 
karakterde atırl>aşlı, insanları lııaan 
yapan meziyetlere sah.ip hayatının IO

nunn kadar bana ~tk01Ue ve nezaketle 
bZ:la...abiJcce-k tipte olmalıdır. Tahsili .. 
nln yi.ıksek olm:ısını arz.u ederim. Ru
hen anla§Lıgım takdirde lise mezunu 
bir devlet memuru da olabllir. Tip 
mevzuu balıls değildir. Ya~ 33 Mil. 50 
ye kadar olması ve cicldt evlıcnme fik
ri olrn1yanın beyhude yere zaman öl· 
durmemek için müracaat ttmemel 
rica olunur. Son Telgnı! Hail< alltun
nunda ttlmit• rumuzuna yaz.ılmuı. 

Gelen Mektuplar 
Bayan Mart.. Dcnız (Matbaa1a bıra

kılmııı ve Edırnekpıdan - Bayan H. 
Öı.kan (Heybelıadah): Matbaaya bıra
kllırış Bay s. B. 14· i.tskudar lskele
sint\en -- Bayan Anjel: Galata ve Be
yoglıından - B. B. Y; Bcyoilundan
N. Temiz: Ankara Yenişehlf'.den - Ba
yan Nuran: Dünkü mektuplannızla lkW 
İstnbuldon - • S. T. Milşkulpettnt; se
Umiyedf'n dün ilin ettigimlz mektup
larınız \."aı·dır. Saat 15 - 19 arasında 
aldırınız veya alınız. 

Bayan Mukaddes (Ytiilltöy) - Ge
cike mektubunuz bugi.ın taahhütıil 
olarak gOnderılıniştir. 

Bay Şofık ; İzm• \ - ı mektubunu:ı. 
dUn adresin1ze gônderi1m.litfr. 

r, Arayanlar 
18 ynşınday1n1: Eyüp Ortookula de

vam clmekt..eyim, fakat vaz yeL .:n oku
ın m .. n waı.. olmadı ndan l.ahğlin.e
nihayet venuc.·k merourıyelı htı.. ıl ol
du. Ayni zamanda şon sınıfta bulunu
yoruın, herhıngi bir n1ües&eae ve ti
carethanelerde yazı islerinde bılvesjl.e 
az bir istıhkakla çal~ğunl sanı

larımla arz.derim. 
İo1.eklilerın Son Telııraf ıazeleıll 

Halk sulunu (Z.S. 4ı~) rumUZWla mü· 
racaatarı. 

+ 28 yıışında, 1,72 boJUflda, 85 kilo 
aıırhğında. orta t.ah.. ... tlU k..tmaeslz bir 
ıencinı. &-rbest meslek eshnbındanım.. 
Mesk -im kaıan<;h ve g1pta edileı.--ek 

bir meslektL. C!ak fakat bir a1l yı nıO 
re!fehen ıdare ed.~«k 6Cn'rulye-yc de
sahrbim. 

25 ~ından fazla v~ flŞm:.ln olma
mak, paraca scrm:ıyeı e 1 rdım ede
cc1c ,·nridatı butunınık, m.-ı:ıı.::ı temi~ 
ahllkı iyi, ınal;rur bir ba7'1lnla ciddi 
bir yuva kurmak arzusundayım. 

Içk..i içmem, ömriımde kahveye git
ıniş de detılhn. TeklifirnJ kabul edenı.o 
kız veya dul olmaıı da elwınmiyet.l ha· 
iıt detildir. 

İsteklilerin Son Totgara! Halk tu
ıw va ıt.asile N. Ö. 50 ruınuzuna mek
tupla mukabi tM.JıCl rlnl blldiP:11elerlai. 
rica ederim. 

Bir llfC'I kadın i§ arı yor 
O•yet güm yem•k pişıriruıı. Hız

metçihlr:, aşçılık• arıyorum. Adresira: 
Gedlkpaşada Kadirııa Hamam caddoı>
slnde 52 nwnısrada .. Kobarik> 

iıtanllulun zapbma 
500 Gac yıld6aG
mtl mlaaaelletue 

Fatih Mehmet, İatanbuha 
1453 yılında almıftı. 1953 te, 
bu güzel beldenin Bizanslı

lardan alınmasının 500 üncii 
yıldönümü oluyor. Fatih, ı .. 
tanbulu almııkla yalnız bir 

tehri zaptetmemit; Şarki Ro
ma İmparatorluğunu ortada» 
kaldırımı, Türklerin Avrup .. 
da ııenitlemeaine baaamak 

yapını§, daha mühimmi, tari. 
hin orta zaman devrini k .. 

pabmL yeni zamanlar devri
ni açmı§tır. 

Binaelll\teyh, latanbulua 

Türkler tarafından zaptı, her 
hangi bir kalenin zaptı değil, 
muazzr.m, tümullü, teairli bir 
tarihi hidiaedir. 

Türkler İatanbulu almak
la, tarihte yeni bır aahne ya
ratmıılar, eaki bir aahneyi 
ka~ahnıtlar, yeni açtıklan 

aahnede, uırlarca dünya· 
ya meydan okum~lar, kılıç 
takıTdabnıtlar, at oynabnıt· 
lar, en büyük hükümdarlıırı 
kartılarında secde ettirmit
ler, yeri ııöiü titretmitlerdir. 

lıte, latanbulun zaptı, böy• 
le muazzam ve tarihi bir ha.. 
diaedir. 

Bir kaç zamandır, bazı 
muharrirlerimiz, bu tebrin 
Türkler tarafından alınııının 

500 üncü yıldönümünün par
lak tezahüratla kutlanma11 

fikrini ileri aürüyorlar. 
Bu ııüzel bir it. latanbul 

için yerinde bir turizm propw 
ııandaaı olur. Şimdi 1941 İlk· 
baharına giriyoruz. latanbul• 

da, 1453 baharında zaptedil
diğine göre, demek, bir 500 
üncü y1ldönümü meraıımı 
yapacak olaak, hazırlanma· 

mız için önümüzde daha OD 
iki yıl var," demektir. 

Bu meraaim, çok pıırlıık, 
muhteıem, muazzam ve zen
cin olmalıdır. 

Böyle olunca da kesenin 
ağzını açmalı, bol bol ıarfet• 
melidir. Dunyanın içinde bu

lunduğu harp ve politika 

tartları malum. Bu tartlar al· 
tında, böyle bir merasime h.,. 
zırlanabilmek ne dereceyi) 
kadar mümkün olur?. 

Bütün meaele buradadır. 
İnıallah, o vakte kadar 

sulh ve sükunet devri avdet 

eder de, biz de, büyük bir tö
ren yapar, Fatihin diktiii 

bayrııktan daha büyük At
laatan bir Türk bayrağını, 
Beyazıt kulesinde dalıal,.ıın· 
dırır, kırk gün kırk gece bay-
ram yaparız. 

R. SABiT 

( Askerlik İşleri ) 
DAVE'I 

Emtı...ruı Yerli As. l!u-.1ıuten: 

Hangi doktonı reti eıa bilmea 
ki? 1 1 

MI vr daU e"l'veLkt den ydlannda 
Mıkerlifine karar nrilaliıt ve bq"""'9 
kadar '4evkedllml"«llıt olan k.ıaa hluue*-9 
il ve askeri &am ehltyetnABM"lt erltt 1 
Jılari Hl tarlhtnde Yedek »llb&T oıı .. 
huıa se't'ke.lllettlıl•rdlr. 19/1/941 ç..,.. 
_. ırtlnöne 1uMla;r ndyellerhıl t.>a
ı.tı ettlrilmıek ua~re •Kan eki.oklan 
BlekleplttJ l'iııtorlT .... !ita ile pi>e,. 
ıaöracaallan. G•halyenl•r bıokkmda 
kananl takil>M ;r~ llAa •laa.r. 

Muhakkak üşümiif diyerek t.
deta alık alık söylenmiye, şaşka 

şaşkın yü.z:üme bakmı.ya ltaştadL 
- Aa.. Salih lıey yüzüme lıa

kıp söyleııec:ei:"in kadar laenulll gi

dip bir dok!« çaiırsaa dalla iyi .. 

dersin.. 
Dedim. Belki kelimclttia ıletll, 

seyleniş toııwn atırtb plilıaT Bi
rn kızardı, kaşlaruıı ft>!tı ft <ilk 
dik yiUÜma 1"akarak k 0 nloıaır 

tıi!N: 
-Peki.. 
Diyerek h ..... çıktı gitti. 
Bell teU&r abluııa yaıuaa 41iia

lünı. Bek*-, JiM a~er içiaıM 
ve MJIPI'- Butalıtmm veffiii -
waloin almea JNı- p.ıeı. Piti 1'I: 
tiİ.ll vüC1Ml • sariıiı it Wli illi. 
İaliyw n anoia lııir UT'ıilıyeı.S.: 

-~ 
- Nih31'. 

irim.izi 
Hepimiz DERDİ 

-------
Bir k UaUerı 

Toptmede oturan okuyııcuları

mıııdan F. E. yaıı1or· 
•Hereun pzetenizde 111 veya bu 

maddenin ibbklria salılıp oatılma· 
dığıru cMüııııa.be KomJ..;ronU> lll• 
ra! ından ı.etJdk edlldlilnl oku,-•· 
nmı. M•rak e\tim, ...ıı. halkm 
herJIÜD yediiJ böreldet1ıı bazı ,er
de 50 - 80 ba&> yerlerde de 90 -
111 ~ ııatılmasına uı63aadt .. 
dilm!f midir? Yok<a bazı yerlerde 
börekler çok kölü ve \IClJ1 maı.z.. 

ile m.Al ediliyor da, be!edbe 
ı\lralaıbeoi buralardaıı ~ 
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Sarayın cennetten nümune bahçesinde 
Yfuıbaşı, gözlerini oğaladı, yata-

1 içinde ot.u.-arak bana parmağile 
sus diye işaret etl.i. Ve sonra ga

yet h.zlı bağırdı: 
- 'IWnbur, daha bala uyuyor 

musun? Sabah namaı.ı ezanım o

kuyan müezzinin sesini duymu 

yor m.uwn?. Ayağa kalk, tambu>r 
çalf. 

Her tara:fta müe2.zllı &adalan, 
tambur, bür~ vu ;ışları etrafı çın
latıyordu. tl"stumu, ba.şım1 siliyor, 

tozlanm. sıYtıyocdum. içimde b<i

uk \ 

zumu temizlerken kalbi:ından bir 
çok şeyler geçiyordu. 
Öğle namazından 5'0llra, Karaali 

m:Uısus olarak altı kişi.l'k bir OO· 
bet ayı.rck &ınlarla birlılcte beıı 
ve Kurt Met.net de billumınyor
duk. Böluğt.in geri kalan kısmı 
sancak tarın idaresinde bir yerde 

ııöbet bekJemek için (fitmqlerdL 
Altı kişi olan ibizlm nöbet ko

luna yü:ziıaşı:mıa: da girdi ve bizi 

dogruca Tahir beyın sarayına gö
turdıı. Zat.en benim de Cıeklediği.ın 
bu idı. 

er gırmez, «ıeoim 

sarayım oıduğunu ve ileridenberi 
burada yaşadığımı zannetmiştim. 
İ1k l!VVel gözlerim kafese çevrildi. 
Arkadaşlarım birşey bilmedik

leri için benim kafese doğru ba· 
kı§ları.nıdan bic mana çıkarama
chlar. Hep beraber saray bahçesi
nin cennetten nümune olan bah
çesinin bir çardağı altına otur -
muı;tuk. Yüzbaş>mız bile l>u gü
zel yere bay;lmışlı ve: 

- Bütün bunlar ne? Bu karako
lu kim böyle pastacı dül<l<anına 

çevirdi?. 
Y~ kendi kendine söy

leniyordu. Başı.mı döndürüp bak
tım. Kafeı; şeklinde telle işlenmiş 
bir kuşak, s.ıırrna ve ipekli kumaş

tan eld:ıiı;e giyinm.iş başna şam 

kum&iındr.n bir külah takınl§ bir 
si)'tlhi. haremağası yüzbaşı.ya, bizi 
i§.ar'et ederek sliy lendi : 

- Zatı.iılilerıne bunları, e!en -
di.m; Talıır bey haz.retlerinin cmir
lerilc ) ptım. Evini bcltlenıek şe
refinde bulunan askerlere karşı e
dilec<·k lıiı.metle hı~ir şey nok-
san o•kı.aıı>asını emrelro.iı;tLI" e ı 

Köylünün biri öleceğine )'akın 
imam.ı çağırtml'I, ona wıııiyetiıli 
söylemiş: 

- Evi'IJl, tarlam, bağım, bahçem 
hepsi çocuklarımın araaında tak -
sim olunsun. Yalnız kaybolan iDelı: 
bulunursa, onu büyük oğl\llII alsın. 

Hoca dalgınlıkla -birden ~ 
- Ya buhınmazsa? 
Köylü 9Qi< nüktedan bir aıiaaı o. 

Jacak iki, şu cevl>bı vermiş: 
- Buhımnazsa sen al hocam! 

emcediyorsanı:z bMıeD icraya Aa
Zll'un eiendim. 

Kara.kol yeri iıdeta pastııc.ı dliılt-
ltiinına dönmüştü. Ntiec yolttu. 
Buzlu şeroetler, yemişler, her§<lY .• 

Yüzbaşı bu hal kaıçısında doğ
ru olarak birçok düşüncelere dal
dı ve mırıldanıyordu. 

Yfuiıaşın ın bu söy leniflerinden 
ne ben ,ne de haremağesı bir şey 

an>amıyocdu. O, yine hırvatça 
söyleniyordu. 

Nihayet anlaphr bir 1ıürlıçe ile 
dedi ki: 

- Beni., serinletmek için iıçmek
ten alıkoyacak kimse tanımıyo -

rum. Lakin askere vazifesi :ıama-
ıunda nizamnameye uymıyan i"Y" 
leri vermcğe müsaade etmem. E
ğer Tahir bey bunlara mükiıfat o
larak burada bulunaolara !Utfetti 
:iı;e müsaade ederim. Çfuıılıii ben 
askerlerimin baıbası,yı.ırı. 

Arap, hemen bahçe kapısına 
doğru koştu. Çünkü, açık bırak -
mıştı. Ellerini çırpmağa başla<h. 
Adamlarını çağırmak ib"tediğini an· 
la Se " d ~ --

susta amiralin iınıasını taşıyan ta .. 
ahhütname verirlen;e gerek ~ir
leri ,gerek elimize ı:•çen yedi fi
likayı iade ederiz. · 

Buna gemiden t-U cc\·ap verildi: 
- Muvakkat i~gal hakkında hü

kümeti kraliycnin \erdiği emir ta
ınarnlanmak mecburi~·etindedir. 

On bir ada tamamen i~gal olnn
ınuş, on ikinfİ!iJİ olan Rodos mu- ı 
kavcmete kalkı~ınıştır. Bu mu -
ka\'tmıeti kırmak için icap ~en 
tedbirleri aldık. Hükiımetiniz bu ı 
işgal tedbirine muhalefet etme -
miştir. Hukiımetlc ı;örü,üp ada
ıtın i~galinr mu\"afakat etti,;iniz 
takdirde bu ınuka,·emeti göster
ınemiş~iniz farzedr-rek hi(bİr ha-
rekette bulıın.ını:- acağız. ı 
Kuınandaıı bu eevaba giiliim,edi: 
Yanında flamaları tutarak l•

niden sö;\·lf'net:e-k sziileri kendi ge
misine bildirmek üıere beklı~ en 
esir diişman zabitine döndü .. Em
retti: 

- Pekala .. O halde biz muha • 
here edinciey kadar bu ,·aziyeti
mizi muhafaza ede<:eğimizi bildir. 

Flama işaretl.,rile bildirilen ka

rar düşman Zll"hlısı tarafından ka
bul edildi. Sabah bombardımanı 
müteakip taarruzun ikinc:i günü 

ilti taraf da b;çbir hareket &ii6ter· 1 
meden karşılıklı beklediler. 

Rodoslan verilen telgraflar İs
tanbulda Harbiye, Bahriye Nna
retlerile Sadaret arasında 112UR 

konu~malara sebep oldu. 
Hükümet ~ aplığı protestoyu ki

ti ı:örmüş, bunun neticesini, dü -
veli m>ıazzamarun müdahalesini 
lıeklcmcyi tanip e!.ınişti. 

On bir adanın hadisesiz İtalyan
lar tarafından işırali karşısında Ko
dosun bir avuç kahraman Türk 
müdalilerile bu iw•le mini elma
ları yalııız takdir uyHdırınakla 

bhruyor, vaktile yvdım edilse, 
birkaç tep \"e biraz harp mahe • 
-i ıönderil6e adaların işgaline 
imkiın bırakılmıyaeağı mülihaza
S1Rı alikadal-larda ~andmyordu. 

Ko<I0811n telgrafllla ilk şu cevap 
verilmişti: 

Ceuiri Bahrisefit vilayetine 
Düşman metalebabnı zarar ıör

ntiyecek şekilde lı.abul etmek za. 
nıridir. Hükimet ;.,ap eden ted
birleri aıı.n. bulunmaktadır. Jli. 
4iaenin \le bu yüzden ha6ıl olan 
aı.tşi.kenaııe vuiyeti11 derhal teli
mi için lüzumlu siyasi müdaha • 
lelere başvunılmuşhtr. N•Üceıı.İll 

lazan: ıi \H\fl Y .\Cll ________ ;.:;...--

Bu te\iap, ruh buhranı i 
),ekl~n Rc:,do~ n1uhariplerint 
darbe gibi ı:elmİ§tİ. 

Yalnız pa) tahtı dü~;~ııen, 1'' 
selanıet \ e menfaatlerini d 
ederek ihmal f'<lılnıi) 'atan p 
la.rını düşmana teslim etmey~ 
.lııususta diıv"li muazıama nıl 
balesini istemeyi tasarlı~ an ~ 
kiımet itimada layık ı:ürüJmii1 
du. 

Ce,·ap telı:raCı Rodo.ta miııl 
kaşaları mueip oldu. )Jiidafo' 
mukaveınet karurınt 'erenlt>f 
te\"aba içerli) erek ..;;, le dü•fı 
müşlerdi: 

- Hiikiım•t madem ki icap ti 
diplomaıil, tedbirlere te\"es•iil 
miş, düveli nlua71.c1ı11a nlüd.a~ 
sini istemi~tlr. IJiL, hu müd' 
lenin neticesine kildar ~ı ,,,1 
timizi muhafa1a edelim .. ToP 
]arımızı dü~an ayat.:ı hasılf 
kirletilmeden )"İne ba~ rağı~ 
gölgesinde bulunduralııı .. 

Hiicumun ikinci gi.inü. di.ı=t 
amiralinin teklifi ile pa~ tahll 

niden ~ifre telgrafı Hreıı W" 
bir günlük mukaveınl'tin nı11 

fak netic.,,ini anlatmı~, ilk 1" 
lede sek•en altı lıisılik bir e~ir 
filesi ele gecrdiklerni , dü P1 

çetin cenkleri~ Rcdo u tanı• 

mah'l"etmedikre i~galine iııık~ 
lunmadığını anlatmıs. dii,·elı 

azzamanın n1üdahale:;inc kadl' 
vazi,yeti muhafaza kararındıl 
lunuldui;unu da ~ifre~ e ila•' 
mitti. 

Bu telgrafa \·erilecek ce\ •P t 
Ienirken Rodos müdafileri ) 
bot durnıu)orlar, ,abilde P"rf 
tahkimat \"Üeude ı:etiriyorl•r, 
rikatlar. düşmanın daha ku\ 
bir hamle ile ihra~ta nıu,aff~ 
.tuğu takdi...W Rodo. mabal . .ıı 
rinde kanlı •okak muhar•"" 
vermeğe hazırlanı~ orlardı. r' 

Yine bu ar~da müdafaa l<O 
sinin akhna bir fikir gelnıi( 

:Mısırda b.-şyere bekli~·ell• 

nyş önünde demirli durerı f 
Dl&nlı donaRma~ı erı:asnıdaJl 

ıat, Nevşehir ve Ta~köprii lt 
rmı Rodosa grtirtmek imkiı»1 

M, bu takdirde işin ~ekli deıl 1 

Bun!an Rodosa gizlice gtl' 
mek mümkün müıdü?. 

Siiveyşle muhabere rnı~ 
değildi. Anuk. Rodostan J" 

pnderilec•k b;,. \'a•:ıta il• 
davet yapılabileee.kti. 

(Ark•~ 

Taksim KRIST AL Salonunda 
BİR TARİH CANLANIYOR •••• 

Üstad Bestekar MUHLiS SABAHA TTiN'in şaheseri oJaıı 

Boğaziçinde Bir Mehtap 
30 tMıilılt muazzam revü, b>ı aiı:f'ID'dan itıbaren her ~ sahoemizde gör~c<·Ksiniz. ~l em 

Jnymetli okuyucusu 
~ . 

Bayan MUALLA ve kemani SADi 
Ayrıca: 15 l<.ışıhl< muhteşem saz heyetı Her pazar saat 16 dan 18.30 a kadar BÜYÜK REVÜ ve S:I 

HEYET1 iie ~matine. :Fiatlarda :ıam yoktur. Masalarınızı evvelden kapatınız . Tel: 40()(19 
A' 

yerc1ıe oidııiıı anlaşıhyomu. 
Y~ ve çavuş iııemeraltmda 

durarak, bizmı. ~emiz üzeriııe 
kaldıntan kanlrol nererlerirıirı 
aiyin:melet'ini seyrediyorAı-dı. & 
ıru-ada bız nöbet alml§tık. 

Bu esnada Kurt Mehmede iıfa
rl!'t ettim. Arlı:adıışom kapının ya
nında nöbet beklemek üzere g.,ı.. 
diği sırada ben de iıçeıi dtirruştım. 

Bi.- balnşta pencerelerin demir par· 
maldık.iı. olduklıu"uu gördüm. 
Başımı yukarı kaldı.rdım. ikinci 

katın duvarmiıı üdtinde küçülı: bir 
pencere vardı.. Bu demir penn~ 
hku değildL Ayni zamanda pen

ceresi de açıktı.. Hemen geri dön
düm. Kurt Meh.medin nöbet lbelde
diği yere gelerek bana bir ip mer
diven bulmasmı ı;öy lıdim. Böli:ik
te ıp meniiven dıohı idi Bu. mer
divenler kale duvarlıırına çxkmak 
için kııllamlıtdı, 

Meborıet, biraz eonra aş•alıcacık 
bir ip merdiveni elline ~ 
Arhlı: plerirn kararmlflı. Tam 
ibu ada, küçük puıc de 4ıiz 

lfiin ~ ymüıru gıördutüm ıuzı 
gördüm. Elile ba.M: 

- Gel, gel diye işaret ediyordu. 
Derhal eHmd.eltimerdiveni iltin

ci kat parnıaklıklanna fırialıtım ve 
çı.&,maı!a baflachm. Küçük pence -
reye a&llarak içeriye aUadım. Kal
böm heyecan >çinde idL 

iaray h .ıu.d.ın, altın gibi aaçları

:m, inci gili eözlenni, kırmızi du
daklarmı, parlzyan yüzünG. bana 
~ hiç titremeden ve lı:ıor.k
madan ~r®. 

Dedi ki: 

- Çingeneyi gördün mil?. Ona 
:itimat edebilirsiniz .Şimdi 11§38•
<iaki gördüğünii2 a"iyah baremağa

• benim adamımd.ır. oııa da iti

mat ediniz. Yalnız, ~h oJmanı.. 

zı rica ederim. 
Cewp verelim: 

- lımmı.iz nedir? 
- Cemile .. 

- Ya siziıı?. 
- On birinci acemi oj!'lan biilü-

i!ütMU-aı~ Karabulut... 

Bu üı!lar konuşurken bır~ 
zıe o kadar yakınlaştık kı 
mız birbırı.ne çarpm~tı. 1' 
zaptediyc:.rdum. Bana kalb 
yoı· gıbi geliyordu Birbirıı1' 
llOıkulmuştuk. Bırdenbıre 

- Aman geliyorlar J{en 

tar .. Bir daha görü~elıın· 
Dedi. 
Ve kaybolup gitti .AY'~ 

.laı:t ışitmeğe başladınl· 
pencereden çıkt•m ve ııır 
Y'lŞta merdh·ene atladtm ~e 
ie başladom. . cfl' 

Merdiveni toplayıp b~ 
kuşturdum ve nöbet ye 
gibi dolaşmağa i>e,ladıJ1l· JI 

Artık nöbet )'<!rinde veııl' 
Aın olduğu hah ·~de oul ~ 
dum aemektı. Kurt MehJI"' 

ma ji(j(ularalt: f 
Karabulut ark.ad~ 

ne kadar .-ararmış!. ~· 
O zaman ellerim v~ 

mpannaz tutmll§ gibi ~ 
yordu. Aklım baş.ıında 



. teri .ıuuıdolu 
(Bu 7azının rnet.iıt ) 
Ajansı bültenlerinden alı.nıruıtır 

T elhiı eden: Muammer Alatıır 
amnıaıını 

Iıııyor .. 

.. .. 1 . Balkanlar va· 
Gunun mese csı. tinin son Habeşlileri teş. 

ziyetıdır. Balkanlar vaz~ye _ heyeti vatanperve' . 
h ·romizden b8f kila"tlandımna"" devam etmektedir. 

Şeklini birinci sa ı .. "Q t 
• balkış• su- Bir de, Habeş dilile bir gaze e 

lıyan .,·aziyete umumı G .. ün -....+.r B ga 
tunlarında bulacaks~ız. ut~~• çıkanlmağa başlarn,....,•u. u -

k harckii u- zete, bu·· tun·· H~ı..~ı:ıere mecca -dığcr siyası ve as erı Q~ 
nen tevzi ediJ.me)r.tedir. Münevver 

gelince: fa u et · 1 Dil!er sahalarda lliyasi a Y Habeşliler de faaliyete geçmış er-
durgun gibidir. Dah~ ziyade askerl dir. İngili:tlerın işgal ettiği Ha • 
harekat canlıdır. Mustakil .. Fran· beş topraklanndaki halk. Italyan 
..,z ajansının bildırdiğıne gore, Al- mezalimıni anlatmaktadırlar. 
man ajanı olan Von Hıttıng'.. An- 1 GÖRÜNMEYEN TAYYARE 
kara yolile Berline dömndk uzere İngilterenin haftalık hava mec>-
arkadaşlarile -birlikte dün Bey - muası, ingittereyi hezimete uğra-
ruttan hareket etmiştir. Bunun se- tacağı iddia olunan, Alınanlar ta. 
bebi Fran .z hükü.mctının bıı a- r~ndıın yeni ictıl edilmiş görün-
·anı 'ıı;tememesidir. Çünku bu ajan meyen sessiz tayya:e h&kkınd_a 
~uriye ve Lübnanda zararlı bir izahat vermektedir • .Ingllizlere go-
tak!m propagandalar yapıyordu. re, 'bu tayyare yeni bir ıeat . de -

UZAKŞARKTA . ğildir. Bir ee1ti tip tayyarenın ı> 
İ iltere Uzakşarkta bazı yenı. !ah edilmiş şeklidir. 

~ııer 'almıştır. Singapur ve Y1JNAN HARBİ 
civarında lbazı sahillere Yunanlılar muva1'fakiyetli mu· 

Malezy~ - • ..vn;sefere kapa- k-'-'' taarruzw yaparak bir""" -""n deiculmUŞ, ~,- - . b. ..,u v--
·~, i ·ıizler herhangı ır müstahkem İtalyan mevzilerini 
tılıruştır. ngı ~-~ı Malezya• ele geçinmı..ı-, içlerinde subay dıı. 
Japon taarruzuna ~. · ~ 
da kıt'alar talışit. etmektedir. bulunan 300 esir tlıınışlardır. Yu-
Aınerika Haricıye Nazırı ~ull, nanlılar, süntııü hl.icurnu ile İtal • 

~ büyük elçisi Lord H~ yanlan ltaçırtımak~ırlar. ~
ve Avustralyanın Vaş~~elerelç de, delen şehrinin bugünlerde duş -
ile görüşnüştür. Bu g~ru~ . • ınesi bekleniyor. Şehir, Yunan ileri 
Uzakşark vazi-Yeti tetkik edilınil )ot'alaruun ~ kalmıştır. 

Afrikada, Somali, Eri.tre, Ha-

tirn. N. B. ajansının ~~ ~ cephelerinde İngiliz kıt'a-
göre, Mauçulwda yaJŞ•Yan an lan takviye kıt'aları alarak iler • 
fazla Tatar, uza!<ıiar.k~ bul:ile 1euıeğe devam ediyorlar. Keren 
l'iixk - Tatar ceııniyetı vası • etrafında yeni kıt'alu tahşit edil. 
T~k tabiiyetine gec;ımek teşeb ınektedir. 
bıısünde bulunmuşlardır: Hava harpleri ~ canlı olıınakta-
lIABEŞİSTANDAKİ ISYAf.l dır. tngilizler Almanların Rhur 
llöyter ajansının b\ldird.ığine bölgesini ç()k şiddetle bombardı -

BÖre, Habeşi.:;tandaki isyan gıt~ an etmişler, birçok yangınlar çı-
getı4lcınektedir 3-0 bin 1taJyan as ~armışlardır. İngili~ler, işgal al-
lre · · · .:.ıın;Jdür. - ı d h umlar yap rın.ın vaziyeti "'k m~-. al- tındaki us ere e uc -
lial>eşistan içinde bulun11n bır .,c mışlardır. 
~ay kumandasındaki İngiliz ask _____ ----------

ile Yugo•lavyada telilş uyan.fır
mak ve Yunanlılara İtalya ile 
m!inferit bir sulh yapmayı düBulgar ordusu 

nereye doğru 
geliyor?. 

ki (1 inci e.ıııtedel' ~) 
Ye)i korkutamaz·• 
DeyU Meyi gazetesi ya:ı:~ 

~Yle devam ediyor: .yetişınlŞ 
hır tuilyon Türk askeri Trakya· 
ılaki hudutların çelik duvarları 
arkasında hazır durnyor. 

Bu '''"-ki . b''rriyel veya , .1. ur yenın u 
euıniyetini tehdide teşebbüs .,.. 

detek müstevlileri veya onlarıtı 
•litiiın ortaklarını ezmeğe hazır 
~k iıüyük kıymetli bir 1ı:ııvvet· 
tır. BulgarH;tanın AlnıanY8Y8 
müttefik nlarak harbe gittiğine 
Pek az şllpbe vardır. Bulgar kıt· 
alarınm Türkiye hududuna doğ
ru ilerlediği !Wylenınektedir. Bu• 
n"'.1 hedefi biç tiipbcsiz Alman 
kıt aları Stamas vadisine ve Se
lilnik iatikametinde Yunan budu· 
duna erişinciye kadar riirk ileri 
hareketiııı tehir etmektir. 

BW.ariatan., Alman kıt'aları • 
n.ın_ Bulgar topraklarından geçl
f'.'1'n Türkiye tarafından Bulg•· 
~sta~ kartı bir harp aebebi ıe
likkı edilmiyeceğine dair temi· 
nat almak için Ankarada fullitsls 
ıayretler &arfetmektedir. 

Yunanista
na teklifler 

Deyll Eksprell 
ıazetesiDe göre 
Aimanyanııı A· 
ti.na elçisi Ya-

1------....J nanistana aşa· 
iılbki sulh tartlarını ileri sllrmüt
tür: Yunanistan .Arnavutlukta el· 
ie ettiği bütün kazançları, İtal· 

de ettiği bütün ı.azançları, İta!· 
Yanın itirazlanna rağmell muh•· 
faza edecek, askerlerini terhis, 
bıtaraflığu,1 ilin eyliyecek ve in· 
giltereden Girit adası da dahil ol
mak üzere y •-•·-daki bü· t" k unan.....,., 
~n uvvetlerini geri almasını is· 

ti!ecektir. Blllla mukabil Yuna
nı t~na Alnıası garantisi verile
cektir. 

Fakat, Yunanistan Al ga-
rantisinin ne demek manld · u 

k 00
, o ugun 

bilme t ır. Bitler, 70 milyon • 
hık Balkan devletlerini teker t~ 
ker tuzağa düşürmef;e çalışmak
tadır. 

Maksat 
Nedir? 

Taymisin dip
limatilı; mtıbar
riri, Bulgaria
tandan Balkaıa. 

ı-------' lar vaziyetine 
dair verilen haberlerin milbali
galı olduğıınu kaydetmektedir. 
Bıı haberlerin bilba•sa Türkiye 

şündümıektir. 

Bulgarlara 
tavsiyeler 

Tayınisin S<>f
ya muhabirinin 
yapttğı tahnun
lere göre, Tlir· 
kiye ile Bulga

ristan arasında yapılmakta olan. 
diplonıalik görüşmeler Balkanlar 
yolunu hazırlamak için Almanlar 
tara(ıııdarı tatbik edilen manl'V· 
ranın bir kı mı nddcdil.,hilir. Bir 
Alnıan hareketinin yapılması hn-

k
• nın Bcrlin ile S iya ara-ıın· 
anı . 

d 
··r'u'<üldü'•Ü artık sövlenebı-a go -;: .. ~ 

. Ilcr ne pahasıı.a olursa ol· 
u~ ı k'tı n harbin dı"111d3 ka nıa ıs • 

su Bulgar büktimeti Türkiye: 
yen ·yelini ileri ürerek endı· 
nin ,.nzı . 

. . bildirmiş, Bcrlm de 
... ıerını d' . 1 1• •- . ·a ken ısıne 1 ıcum ., 
Tiirkıyenı ' . . 1 

d 
... takdirde hır.ey so e-

dilme ıgı . 
. eği hakkında Bulgnrısl.lna 

ııııy~c ~,;,ıir. ııatta, Türki-
temınat ve.~ ' .. 

.. kereye başlaması ıç:n 
ye ile muza . ed 

Bulgari.stana tavıuy e 
A}maaya 

buluamDftur• ı.ondra, Bal -

Yeni Balk· 
an Ant;ıntı 

kanlardaki va
siyetin inkifa
fını büyük bir 
teyaldaız ve 

'kkatle takip etmektedir. Türlı.i-
di . ·mli vaziyeti hakkında 
eynın azı 

edilen uberler ve Bıılgar.i&
nflŞI' yuoaıı.Utaa, Yugoslavya ve 
tan, __ .._ bir Balkan an· 
Türkiye•-___ ., ıuretile harbin Bal· 
tanlı ya- • . 1 alı: 

1 .yı1ınasıo• manı o m kan ara Y . 
. . Ankara btlldlrnetı tarafın • 
ıç1n 

dan durmadan. gayretler sarfa • 

dilmektedir. 
Stara gazete· 

Londranın si, başmakaıe -
sinde, Türkiye• 

Görüşü nin teyakku-
1-------' zunun arttığııu, 
ve İngiltereye karşı dürüst dnst

luk taahhütlerini tekrarladığım 
yazı~·or. E\'ening Standard gaze
te>i de şöyle diyor: •Alınan nr-

d 1 Atlantikten Karadenize, 
u an, d r 

Baltıktan Akdenize ka ar ta LDl 

görmekte ve hazırlanmaktadır· 
Şimdilik bu Alm~ ordusu 225 

fırkadan mürekkeptır. F~t, b~ 
kuvvetlere mukavemet edileloi· 

lir.• 
Eveı:ıinl News gazetesi de baş

makaJ.esinde: •Yuoan.istanm va

aiyetl değipneın~tir. Yuoanis • 

tan menfaatlerinin İngiliz men
faatlerine ne kadar bailı oldu • 

(t -...e·''t, ~ 

Balkanlar için 
Tek çıkar gol 

Rom&DJ>ada ııan zamanlara kadar e
- itibarile M'eludan mWSJı:ep oilB 
Alman hava kuvwtlerl eon ııünlerde 
atır bombar<lı..,_ tayyareleri ve kı
taat için nakUye tana.releriyle tak
viye edilm~r. Halen RomaDyada 
450 Alman ta,yyoreoi. mevcut oldU&U 
tahmin edi.lmt"ktedir. Bu tayyareler 
Romanyanın her tarafına dağılmış bu
lunmakla beraber aon &ünlerde Şer4': 
ve Cenup hudutlanna doiru ~ 
!er vuku bulm~. 

Yugoolnvya hududunda halen tlc 
fırkası mevcuttur. hltııt Rom&tt7• 
Sovyetlcr Buıığ1 huaudunda geçım 
hafta kı>lalara Alınan kıtaatı taratu>
dan el konulmuştur. 

(llAŞM~ DEVAll) 

tanda da, Yoıcııılavyada da ba tip 
ve bu müliüıuacla ~!ar ba • 
lunduğu mubakknkiır. Fakat, elt
em-iyetin böyle INr kalıal ve tel&k
kiye muaruc ve muhalif oklujtu da 
e nisbette nmhııkkaktar. Bu itilter
ladır ki, IAoclrMlan aı.-Jea ft 

Anadolu aj811A tarafıaclan ııa-

telere nakledilea hir haber, şay
dil<kattir. Bu habere söre; Türid
ye, gerek Bulıraristım, ırerek Yu
goslavya nezdinde .. mimi ikazlar. 
da, batti milukerelerde bulUll • 
makta ve Balkan sulbuoun Dm· 

hafazaıımı temin.e çahşmakta<lır. 
Bu haberin ne dereceye kadar dei· 
ru olduğunıı bilmediğimiz gibi, 
doğruluğu takdirinde de hangi • 
saslar ve mülôbazaw dahilinde 
miizakere yapıldığını da bU
mckteyiz. Ancak, şimdiye kadar 
Türkiyenin Balkanlar için milli· 
haza ettiği si~·aset; g&.ıönüne ge
tirilerek bu hususta yeni vaziyeti 
de tasavvur etmek bir dereceye 
kadar mümkün olabilir. 

zarfında Alman lot'alanndan bir 
QCli(unun Bulgar hududuna vke -
dilmiş olJuğunu ı;öylıyorek de -
~ki: 

c- Ben Almanların bir aya var
madan Bulgaristana girecekleri 
kanaatındeyiın. Geçen gün ma • 
kiDeli Alm11n kıtaatı Bulgaristana 
doğru Köstenceden geçeri<t n as
keri makaıınlar beni evime çekil
meğe mecbur elmişJoerdi. c!:ııınir. 
vapııru Köstenceden har~et eder
ken yüzlerce Alıınan nerer;. nhtı
Dlll toplanarak sessiz sessiz vapurıı 
tema~aya koyuldular. Hareket es· 
nasını:lı:\ vapurda bulunan İngi. 
lizler lıu neferlere: c- Yakında 

Berlinde buluşacnğız! .. • diye ba
ğırdıkları vakit bu neferler ıwrb<>st 
ve ,.uksek blı· sesle gülııneğe baş· 
!adılar!.. 

Türkiy~n:n 

Rolü 

Londra matbu
atına göre, Bal. 
kan nıcsele~Lıln 
t ıuel ı ... ~,ru 

1--------ı Türkiye teşkil 
etıncktedir. Observer gazetesi • 

·filn diplomatik muhabiri şöyle 

yazıyor: •Harbin derhal Yakın 

Şarka yayılacağını zanll<!tmek i
çin sebep yoktur. Yegane tehdit 
şudur: Almanyanın Irak petrol • 
!erini ele geçirmek ve l\Jısıra hil
cunı etmek içjn Tür ki) e iizerin
den gt'çmcğe teşebbüs etmesi ha
li. Buna binae.n Türkiyenin rolü 
birinci derecede ehemnıiyeti ha
izdir. Fakat, bu havalide mcsa -
feler o kadar muazzamdır iti, 
Türkiye Bihilk Britanyanın ve 
kendisinin da,•a,;ına ihanet etme
dik~c böyle bir Alman le<chbü • 
siinr 'nt zar ed'frnıc'l. Türkiye... 

nin azmi, Berlinde, Londrada ve 
Mo.>kovada pek iyi bilinmekte -
dir. 

Londradaki Roı.ıııııyanlf eski 
elcisi Tilea. Suday Taymis ga•e· 
lesinde neşrettiği bir makalede, 
Alman)·arun kullandıf,ı iki sev -
kulreyşi hedeften birinin S..ti • 
nik, diğerinın de Boğazlar oldu
ğunu yazmaktadır. 

Yugoslav
yaya teklif 

Deyli Herald 
gazetesi: •l\Ju
tavaat için Yu
g6'11avyaya do
kuz gün müh-

let verilmiştir. diyor. Köylerin 
Belgrattaki nıuhabirine göre, 
Bitler, Yug<>Slavyaya yaptığı ba· 
suı. kliflere, timdi cevap bek
lemektedir. Bitler, YucGSlavya -
ıa fİın li Arnavutlukta Derin va
disile KaradağWarın senelerden· 
beri iatedi.kleri İşkodra şehrini, 
39 kilometre kadar ıenişlikte bir 
geçitle Selanikte Ege denizine 
bir mahreç ve Obri etra[ındnki 

arozôyi teklif etmiştir. Bu ara-ı.i, 
Göriee ile YunanWarın zaptet -
miş oldukları diğer şehirleri ih· 
tiva etmektedir, Buna mukabil, 
Yugoslavya, Macari.sta • ve Bul
ıaristana geçen büyük harpte 
kaybettikleri iiç vilayeti iade &

decektir. Keza, Yunanistanm a
kıbetine alaka göstermemesi ve 
Alınan kıt'aları Bulgaristan yo -
lile Yunaniı.taııa taarruz etti~ 
takdirde Yugoslavyanın alaca(ı 
vaziyetin tavzihi isteuilınektedir. 
Fakat, Belgradın salahiyetli mah
fillerinde Hitlerin bu tekliflerinia 
kabul edileceği zannedilmiyor. 

Yug<l!<lavya, oğukbnlrlığını 

muhafaza etmektedir. 

Dı~er kıtalar Kös~1e tahşit e
dilınışlcrdir. Nakliye vapurlan bura
dan harekete lmade bulunmaktadır. 
Keza Bulgar hududu boyunca Tuna 
limanlarına büyük miktarda lı.111> mal 
zemcs.i nakıectilm~t.ir. 

Cuma gUnü BükreGe yeni Avustur
ya lalaları gelmekte idi. 

Röyter Ajansının hususi mubab~ 
rjnden biri tayyattden Cenuba d.otn& 
ilerlemekte olan ucu bucağa ıelmes 
nakliye kolları görınilştür. M-ektcple
rin hastnne olarak kullanılmak üztte 
pek y. kında işgal cdileceğt söYleıı
mektedir. Ru.ııneıı bulaneleri ise esuen 
Alnıan sıhhiye kadroti\lnun işgali al
tındadır, Bır tara.ttan Vurua limanına 
büyük miktarda Rus benzini ıelmekle 
hger lar:ıltan da borular vasıtasl1le 
süraUe ve karadan Tuna ilzerindS:i 
Rumen limanı oı.. Yerköye sevk .. 
dllnıektedlr. 

Ronkı nya ile Türkıye arasındaki 
münasebetler lıooWmaktadır. Alman
ların teııviki üzerine Büttreşteki bil· 
tün Türk gazelecUerl geçen hafta teY· 
klf edilmişlerdir. 

Köslence ile istaııt>ul aruındalı:i 
}'Oku ııcierleri talil edilmiştir. 

i yanlara karşı alınan tedbirlrrin 
ıiddet itibarile azalacak yerde art.mnaı 
m1n:ılı görülmekt"'1ir. İ•yantann f< tle
ri A!manl:ırın lı.imayesi altında saltlı 
kalmnk dır. 

Rumen ordusunda ve Ruınen t>fki n 
urnwnl7esınde BCıyuk Br.i · ys lrh!n
de bir değ şi'<.Hk "uku bulmuş olm~k
l:ı he b r. P"lrol mıntakasının yakın
de hombardumn edilmesinden k.or
lnılmaktadır. 

omen gazinocu 
(1 Uıcl Bahlfedeoı Denm) 

yer e getirmemiştir. Setıep ola
rak da, bu salonlara glrecdkler için 
liman işlebme•i tarafından para a
lındığını, ma!irah kurtaaramadı -
ğını i1 ri sürmcktedır. 

Limanlar İşletmesi Umum Mü. 
dürlüğü müs\ rire. bu taahhüdünü 
yapmazsa mukaveleyi fEtıhedece • 
ğini bildinınişlir. 

Ru:men gazın~u T.ıksim gazıno
sundan da zıynn ettıği.nı 60yle -
mekt.edir. 

sker gözile 
(1 ın.-ı Saıur, n l).eva.m) 

yok. Kcnya'da, Sfl lah'dt'.', Habesist..'ln
da ve r:ritrede in ,z:er mutrmdıyen 
ilerliyvr. llerhalde, $.ırki AtıJk.uJaki 
İtalyan orduları çok müşkül bir vazi.
yctle kaln11 lsrdır n.ng idl'.'n sonra, 
ı,ıbyadPki haı il t h kkında h· ber 
ıelm yor ln~ ılızlerin h r 1a, duny :ra 
yeni bır sürprız h~her ve-rın k \.!tere 
h;:ızırl nı:'ıt.lan s.öylenebl·ır. 

Romanya lıya ın 
(1 bıcı !!alı.ifed""' Devam) 

lafmak rocnedilmlı;ti ve saat 21 de bü
to.n umumt mü~ler kapanmakta 
idi. Dlln akşamdan itibaren yeni hU· 
ı.nmler mer'!J"'(e ginn!ı ve sokaklar
da eeyrUsefere . gece yansına kadar 
müsaade eidıldıği gtbi umuml mücsse
lerin de saat 23 e kadar açık kalınalan 
için 1zin vcrıl.Jniştir. 

Dah~li vaı.ı.yet hakkında neşredilen 
teblli:;dt- mt"mlekett.e nizam ve asayi
şin avdeti üzerine bundan sonra lııyan 
hakk: da yapılan tahkıkat neticeleri
nin iliıııı il• llı:lifa edllccett blld.ırıl

mlştir. 

14 Şubal akşamına kadar hükt'.ımet 
merkezinde 3545 kişi ve eyaletlerde 
4377 kişi t~vkif edilınişUr. Askeri mah
keme dun 27 ltişly.i ilç aydan bet oe
neyc kadar muhtelif kürek cezalarına 
mahkt'.ım eımlfür. 

A.ntonesco'nun bir kararnamesi ile 
Talim ve Terbiye Nezareti, Maarif, T3-
l!m ve Terl>ıye, Mezııhip ve Güzel 
San'atlar N'ezar"tine ink:ıl" p etmittir. 
Yeni nezaretin Uç müsteşan vardır. 
tuesco mezahıp ve güZel san'at.lar 
mU.teııarlığma t.ı1in edilınıl)tir. 

İstanbul asliye <lördüncü tica • 
ret mahkemesinden: 

Türki~e, Balkımlann dainıa sulla, 
sükiın ve istikrar halinde yaşıya· 
rak harp dışında kalma ını temine 
çalışınıştır. Bugüne kadar da bu
na muvaffak nlmuştur. Eğer, bv
ııün dııhi, Balkanlarda henüz harp 
her sabaya yayılınaınış ise, bu ııuf 
Türkiyenin gösterdiği gayret ve 
takip ettiği dürüst, salinı siyaset 
yüzünden elde edilmiş bir netice
dir. Son dakikalara gelinm~ ol
mblna roğmeu, yine Yugoslavya
Bulg:ıristan - Yunanistan ve 

Türkiye ar .... ında kurulacak bir İf 
ve elbirliği Balkan sulhunu kur
tarabilir ve Alman! rı Balkaıılau 

inmekten menedebilir. Bunun itin 
de, gerek Bulgıır, gerek Yug0$lav
ların her türlü tal p, tazyik ve 
tehdide rağmen metin, tclişsıs, 
soğukkanlı olmaları; sulh, seli • 
met istiklôl \'e ebedi h!irriyet ide· , 
aline bağlı kalmaları kô(idir. Bi
taraf, harp dışı kaln11' a ve her 
tüdii teca,·ii"i kat ı iddetilc red
detmiye karor \'crıuL), böyle bir 
vahdete karşı Almanların filen ta· 
arru<a ge~ınesi ihtimali çok ud.ır 
ve)·a yok gibidir. 

Esasen, İtalya; Yunan ccpbeııi.ıı· 
de hezimetten hezimete uğramak· 
ta, iistiiste aoa\·atnndan gefüip 
Arnavutluğa yığdığı taarruz kuv
vetleri eritmekten başka birşeye 
yaramamaktadır. Almanyanın ve
ya di~cr yabancı devletlerin teca· 
\'ÜZ emeline karşı, seferber edile
cek 4-5 milyonluk R ikan kuvvet
leri ise, daima bu yoldaki emelleri 
ıe,·kifc ve ınülalınza lıududuııdun 
dışarıya çılunaınıya mukte.lir 
olabilir. 

Bu itibarla. Avrupa harbinin 
ha Jadıj!ı güııd nlıeri, dalma te
barliz ettirdiğimiz gibi; Ualkanlı
lar irin tek ~ıkar hayırlı ve uğurlu 
yol; ~bir araya gehnekl kendi ara .. 
larındaki ihtiliıf \'C niza ınc, .. zuta
nnı kendi ar larındft hallct1ni}'4' 
talı is eylemek ve Balkan sulhunu 
bu urrtle muhafaza l'VIPmektir. 
Böde hlr vu:lyette, De Ahnnnva
nın, ne de diğrr bir dO\·letiıı Bal
kP.n sulhunu l>-07mıya nc;ln irtic:an 
buhi' me.-zm lamaz. R:ılkan dev· 
!etleri, infirada diiştük.çe mu.lıak
kalt ki, :ıugün olduğu gibi, her 
vakit, Alman •a tarafmdan teker 
teker nvlanac.ı: hr, mukabelede 
dahi bulunsalar; tem teker Al
manya il bnrbetmek vuiyetiade 
kalacaklardır. 

Boyun eğdikleri ve teslim ol • 
dukları takdirde de, yine memle
ketlerini harap nlınaktan ve kıın 
dökiilmesinden alılwyamıyacak· 
!ardır. Zira, böyle bir teslimiyet
ten doğacak hercümerç ve harp 
ate i, yine Bulgaristanı veya Ya· 
goslav topraklantıı • mütcarns 
münhasıran Alınanlar olsa tlalti • 
harp sabası ve zemini olmakta. 
korumıyacak; pe~in intihar ft 

teslimiyet de bu iki deYlete aynca 
harp snnunda uııbahası olarak ;.. 
tiklal ve hürriyetlerini kavbettir-
ml nlacaktır. Biitiln bu bakikaüe
rin derpiş ve müllibııu ohm~ 
ümididir ki, son dakikalara ral· 
men, Bnlgarist&nda ve Yngnsla•· 
ayda aklıselimi• icap ettirdlti Mr 
intibah ve aklıselimin bikim ola· 
cağı tesellWııi bize mnbafau et· 
tirmekte ve her ilrl devletin de W· 
taraflıklarını, aefıı ve iatilı:IU ,,.._ 
dafaalarını, milli cereyan ve .,..... 
hkları nazara alarak soauna .._ 
dar mubafıısayı teslimly~e ten:llı 
edecekleri ibtimlİlll takviye et.
mektedir. 

ETEM tzzn' BKND 

5 - SOM TELGRAF - 17 ŞUBAT 1941 

İstanbul Dör<f:üncü İcra 
Memurluğundan 

Ahmet Jı:m ölü ~ tal>tı tasarrufunda bulunan Mulga 
:yetimler aandığma olan l>orcund an dolayı ipoteklı bulunan ve tama
mına ehli vukuf iyem.inli) tarafından (2000) iki bin lira kıy met 
talcdir edilen Aksarayda Horhor caddesinde 87 kapı No. arsanın aç* 
crliuma smetıle panıya ~vrilmesine karar verilmiştir. 

Gayri menkulün 
Hududu: l!'Jıılri Kız.ılminare yeni Sofular mahallesinde Horh<ıı 

Cllddesinde e6ki 65 yeni 87 kapı numaralı gayri menkulun şarkı yol 
1, 33, 34 paıweller, şimali 31 parsel yol, cenubu 1, 2, 3 paneller garb~ 
3 ve 31 parsellerle mahdut hare meyn vak!ırnian arsa. • . 

Evsafı: Mezkur gayri menkul cephe ve dort tarafı. hudut kaga. 
d:tvarla mahdut ve içinde cephe cihetinde dııvar dıbınde _bır kuyu 
ve metrü.lı: ufak bır havuz ve 3 incir, iki erik, bır armut agacı mev· 
cut olup bostan olarak kullanılın aktadır. . . 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 20/2/941 tarıhın
den ttibarerı. 38/3775 numara ileİstanbul Dördüncü icra dairesinın 
muayyen nımıarasında herucesin görebilmesi ıçin açıktır. İlanda 'a
ınlı olanlardan fazla malılmat alınak istiyenler, işbu şartnameye 

w 38/3TI5 dosya nurnarasile me muriyetimize müracaa't etmelıdiı 
2 - Arttırma) a iştirak için yukarıda yaz.ılı kıymetin yüzde ye

di buçuğu nisbetınde pey veya milli bır bankanın teminat mektu
bu tıevdi edilccekiir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla di~ alM::adarların ve irtı'~k 
hakin sahlplerinın gayri menkul üzerindelı:i hak!Rrını hususDe faiz 

ve masrafa dair olan i<l<lialanru işbu ilhı tarihinden itilıaren on beş 
gün içinde evrııkı müsbitelerile'birlikte m«nuıri) etıınize b.ildirme. 
!eri icap eder. Aksi halde hakla:rı tapu sicilli ile sabıt oımadıKça sa· 
tl§ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen glinde arttırmaya iştirak ed n1er arttır.na şart
nımıesini okumuş veolüzumlıı malUınatı al.mlf ve buniarı tamamen 

kabul etmiş ad ve itı'bar olunurlar. 
5 - Gayri menkul 10/3/041 tarihine m(k;adif pazartesi günll • ata 

14 den 16 ya i<adar İstanbul Dördüncü icra memurlugunda ıiç dda 
bağırıldıktan eonra en çok arttırana ihale edilir, Ancak arttırma be
deli muhammen kıymetın yü•.de yetıniı; beşıni bulınaz \eva satı~ 

ist.iyenin alacağına riıçhanı olan d.ij!er alacaklılar bn!unup da bedeli 
bunların bu gayri menkul ile temin edilmiş alarak' r•'lın mccmuun
dan fazlaya çıkmazsa en çok arttırp~·., ta lı kal al< uze
re acttırma 10 gtln daha temditf'dil'rck 20/3/941 tarihine müsadlf 
perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar İstr.nl:.~ . uncu ıcra 
memurluğu odasında artlınna bed<>lı satış istiy<'Tlın alacağına niç
ham olan diğer al·kalıların bu gayrı menkıı: ıle temin edılmi ala

cakla.-ı mecmuundan fazlaya çıkmak ve muh=en ''ıvmetin yüz.. 
de yetmiş beşini tutmak şartıle en çok arttırana ihale edilir. B? le 
bir bedel elde edilmezııe 'hale yapılmaz ve satış 2280 numaralı ka
nuna tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayri mPnkul kendisine ihale .ılunan kimse derhal yeya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ıhale kararı Cesholunaralc 
l<endı.unden evvel en yi.il..-sek teklifte bulunan kimse arwtm ş ol· 
duğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunma sa 
hemen yedi gun müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana 

ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen gunler ıçın )"uzde 

beşten hesap olunacak faiz ve di r zararlar aynca h.ıkrrı~ r ıcet 
lmlma-ksızın ınernııriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli bari.cinde olarak yalnız tapu fe• ,a 
harcını, )'lrmi senelik vakıf taviz bedelini w ihale karar pull ını 
vermeğe mecburdur. 

Müterakim vergill!r, tenvirat ve tanzifat ve tıellaliye resmınden 
mütevellit belediye rüsumu w müteralı:im vakıf icaresi alıcıya aıt 
olmayıp arttırma ~imden tenzil olunur. İşbu gayri menkul v11-
karıda gösterilen tarihte lırtan x:l Dördtincü icra rn murlu " oda ın
da ışbu ilan 1'e gösterilen arttırnıe §artns:mesı dairesind satılac " 
ilan olunur. 938/3TI5 

Bakkallar ve Müstahdemini Cemiyetinden: 
Cemiyetimiz:.in 1940 yıh muameltıt ve h$atının tetkiki için 23/11941 U.Ti

h.inde Wplanması il.An edilen umum.1 heye~ ı;t.m\l1J'lıd8 ekıerıyet hasıl olıı..ı.· 
dıtın~ı n ık.nc:i toplantının 21/2/941 Cuma cünu s:ıat 14 den 16 ya. karlar bı~ 
kı1ma nn k lrnr vPrilm .ştir. Cemı~..e kayıtlı afımuın hOvıyet cOzd~nlnı 14 
blrhk ı9.ıo yıh h"5abat ve n11ıamf'I tının t.etkıki için '.'llkerkia g terilen gı. a 
Wı sa t• .. Turbe - B bılıU cadd ındt*i Esnaf Ce-miyetlet1 bin uı ~:niyet 
me.rkczınde lwu.ır bulunmaları ilAn olu ur. 

RIJZNA1\!E: !'Jl'Kai raporu - ti :..>atın t.etki.kl ve idlt.re ye ınln ibrası - İ<fa.. 
re ıı.,yehnd n de~tirilmesl kap edea rusfı.n.ın yenne }enlden ıeçbı yap 
11 - Dil'"'kler. 

Fethiye Şirketi Ma
deniyesi Türk Ano

nim Şirketi 

"ELEKT 
" 

24 Mart 1941 tarihli Adi lıey«i 

u.rnu.ıl'\.iye topla-ııtuın4 

DAVET 

Ti('artt Kanunun\D\ 381 ve Şirket ni
umnamesinin 47 d maddeleri mucib• 
ee, li'eth.iye Şır!ı:eti ıı..cı.ıı,..ı T. A. 
Ş!rll'eUnln hısoedarlan, "'"'1dalı:l mad- · 

deleri ııöIÜflllelı: üzere, 24 lılart 1941 ta-ı· 
rlhli Pazartesi ııunil oaat onda Şirke -
Un Galatada eski Şarap f*elesi ooka • ı 
jıı~da Muradiye Hanının 5 ~ katında-\ 
ki -ezınde 711pılacalı: ADI heyeti u • ı 
~ içtlmam davet okmurlar. 

1 - İdare Meclısi ve mQnldp ra -
porlennın dinlenmeol. 

2 - HKO oeoeel hesaplarının t. -
dilı::I, bu devrt'7'! alt mec 1 ısı !da re tıek
llfl<ırlafn t.asYilıl ve 1940 ..._ı 1-
larmı. ı..clvirlennclon do~ mecllol 1 -

darenln ~-. 
3 - Mocliai iclu9:ıbı yenllenmeııl. 

4 - Mecliot ıcıar.,. - ~ 
!erin tespiti. ' 

5 - 194ı .-eıd için bir 1t1llı ' % I 
tııylal ile OcrellAln -ili. 1 
ı _ Şiıitetia umum lfllriıl' - · 

ııe mUltellel ldaı'8 meclis ualo.rlle -
-. ~ tıcretleria '°"Piti ıı... • 
......ıa meclW ıcıar.,.., oallıbl;rwt -11 • 

TürK Anoni~n 
Şirketiııtde. : 

1941 yıh Mart ayının 7 inci Cuma 
Cilnll saat 14 ı., Galata, \ 'uy- oda Nld
deeı 58, 60, 62 num:ırah Şırl~el nıerke
zinde senelik id.ı aurett~ top noıc:ı.k o
lan Heyeti Umumıye içUıuaın.. Şır et 
hisaedarlan da\'et olunurlar. İşbu lC
tınıaa ı,tirak etmek için gerek asale
ten ve ııenılı: veklılet.en :;;trkeUıı en • 
on his.!esine •hıp hissedarların mcz
kt1r senl'd.atı veya bw\u nıuWıt e\ ~, 

yevmi içtimadan bır ııarta evvel Sır
ket n1erkeı.ine t-evdi ile mukabilınde 
dühuhye varakuı almalan rıC'.:ı. olu-

nur. 
RUZN.UU:lMÜZAKERAT 

l - t 49D 1t yılı muamellıt ,,.e ~
batına aJt İdare Meclisi ve munüo::tp 
raporlannın o&wım.:uı ve ıasvibı, 

2 - J940 lf yılı BllAnco, kclr v-e ,._ 
rar bfıwplannın okunması. kabul ve 
lMdildJ'le idare Mecli&i 6ı:.alannın ve 
mı.ıral<lbin ibRa, .......Uilat hokkırııla 

karar it bazı, 

a dare Me<!liai hıılııruwı -
'\e titıabı. 1141 yılı h;ln müralcip ıntıi
h;ı, , 1941 -ı İdare Mec!isı -
buzurlartyle milrakip tabsiloW>lııl ı.
ylııl, 

<l - i.ı.r. ~ balarının ~ 
nevi muamellb t.tcariy~ ı~ meeıul cM
ter bir Jİrttle .,.-. mes'ul lz8 -
~\e dahil olmalanaa ı.llll verılme.i. ~.:._ Gerek f01- - .,.,,,ı.rı vo\ 

....,ue bqlı::ıı ııı-Ierin klını -
- ~· mQdlril ııfatile Frttetle - deki Merk..ı.e ,..atım.alan llzırııdır, 
eli muoınele -rl llulusUIMia t - Hor biaoedar, Içtlmaa siren diCer '* 
dere meclJııl azal&rına uJllıl7et V9ril - ı.ıs-tan ı.evldl .Uobilır. 
nııtal. ~ ...,.tl«fnln yatınldı&ına ,1a11 Bir Londra telgra{ma göre, AJ. 

manyanm Balkanlardaki hazırlı
ğı "" açtığı sinir harbi, diğer bir 
tarafta gayet gizli olarak yapıl • 
makta olaıı hazırlıiı örtmek lçin

cllr. 

Yetvart Fındıklıyan vekili avu
kat Vahram Tersekyan tarafından 
keşıdeci \'e 'Jn#hatabı bulunan İs
tanbul Ziraat'Ban'lcasırun Gara • 
bet Boyaciyan ve Hayık Çilingir • 
yan n(ltnına ve Emrü havalelerine 
veril~n 10313/619919 numaralı ve 
25/6/940 tarihli 219 lira 55 guruş· 
hık b .. kıt'a çeke cito taril.ı:ile ha· 
mili bulunan ıınüe<ldtili Yertvart 
Fındıklıyan tarafından zayi olun
duitundan bahisle iptaline karar 
verilme6i talep edilmiş olmakla 
ticaret kanununun 638 inci mad· 

desine tevfikan i!An tarihinden iti. 
baren 45 gün zarfında ibraz tdil
mediği takdirde iptaline karar vıe-

Bu iç" + bmı:lr' bulunmalı ~ malt ma~ııersı.. tarafından verilen ... 
h~rlar, Tlroret Iı:aııunwıllll 871 ad lfkalar hlıH ..-dl glbı teWtkı ve P. 
maddelf mucibince, hamfll bul uk -l bul olunw-ler, 
lan hısse _.tıennı içtima Cilnündeıı ı.tanbul 14• Subat 1941 
111 u bir l&aıta .... veı a!rtetin Galala • \DA!l.E MECLtııi rilec~ illn olunur. (2145) 
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Alman karargahı (Enver) i neden haklı görü
yordu? Leyman Paşa Almanyaya davet edi
lince, Mareşal Hindenburg'la neler görüştü? 

Bu tMıs1aJı. çolt muv ıdfakiyetli ve 
bilhassa askerlik bakımından çok 
faydalı olmuştu. Gerçi bnlı bir 
çarp~ neticesinde millArim 
.Hesselı ağ1r zayiat vererek geri 
dönmÜ$1e de, düşman gemileri 
lı:eııdilerini emniyet altında göre
mlyerek, deriıal (Kekova) adasın
dan kaçmışlar ve dağını!< bir halde 
Mb adasına iltica etmişlerdi. 

Bu suretle İzmirdeki wıusul • 
tun 6nüne geçi.lmşi ve bu yüzden 
iı:ıtaatımw sıJı: aılı: rahatsız eden 
Rum çetelerinJıı faaliyetine n1 • 
bayet ttrilmitti. 

•Fakat, bu meeelede :tmı.mı. 
mühim bir mevkide bulunan bir 
utın methaldar görillmesi yüzün
den, hlcliaenin ört.bes edilmesi mü
nasip g6rU]müş ve daha faz.la ta
harriyat ve takibattan sarlmazr o
hmmutlul• (1) 

Bir mevıkii lH faal eden l.ıu zat 
ldmdi7 

Ne kuvvetli bir mevt:! ve nü • 
tuz sahibi idi ki, hiç lı:lıme tara
fından IOl'fUY• çekilmek, hesap 
ııorulmak Gi)yle dumın, tenkit bi
le edilemiyordu. 

fstanbulda bazı pyWar dönü. 
l"OJ'du: 

.İzm.irde mühi:m btr caBUllUlk 
nlt'aııı olmuş. Bu işt.! yükselt 
mevki sahibi bir adam da alA
lı:adannış. Fakat, mesele örthaa 
edilmiş!· (2) 
Aradan bir hayli zaman geç • 

t!ği halde bu hAdisenin esrar per
desi yırtılamamışU. 

* 

ve davet edilmeltliğimi bildiı' • 
miştim. (Bağdat) hakkındaki en
dişelerimi anlatmak isterdim. Bu 
arada, yine lstanbuldan Alınan -
yaya tdaettirilen ve fakat bu defa 
ııslı olmıyan Enverle aramız.da Yf!r 
ni ve mühim bir ihtiliıfın çıktı -
ğına dair pyiayı tasbih edecek • 
tim, 

fi tepi:n.iean.i 1916 da Alınan ka
rarg&hı umumisi.nden aldığım bir 
tahrira tta En vere karşı pek ziya
de müsait ve ltilA!kar davran • 
maklığ>m tavsiye olunuyordu. Bu
nun üzerine bir hafta ı;onra bu 
tahrirat& yazdığını cevapta bunun 
.ebeplerinln tarafımdan da anla • 
filinaaı JJ.zmı ıteldlğini bildirdim. 
Ayni zamanda bsden tahrif edi
len velr.ay:ie ve hakikate istinat 
etmlyen Alman raporlannın mün.. 
derecatına bu hususta mütaleam 
alınmaksızın lnanıldııtını da ilive 
ettim, TürkiyedekJ (Alınan askerl 
heyeti) nin Almanya tarafından 
himaye edilmediği takdirde nüfuz 
ve mevkiini muhafaza edemlyece
ğini de zikrettim. 

Bunun üzerine Ahnanvaya da -
vet edildim. 

Bu davetin gerek Enver ve ge
rekse Türk karargahı umumisince 
hoş görülmediği muhakkaktı. Ni
tekim Enver, Almanyava azime -
tim hakkında gelen davet telgrafı
na güçlükle muvafakat edebil -
mişti. Kendisinden ancak bir hafta 
ıoonra, Ahnanyaya hareket ede -
bilmekllğiın için emir aldım.• (3) 

(Arkası....,) 

' SAATiNiZ KAÇ? 

MARViN 
İı;e tamam.dır. Tam ayal' 15 - pnıntlli en zarif M A B V t N 

iSVIÇRE SAATi 6 TAKSiTTE SATILIR 

OSMAN ŞAKAR ve Şki. 
Gal&ta: Bankalar Cad. 47 /59 Telefon: 41378 

.... Beyeıot: tlniversite Cad. 28 - Kado köy: bkele Cad. 33/2 

Üsküdar !kinci Sulh Hukuk Mahkemesinden 

TABP'tY:Z HALİNDi! 

Balya - Karaydın Ma
denlerini kiralama ve 
işletme T. A. Şirketi 

28 Mart 1941 tarihinde toplmtG<:Uk 
! AD1 Heyeti Umumiyeye c1mıet 
' 

Ticaret Banunumm ,.1 ..e $irket ııi
ramnameslltfn 4'7 ?e 90nrakt maddeleı 1 

mucibince, TASFİYE HALİNDE BAL

YA-IURAYD1N MADE,,1'.ER İ"'fİ Jd
RALAMA VE İSLETME T. A. Sirke
linin hl......ıatları, oşııtıdaıı:I rnadc!elerl 
gör(lşmek llzere, 28 Jlarl 1941 tarihli 

Ça,..amha ısllnil oaal 18,30 ON ALTI 

F. Bahçe Beşikta 
maçı nasıl oynandı 
Dünkü 

Terekesine mahkemece vaz'ıyet edilmiş bulunan Ali km Hasibe BUCUK'da, firltetln G~ı.tada eski Şa
Cevriyenin ga)'Tiınenkul tereksinden olan Üsküdarda Tav~ihasanağa rap Wr<>loırl ookol;ında Jılln J.ı:uradl;re 

spor hareketleriinden 
diğer müsabakaların tafsilli.tı 

ınahalksinde Tunwi>ağ:ı caddesinde esiki J9 mükerrer ve halen 52 kapı No hanmın beşinci katındaki lıferkezinde Dün lllı. maçlannın tehir edllmlf rede G. Sarayın va ti teıMı ed 

sıru taşıyan maabahçe bir bap hanedeki 16/9 hissesinin açık arttırma ile .,...pılacalt ADİ heyeti umumiye içti - . olan oyunlarına her iki .tatta de- oıannedillyordu. i Svv· on kili kal 
satılara:k paraya çevrilmesine lı:arar verilmiştir. mama davet olunurlar. vam edildi. 1ı. G. Sara:r ııajlı sollu akuılarJa bıı.d 

1- MezkUr hane ahşap ve zemin katı ile beraber üç katlı ve zemin ı - Tasli;ye meaıurlan .,. 1Dl1rakiı> Şeref sahasındaki gun·· Un ve hat- kf "!,~ Allaşlırmata başladılar. F 
katta bir mutfak ve bir yemek odası ve bir beli ve birinci katta iki oda raporlannm dinlenmesi, · .,...,r müdafaası een1ı oynuyor ve ti ta senenin en mühim karŞJlaşınası al verınlyor. 
ve bir hela ve bir sola ve ikinci katta >iti oda ve bir sofıı ve caınekinla 2 - 31 İllı:Jdıuııı 1940 ~ -- Fenerbahçe ile Beşikla§ ta.kun1arı Onuncu dalrlkadan llOlll'8 San _ sı • 
bölünmüş diğer bir oda ve bir guaulhane ve tapu kaydına nazaran (1029) dm edilen lasfl;re bi!Anço ve beapla- arasında oynanmıştır. tahlılar tekrar hüc=> ııeçUler. 0n ı • 
zira miktarında arsa iberlne ~a edilmiş ve ön tarafında bir miktar ve rmm tasdiki Beşiktaııta evvelce futbol6 bmı· klncı doldlrada Fahrlnlıı ı;ol< ıııJcı ııl 
hanenin arka tarafında takriben (700) zira miktarmda kadar ve içeri- 3 _ Tufl:re:r• Slrll 1aribl olan 1 NL kan Hüsnü de oynıyor . rülllnü Osman uçarak tuttu. San -
sinde bazı meyva ağaçlan bulunan bir bah,.,...i ve ba:hrede tulumbalı bir mırılılar bir tllrlü açılamı:ror, .,- • ..., 1940 la.rihlnden 31-12-1400 larlhlne Mutat merasim yapıldi. On lftizlncl dakikada G. Sanym ~ 
kuyusu ve odun ve kömürlüğü bulunduğu ve hanede elektrik tesisatı ve aıı deV?11 ı,ıaını led.vlrlertnclen <i<ıla7ı Oyuna Beşikla§ başlıyor. l1erl hGcumunda t. Spar 1ıa1ecı.ı ıevııaa" 
terlı:oıı ıruyu mevcut bulunan işbu tamire muhtaç hanenin tamamına ~ memurlannm tel>rlytel. doğru atılan top taca gitti. bir kurtarış :raparak U2Ua uzun alini• 
yeminli ehli vıılrufça (2000) lira lı::ıymet takdir edilmiştir. Fener akında.. Naci gerilerden lamdı. 

.. Sah• _.......,,~ u:ı .... ed tmelt 4 - Bu müraldp ta:rlnl ile Dcreti - ~~·--
- • .., t"f'~· ~.......,,. eye iştirak e lstiyenlerin terekeye nln tesplll. aldığı topu §fite tahvil etti .. Avt.. ~.....,. D~ o:run :ravat 1' 

ait 18/9 hisseye ait (1125) lira kıymeti muhammenenin % 7,5 nisıbe- Fenerin ikinci akını lı:omer o}.. ..., hızını lı:a:rbetmete b.,Jadı. İki it 
tind • "--' el IAzımd d '"" Bu ıctlmoda bulunmak ı.rle;ren his - nl da ldrie veresiye bir oyun ıuıtıı' 

e pey --.~· venn eri ız. RUsumu e........,ye ve (20) senelik . . du. Çekilen korneri Naci iki met. ctular. Bundan 60-ra ~-ı..-- bir ~ 
:ka1 bed ıoedarlann, asııarl YIRMl BEŞ hisse - - ·~"'- -ev taviz eli ve ihale pulu mii§teriye ve müteralı:im vergi ve rüsu- reden kaçırdı. llşlltlilc olmadı ve maç to (S-0} i. S9' 

belediy ek ai 
. nedini ualet.en ""7a vekAle\en hamil mu e ter eye ttır, Beşiktaş sert cıymyor. Fenerli- nm ıalebeslle net!Ct>lcndl. 

~ Satış 10/3/941 tarihine müsadif Puartesi günü saat 14 den 16 bulunmalan "" bunları Tıc:ı.ret Kamı- ler ise gayretli ve soğ:ııklı:anlı. VEFA: 2, SÜLEYMANİVE: 2 

Ya Jıadar tlsküdar İkinci Sulh Hulı:ulı: Mahkemesinde yapılaeaktır. Kıy- numm 371 tnd maddesi mucibince içti- Altn d- ...,,_ d Cih üst .. _._ Sem ıtadmda f{tnün illt lta . -• ıcı <UUAa a at u,,.., ımıı v~ ile Sül-•nlve ~~.-·-' 
--·'- • OL 75 · · bul •- '-dird ma &ününden en as bir hatta evvel .. ,... ~·· _, --· , ~...,. meti munaınmenenın ,., ını machğ:ı ...,. e en çok arttıranın iki kurtarış yaptı. Fener müdafauı :raptılar. 

taahhüdü baki kalmalı: şartlle müzayede on beş gün temdit olunarak nUn Galatadakl Merkezine :ratırmıı bilhassa Ceırııal aksıyor. Vefalılar ebilı: kaclrolarlle sru--4 
kad 

olmalan lhımdır. ~r~ 
22/3/941 Cumartesi günü saat (10) dan (12) ye ar ikinci arttırması On ikinci dakikada Fener, Fllı:- nl:r•lllerden zayıf bir halde idiler. 
icra kılınarak o gün en çok arttıran& ihalei kat'iyes! icra kılınacaktır. Hisse ıenellerlnln :rat.ınlıruJ oldullu- retin ayağile az kalsın bir gol atı- Oyunun illı: daldkalan Vmnm ol<!f' 
"- 1 bed linin -• b" haft f d ahkeme ıv _;_ tın! nu mübeyyin mali müessesal tarafın - d F k H"" · k tı larile ıreçiyor, Yeşil - Il<'yazlılfır sık .; ına e e ıı:uımı ır a zar ın a ın ezn~.e ya - yor u. a at usniı ornere at . 1101 -•- "'-i 1 fi ., 

d d d h l 
don eril esik.al hiase aened1 ..u..1 . . .,_..-o;>,,.onwıa ..._.. yor ar. Fakat ıı 

ması varttır. Aksi tak ir e ihale bozularak bun an ası olacak zarar ve v en v ar - Bır Beşıktaş hücumunda Tuadın dar ile Zihninin m!ilemodiyen çaJJİ 
ziyan ve fark ve faiz ve masraflar ondan bi.IAhükü.m tazmin ettirile- leWtJtl "" kabul olunurlar. çıkışını hakem favl verdi. Bu favl :rapmolan bir netioe vermiyor. 
cektir. 1.tanbul 14 Şul>al 1941 yapılırken Hakkının Esada kasden ı Yirmi altıncı dakikada Gazi tıclls tJ 

4- İşbu ga)'Timen.kul üzerinde tapuca müseccel ve gayri müseccel TASFİYE MEMURLARI tekme atması çok fena bir tesir flltl• ilk golü yaptı. Bu gol Veta!ıl.ı' 
bir hak sahibi olduklarını iddia edenler varsa i!An tarihinden (2()) gün--------------·! bırııkmıştı. ::1:'!ıırdılı gibl SüleymaniyeliJere 

1 

içinde vesaiki müsbitelerile mahkememize müracaatları ve aksi halde Dr. İHSAN SAMİ On yedinci dakikada Beşiktaş ot,,z birinci dakikada ZOhtll avıı' 
tapuca müseccel olmıyan hak sahipleri satoş parasının paylaşmasından j GONOKOK AŞISI \;ağdan yaptığı bir hücumda Sab- ıı!lmelı: üzere olan kıpu güzel bir çefi' 
harıç· tutulacaklardır. rinin ayağile ilk golü attı. rişle ağlara gönderdi. Devre <onlar,,,ı 

Belsoğukhıiıu ve ihti!Atıarma kar-
5- Daha fazla malfunat ahnak •~ry· enler mahkemenin 941/129 No. lı Bu golden sonra Fenerliler h!I.. doğru Silleymımi;y<>den İbrahimhı arr. .ıl>·• şı pek tesirU ve taze aoıdır. Di- ğil bi ı k d ı ı1 

tereke dosyasına ve gayrimenkulü görmek istiyenler de hanenin kiracı vanyolu suııan Mahmut tllıi>es! ~m etmeğe başladilar. Fakat ~ v~a l;h:e k:;:d;. ar ve devre <
2

• 

ınna müracaat eylemeleri V ? talip olanlann da satış günü muayyen sa-
1 

No. 113 şiktaş yavaş yavaş temposuna giri- İltinci Jtınmda Vefa tazyfül d.,.,arrı ' 
atinde Üsküdar Htinci sıı.lh hciı.uk mahkemesinde hazır 'bulunmaları yor. ederl<en onuncu dakikada 5nl hücı~ 
lüzumu ııan olunur. (941-129) Bir Fener hücumunda Rebiiye geçen S!ileymanlyel!ler ""' acıkla~ 

Mareşal Hlndenburg'la (1) Leyman Fon Sarlders pci§O. 1------------------------ TASFİYE HALİNDE 

Balya - Karaydın ~a
denleri Türk Anonim 

Şirketi 

kasten vurdular. Rebii topallıya ıo:raıt.lle berahttlilı: ıo!OnO attılar. 
topallıya çıktı. Fener on kişi oynı- .R•ı eolden sonra SOle;rmanlyenln ~ 

Leyman Paşa neler 
görüştü? 

ıun harp hatmılan: S. 138 ,.r•m:ı _________________ l!llll, 
(~) lstanbulda bu Jayiayı çıka

ran, lzmirden o sı-ra Bandımıa ta.
rikile gel71Uf olan vagon tacirle -
rinden Melı:m.et Ali Bey isminde 
bir zat ıdi. Gelir gelmez merkez 
kumandanlığınca tevkif edilmişti. 

ba ıtlıel oynadılmı ,rörüyonız. :fla'P" 
yor' &yle ki kale~r!nln anıı ltarıştıtı """"' 

Leyman paşa, birçok hAdi.selerl 
Alman karargilıına şifahen bil -
c!irmek istıediğini söylüyordu. Bir 
taç kere yaptığı mü!Akat teşeb -
büsleri hep Enverin parmağilee 
geri bıraJabn~tL 

Leyman paşa diyor ld: 
cLudendorl'a yazdığım bir tel

grafta (Bağdat) maelesi hakkın
da mühim beyanatta bulunacağımı 

(3) Enver ~adan gelen telgraf 
ayne>l ~dur: •General Feld Mare· 
ıal Hin<M>nburp, yıılnız, Türkiye -
deki Alman cakerl müfrezeleri 
hakkında zatuilmizle ,.ö~k ii
anu ettiğinden (Plu) e azimet e
debilininiz .• 

Üsküdar ikinci Sulh Hukuk Mahkemesinden 

270413 

ODEO 
Yeni çıkan plaklar 
SAADETE OON 
KEMAN, KANUN, KLARNET 

No GüL Açn.Mlş Btıı.BtıLE 
• SABAB OLDU SERİNDİB 

NEDİME BİR SE5 

(Besle: Ferruh 
.Arııwıa.r} 

26 Mart 1941 tarihli adi 

Otuz sekizinci dakikada Rebi! ı;ok ııüz•l :r•r tutanı!< sa:rı yaptınr>• ' 
muhakkak bir golü kaçırdı, Bunu clılar. Maamafih Vofanm pnssıııı,.,,ı 
başka kim olsa atardı. ela hesol>J>. kalmak 1hml. 

Devre böylece (1-0) Fener aley. Nihayet maç bu şeklide (2-2) bert• 
hine bitti herllltle bitti. 

heyeti umumiye;ye claoa İkinci devreye Fener başladı. Kadıköy lik maçlan 

Ticaret Kanununun 361 ve Şirket nı • Beşiktaş ka.l61ne dayanan hücwn· :ilk maç Topkapı ile Beyoğlu~ 
u.mnamesinin 24 ve sonralcl maddeler! lar o kadar müessir olamıyor. Çün ıırıısında idi. Birinci devrede 2 .. 
mucibint-e HALI TASFiYEDE BALYA kü şampiyon takmun müdafaası galip gelen Beyoğlusporlulsr iJ<il" 
KARAYDIN MADENLERİ Türk Ano- çok gayretli, Neles aldırmıyor, . ci devrede 3 gol daha atarak rrı1' 
rum ŞirkeUnin bıssedarlan, •;;aiıdaJJ Beşinci dakikada Hakkı top ile 
maddeleti •örllşmek tızere, :ıe Mart ber her Jı:-'- . k L b" tan 5 - O galip çıktılar, KEMAN, KANUN. KLARNET, UT a -=Ye gırer en e ıp İ , 

2704 4 N 
iL _ Halk prlwı 1941 tarlhll Çarşamba ırünü oaaı on kurtardı. kinci maç Beylı:ozla Altıntuğ 1 o n:ş YAPRAK DASINDA birde fU"keUn Galalada, eski Şarap ll rasında idi Birinci devre goi"siJll 

• MADElll GUZEL BENDE - Halk ııarlcw. keleoi .ookaiında kMn Muro•"•e h·- - Beşiktaş oyuna tekrar haktın ol- .i 
~ - " başl dı F taln ...ı dl>- bitti. İkinci devrede Beykozlulr VAS.wYE, 80 zA,."YDE run 6 ci kaundaki mertezinde ,..pııa .. ma,.a a . enermıJUI j)J 

11 U.uu cak ADİ bls&edarlar heyeU umumi • zelme aliıimi yok. Sabahattin ve Şabahm ayaj!ile 
Terekeaine mablı:ememlzce vaz'ycd edilmiş bulunan Osman oğlu CURA, D,JIBUKA, ZİL yeshıe davet olunurlar. Onuncu dakikada Küçllk Fikre- gol attılar. Böylece 2 - O galip fi 

Bahadır bini Mahmudun gayrimenkul terekesinin açık arttırma ile sa- 270417 No ZÜRİYEMİN GtlYÜMLERİ _ DOğfuı havası ı- To<rlye memurlarmm ve mllra _ tin bir hücumunda Beşfktaş miida.. diler. Beykoz taknnında Kelle Jr 
Wmasınıı karar verilmiftir. • KAilF.NİN DALLARI - Dütün havu kip raporlanmn dinltnmesl. faası favl yaptı. Falı:at hakem bu J rahim de oynuyordu. 

1 - Üslı:üdanla Slnanpaşa mahallesinde Salacek iskelesi Karan- Derleyen : SA, İ 'f AVE ATAMAN 2 - 31İlkltAnun1940 tarihinde 1<aı- bariz penaltıyı vermedi, -----------" 
tına ıt0kağında eslı:i 28, 30, 32 ve ha len 24, 26, 28 kapı No. !arını taşıyan odilen ıa.ti;re hesap ve hi.IAnçoounı.m Oyunun umumi vaziyetinde blr TASFİYı: HALİNvı.: 
kigir ve üzerinde bir koridor ve yedi oda ve bir hala ve bir gusulha- 270418 No BEN YA1lhll! KALE ALTINDA- Düğün havası tuvlbl. atalet var. Fenerliler bir ft!yler Ilıca _ 1Ske1 e _ Pala" 
ne.si ve altında ilti göz kayıkhanesi bulunan gayri menkulün temamı • SARI IHZıN AY GU.."D l'EMEl'.1- D~üıı b.ıva ı - Şirketin tasfl:reye sırı, tarihi yapmak istiyorlar. Fakat neticesiz. 
ehli vukufça (1500) lira kıymet takdir edildiği. Derle:reıı: SADt YAVEK AT-""'llAN olan 25 Nisan 1940 tarihinden 31 İlk - Yirminci dakikada Küçük Filt- mutluk Demir y o ı ıJ 

2 _ hbu kayıkhanenin ittisalinde 220 zira miktarında arsa iken klnun ı 940 tarihine kadar olan devnı retin güzel bir ortasını Yaşar ka- T. A. Şı.rketı• 
elyevm eski 22, 24 No. lu ve yeni 22/2/940 ve 16,20 kapı numaralarını İ b 1 k h k hesaplarını ledvirlerinden ~ - ~ .. dı. stan u a veci, 1raathanecı" ve mevadı ı .-•··ıyan ve halen üstünde sekiz oda ve bir hala ve bir mutfak ve bir "" memur aruun lebriym. Yı"rmı· ikinci da'-""-.. a K"'"""" .liJ _, k .. A 1- """"' .... - 2f Mm 1941 tarihinde adi ıure>' 
gusulbane ve bir kiler ve iki taraçası ve iki koridoru bulunan kagır iki UU ıye Satmayan gazinocular cemiyetinden 4 

- Bir müraldp ııı:r!nl ile llcntlnln Fikretin güzel bir şütü direğe çar-
göz kayıkhanenin terekeye ait nısıf hissesi tama.m.ının kıymeti (1900) . . . . • tespiti. pıyor. Fener böylece bir golden toplaaacak hinedarlar heye# 
lira terekeye ait n!S%f bis&esi ise (950) liradır. . Cemıyetımızın 1940 Y.11~ muame ı~t ve hesabatının tetkiki için 23/1/ Ticaret Kanunumın 371 inci maddesi oldu. Bundan aonra sarfedilen bu- umumiyesine davet 

3 _ Satış 27/3/941 tarihine mü sadil perşembe günü saat 14 den 16 941 tarıhınde toplanm~sı .ılan edılen umumi heyet içtimaında ekseriyet roucibince bu içtimr.o lsUralt elmelt ı.- tün gayretler neticeyi değiştir- 1" 
ya kadar Üsküdar ikinci sullı hukuk mahkemesınde yapılacaktır, Kıy- hasıl olmadığından ıkıncı toplantının 21/2/941 cuma gWıü saat 10 dan tc:yon hi-.ırlar hamlli bulundulı:lan ı medi. Ve maç ta böylece (1.0) İs- Tlca:rel ~ununun 381 

ve Şlrtet .,;ı 
meti muhaınmenelerinin "'o 75 ini bulmadığı takd;rde en çok arttıran- 'ı 12 ye bırakılmasına karar verılmı ştır. J hase sonetlerlnl topl3ntı Kliııünden en 1 t b 1 ••m ı·yo 1 besil amııameointn 23 ve eonrakl madd<''ll" '' · C lt k ti !ı .. . az bir hafta evwl şirketin Gal ladakl an U ...-·P nunun ga e e mucibince, hail tastı:rede Ilıca - isi<•_,. 
lann taahhütleri baki ~a~ak. şarti le müzayede on beş gün temdit olu- j eınıye e ·ayı 1 esna mızın. hu~ıyet l'ii•daıılar!le birlikte .. 1940 a sona ertli. Palamulluk Demir:rolu T. A. ŞirkOtIY 
narak 7/4/941 pazartesı gunu saaı 14 den 16 ya kadar ikinci arttırması yılı hes~.bat ve mua'?elatınıı; t~tk~ kı ıçın yukıırıd:ı gösterılen 1:Un ve Merkeiliıe :rotırmaları lhımdır. * blaaedorluı, apt>dalc.i maddeleri ,~' 
yapılacak ve o gün en çok arttıran lar uhdesine ihaleı kat'iyeleri icra lsaatte Turbe - Babıiılı caddesındekı Esnaf Cemiyeti ri bınasında cemi- Her hissedar, içtim•• liren diler blr 1 -"--~ A---, •• ••-rı 1941 •-ribll C"_. 

k · d h b ı ı ı hisaedan tevkil edetıilir. stanbulspor Gal t · ...... ~ ~ - - ~ k:.lınacaktır. İhale bedellerinin azami bir hafta içinde mahJ..eme vez.. ,yet mer ezın e azır u uruna arı i an olunur. . - a a- tamha &ünü oaaı - lirk•tln Gel•,,. 
oesine yatınlması şarttır. Aksi takdirde müzayede bozularak bundan RUZNAME: Mesai raporu· Hesabatın tetkiki ve idare heyetinin Hısse ıenetlerlnln yabnldılma dair sarayı 3-0 mağluA p ettı• da eold Şarap 1ske1ea1 ooka&ında l<.,. 

1 k 
· · "- !da h ti de d l!r t . ·1 · · b-~ . j mail müessesat tarofından V'Orılen ve - ti' basil o aca zarar ve zıyan ve fark \'e faız ve masraflar bili büküm on- ıurası - re eye n n "~iŞ ırı rr.esı ıca ruen m•fınm yerme yem- . . . . . Muradi;re hanmın 6 ci katındalcl ~I 

dan taıımin ettirilecektir. den seçim yapılması - Dilekler. sıkalar hısse senedi &il>i lelikkl ve U- Milli küme:re _.ıerı talıaklı:uk et- lı:ezhıde :rçıı-k ADİ hiaedaraD ~ 
• S t h d r · d" M" _.,_ . . . !--------------------------- bul olunurlar. rııiş olan bu iki 1akımm ;rapacatı moıç .. - a ış e e ı peşın ır. uzay.,...,ye ıştırak etmek lstıyenler kıy- ehemmiyet itibarile hiç ele qatı aa;rılo- iti mumlyftİDe davet olunurlar. ~"" 

meti muha:ınmenelerinin % 7,5 nisbetihde pey akçesi vermeleri 15.zım- Meşhur 5 j N G E R Saati eri istanbu.
1 14 Şubat 1941 ınaz.dı. Genç İ.slanbuJ.ııporlulann Go.la • ı - Tuti711 memurlan ve m111"""" 

dır. Rüsumu tellaliye ve (20) senelik evkaf taviz bedeli ve ihale pulu TASFiYE :MEMURLARl lasara7 karşısında da mııvaffak olacU:- raııorlarııwı dlnWımeıı1. 
müşteriye ve müterakim vergi ve rüsumu belediye terekeye aıttir. Hiçbiı: zam gi:rınekıizio eski fiyatlarla !'e:rzl Ta:r, G. Fotıadi, A.. Hazan lan umuluyordu, ~ - Si XAnunuevvel 1940 tar~ 

5 - İşbu gayri menkuller üzerinde tepuca müseccel ve gayri mü- satılm:ıktndır. !)İ "GEfl aaatioio kalitesi, Ovun Gaiataara:rm hüoumlle blıala- ımt'edilen biUD~ ve ~---pJarm -dı. Derhal bu alclDI durduran San-il - ~ -
seccel hak sahibi olduklannı iddia edenler varsa ilan tarihinden itiba- yfiksek, mübavaa f~raiti faydalıdır. J"llhW•r mulc.abil taarruı.a ıeçtıler. ve bL ,ı 
ren (20) günden evvel evrakı müs b'teleri!e mahkemeye müracaattan pep aatl Kro...cı.,. arn..,. rıuıtazı Z% Ura Galalasanı:r lı:al..ı te1ı1ını.r e<:çinnej'e 1 - Şlrkeltn holl adi) eye ırtnJiJI , 
liızımdır. Aksi halde tapuca müseccel olmıyan hak sahipleri satış pa.. • • Cell<l<n • • 28 • başladı. Haziran 1940 tarihinden 31 Kinunu~ 

~AKViM 

rasının payla~asından hariç tutulacaklardır. • • Kromba • • Çok - zs • Sekizinci daldkoda Galaluanı:r ta • ve! 1940 tarihine Jıaclar olan ınO ll" 
ti - Daha fazla malfunat almak istiyenler mahkemenin 941/104 No. • • Gianıit • • 30 • lesl karlflı. Müdafiler topu uzakla_.tı • eufmda slrkel bftaplannı tedviri•' , 

ŞUBAT 1941 
PAZARTESi nunadılar. Bu !ll"Slll> k11ÇU'mJ7an latan- ·-" 

ıu tereke dosyasına ve gayri menku ileri görmek i.stiyenler de içındcki- Ucuz saotler h-- iki tasarrufu t...mln eımu. S:uılln ka- bulsporlular aai lçler!ıılıı cıııl< ..ııı bl ııO den dola:rı tufi;ye memurlarJDJJl ..-
!ere müracaat eylemeleri ve talip olacakların da •atış günü saati muay- liıeıi ,.Uk.s•k, mübayaa şenı;ı; faydalı oim;ıJıdır. Tür- tile ilk golü altılar. rt:r..ı. 17 yenınde Üsküdar ikinci sulh hukuk mahkemesinde hazır bulunmaları Jtıyede evs.ıfının yilk'<klııille ıöhrct bulan Si N GER (1--0) mağlQp vazjyele ®- Go.la - 4 - Bir mdnıldp la;rinl Ve ııcre~ 
lüzumu ilin olunur. 941/l<K saaUer; b!>tun faydaları c~mdir. -n:rWar 18flnDJf Slbl olduı.r. Y•P- lıoopill. 

lstanbul Çiçekçiler Cemiyetinden : 
Cemiyetimizin 194-0 )'1lı muamelat ve hesaba"bnın tetkik! içln wnu

ml heyet toplantısıı'un 24/2/941 pazartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar 
Beyoğlu Şişhane karakolu civarında Millet gazinosundaki çiçek mezat 
yerinde toplanılmasına karar verilmiştir. 

Cemiyette kayıtlı esnafımızın hüviyet cüzdanlarilc birlikte yukarı
da göo;terilen gün ve saatte mezk iır mahalde baıır bulunmaları ilan 
olunur. • 

RUZNAME: 1- Mesai raporu, 2- He~ııbatın tetkiki ve idare lıeye
tinin ibrası, l- İdare heyetinden değ4tirilme.i icap eden nı•fmın 
yerine yeniden "'Çim yapılmuı, .._ Dilekler, 

Çuııkü; dığer marka 1aaUerden ucuzdur tasarrufu le- malı lsledllı:lerl birkaç olun ı;ok alefll Bu loplanbda hazır bulunmak ı~ Ay 2 - Kasım 102 
mJn oder.. bir oyun oynıyan 1. Spor ml!dafaıwn- ve 00 0 on beıı hisse ııenedini ... ıe"", 

Çünkili ha1atınızda si.zı başka saate muhtaç etmez. da lanldı. ı11 
Ç 

·' be On ık· ~ •-~•- _,,_,,_ bir ~-- ftJ'& velı:lleten hamil bulunan blS' -k Va•ti Vakit Ezani 
Ur:ku; on ~ sene zurfında tamir parası vermeı.slnlz. ınu u.11..1u.A-.- ,,.~ .un"' ~ _ 

Bu fırsattan Lstifade etmek tsııyen taıra n'uşterilerımiz bt-delini posta va- _. -asında G, Sanıy kalesi karlllı. darlar Ticareı Kanununun 371 ncl ı.ı' ... d. •• d. 
ıı:ıtasiyle peşin eönderd.'ltlerlnde pusta (icreti ınralunıza aid olmak llxere aut F•ket İ. Spor mühacimlerl lopıı kaleye desi mucibince lıamilı buJundııl< -• 

~1tomac1ım. .~ ıröndorlhr. biDe emetlerlnl ~dan en a , 7 53 Güaq 1 07 , VaziyeU umuml;re ltibarilc oyuna .,ı< 
D i & ll A T : Sineer saatleri Iıtanl>Jld.• ;ralnu Eminönü mer!Jez!Mekl ma- hafta evvel lfrlceltn Galatadald Jll 13 28 Öğle Sarı - slyabWar bAklm. G. S•ray t.e -

tazamızda satılır. - İsıanbıılda şube,,,tz ,.oktur. nüı durgun. a:tne :r•tırnuı olmaları ıtwndır. .,.. 
SİNOE& SAATLF.n.i Ma~auw, İ.staııbul. Emln&ı!l caddesi No. 8. On dokuzuncu dakllcada i. Sparun Hisse oesıellerinln :ratınlmıt old1'11', 

6 42 
16 24 İkindi 9 39 

Sahip ve Batmuharriri: ETEM iZZET BENiCE 
Nqriyat Direktörü: CEVDET KARABILGIN 

cSON TELGRAF:ıt Matbaau 

18 46 
20 16 
6 13 

Ak.tam 
Yataı 

İmaak 

12 00 
1 32 

11 27 

bir bQcumWlda Kadir Osmanı ald•t.:ı - • dair mali mileuesat t.anııfından '~ııl 
ralc llclncı ıolü de attı. Şimdi vaziyet dlen vesikalar lıiue eeııedl lflbi ıe!V' 
(20) oldu. Fakat G. San:rU bir py-

w Jı:abul olunurlar. 
~~ 1 

i Sparun -lllıeJI alanlan devam edl İsta!>bul 14 Şubat 194;..s 
..... Otuz ll4:ilDell dalı:llıacla Mı.lnd dev- TASFİYE Jl4D(UJUJ" 


