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laketlerini mucip olur. 
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Mı -.apar '9tı,. 

Arn avutluk
ta 11 inci ordu 
mütemadiyen 
ric al ediyor 

Yunanhlar yeni
den 300 esir aldı 

Singapur'a da. 
Avustralyalı 
askerler ihraç 

ediliyor 

Vapurlara llarp 
gemllerl ve tayya
reler relakat etU 

At.ina 19 (A.A.) - Matbuat Na
zırı askeri vazıyet hakkındıı. aşa
ğıdaki beyanatta ibulwrmuşlur : 

Yunan muvafiakiyeti bütün Kanberra 19 (A.A.)-
cephede devam ediyor. Pogradeç, A vuıtarlya Baıvekil Ve-
neveli, MoSlropolıs, Tepodclen - kili F edden binlerce A-
Klısurn mıntakalarında ~k şid - vuatralyalı<!an mürekkep 
detli muharobeler olmu.ştur. kıtaatın Singapur'a ihraç 

italyan1ar, miıtemadiycn tak - edildiğini bildinniıtir. A-
vi) e almaktarlır. General Kavel - vuatralya kıtaabnı nakle-
lero'nun Yunan taarruzunu dur - den vapurlara İngiliz 

Proje için serbest 
bir müsabaka açıldı 
Başvekilotle.n yapılan bir teb

liğle Ebedi ~f Atatürk jçin ya· 
pılması mukarrer Anıt· Kabir pro
jesinin müsabaktiı baklanda bn· 
ıüne kadar yapılın!§ olan tetkikat 
n teşebbüs neticesinde bueüniln 
vaziyeti dolay.ısile uımlii dairesin
de beynelmilel ltir mWiabakanın 
1apılmasa imkan dahiliııde ıöriile
mediğinden yerli ve eeaebi :mii • 
lıendis, oaimar •e laeybltrqlar • 
:rasında serbest bir mü..abaka Y• 
pılmasına karar "erildiği bildiril
nıiştir. :Mü abaka l/ll/1941 tari· 
binde hitam bulacak n a1aka41ar
lar ve&.ikalarile anulaaUeriaJ ko
misyoaa •ereceklenlir. 

Gördesteki 
Heyelan 

6 O O evin tahli
yesi icap ediyor 
Gordesten lb dırıldi!,rıne göre 

lbir müddet evvel ba lamı.ş olan 
heyelan son gunlerde orkunç bir 
vaziyete giıımı.ş 'bulunmaktadır. 

600 ev ihey lanın tehd di altın
dadır. Bunların deıfüal tahlive e
dllinesi jçin al"lmdnr anakamlarn 
yen"den mürncaat olunmuştur. 

ourmak ~in. elindeki ibıitün aruv- harp gemileri ile lngiliz 
;:~!;~i .kullanacağı zannadelimek- ve Avuatralya tayyarele- { n g İ / f e T ede 

Klisura _ Tepedelen mıntakasın- ri refaknl ediyorlardı. d [ 
da, İtalyan} nn on tirinci ordusu, (Devamı 5 lncl ;,fada) 1 iaşe mad e eri 

(Dnsau 5 ln<.I ~lada) \~-.:_:!;,;;.ı;--....;;=•,...--......,~ 
------------ ç o k boldur 
Eski eşya satışı 
için yeni hükümler 

~~~~~~~-.. 
Paçavra toplayan, işlel}enler de 
eldiven ve gözlükle çalışacak I 

mel eşya ve paçavra ı marnış olan elbise ve paçavralarla 
~~la satılan yerler ve eşyalaTin; yenileri, temizlenmiş -

satan a~ilip işlenen yerler hak- lcrile bir arada •bulundurulmaları 
depô yeni zabılai belediye yasaktır. Dün; paçavra depolan 
kı~da atrıamesin bazı ihUküm- jçin de yeni bnzı hükümler kabul 
ta ıın ıınuştur. Dün şehir mec- olunmuştur. Bu depolar ana cad.. 
l~r ~ bul ve tasdik olunan bu deler banicinde ve \belediyenin mü
li;l.nc~ :meye göre müstamel eş· nasip .gördütrü mahallerde, müs -
ta nn ım:k için Belediyeden izin a- takil '.kfu?ir binalarda bulunaeaık-

ıyn sa mecburidir. Kullanı1rnış ve lardır. İçleri de belediyenin tayin 
ın.rnıısı . bh" . 1 henüz fenni tathir, te ırı yapı - (Devamı 5 inci Sa7facla) 

VAZİYETE 

UMUMi BAKIŞ 

Londra 19 (A.A.)- Röyter Lord
lar kamarasında l apılan bir mü -
:ıakerc esnaı>ında 5Öz öyliyen iaşe 
nazın Lord Wolton, İngilterenin 
iaşe vazi:> eti hakkında izahat ver
miştir. 

Zaruri havayiç vaziyetinden 
'bahseden Lord Wolton demiştir ki: 

- Eknıek boldur '\"C çok UCUZ· 

dur . .Ekıneiin :fiatı, sulh zamanına 
nazaran be.nıen hemen değişme -
miştir. 

En büylik zafımız hayvanlardan 
çıkan gıda maddeleridir. G~cn 
harpte, Bolaııdadan mühim mik

(Devamı 1 lııcl Sa1fa4a) 

Adliyeye veri
len iki muhtekir 

Alçakça 
ecavüz 

Balatta bir adam 5 
yaşında bir kızcağı

za tasallut etti 
Balatta Knraba ınahallesinde 

Kircçhane soluıgmdn 23 numarada 
ohıran Pnik Guııc;> mudd iuma
miliğc müracaat cdt'rck beş ya· 
şındaki torunu Melihn:> a komşu
larından iı,rnhiın tarafından te
cavüz edildiğini fiöyleın~tir. 

Meliha tnbibindli mua~ene 

ettirihni ev tahki ata başlanım • 
tır. 

--o-----

Londrada bir 
islim kültür 

merkezi 
ingWz payitahtında 
llir cami yapılıyor 

Londra 11 (A.A.)- Avam ka • 
marası, lngilterede bir caıni ve bir 
islim kültürü merkezi inşası için 
lüzumlu arsanın satın alınmasın
da kullanılmak ilzere hilk\imete 
ıa~ rimuayyen miktarda kredi •· 
çılması hakkındaki talebi, mür.a· 
kereye koymadan ta vlp etmiştir. 

l\luhafazakfır, liberal ve işçi par
tileri mümessilleri, hükftmctin bu 

(Devamı 5 inci Sayfada) 

Otobtlıtla Jaad de
m ı r ı brlaymca ••• 

Gürültülü bir toplantı 

Berberlerin kongresi 
çok mOnakaşall oldu -İdare hey'etine yapılan hücumlar - ondü

le makineleri derdi - traş ücretlerinin 
arttırılması ve mektep meselesi 

Mangalın yanın
da uyuklıyan 80 
yaşındaki kadın 

Entarisine ateş s,ç 
rıyarak muhtelif 
yerlerinden yandı 1 

d:uılarındnn alınana para ile tc in o
lunab lmıştir. clkrbcrlcr Mckt.c i> a
çılması icın seçilen komıtcnfn hiç top-o 
lanınadığını Reı B l\'!usla! Tu lııııı 

eçcnlcrdc bir bcya tı ile ll tU. 
Halbuki b z t.Gplandık. k-
tcp ıçln 25 ~r kunıi nluunasınn 
'1crdik. F ~at :ıf mürnkıbı 

Yüz vern1i yen 
sevgilisini yara .. 
lıyan genç! 

Genç aşıkın arka
daşı da tabanca 
ile birini yaraladı 1 

Ev..clki gece Tnrlab şında iki kişi
nin y 1 nmoslyle netkelPncn b r h!'ı
dıs oln u tur. 

1 enışchlrde oturan Must.nfn tsmln
d bir genç Tarı. basındn Duyu Kr
lnngıç sokagındn 26 numnr d t r o 

1lsküdarda Hacıhesnahatun ma· 
hallcsinde Kirişçi sokuk 10 numa
rada oturan Ahmet kızı 80 yaşın· 
da Nazire e'\•de kimse yokken nıan· ! 
galın )anında '1yuklaınl) a bnşla
mı '\c mangaldan sıçrıyan ate lc-
entari i tutusarak nıuhteli! l er • t sevgıllSindl'n yüz bul m 
]erinden oldukra h · tl' _ 1 ını gucünü b r kıp Kntlnanın pr ine 

;\ c emnuyc 1 u 1 d~ n ıustatıı nihayet C\V it ece 
rette yanmış 'c Haydarpaşa nü· :ynnm b r rk da ylc T. rl d n 
mune hastanesine kaldmlmJ.§tır. (Deunu G in ı )'fada) 

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

B UGG N 
.tüncü sahifede 

N anuk Kemal.. eserinden 
doğan munnkaşa rnünnsebetile .. 

Yu uf Ziya Ortaçın Necip 
Faul Kt akiireğc cevabı .. 
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varidatı Dftletkapısı ! Şehir hastahane-
Belediye 
yardımı .ıa.,oaya ve Sovyetıe~e 

OBURLUK 

BAHSi 

Bir gazetede hkra yazan 
arkada§, şöyle diyor: aNeali 
tükenen bir mahluk: Obur!» 

Bilmiyorum, hakikaten, o
burlar azalmıt mıdır?. Vak
tile, bir tepsi baklava, bir ku
zu yiyen insanlar Vlll'Dlll ! 

Böyle tiplerin azaldığına 
bakarak, lttihamızın kapan
dığına hükmetmek doğru de
ğildir. Oburluk, insana et J'&• 
pardı. Şimdi, Bob • Stil mo
das1 çıktı, çıkalı, herkes in
celmek, kamburlqmak me
rakı ile, iki lokma ekmekle 
ckifah nefu ediyor. 

MIKl'NIN 

ZARARLARI 

Bir muharririn iddia etti
ğine göre, sinemalarda gös
terilen Mikiler terbiyevi nok
tadan, çocuklarımız için çok 
zararlı İmİf ! Hayale daya
nan bu hokkabazlık yerine, 
aklı selime, mantığa daya
nan K.arağözii ikame etmek 
lazım imiı! 

Bizce, Miki, daha evvel 
paraya dayanıyor. Ç~cuklar, 
buldukları parayı sinemaya 
veriyorlar. Asıl, bunun önii· 
ne geçmek lazım! 

BAHARDAN 

BIRGUN 

Evvelki gün bava ne ka
dar güzeldi?. Adeta, Bahar· 
dan çalınmıt bir gün.. Geniı 
ve temiz caddelerde, biraz 
yürümek, dolaşmak arzusu

na kapıldık. 
Yolumuz, Sultanabmet 

Parkına diiıtü. Ilık bir giineı 
vardı. Ağaçlar, nerdeyse to
murcuklanacak, Yetil filizler 
l,cendini gösterecek, bademleı: 
çiçek açacaktı. 

Bir aralık, rastladığımız 
bir dost: 

- Ne güzel hav~ d!'iil 

Pi~ dedi .. 
- Evet .. 
Acele, acele kO§uyordu: 
- Nereye, yahu, dedik. 
Şu cevabı verdi: 
- Üç aydır aoba borusu a• 

rıyorum, bulamadım, bir yer 
de ucuz var, diye haber ver• 
diler, gideyim de, ıuna bir ba· 
ka11m •• 

KARI KOCA 

KAVGALAR! 

Karı kocanın neden kavga 
ettikleri~i tahlil eden bir iç
timaiyatçı, bayanlara ıu ta"t'· 
aiyelerde bulumıyor: 

- Erkek, akıam e"t'e gel
diği "t'akit, itinden yorgun 
dönmüştür. Ona surat etme
yiniz. Üzmeyiniz. İıtediği 
her §eyi yapınız. Onu dinle
yiniz, fakat, uzun ıeyler an· 
latarak, ona dinletmek kül
fetini vermeyiniz.» 

Belediyenin et nak
linden karı 2 O O bin 

lirayı buluyor ! 
Belediyenin et nakliye işinden 

temin etti,ği varidat gittikçe art
maktadır. Geçen yıl ıbelediye,.e bu 
iş 180 bin lira safi wridat getir • 
~tir. Bu yıl 200 lbin lirayı da ge. 
çeceği anlaşılmektadır. 

Belediye reis muavini B. Lütfi 
Aksoy her semte et revziatının en 
seri bir şekilde yapılmao;ı için et 
nakliye vesaitini muntazam bir 
programla takviye etmektedir. Bu 
suretle .84 lbin lira sarf.olunarak 
20 munbızam, sıbhi kamyon yap -
turt.lmıştır. 

YENİ 'BİR MOTÖR 

Yakında büyük bir ımotör de 
Haliçteki atölyeden rlenize indi· 
rilecektir. Bu motör J3oğaziçine et 
nakliyatına tahsis olunacaktır. İh
tiyat olarak da her gün 1 motör 
me>fuahada lıekliyecektir. 

Yeni can kartaraa 
arabaları aatıa 
alına mı yer 

Beledi'Yeye yeniden 3 can kur -
taran ot.oroolbili ile 3 nakliye ara. 
bası alının aısı .kararlaştı.rılmlştı. 
Fakai\ ..ı.Mmi en<ıiimen, ahvali ba
ztta ıdolayısile :bunların teminine 
ınıldıı göreıned"iğinden tahsisat -
Iannı yeni mali yıl ihütçesine koy
mamıştır. 

Eğer bu imkan bulunursa yeni 
mali yıl bütçe<;inin •motörlü vesa
it ınü:lıayaası• faalından alınabi -
lecektir. 

JlfJÇOB BABEBLEB 

TlCARET ve SANA.Ylı 
+ İngil tereci en memleketim.ize geti

rilmiş olan tenekelerin tevzii için Ti
caret Veklilctillce hazırlanan talimat

Çeşitli devlet dairelerlııe, yahut, 
devletle alakalı bir takını ticari 
ve iktısadi müesseselere sik sık 
girip çıkan bir arkadaşım var. Çok 
gezmiş, çok görmüştür. Dolayısile 
çok bilir. 

Bu ıırl<adaş, ne zamımdır, ben· 
den .biışeyin yazılmasmı ister. 
Yorgun olduğu bir akşam, geçen· 
lerde bir gün, yine, bana uğramış, 
bir.kahvemi içmeğe, beş on dakika. 
hoşbeş etmeğe ge~ti. Şmıdan 
ı.-dan konuştuktan sonra: 

- Yahu, yaz şunu Allah aşkına., 
dedi.. Ya:z ki, içim rahat ebiin.. 

Dostumun ifade şekliyle mese
leyi anlatmak, sütunumun hacmi 
dışına çıkmak olur. Ben, kısaca 
anlatıvereyim: 

_ Bizde bir devlet dıuresini tef-
' riş etmek için bir prensip yoktur. 

Bir bıl.imatname ,bir nizamname, 
bir esas var mıdır, bilıniyoruın. 

Türlriyeyi dolaşınız. Çeşitli daire
lere girip çıkınız. Her dairenin 
möbl kıymeti, başkadır. Devletle 
münasebeti olan ikt:ısadi, ıt:icari 

müesseselere giriniz, daha bam • 
başka bir hava vardır. Filan dai
renin eşyası lükstür, yani müsrifa
nedir. Filan daireninki makuldür. 
ötekinin orta hallidir. Filancrmin· 
ki pek fakirdir. Bir diğerinin ise 
ayıp olacAk derecede zavallıdır. 

Yahut, ayni Vekalete ait, filan 
müessesenin eşynsi harikuladedir. 
Çünkü, onun başında bulunan mü
dür, lükse, eşyaya merekl.dır, ne 1 
yapıp yaplDlŞ, tahsisat koparmış, 
dairesini döşemiş, dayamıştır. AJ· 
.ni Vek&kte ait Iililn daire~in möbl ı 
vaziyeti acınacak haldedir. 

Bütün bunlarm sebebi nedir?. 
Bütün bu eşyıının parası Türki

ye Büyük Millet Meclisinden ah
nırn tahsisatla temin edilmiyor mu? 

Devlet daireleri için bir möbl tipi 
kabul etsek, ve her yenle ayni mli
tevazr vo ıruUrul aynı muhafaza 
ebneğe çalışsak. .• 

RESAT FEYZi 
name alakadarlara verilmiştir, Dün!-------- -----
tevziatı organ.ize etmek maksadiyle Jki 
Mıntaıra Ticaret Müdürlüğünde bir 
toplantı yapılmıştır. 

+ Dün :JE'hrimjzden 300 biıı liraldc 
ihracat yapılmı§tır. 
+ Almaııyaya barsak, balık konser

vesi. deri, balmumu, paçavra ve J:>eT• 
nir ihraç olunm\lflUr. * Altm diln 282 irurU,ilaıı 280 kwıı· 
aa düşn~tür. 
llUTEFERRllC~ 

+ Şilep sc!erleıinin tek elden ida-
resine yakında başlanılacaktır. * Taksimle Valıdeçeşmesinde otu
tan Meliha isminde bir kadın diln ye
miş soyarken elindeki bıçak düşmüş ve 
eline saplanıp yaralamıştır. 

+ Geçenlerde, Anlel adında bir ka
dına Jillrtaj yaparken çocuğunu düşü

ren Tünelde, kadın doktoru &tip ile 
Jı:endisine kürtaj ;yaptıran kadın Birin
ci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 

tevkif olunmUJiaıılır, 
Evrak Dördilncü Sorgu Hii.kimliğinQ 

teslim olunm~ ve dün maznunlar tah
li;ye edilmlşi1'rdir. 'l'allkikat ıayrimev
lruf devam edecektir, * İnhisarlar nakliyat işlerinde çalı
şan hamalbaşı MusUüa dün Salıpaza
rı. rıhtımında çalışırlren dalgaların te
siriyle denize yuvarlarunışsa da kurta
nlınıı;tır. * 23 Şubat Pazar günü için, Kadı
loö;y Halkevi tarafından boks müsaba
kalan tertip olunmuetur. 
+ Elektrik, Traınva;y ve Tünel İda

relerinde ücretle çalışan müstabdemle
riıı maaşlannm peşin verilrnesl Sebir 
Meclisine tekill olunmuş ve tek1it !et
kile için encümeoe hava~ olunmuştur. * Adliyenin gümrük biııwna taşı
nacağı bakkındaJrj haberler tee,.,-üt et

Kızılay memuru 
tevkif edildi 

Kızı1av merkezi umumisi mu -
hasl'lbe ~esinde müstahdem iki \ 
m.emunın vezne evnlkı. üzerinde 
ta!lırif ve sahte senet tanııiııni •mı:e- j 
tile Qıir miktar parayı zimmetlerine 1 

geçirdikleri tetkik neticesi anlaşıl
m'<!Sı üzerine C. Müd<k!ıuıınumili -
ğ;i.ne tevrli. edilmiş ve her iki me
mur da tevkif edilerek hakların • 
da taki!bata başlanmıştrr. 

sunu öldüren gemici Hüseyini.n m~ 
kemesine dün 2 inci Ağıroezada devam 
olumnuş ve m!lddciumuml Hüseyinin 
18 ;yıl hapsini istemiştir, Dava m!lda
taa ve karara kalııuştır. 

+ Belediye Koopcrati!i Müdürü Sa
mlh kooperatifin piyasadaki sade yağ
larının mahlüt olduğunu tekzip etntiıl 
ve Sı.lılıat Vei<Ai1'tincc tahlil edilip ruh
satname al= bulunduğunu söyle
ıniş\ir, 

MAARiF, ONIVERSITEı 

* Universilede bir Büyült Adamlar 
Galerisi hazırlanın.akta.dır. Edebiyat 
Fakültesi Namık Kcmal'in Abdülhak 
H3midin. Ali Şir Nevai1.nin, Fuzulinin, 
Mehmet Aki'fin resimlerini yaptırtmış 
tır. Na.mık Kemalin ayrı.ca bir büstü de 
yapılmaictadır. 

Di.(er fakülteler de resimleri gale
riye konacak büyük adamlan t@sbit et
miye b~laıruşlardır. 

+ Universite Şair Namık Kemal 
hakkında büyük bir eser hazırlamak
tadır. 

1 eri için tahsisat Bu yıl hangi teşekkül 
ve cemiyetlere para 

verilecek? 

Yaza.o: Ahmet Şükrü E.S111Efl 

Belediye Haziranda hastaha
nelerin tahsisatını arttıracak 

Belediye reisliği, hazirandan iti
baren şekrimizdeki muhtelif te -
şe<kküllere yapa.cağı para yardım
larını teSbit etmişt.i.r. Buna göre 
edri tarihi eserleri konmı.a encü. 
menine 500 lira, Topkapı fikara -
perver cemiyetine 1000 lira, kanta:r 
memurlan eytam ve eraıınili. tekB
üt aidatına yardı.ın: En kıısa bir za
maruia bunların maaşları niSbetin
de tasfiyeye tabi tutmak için IŞbu 
tertibe fQZl.a tahsisat konulmak 
kaydile ıbu sene i.çin 2000 lira ve
rilecekrtir. 

Şehrimizde sıhhat işlerine ıbü -
yiiklbir ehemmiyet veren Belediye
reisliği yeni mali yıl 'bütçesile şe
hir hastaneleri için koyduğu talı. 
sisatı arttırmıştır, Bu meyanda 
Anadolu ciheti can kurtaran mer
kezine 50 şer lira ücretli iki basta 
bakıcı alınacaktır, Sari hastalıklar
la mücadele için bütçede 15 <l>in 
550 lira ayrılmUjtır. 

Üsküdarda Zeynep Kamil do • 
ğum evine 40 lira asli maaşla bir 
çocuk miltehassısı alınacak ve em
razı zühre"\'iye ile mücadele için 
113 ibin lira sarfolunacaktır. Şeh
rimiz beediye hastanelerindeki 
doktor, memur ve müstahdemlere 
de 1941 mali yılında maaş ve ücret 
olarak 1 milyon 49 'hin 669 lira ve. 
rilecektir. 

Şehir lhastanelerinin i.şlerinin 
fazlalığı ve kıdem müddetleri de 
nazarı dikkate alınarak haziran • 
dan itibaren ibını dokix>r ve ecza
cıların maaşlanna zam da yapı
lacaktır. 

Haseki ve Beyoğlu 
hastahanelerinde 
Hmıekl hastanesinde kıdem müd

detlerin:i ikmal eden dahiliye. ku
lak, boğaz ve !burun, cildiye, ço.. 
cıtk hastalıklıerı, asaıbiye mütchas
sıslarile operatörün ve dahiliye 
polikinlik şefinin 70 lira olan ma
ruıları 80 ner liraya ve marazi t"§
rih mütehassısı ımaaşı 60 !ıradan 
70 liraya çıkarılmış ve rontgen 
mütehassısırun 90 liralılk ücreti 80 

lira maaşa tahvil edilmiş ve 25 er 
1.ira maaşlı iki ec'Lacının maa)!an 
otuzar liraya çıkarılacaktır. 

170 lira ücretli <hariciye po!ikin.. 
lik şefine de 210, lira veril.,......k ve 
20 lira bir ha.deme kad.rodJ>'l ih
raç edilerek yerme 40 lira ticretlı' 
bir karantinacı alınacaktn 
Beyoğlu hastanesinde dahiliye 

mütehassısı asli maaşı 70 liradan 
80 liraya çıkarıl.:>cak ve 25 lira üc
retli bir hademe almacaktı.r. 

Ce rrahpaşa 
hastahanesinde 

Sertabip B. Esadın idare ve ne
zaretile şehriımizin en müte1'3mil 
bir hastanesi haline gelen Cerrah
p~ hastanesinde kıdem müddet
lerini ikmal eden bevliye, lfı,bora
tuvar, dahiliye ve röntgen rnüte -
hassısı maaşları 70 liradan 80 li.. 
raya ve 60 lira maaşlı teşriJıi ma
razı mütehassısı maaşı 60 JiI'adan 
70 liraya ve 40 lira maaşı olan cil
diye mütehassısı maaşı 60 liraya 
ve baş eczacı maruıı Hasekideki ve 
teşkilat kadrosunda:ki esasa müs
teniden 35 liradan 60 liraya ve 25 

lira nıaruılı ıbir eczacı 30 liraya ve 
diş taıbibi ücreti de 75 !im.dan B5 
liraya çıkarılacaktır. 20 liralik bir 
hademe çıkarılarak yerine 40 lira 
ücretli :lıir ıkarantinacı alınacaktır, 

C<!rrahpa~a hastanesine ilaç ve 
lkimyevi ecza alınması için de büt
çeye 4000 lira fazlasile 22 bin lira 
ayrılın~, Röntgen masrafına 7000 
lira konulmuştur. 

Bütçede İstanbul fuan masrafı 
olarak 1 lira konuLınUljtur. iMuaL 
timler yardım sandığına 250 lira, 
belediye memurları cenaze yardım 
sandığına 500 lira, Yeşiliiy cemiye
tine 300 lira, Esnaf hastanesine 
5000 lira, İs tan'bul barosuna eski 
seneler de dahil olmak üzere 94-0 
bütçesine 3000 lira vazolurunu - -
tur. Bu 'kerre 1000 lira noksan.le 
2000 lira verilecektir. 

Haliç vapurları i.şletrnesine yar
dı.m: Buranın vaziyeti gelecek sene 
de tevazzuh etmediği takdirde am
me hllnıetinin teahlıurdan vika -
yesi maksadile ve icaıbınrla yardım 
ya'Pıla.bilmek üzere 1 lira aynen 
konulmuştur. l liradan maksat 
.bütçede fasıl açmak<tır. Şehir mee. 
!isi kararile bu fasıllar icabında 
arttırıla.bilecektir. 

Belediye muhtaç ve
remliler yardımını 

çoğalttı 
Belectıye reisliği sanatoryom • 

lara yatırılacak ımullıtaç verem -
iller için tahsisatını arttnımağı ka
rarlaştırm"}tır. 

c . . ) 
=..-::...'- ADLiYE ve POLiS--.) -

Bu fasla 1940 mali yılında 5000 
lira Urnnulmuşıken 1941 mali yılı 
'bütçesinde 7500 lira tefrik olun
muııtur. 

1 7. yaşındaki katil 
Istanbuldan 

genç neden 
kaçmış? 

Büyük Çamhcaya çam 
ve mazı dikiliyor 
thküdar mıntıı'kasının sayfiy<> 

mahallerinden olan Çamlıca tepe
lerinin çam ve mazı ağaçlarile a. 
ğaçl.andırılması hakkındaki ka -
rarın tatbrkine geçilmiştir. 

Piyasaya noksan Olçftde deri çıkaran 
bir fabrikatör muhakeme olunuyor 
Dün akşam geç vakit poli,;, !Mürl

deiumıımiliğe :lıbrahim Yaman is
mbıde bir delikanlıyı teslim et -
ıniştir: 

iBunun emniyet nezaretinden 
!kaçtığı iddia edilmektedir, Su! • 
tanahmet sulh birinci ceza hakimi 
sorgusunu yapmış w İıbraıhi.nı. Ya
man şunları söy !emiştir: 

- Ben katilim, 17 yaşında ha -
pishaneye girdiını, On sene yattım. 
Yeni çıktım. Hapishaneye g.irdi -
ğim z.aman \henüz çocuk olduğum 
için hayat ve ımaişet derdini henüı 
anlaımamıştun. Saçlı, sakallı ,bir a
danı olara!k seı'best hayata kavu
şurn:a şaşırclım. ZQngııldağa iş a. 
ramağa gittim. Madenler<le birkaç 
giin de çaJ..uıtııın. 

dağa gıdeylm. Üsküdar kaym!'kamlığı elinde 
Mahkeme, İıbraıhiın Yaımaru ser- bulunan altı yüz tane çam ve mazı 

best ıbırakmıştır. ağacı 'büyük Çamlıca tepesindeki 
Noksııo ölçülü deriler ! çıplak kısma dikilimeğe başlamış-
Yedıllmle K.az.tıçeşmede deri fail- tır. Bu ağaçların sulanması için de 

rikatörlerinden Raf.ail A vramın pi- Üsküdar Belediye arazazlerinin 
yasaya noksan ölgüde derı çlkar - kullanılınıası hakkında itmiyeye 
dığı iddia edildiği için mÜddeiu. emir verilmi.ştir. 
mumilik tahkikata başlamış ve lbir , 
Fransız mütehassısına fabrikanın Mutfakta yatırılıp bes-
derileri mesahalayan ma.1<iııe;ini 1 ·· t ı ·· ; ki 
tetlkik ettirmiştir. Bu ölçü maki- enen SU U ne er 
ne.si derilerin üstüne satıh mesa - Kısıklıda doktor ı~afu paşaya 
halarını tesbit e1ımekte ve satış da ait köşkte oturan bekçinin bura -
bu rakamlara göre yapılmaktadır. .daki meyvalı ağaçları kestiği ve 
Mütehassıs ölçü makinelerinin köşkün m~temilatından olan mut-

yüooe üç derecede bir hata yapa- faık kısmını da ahır haline ifrağ et-
bilece9ini de raporunda .bildinniş- tiği vilayete yapılan ş(kayetten 
tir. Ha1buki piyasada •bulunan lbazı anlaşılmıştır, Üsküdar belediye 
derilerde noksanın yüzde altıya !bayt.arı B, Kamil, Kısılklı kmniseri 
kadar çıktığı görülmüştür, Asliye B. HulU.Si ile diğer alirkadar me • 
altıncı ceza mah!kemesi dün lbu da- murlar mah.alline giderek 'kesilen 
vaya b2k.m1'j ve suçlunun avukatı. ağaçları te~it ile zab•t tanzim et-
mü.dafaasını yanmış ve piyasada ~!erdir. 

bulunan derilerdeki noksanların o Sütü alınan ineklerin modern te· 

ÜçJ,ii 11,akt, japonyayı, Alın:ıJl"ız 
yayı ve İtalyayı, bir hedef üzeri.O' Pe 
de toplamakla beraber, üç ortağılk i 
Sovyetler Birliği karşısındaki "~ ına 
ziyetleri biri birine benzememelı 'nı 
tedir, D " 

Fakat Uzak Şarkta japonya tr em 
rafından kurulacak yeni nizam tt,m.i 
şebbüsüoe karşı aynı vaziyeti afi .• 
nuş değildir. Bilakis Çine yardı"' mü 
da bulunmak sııretile yen! nizaıd11 
kurulmasına ehemmiyetli bir er cek 
gel teşkil etmektedir. Bu vaziyef va 
göre, üçlü mihverin iki ortağı. ftl m · 
manya ve İtalya, Avrupada İn~. ç 
tere ve Birleşik Amerika ile k•"rf 
karşıya iken, Uzak Şarkta japonı1)in 
İngiltere - Birleşik Amerika ~n n 
Sovyetler Birliği ile karşılaşın~, aç 
tadır. Fakat Sovyetlcr Birliği t,etr 
zak Şarkta Rirlc~ ik Amerika 1 

İngiltere ile işbirlii{İ yapmaklica 
da çekinerek müstakil bir yeni ırüt 
zam aleyhtarı siyaset takip ctnı<~ tro 
tedir . ttı" 
Şimdi japonya için en ~h~'._".'~~ 

yetli mesele, Sovyetler Bırlıgı ~ 
kendi arasndaki münasebetler•• n. 
diğer iki ortağile Sovyetler ar.ası~an 
daki münasebetlere benzer bır l' n 6 
kilde tanzim etmektir. Bir zanı•'ı"k 
tar, Sovyetler, japonyaya Uı•ın 
Şarkta anlaşma teklifleri yapııı~~r 
ta idiler ve bu teklifler daima l1rka 
pon bükiımeti tarafından redd~ ıp 
dilirdi. Şimdi roller değişmişl~n p 
japonya Sovyetlerle anlaşmak 1,/.gü 
lifinde bulunmakta, fakat Sovl ~ik 
ler bu a-ılaşınaya varmakta P ya 
istical göstermemektedirler. ıya 

japon Hariciye Nazırı Matsuol<':llı 
birkaç gün evvel, meb'usan nıe'na 
lisinde sorulan suallere cevap ~'ıl 
rirken aynı meclisin bütçe eııcJya 
meninde beyanatla bulıınurl;•;ıı 
japonyanın Sovy~tlerl~ ao.1,:ı:şıı1•~ ~ 
içın ciddi tll§ebbııse gırı1!ıgını Bı 
bu teşebbüsün ınüsbet netice •'n ı 

'f d' receğinden ümit.var olduğunu t 0
· 

lemiştir. Matsuoka, Sovyct 0'~iha 
• 110 IS kamlaı·ırun başlangıçta • J• ,11 

1 

hüsnüniyetinden• şüphelennıc~ lor 
olduklarını. fakat llloskovad•, 
japon büyük elçisile Molotof "':fet 
sındaki temaslar neticesinde b ,ıvl 

d - ı•'. itimat havasının lıasıl ol ~gı ıl .. 1 

bildirm~tir. Diğer taraf!.•? l 8 P ,ıl' b 
yanın Bertin bü iik elç.ısL de ı 
manyaya gitmek üzere Mosk0'' si ,.ar .ı· 
daıı ge<;erkcn, Almanyanm ta f 1 

sutu ile Sovyet - japon anl&Şl'ı 1JıY. 
sının tahakkuk edeceğine kan•\ . 
olduğunu söylcm'ştir .. B~!~k ;ıı 
çiye göre, Sovyetler Bırhgı. ıle ~ 
manya arasındaki münascbeıl,ııın. 
samimi olduğuna ve japony• d~ ıki 
AJmauyanın müttefiki bulull /n 
ğuna göre. japonya ile Suvyeil ıd 
Birliği arasındaki münasebetle! d'ı 
samimi o!malı<' ır. 1, ığ 

Anlaşılıyor ki bu sırada jaP 1
' 

Ya, Sovyetler Birlij:,•inin dost\tl~~a 
S ,·~un 

na pek ziyade muhtaçtır. ov.
1
, • 

!er Birliği ise japonyanm do>1l,''.. 
ğlına mıılıtaç değildir ve böyle J1 

b. . t o" verişli olmıyan ır vazıye e 4 
tüğüue göre, japonya Sovyet d"''- s 
tuğunu temin edebilmek için • ar 
bir paha vermesi lazımdır. Aln''/ 
ya Avrupada Sovyet dostluğ"1 
başkalannıu hesabına temiıı '.f ~ 

• 1 tu fn• Jlıi mege muvaffak o muş r. ,,, • 
b " h,JJ?l japonya, Sovyctlere uguu .

1
,-ru 

ne temin edebilir?. Ve yarııı 'f. 
do ne gibi teminat verccektir?;.;f'ş 

. . t' ' ,111 ponya Mançuryayı ıs ıyor. ., , , 
istiyor. Hindiçiniyi. Hindistan ~ıy 

• F"l" • d l•'c )Dl paratorlugunu, ı ıpın a a t'_ İyi amma, azizim. IÖZ din
liyecek nerede?. 

AHMET RAVF 

~tir. * Geçen ;yıl Fenerde eski nişanlısı ı 
Ay~ evine gideq ve kızın ennesini 
yaralanp Nazi! admda!ri bir kmnswru-

+ JnOı:ıU Ansiklopedisi hak!rmda tt- ı 
niversite Rektörü Cemil Bilsel'in reis
liğinde bir toolantı vapılmıst:r 

Blr gün askerlik ydklamamı yap
tırmak iQin istanbula geldim. Be
ni kaçalı: .gfui yaka1aıd.ılar. 'lfuzu • 
nırwza çLkardılar. Istan!bulda kal
saydım eçlıktan ôieeektiın. Benim 
iş ve ekmek sahlbi olımamı her.kes
ten ziyade polis arzu eder. İşsizlik 
insanları fenalığa götürür. Polis 
beni affPl~in. siz de seı1best hıra. 
lnnız da. lŞUlUn oaşına, Zongul -

derilerin :bazı yerlerinden parçalar sisatı havi a!hırlarda beslenmeleri 
koparılmak suret.ile hasıl olduğunu mecburi olduğu için mutfak bo -
iddia etmiştir. Da"'1 karara kal • şaltılınış ve bekçi tecziye olun -
mıstır. muştur. 

. . t' ıııı ıl Singapuru, herşeyı ıs ıyor. '!" d 
larda biikiıniyctini kurmak ~,a 
Sovyetlerden istediği yardun• d'F. 
kabil, şimdilik Mongolista0 j,J ' 
Sovyet nüfuzunu tanımıya ve tıl 
ki de Portartburda Sovyet!cre fi 
imtiyazlar verıneğe hazırdır'. ı• 
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BILLOR· KÖŞK 
BÜYÜK AŞK 

SELAMİ iZZET 

ROMANI 

- Hanımefendi diyordu, müsa
ade ederseniz size iki dostumuzu 
takdim edeyim. Pertev dayJ,.·· Ha. 
lis Adem .. , 

• Va ide hanım efendi• Ademe 
soruk soğuk baktı, 'bakışı kadar 
sol;uk bir selam vererek, 90nra gö
zü Perteve takıldı kaldı: 

- Dayı dediniz de aklıma bir 
zamanlar bizim fabrika ile alı§ ve
riş eden büyü kmanifatııra tüc -
carlarımzıdan Dayı Mehmet efen· 
iliyi hatırladım. 

Pertev Dayı güldü: 
- Babamdı dedi. 
Zehra doğruldu: 
- Ya!,, Demek siz Dayı Mehmet 

efendinin oğlusunuz... Allah rah-

met eylesin, çok mübare'k bir zattı. 
Sonra Perteve biraz daha dik

katli baktı: 
- Öyleyse ben sizin çocukluğu

nuzu tanıyacağım . 
- Tanırsınız hanımefendL Ku

laklanm elinizle pek eskiden mü
şerref olmuştu ... Ne de sert eliniz 
vardır hammefendi... Parmakla
rınız bir mell!lene kadar kuvvet
liydi!. 

Zehra köye geldi geleli ilk defa 
gülümsedi: 

- Hatırladım dedi, şimdi hatır
!admı! .. Er1kleri.mi çalan sizdiniz.. 
Sizi tekrar gördiiğ:üme çok mem· 
nun oldum, oturunuz. 

zebra yanındaki ilroltuğu gös • 

terdi. Pertev Dayı derhal oturdu: 
- Emredersjniz, fa:kat sakın ge 

ne kulağımı çekmeyın? 
Zehr• ciddileşti: 

- -Gene sizin iyiliğiniz için çe
kiyordum. O zamanlar pek haşarı 
olacağa benziyordunuz. .. Gördü -
güme göre çocukluğunuzda görün
düğünüz gibi çıkmamışsınız. 

- Bu da sizin sayenizdedir ... Ne 
zaman yasak bir yemişe el uzatacak 
olsam, kulağımda parmaklarınızın 
mengenesini duyup elimi çeker -
dim ... 

- Demek verdiğim dersler bo
şuna gitmemiş, bir işe yaramış .. 
iBabanızdan size hayli miras kaldı 
her halde.,, Har v.urup harman sa. 
vurmadınız ya? 

- Hayli. .. Hayli ... 

- Yazık ... Şimdi ne yapıyor • 
sunuz?. 

- Resim yapıp avlanıyorum .. 
- Karın doyurıqor mu bu? .. 
- Elbette ... Senede 'birkaç bin 

liralık iş yapıyoruım. 

- Hayret ... iBenim fabrika bana 
bu kaadr getirmiyor. 

- Getirmez ta1>il: siz çok paraya 1 
bir lokma ıkıımaş veriyorsunuz, 
ıbrnse az paraya ·bol bol boya sar
fediyorum .. 

- Şakayı bir tarafa bırakalım 
amma, demek sahiden bizde re. 
.sim para ediyor öyle mi? .. Eski -
den ressam olma'.k açlıktan ölmek 
demekti. 

- San'at eseri yapanlar için ge
ne öyledir, fakat ben ayni zaman
da dekoratörüm. 

- Peki buraya nasıl geliyor -
sun uz? .. Mesleğiniz sizi böyle başı 
'boş bırakıyor mu?. 

- Hatta zorluyor hanımefendL. 
Bir ressam, her ne olursa -0lsun ta
biatten ilham almalıdır ... Ben her 
yaz buraya gelirim, resimler ya • 
parım, sonra bu resimleri mec -
mualara satarım. Bazılan da de -
korasyonlarıma model olur ... Bil -
hassa köylerde 'beşer komedyasını 
seyrebmek çok faydalı oluyor. 

Zehra hanım başım salladı: 
- Beşer komedyası çok gülünç

tür, fakat çok kere de bu k<ımedia 
facia olur .. 

Zebranın dudakları tekallus etti. 
Alnt kırıştı, gözlerine kötü bir ifa. 
de geldi. Bunu farkeden Pertev 
dayı, bu ihtiyar kadının aklından 
geçenleri okumak istiyormuş gibi 

gözleri.ııi kadının gözlerine dikti. 
Fakat Zehranın gözleri ifade -

sini kaybetmişti, gene heykelleş
ıınişti. 

Bu sırada konuşmaları yı nda 
kaldı, Sabire hanun Lemanın şarkı 
söyliyec2ğini haber veriyordu. 

Leman piyanonun önünde ayak
da durmuştu, Afife parmaklarını 
tw;larda ge:ııdiriyordu. 
Lemanın sesi gene eskisi gM>i 

sıcak ve dolgundu, dinleyenleri 
teshir ediyordu. Ankarada Cemali 
büyüleyen ses hiç değişmemiştL 

Salonda derin bir sessizlik oldu. 
Musiki sevmiyenler, şarkıdan hoş. 
larunıyanlar bile bu sesle gaşyol· 
muşlardı. 

Leman susunca şiddetle al.kışla· 
dılar. Pertev Dayı coşmuştu, Zeh
ra hanıma eğilerek: 

- Ben dedi alafrangadan ne 
anlarım, ne de hoşlanırım, fakat 

Bayan Cemal Serzadenin sesi be-
ni sarhoş ediyor. 

Zehra dişlerini gıeırdahrken: 

- Bayan Cemal Serza.de de kim
dir? dedi. 

Sonra homurdanarak ilave etti: 
- Ha ... Bay.an Lemruıdan .bah. 

sediyorsunuz! .. 13en bir türlü bu 

kadının oğlımıun karısı olduğunu 

kabul edemiyorum. 

Pertev dayı merak ve tece&Süsle 
ihtiyar kadının gözlerine baktı ve 
bakarken bu sözü yalnız keıx.disinin 
duymadığını anladı, yanıhaşlann· 
da Afife duruyordu. 

Afife gülerek: 

- Amma ka'bul etmeniz Lazım 
dedi, artık çaresi yok.. 

Soı;ıra Pertev Dayıya döndü: 

- Bizim grup sizi istiyor, da • 
ruşacaklarımız var. 

Onlar uzaklaşırlarken cvalde 
hanımefendi· nin kulaklarından 

Afifenin sesi çınlıyordu. Bu ne 

küstah, ne terbiyesiz ıkızdı!. 
(Arkas& var) 

Ç .. a· "ç"' kat Mançuryayı, ını, unu il 
ve bütün İngiliz, Birleşik Atn~1

1 
ve Rotanda müstemlekeler"' 01 
ne geçirecek olan bir japooY~0 ı 
istikbalde Sovyetler Birliği iç•, ; -

··nı 
büyük tehlike teşkil edecegt ·df -
memleketin mukadderatını :, ... 
edenler pek iyi takdir etınelı iin 

ler. ilıf.rı 
Bu bnle göre, Sovycller ll ,ı• < 

ile jııponya arasındaki menI• ı S 
lerin telifi kolay değildir. !lf•"b~nc 
fih buna im.kansız nazari1° e ı _ 

d re< mak da doğru olmaz. Bu c 
1 

ı ı i 
tikrarsız vaziyetlerde devle. ,; (] 
damları uzak istikbalden ı!; lü, 
bugünü' düşünürler. Tarih~el' _ 
büyük ve en kanlı bir ınücJI ı~ loı 
başlamak üzeredir. AJınaola~şl' ın 
Sovyetleri japonya ile aıılnŞ ;~~ ~ 
icin tazyik ettiklerine göre' ıe~ 
• ·· ade 1 mal ki Sovyetler bn muc t•!~ 

arifesinde, Almanya ile 8~ ,şr' J 
!arı gibi, japoııya He de an •·· ~ ı 
vaziyetlerini emniyet a1fıll8 
makta fayda görülilr. 
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MAHKEMELERDE: c~ALK~ 
S. _ı k l k SUTUNU-J ınemaaa, aranı ta ----~-

geçen bir macera 
Kadın "Sarkıntılık etti!,, Delikanlı 
da "Halazademe benzettim,, diyor 

1 
niz değ~ti ... 

- Aman efendim, dedi, ben size 
bir şey yapmadım ki .... Nııaı.lsı • 
ruz?, demek de kabahat mi? 

- Onu orada konUfuruz! dedim. 
Baktım ki, sıvışmak kaçmak ~ 

tiyor. Elektrikle yol gösteren ıuat
mazele seslendim .. Z.aten hızlı ko
n~uyorduk.. Herkes de bize ba • 
kıyordu ... Bu da yaptığına pişman 
olmuştu. Renkten ıenge giriyor, 
kekeliyor, söylediğini, söyliyeceğini 
şaşırıyordu. Bir aralık, doğrusu 
acıdım da ... Fakat, aklı başına gle
sin de bir daba önüne gelene te. 
belleş olmasın diye vaz geçmedim. 
Sinemanın sahibi de geldi.. Yeıka
layıp polise lPslim ettik.. HJ.lA 
benzettim diyor. Bemın de ona ca
nım sıkılıyor .. Doğrusunu söylese, 
sarkıntılık için yanıma geldiğini 

itira:f etse, o kadar kızmıyacağım .• 
- Yani, size harfendazlık, sar • 

kıntılık etti .. Siz de davacısınız .. 
Oturunuz!. Siz söyleyiniz bakalım.. 
Bu iddiaya ne diye<:eksiniz? İşit
tiniz ya?. La.tatmış, sarkıntıltk et
m~iniz .. Sizden dava ediyorllll' ... 

Ev!enmek istiyenlm-, 
iı ve işçi arı yanlar, 
fİkiiyetler, temenni

ler ve mii1küller 

l:ı:diYaç Teklifleri 
+ Ynı;ım 45, kilom 72, slkletim 1,73 

tür. Sar,ıın, eli ııözlil,Yüm. ~·da yüz; 11-
1' iradını var. Ayrıca ticaretle de ınet
Culüm. 

Benimle harat birliii yapmak arzu 
eden bayruıda aradığı.m evsa.f: 

Boyu 'i<>garf 1,65, .s~leti en aşağı 75, 
yqı 25 - 35 olup renk mevzuu ilabie 
deği1dir. Yalnız her hususta t.aı.ip, &i
yinmeslın bilir ve ıni.lteuasip enôamlı, 
mua,,eret l.:a;·aidino vAkı:!, tuı· dejplae 
orta t.ahsilli, ev ve ye.ınek işJerind.eo. 
anlar ve bize engel olacak kiınset<i ol
ma.malı. Bir n.ilttar :;erveti ve 1t'Vi bu
lunursa müreccahtır. 

Tııiplerin Earllan ile bir fotoğrafını 
Son Telgrat Halk :ıUtunu 49~ adre.>inol 
göndermelerini rica \;.•Jeriın. 

+ 28 ya§ında.yun. Boyum l,70 Jı:i1om 
et tahsilim orta kimsem yoktur. Ser
beot meslek .>ı>hibiylm. mesleğim ol
dukça kazançlıdır. Ufak bir sermayem 
var, bu sermayemi biraz daha btı,..,üt
mek iyi bir lic;ııet yapabilmek iC1n bi
raz paraya ihtiyacım var. Hayat arlta
daşım c.lacak bcıyanın ~.a.aa paraca bJ
ru yardun etmesi l!ı.ı.llndır. Bayanın 

dul veyahut kız (l:ması ınevı 1 ıu OObit 
deglidir. l''akat ~·ıı olursa Q ,4lıa fazla 
tercih tderhn. Ahl.ikı gtı.zel n1aziai te-
miz, hassas, ciddl olmaaı ev if=.erini. 
bilinesi me?.!lleğim icabı olarak ara sıra 
bana yardlm etmesi lazımdır. 

Kendim iyi bir lerb:yeye sahlbim. io-
ki kullanmanı. Kabv" köşelerinde otu .. 
rup oyun oynan1aSJ.?u bilmenı. YcgAne 
ga) em bir aile y-Jva.sı kurmak.tu-. Ta
Jlplerin bUtiln ~craitın.i açık yaunala
rpıı rica edeı"im. J.o'otoğrat &önderiline 
anla~ılmadıgı takdirde iade edilecek.tir. 
Ciddi teltli!lertn Son Telıırat Halit ili· 
tunu N.Ö.50 rumuzuna yazılınıuıı mer
cudur. 

Gelen Mektu~lar 

Bayan Dikınen: Gaiıltadan - '" D. 
1: İstanbulWuı - Bayan Mar\i Deniz: 
Edirneka,pldon - Bay Şefilı: Bolova; 
Samatyadan - Bayan I.eylA S. 23: B&

yoglundan, İstanbuldan, Sirkecid<n, 
Panealhdan - 1812: Erenköyün<len, 
Beyoglundan~. B. V: Aksaraydan
Bayan N. A Tophane ve İstanbuldan 

Bay Deli.o: Malt.eye ve Beııktaıtan -
Bayan Anjel: Posta damıası okunmı· 
yan, istanbuldan, Pangaltıdan - ~: 
İ3tanbuldan - H. R. Şener: İstanbul
dan - G. B. Y. iO: Kadıköyünden -

Bayan Zeliha: Gallatadan - B17aıı 
Bursalı 111 İstanbuldan - B.,..., 1!ıL 
Uçan: istanbuldan 2 tane, Be7w.ttaa 
taahhüUü - S. H. li: Feneıdeıı - Ba
yan Nuran: Dünkü mok:tuplaruıua JJA

ve olarak Haydarpapdan., Hask:Oydeıı., 
.Eyilpten, ÇorJudan, İsb=.nbuJdan ;Jd ta.
ne - R. R. 77: -OJ>!t:üdpdan - Bo,y s. 
A: H - dün akşam mektubunuzu al

dılttıın 30nra Galat.adan ıelen - ııa
yan MU#killpesent: Yeniden İ•lanblıl
dan, Fenerden. Beyazıttlın - S. D 29. 

.S.,.•zıttsn - Bay E. S 61: Aksan~" 
dan - Ba:ran Uınlt: Matbaaya bırakıl 
ıruı, İstanbuldan - Bn;von Z. S ili' 
İsLanbuldan - Bayan H. B: Fatihten'. 
mektuplarınız vardır. L!rt!eo saaı; 15--
19 arasında aln1anız veya aldırmama 
mercudur. tlç gün içinde aldınlnuyu 
veya ndl'e.::.~erıne gönd.e.rHınek üzere 
pul yoHa•-ı 1 :co.ın1arın mektuplan sahip
lerıne iade, ;,ıhcs yoksa bildiri~ 

icap etınekı.edir. 
Bay S. '1'unı t;r. Dü.nkiı mcktubunuz::

le diln EyUuıe.ı gelen bi: ınektubunua 
bugün adr~ i lİ.t.P vollanm~tır. 

Açık KonUfma 

- Yine ne istiyordu? 
Naciye kıı;.aco: 

- Bilmem nınma, bu iş sarpa 
sarıyor galiba?. 

D<!di, ilave etti: 
- Benden ayrıldılı:tan ııonra.. 
- Ne vakit?. 
- İlk geldiii gün unını. 
- E;·et!. 

- İ.şte o ırüıı, doğru sana gelmek 
1 için Karar \'·ermiş, yürüınüş.. H.a«a 

evin kııplıiına kadar gelmiş. 
Kendi kendimi tutamadım: 

- E .. Nasıl olur bu?. 

Dedim ve dik dik ~iiziine bak
tım. 

- ı asıl olduğunu. nasıl "lacağı
nı bilnıeııı. Fakat, işte oldu bö:vle.. 

- Pelı.i • VolllllJ.i J:. ıı•ınn i\nün• 
deT. •Arkaa .,..., 

~ra:~ii' ı~fN7rt··: '\; ... ~ıı. .... '' Ji.~qıtı.:.nı~w. 
'ıi ;f.; :,Jj~fıl • , f,li~I ~,,.~ 
~m.ı:·t1Whiu~rı~ 

Ey· p otobats~erı 
hangi yaidaa 

geçfp vıtmelf 1 
Eıkiden kalma şöyle bir 

mıara vardır: 

Rakibin öh11~ine çare yoktur me.ıer 
Sultan Selınıe \ 0 ezlr o.la 

Y avm: Sultan Selim o de
rece aert bir Padişah imit ki. 
kim kenditine vezir olsa, bu 
makam:ı yük&elen zat, sevin
mez, bilıiki•, yas tutarmıı
Çünkü, aradan kısa bir U.· 

man ııeçer, en küçük bir hata 
üzerin~, derhal boynu vuru
hırmuı .. Padişah bir kene: 

- Boynun vurulsun! 
Dedikten ıonra, kurtlll' 

mak kimin haddine! lıte, a 
:ı:aman, aralarında rekabet bu 
lunanlar, biribirleri için, Y ..,_ 
vuz Sultan Selime vezir ol
maaını temenni ederlermifl 

Raki:-, bir kere Yavuza 
vezir oldu mu, it tamam, de
mektir. Bir müddet sonra, 
mutlaka kafa.11 vurulacak! 

Şu, Eyüp otohüaleriyle, 
Haliç vcpurlcrı araaındr.lri 
rekabet, bana, bu eski mııraı 
hatırlattı. Yalnız fU'a•;m he
men aöyliyeyim ki, Allah, 
Haliç vapurlarına da, EyüP, 
otobüılerine de uzun ömürler 
V!'nin! 

Fakat, b':lna raıimen, bu 
iki nakil vaııtau lC§ekkülü a· 
ra11nda, rekabet, bitmez, tü
kenmez, veaaelfı.m! Son gün
lerde, bu rekabet, o kadar 
ciddi ve sünün mevzuu olan 
bir meaele haline geldi ki, 
Hüıeyin Cahit Yalçın üstadı
mız bile, bu bahae dair bllf' 
makale ya:ı:dı. 

Eıki iddia fU: Haliç va
purları, Eyüp otobüsleri yü-

zünden ziyan etmektedi?. 
Vapur idareıi, ııeçenlerde, o

tobiUlerin ıüzerıri.hını değif· 
tirtmek iatemit. fakat, bele
diye kabul ebnemit . 

Otobüılerin fU yolu taki
ben Eyübe ııitmeai isteniyor: 

Eminönü, Mercan, Beya
zıt, Fatih, Çarıamba, Balat, 
Eyüp. 

Bu uzun yol, ııözönüzün ö
nüne ııeliyor mu?. 

Bizce, bu yol dahi kısadır 
vo fazla bir ite yaramaz. Ol
du, olacak, otobüslerin yolu
nu biraz daha uzatmalı, me
ıela, ıöyle bir güzergah ta
yin e~eli: 

Eminönü, Sultanalımet, 

Beyazıt:, Aksaray, Yedikule, 
Silivrikapı, Topkapı, Edirne
kapı, Rıımis ve Eyüp. 

Eğer, bu yol takip edilir5e, 
Eyüp sakinleri, hem eğlence· 
li bir gezinti, hem, küçük bir 
devrialem seyahr.~i yapmıı 

olurlar. Üstelik otobüsLr, 
bir çok çarşı pazardan geçe
ceği için, yolcular, bol bol a· 
lıt verit yapmak imkanını da 
bulurlar. 

R. SABiT 

Birimizin DE 
Hepimizin 

Yedi kule - Harbiye 
ırasında tramvay 

işletil esi lazımdır 
Yedikulcde otuı-.uı bir kaç oku 

yucunıuz yazıyorlar: 

tBlz Yediku.ie civarmd.l oturan
lar Deyoğluna • <,ıkmak için her 
ıaman iki refa tran1vay değiştir
mek nıecburiyelinde kalıyoruz. 

Tramvay İdaresi ~·PClikuıe Har
biye ~rasuıda ı için bir J.cler ter
tip Ptnıiyor? lfergUn !:;.zln para al
ınak için mi? A)ııı - tkilde Topka
pı yolcLıla ı l!ı Bcyoglwıa çık.nııJk 

içiıı ın ı.ru.am ücrete ınecbur kal-

nıakladırlar. Aktarma bilet işin
den bir neiice çıkmıyar~kaa hir an 
vvei bu seierlerln teılibi IA.ıım-

• Ye bekliyoruz. 
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AYICI 
~Yazan: DİL! A AKÇUBA 

• 
Oturduğunuz Istanbu .. 1 

3= lu tanıyor musunuz? 
Hancı koynundaki kağıdı çıkar -

Namık Ken:aı RaerİD• 

~en D~an l\lünakat•·· 

-BiR CEVAP 
Türk Dil Kurumu, Bay Nedp 

Fuıl Kısaküreie (Namık Kemal) 
isimli bir kitap yazdırmış. Bana 
da bir tane göndermek nczaketin
k bulunclıılar. Bahis başlanna giiz 

gezdirirken (Namık Kemal ve ka
dın) kısmında clurakaldım. 

No: 88 Yazan: 

• . ' 
enız e aı er 

OSMANLI - iT t\L YA HARBiNDE TRABLU5 
GARB ve ADALAR MUHAREBE~ 
------ - -- ----

Yirmi sekiz senedir hasret çekiycrd1 

Vak.tile Erzincanla Erzurum 
arasında , ballıÇ<'leriyle me4ıur bir 
ban vardı. H<.n denilince pis, ka
ranlık, soğıılt bi ryer zannetmeyin. 
B-J 'ban teroizllğile, leziz yemelc
lerile nam vermişti. Yazın sıcağın 
llaıvurucu zamanlannd~ arabalı, 
atlı, yaya bütün yolcular bu gii.. 
:r:el banın bol meyvalı, gölgeli a
jaçları altına serilir istirahat e -
derlerdi. ~n ise iki yerde yanan 
lwcaman sdbaların ısıttığı geniş 

odalarda rahat rahat dinlenir -
lerdi. IBu han tek başına bir kartal 
lfll"'asınl andırıyordu. 'Buranın ga
hlbı .altın babası• diye anılır ih
tiyar imam Receple karısıydı ... 

dı. Salladı. 

- Validen ıf.emıan geldi. Hana 
blr yok:u kabul ettiğim takchrde 

.Her hafta bu sütunlarda size Bay Necip Fa:ııl Kısakürek, Na
mık Kemalin refiluısı hakkınia fU 
sözleri söylüyor: 

Rodostaki halk ellftcle me\•cul 
a:ilihlar toplatıldı. Balkın malı, ca
nı ve her türlu zarardan vikaye
aini İtalya hükümeti taahhüt et
ıııekle beraber, isti3·en Osmanlı 
memurJarile halkın İtalyan i•ınİ
leri tarafından annatana iÖnde
rilettlderi de ilin olundu. 

liği.n en orıijna) ö:-nc:,..ini gö ıt•f 
ttk dünyanın en lrnıışıJ;., en b' 

ranlı deninde mülki tamanılıl" 
i6tiltlalini koruyan '"' hangi ~ 
h .. tten olwsa t>lsun gelecek ~ 
tehlikeye meydan oku) an ıt' 
&ürb;iz n kudretli Cnuıburij 
mi:r.in muvaffa.kiyet sırn milli• 
lik cephesindeki sarsılmaz l<ıı' 
ntten ileri itliyor .. 

idam edecekler. 
Ayıcı, dışarda uğuldayan rüz -

gira, diz boyu kara bakarııll tit -
redi. Yakında ne köy vanl.ı. Ne 
sığınacak bir lrovuk. Ayw:ı yal -

• 
I stanbulu daha· igi tanıtacağız 

~ gehnişti ... Rü2€iı.r, kar pa=
çalannı uçuruyor, uğultularla ba
nın camlarını, kapılarını dövüyor, 
bembeyaz yollarda ko.ş11yordu. 

Harun kapısı açıldı . İçeri, gayet 
temiz giyinmiş dört k.işj girdi. 1-
mmn Recepe yaldızla yazılmı.ş, 1:.~
yiik bir kağıt verdiler. İht .y:ı: a
dıı.ııı k!ı.ğıda şöyle ibir nazar attı. 
'Yazın Ciğleden sonra vezirin, vü
ke liın.ın, .lı:adıııın, Erzurum vali -
sinin bu taraftan geçeceği ve hana 
lı:.iınseyi kabul etmemesi, eğer bu 
emrın yerine gelmediği takdirde 
idam cezasına çarpılacağı ferman 
buyurulmı1$1u'. Hancı telaşla ka -
nııına koştu. K.ağı.dı okudu. Me -
ııelenin ço:k mühim olduğunu an -
:ı.tı.. Handa faaliyet vardı. 

'Her yer temizlendi. Yemekler 
yapıldi ... 

Ertesi günü gelen geçen hiç bir 
,.oku kabul edilmiyordu. Ne yal
varmalar, ne de tehditler kar et
m.ıyordu. Öyle ya, femıanda kirn
ııenin alınmaması için emir veril
~ti. Bu iş kolay değildi. Ucunda 
idam vardi. İdam .. 

Tam o sırada hanın kapısından 
içeri iri yarı bir adam girdi. Üııtü 
başı per~a, başında rengi sol
muş bır fes vardi. Yırtı:k çarıkla
rından morarmış parmaklan gö
rii.nüyordu. Yanında zincirinden 
wttuğu kocaman k.art bir ayı var
dı . Bazı lı.imseler bilirler ki eski. 
den Türkiyede ayı oynalmak adet 
kli. İşte bana gelen bu adam ayıc 
cıydı. Recep ağa ;o.yıcıya: 

- Bugün hana kırnseyi ıu.tıul 
e\miyorum. 
Ayx:ı titreye titreye sordu: 
- Niçin? 

vardı. 
- Aman hancı, ben :fıtlı:ir bir a.. 

damım. Bu llOğukta nereye gidebi
lirim? Ben de hayvarurn da -.ç • 
lıktan, soğuktan öleceğiı .. 
Hancının kansı bu yalvamıağa 

dayanamadı. Kocasını kandırdı. 
Ayıcıyı mutfağa darak gürültü 
yapmamasını sık sı.k tenbih etti. 
Fakir adam ve ayısı bir Jı:.öteye bü
.zilldüler. 

Beklenen saat yaklaşmıştı. Ha
nın önünde dört ara<ba durdu. 
Mu.hteşem saray elibiseleciyle on 
iki adam indiler. Hana girdiler. 
Koca han sessizlik içinde uyu -
yordu. Yeıneıltlerin başına oturdu
lar. 

Çok geçmeden aralarından biri 
baııcıya bağırdı: 

- Ba.balık, çı.kar a1tınları ... 
Hancı ~mıştı. Ne oluyorou. 

Boynunu büktü: 
- Aman ~a hazretleri. Ben 

fakirim. 
Diye yalvardı. Kıılın bir lı:ııh -

:kaha koptu: 
- BU paşa filan değiliz. Anla -

dın mı, ı!lıtiyar? 
Hancı meseleyi ımlamıştı. De • 

mek bunlar hırsızlardı. Ellerin -
den kurtulaınıyacağın.ı anlamıştı: 

- Gideyim. 
Diye mırıl.dandı. Karısına koştu 

Kı:>rkuyla bunların haydut ciau. 
ğuııu anlattı. Bunu bic köşeden 
işiten ayıcı yerinden kalktı: 

- Hiç merak etmeyin. 
DiyerEk ayısını nyanına geldi. 

Onun eline ·bir odu nverdi. Mut -
faktan haydui'.ann 'bulunduğu o
daya doğru yürüdü. Kapıy; açu. 
A)'lSlna s.,..Jtndi: 

- HaydI, haydi oğlum; glista 
ılı:endini. 

Kocaman ıryı kort.unç homurtu
larla ;çeri girdi. Elindeki kalın me
şeyi sağa sola aavurmağa başladı. 
Neye uğradıklarını şaı;ıran hay -
dutlar be\> alil ölü vererek handan 
kaçtılar. 

em er aş ' ~ ba~ı era Ç b lit 
\
., '>eb:ıııde F h 

Tel: 22513 ı Tel: 21359 

!star bulur. f'T' .,,.,k rab~t gören en büytik 2 Sinemasında 
Bugün matinelerden itl>attn emsalsiL Program: 

• 1-ILK AŞKI DEANNA DURBİN'in 
(3 Moôem kız) , ( 100 erkeğe 

(Jl:k uyanış) filmlerinden 
bir l=), (Ne şeit·r şey), 
sonra en son ç.-,,roigi ~aheser. 

2 n t En ııon harp T .. k - raramun bavadiıleri ur çe 
~ İlAve olarak ayrıca: 

FEBAB' a 
ASILAMAYAN 

ADAM (Boris Karlof) 
Dıoktor Frankeştayn 

Kor.lr::u ~ clelışet fürni 

ÇEM. EBL.TAŞ'da 
BENDEN rv'.ES'UT 

KiM VAR? 
? . .i,·ük Tf 1or ,~ro ŞIPA• n ır. 

Ji!.wl mlllikal filmi. 

KkŞama doğru -bir feryat duyulmuştu 
Yüzbaşuım ayni zamanda falı- ı 

na baktıracağından em.inim. Aman 
yaralıbim bu kız ne korkunç fal 
bakıyordu .Çingene kızın111 baktığı 
fal a'kli:ma geldikçe korkumdan 
tıiylerim ürperiyordu. 

Ben bunları düşünürken kapı a
çıldı. Yü.zıbllşı.m evden çıkın.ışti. Ev
velce bağıran ve ç;ğhk lııoparan 
Çingene kızı şimdi ne kadar da 
neş'eliydi ! Gülüyordu. Vay canına 
bu ne haldi. 

çy.kıyordu. Bir eli ilikli ve sumalı 
kuşağında, diğer eliyle de palabı· 
yUlarını büküyordu. 
Yanıma doğru gelerek dedi iri: 
- Karabulut Çingene çok ya

m.an şey; elime bakarak dehşetli 
bir fal yaptı. Bana neler söyledi 
bilsen? Bunların baz.ıları da Ana 
aittir. 

içimden: 
-Eyvah!. 
Dem~tinı. Yüzbaşı bitim saray

lııYı çakm: ş olmas:ın?. Yüzbaşım, 
bu s&zleri ııöy ledilı:ten 80n.Ta ona 
oordum: 

Bu sütunlarda her hatta ııiu, içinde 1 
oturdujunw: istant>ulu daha iyi tanıt
mı:ra çalıaacajız. ~ Jloluiçmden 1 
-... Haliçten beh-iiz_ ' 

BellLl bi1inlnh, Botaziçiııin uzunlu
... 27 Jı::!lometredlr. lCn dar ;yeri D50, en 

,..U, J'Ui de 3000 -· Derinl.lii 
30 me!re1i seçmez. Botaz Sbnal Do-
luJtı•Man Cenup Batw.na dolru uz.a
nır. 

Akmtw en çok Amavullı:O,. tarafın
da olan Boiazdaıı ııaniyede akan .ru
:rı.ın miktarı taltrA>en U,000 ınctre mi
lı:Abıdır. 
Karademzcleı istaııt>ula pl.lnci;ye 

lı:adar, Botum ı..tikametl b<t def» de
!jpnek...ın. Her ıkı sahilin arazi va
zi:T•li ö:r~ lı:i, meeeli bir aahllde 
lı:o:r varsa, lı:&rll !anıtında bir burun 
vardır. 

Boi&ziçinde mevaimine ıOtt çok ba
llk bulunur. Zın burası uolcumnı, is
tavrit, palamut, kılıç, lilter, bbii1Jlbtıas111 

_..,,.,..,.da ııard&l;ya baJ.ıiı cl>i, Ka
.nıdenlıden Marmr.ıya, yahut Marma
ndan ıtaraden.iıe Jidip l'Olen b.alıkla
rnı yoludur. Bu geçi.ti b&lık1ardan ma
- Marmarada brpane, traloonya, bar
bwıye, Jı:ır~ç baJ.ıiı, levrek, l<efal, 
mercan llibi oeşılli balıldar vardlr. 

Tophaneden .Amavutköy(lııe kadar 
bir ç<ılı: yerlerde de ~· ve midye 
tutulur. Bundan başka yunus ba1ılı 
da Bojazı tanyuU, pçlci balılı:lan 
lıolrip ederler. 

jeoloji bakımından yukarı Bolazın 
Anadolu Ohel:i.Ddal<j tep.ıtti bilhasaa 

Maymunun 
hakemliği 

İki kedi büyük bir peynir par -
çası ya>talaıınıştı. Bunu araların
da taksim etmek isliyorlardi. 
F'ak.at bu tak.simi hangisi adalet 
üzerine yapacaktı? Çl.inkü birfoir
lerine emniyetleri yoktu. Nihayet 
işin kavgay ~ bineceği anlaşılınca, 
maymunun hakemliğine müraca
ate karar ver<1il.,r. Bu maymunun 
bütün hayvaııJar arasında çıkan 
kavgaları adalet dairesinde hal
lettiğini ~tmişlerdi. 

Peynir parçasını yü.klenerek 
muymunun huzuruna çrlttılar. 
Maymun, e'\-Vela davayı dinledik
ten sonra, terazinin karşısındaki 
mevkiine oturdu. Öksürdü, aksır
dı. Nihs) el iıj". başliyarak, peyniri 
ikiye a).Tdı. Her birini terazinin 
bir kefesine koy arak: 

- Haydi bakalmı, şimdi adalet
le tarta1:m, her iki tarafın hakkuıı 
mt.!: .. faza edelim, dedi. 

.SOr.r:ı terazinin bir kefesıni gös 
ter~rek: 

- Bu taraf bana ağır gibi gcli
)"<lr, dedi. 

Kt'fe<len biraz koparıp yedi. 
Bu sdcr de diğer tara! ağIT gel

mL.ti. O taraftan da koparıp yedi. 
Bı{ sdtr öt.eki kefe az ağır geldi. 

Kediler vaziyeti görünce: •Bu 
katla~ az farkın bizce eheım.iyeti 
yoktur. Halclumıza ra21yı:z. Pey
nirleri ''"tiniz• dedıler. 

Fakat mayroU11 öyle dü.şünanü
yordu: 

- Siz razıı;ını:z amma, adalet 
razi değildir, dedi, kimsenin lOm
seye zerre kadar hakkı geçmeme
lidir. 

Ve tartm:ya dcv"111 etti. Yani 

lir miyim?. 
Cevap \•ereli: 

- Bılmez.sen daha iyi olur .. Al
lah büyüktür. Ne yazdı ise o olur 
oğlum .. Zaten sana söylemiş ya?. 
:l,,te yine bu liı!lar oğlum. Kalbini 
Allaha bağla iyi yapar. 

Sonra şunları ilave etti: 
_ Saray ve kapıları iyi muha -

faza ediniz. Aranızda &akın dôğüş 
yapmayın'. 

Cevap verdim: 
- Ağa.m, Çıngene kızı karakol 

tarafına gelirse ve saraya girmek 
istene ne yapalım?. 

Bu söz üzerine yüzbaşım biraz 
durakladı ve şu emri verdi: 

- İçeri girmesine müsaade e
dersinız. Yalnız bu karıya aldır'§ 
etmeyiniz?. 

Yiliıbaş ı bırakıp gitti. Ben de 
nöb<:t yenrr~ gelerek nöbet bek
lemeğe başladım. 

kireçlidir. Rumeli sahili ile iri ~ 
kıcyalardan m!lrekkeptir. ~ele 
demir olduju için reı:ıci eomerlmaldlr. 

BALİCE GEıiNcı! 
Haliç, bllirııiniz iri İBtanbulun lima

nıdır. Eski ismi <Hriao ltm'u>, yani 
Avrupalılarca hlli lı:ullanılma!rla olan 
.Altın boynu><> dur. 

Allbey ..., JtAtıtııane derelerinin bir
leşliti yerden ~urnuna kadar 
Halicin uzunluju ta:kribeı:ı 7 buçuk lci
lometredir. En cexllı ,....ı ıtasunpaşa
da 750 metredir. 

iki sahili biriblrinen ball.ıyan ild 
köprilden Gazi Köprüııil "50, Ge1a1a 
4.70 metredir. Saraybumu ile Galata 
nhtımının nihayeti arasındaki m
de 900 metredir. Dermlik bu Jnıım]ar
da 35 metredir. S&ııı,ıoburnu önünde 
4..2 m<>treyi bulur. 
BotıWçinin akıntısı Sarayburnuna 

e<iliP çarpar ""' ııımiyede bir metre 
ııüraUe aJ<ar. 

Otuz senedeobeıi İ.tihbuhm beşle 
blrt yngından harap olmU41tur. Binl<:r
ce ev yanmış, yü.z.leroe CIUXl.i ve hamam 
hasara uiramJıtır. 

Takat ıimdi tehriıı muntaı.am bir 
pllın dahilinde bnanna devam edil
mekiedir. Muharebe vaziyeti 7.&il ol
duktan sonra, o zaman imar faal.cye
üne ııız veriJA!ceiln• fÜphe yoktur. Bo 
tazı ve Halici ile t.alıia\ln en güzel 
yeriııde ıruruımuıı oıaıı .istaooulım ya
kın bir Atide iDci bir ıehir olacaima 
t'\iphe yoktu r 

Yaman bir 
kılavuz 

Eski bir bi.kayedir, anlatırlar: 
BüyUk bir .ingiliz Vl\PUI'U, ça -

nck!kaleden boğam girerlı:en, bir 
kılavuz almı..ş. Kaptanuı galiba gö
zü kılavuzu pek tut.maamş oJ.acalı: 
ki, önüne b ir harita yayacak ol.muş, 
lalav'llZ çapkln bir bahriyeli i · 
miış. Gürültülü bir kahlı:alıa ata
rak: 

-Zahmet etme kaptan baba! de
miş, ben buraları kanş karış bili. 
rım. 

Ve etrafta sığlı'k lkayalan birer bi
rer elile gösıerımeğe başlamış: 

- Nah, şu burun bir !kulaçta sığ
lıktır. Şu §aanandira hi:ıasın.da iki 
kula~la bir taşvardır. Şu demirli 
geminin ilerisi Jmmluktur. İleriden 
beyaz bir kayık geliyor. orası ber
bat bir k.ıyalıktır. · 
Kılanız böyle ta ileridel<i Jrum

lukları ve kayıkları ~a) arken, va
pur mütl:iş bir patırtı ile hoplıya. 
rak ·g~rç '. > diye oturmuş, kal~! 

Her tarafı .k.arı~ karış bilen kıla
la'\'uı hiç istifin; bo2l!11EmJ.!i : 

- Hah işte! demi.ş , tam burada 
da koSkocaman bir kaya vardır. 

kclelerden biri ağir geldikçe, sağ
oan soldan mütemadiyen yiyordu. 
Nihayet koca peynir parçasından 
lorıntı denecek kadar az bir şey 
kaldı. 

Kediler, ortada bir şey kalına
dığını görünce, maymun: 

- Şimdi size hakemlik et tim, 
bunun harcı vardır. Bana borçlu 
kalınanı:zı istemem. Onun için bor 
cunUZUll yerine ŞU SOİı parçayı oa 
ben yiyeyim, dedi ve sersem ke
dileri kapı dışarı etti. 

mez, geçilmez be kadın, yasak! 
Y akırılaştun, bir de balttnn ki, 

Çingene kızı, yü;tbaşının emri ak
luna geldi. 

Kurt Melımede dönerek: 

- Mehmet Yoldaş ib!1'ak geç
ııin.. Bu çingene kızı için yüzbaşı 
bana emir v~tir. 

Ben bu lillan ederken Ça~ 
Karaali de çıkagelmişti. Sert sert 
bal:ıyordu. Ben hemen: 

- Çav~ ağam, bu kızın 00 ta
rafa geçmesine, halta bizim ika

ral<ola gelmesine JÜ>lbafı ağaıo= 
bana emir vermiştir. 

Çanı~ şaşırın ış, yüzüme bid -
detle bakarak: 

- D"og,ru mu?. 
- Başım üstıine ağam doğru ... 

Aldıgım emir bö) le ... 

Akşam üzerine doğru bir bağırtı 
işttiın, Kurt Mehmet, nöbet ye -
rinde birisine keSltin lı:..ıkin bağı
rıyordu: ı 

Çnuş Karııali, bir in çenesini 
.salt.) ara}: bana baktJ. Ben tekrar 
ettirl': 

- Si2e yroıın edenm aAam!. 
Bunun lizerınF- Çavıış, Kurt 

Melımede bitaben: 

Kapı aralığından Çingene kızını 
fÔY lece görmüşl.ü.m. Vay lı..liir kıız 
vay, hakikaten gıj.zeldi. 'Balttlm, 
ırıi:ııbafUD, yüzü ıırülenık 1uıp.ım - Aio.m ban;; ait falı öğr~El>i- - I>ur! Şimdi vur=ı; tı'!Çil- (.Arıı-'JV) 

(N amılı: Kernalın haya t.mô.a ilk 
kadı.n, işte kendisi 16-17 yaşların
da iken, kansı ıııfatile koynuna a
tılan bir genç kmbr). - Sahife 32 -

(Bu lrai!ının iımı.ini '*"1n bilml· 
,.oruz.) - s.J:ıife 32 -

(Bu kadın irim; adı sanı ne; lı:i
min nesi; kaç yaşında ve nasıl şai
rin karısı oldu; Namık Kemalin 
hayatında ne gibi bir rol oynadı; 
şairi nerelere ve ne zamana kadlı' 
t.lrip etti; surat;, biçimi, hali, ru
hu, ııhli.kı ne alemde). - Sahife 32 -

(Fazla maliinıat verilmek isten
miyen bir mevzu karşısında ı:n:t -

yrz). - Sahile 32 -
1- Namılı: Kemal cibi, adım mil

li bir vecd içincle andığımız bir 
ltaJı:rımanın refikasındııı.n deiil, 
hiç kimsenin karısınclan, böyle şüp
lı.eli ve ı;.aycwz bir llsaıı.la bahse
dilemez. 

2- Kitab1" sonuna ilaveye mı:c
bur kaldığı kıymetli notlarda, Bay 
İbrahim Necmi Dilmen de: 

( •Fazla malfunat nrilmek is· 
tenmiyen bir mevzu• dan ziyade 

o umanki aile hayatının, Türk 
kadınını mahkfım ettiği belinizlilı: 
ve hükümsüzlük unı;urunu bilıim 
aaıııyorum) demek sure tile, Türk 
Dil Kurumunu. Bay Neeip Fazılın 
mütecaviz tahlilinden tenzih edi
yor. 

3- Nam.ık Kemalin pek muhte
rem gelini Bo~·an Celile, kayın

validesinin: (Hem gayet güzel, 
hem gayet güzel ahlaklı bir ha -
nımefendi) oldutunu söylüyor. 

.f- Bir ı;.abah gazetesinde yapı
lan tenkitlerle •Akbaba• da çık.an 
bir fıkra üzerine, Bay N edp Fazıl 
Kısaküreğin neşrettiği çifte ceva
bı okudum. Bu bahis üstünde da
ha fazla konupnak, bizim gibi Na

mık Kemalin manevi evUitlanndan 
ziyade, Ankanıdaki :ııı.ulıterem tn
nınlamta düşer. 

5- Kendi&lni tenkit edenlere 
lı:arp knllandı!ı lisan ile edebiya
tın kaplfiından ~ıluın Bay Necip 
Fazıl, adliyenin kapısından gir -
miştir. Bu hususta kendisile gö
riişmeyi avukatıma bırakıvonım. 

YUSlJF ZİYA ORTAÇ 

1'.ömürle yaralanan amele 

Kuruçeşmede gümrük antreposu 
Cinünde bağlı bulunan Erol va -
;purundan kömür boşaltılırken a
melelerden Hakkının kafasına vin
cin ucundaki kömür d<ılu sepet 
düşmüs ve yaralamıştır. 

Şıı.rkm en büyük yıldızlarmı 
Memleketimize tan:tan 

ÖZEN FIİLM 

-.e TAKSİM Sineması 
Bu defa da: 

Sevirr.lı artist 

EMİNE RIZIK'ı 
takcLm tdecektir. 

İçtima i ha~·atın l1ütün acı sah
nelerini gösteren, iyi kalpliliği 

ve insanl :ğı tarü eden. 
Türkçe sözlü, şaJkılı 

DOKTORUN A$KI 
Filminde 

EMiNE RIZIK 
İle tarun.ınış artirt 

SÜLEYMAN NECIB'in 
Muvaffakiyetlerini göreceksi
niz. önümü2ldeki Cuma günü 

-.TAKSİM 
Slnemaıııuda 

Bodostan hicret edenler çok oldu. 
O kadar ki, bir hafta sonra İtal
,.anlar illı: beyan.namelerinde 'fe:

ılilderi hicret •er~tismi l<'ri al
mak mecburiyetinde kaldılar. 

İşte 1'11 Osmanlı - İtalyan har
binin ikinci ı;.afhasında .Juıçakçı-
1.ıia mini olmak tedbirleri cümle
ilinden• diye ıösterilip •muvak -
lı:aten. ifiali tasarlanan on iki 
Türk adası böyle bir ahit yüzün
den İtalyanl.ar taralından devamlı 
ifiale ve ilhaka müncer oldu. 

Yirmi sekiz A.enedir anavatıına 

hasret çeken bu adalar ifabeöz 
Türk olduklarını bugüne kadar 
muhafaza etmişler, bngün de mu
halaza etmekte bulunınaktadırlu:. 

Vatan hasretinin ne onuhnaz bir 
iç ac:ısı oldıığunu hatırhyarak, yir
mi sekiz senedir yabancı ellenle 
binbir tazyik n bir o kadar da e
zaya tabi bulundurulan adalı Türk 
!erin bu acısını dinclirmek, p 
'\'Wruatı haıırlıy8Jl her Türkün 
milli borcn, -.atan vazifesidir. 

İki Jı:ısma ayırdığımız bu tefri
b ile 1911 de - tıpkı bugün kah
raman Elen milletine yapıldığı gi
bi - İtalyanların Osmanlı hükiime
tine bir ie<:e yarısı nrdiklerl ül
timatomla durup dıırurken Afri.
lı:adaki topraklarını istilaya kal -
kışmaları, efor Osmanlıların ufa
cık bir muka\'cmetile kar~ansay
dı - yine tıpkı bugün l.abraman 
Elen milletinin yaptığı gibi - i>.ti
ıa e.mellerini kursakta bıraktıran 
ltir netice elde edilir, karagöın

lekli Ç6"uk taburları, memleket -
!erinde çelik çomak oynamak ü
zere geriye dönerlerdi. 
Osmanlı hnparatorlıı&unun in

hilfil ve tarihe malohışuııtlaki se· 
beplerin yanında ilk göze çarpan 
(milli birlik) noksanıdır. 

Genç Türk den:zcilerı'.. 
Mıızide ştretli Lir şi>hretle ; 

lUın denizleri O•manlı ı:ölü b3· 
koy8Jl t'Cdadımızın kemiyet ;ııl 
rile az donanmalar la bütün bir 
hanın birl~~ik deniz ku' •etler 
karşı koyuşunu, Bar barosun fi 
veze mıuafferi~· rtlaiııi. Tı~ 
Kemal, Dura!t, Burak. Seı di 
gibi namdar Turk ı!enizcilef 
Marmoradan Hint denizlerine 1 
dar Türk •anraf:ının hakimi) c 
tanıttıklarını bir im bile batıı' 
çkarma) ınız. 

Biz, dünyaya İn!;2nlğı tanıt3f 
ırkın evlıitlarıyu .. lkdelcrinı' 
izinde zaferden zafere k~nıo~ 
ç.in yalnız keodi kannr.u.a, ,·a~ 
milli birliğimiıe gıi, <·nmcnı:ı' 
kar içinde dunya t.iıdisclerinio 

ki~afına int:zar etmen1!z, buı;u' 
duğu gibi yarın da, ) arın olclt' 

cibi öbür gün de Türk vataıı 
zaferini, saadet '\'e refahını "'1 
racak en büyüh. mrziyetimizd~ 

U:ı.ak -.atan parçalı::ındn, dt0 

lerde, çöllerde l:u te>prapl! ,.a1 

ti, Türk milletin n rr•fhı ı;J;'l'ııı' 
döI.ti.işerek can \'erf'n az.iz tt:h 

riınizin hatıra~ını ln1rmetle 11 

iten yarına bitkim bı.lunmal< ~ 
onların tuttuğu feragat ) ol•'' 
ilerlemei:e aımclın< k mıl' bor" 

muzdur. 
Kadılö3 Zi/12/9 
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SON 

Hudutları dört ciJıan kıt'asına 
kadar uzanan muazıam impara -
torluk milli birlik yolduğu yüzün
den koca hünyesile çöküp gitmiş, 
her devletin tazJİk ve nıetalebe -
lerile uj;'l'aşarak saray ve •padi
plı• uğrunda vatan topraklarını 
iııraf edercesine bir cömertlikle l 
düşmana terkel·leıniştir. 

Bugün Milli Şefin el.rafında bir 
çelik kütle iİbi toplu ve milli bir· 

,-----w-~ 
Matbuat balcs 
Ik.sın BirliiUnin tert:p eıtıgı f 

lık ba1o önümüzdeki CUmart.dl / 

p.mı Trıksimde tehir eaz.inon1
"' 

verilecektir. 
Balo akşamı, camlı m&lonl3 ~ 

kısmı da ga1.inonun m L: tat rrı 
rikt"i için Ee-rbeıl:t bulunr.r;ıkt:ıf· 

,--JENNY JUGO_... 

N AN ETTE ~~:::t, 
Filmınde bu Cuma ıdışamından it.ibaren 

ŞARK (Eski Ekler) Sinemasınd~ 
Şaı anı hayret aşk tarilıçes.ini nakledecek fa. 

-~ ABABACININ IUZI DUNYAŞKA l_,I 

I' 
Filminin son günlerinden istüade edınız. 

Sine..'Yl.ı dünyasına daima ölıniyen eserler yaratan 
Büyük Rejisör: MlCHAEL CORTEZ 

Her fılminde bir kahramaıı, her eserinde bir arsfan olan 
ERROLL FLYNN ile Güzel JOAN BLOJlt'DEIJ..:., 

Bir şaheser yarattırdı. 

Yarm akşam LALE' de glrecetaııV 
Fransı:zca 

BAKiR ADAM 
Kadın tanlJJllyan, llflwı uvkini, günahın heyec:;nın. tal:ı11Y,ıı 

bir gencin romandır. 

SENENiN EN NEFiS FiLMi 

BU KADIN BENiMDiR 
SPENCER 'I'RACY -

'l'tlrlı.çe afu.lü nüshaıı:ı 

HEDDY LAMARR 
Orijmal dilde ~-

İPEK'te MELEK'te 

DAHA Bl:::~ 1::;N~:::ILECE1'TIR ..,J. 
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,~;;;;~-====/ 1 f[ İngiltere hesabına Ame-
rikada çok büyük bom• 
bardıman tayyalereri 
yapılmaktadır. «Uçan 
Kale» denilen bu tayya• 
reler §imdiki İngiliz 
bombardın:ı.an tayyarele-

(Bu yazının metinleri Anadolu rinin iki miali büyüklü-
Ajan.:ı bullen1ecinden atıDınıştır) y h" t 1 

ğünderir. e teç ıza ı e 
Telhis eden: Muammer Alatu'. birlikte 124 kişiyi çok 

Vaşingtonda Beyaz.saraY.d~, Ru.z• uzak mesafelere nakle-
veltin riyaseti altında muhım •hır decek kudrettedir, Bu 
toplantı yapılmış!Jr. Bu toplan- tayyareler yakında İn· 
tı.ya Ziraat Nazırı Vickardın da giltereye gelmit olacak· 
iştirak etmiş olması, Amerikanın 

İngiltereye gıda maddeleri ~~ :===b=r=.===========J 
hususunda da yardım edecegını . 
göstermektedir. 1 

Mesele dün. ayan. meclisinde de 
müzakere edilmıştır. Ingıltereye 
yardım projesinin ayanda müza
keresi sırasında, azadan Repper 
Amerikanın haııbe sürüklenmesi 
pahasına da, İngilterenin yık_ı~a
ması Jiizım geldiğini söylemıştır. 

Yine ayandan Cumhuriyetçi 
Austin ·dünyanın esarete düşme
sinin harpten de, ölü.mden de be
ter olduğunu, söyliyerek, harbet
mek lazım geliyorsa, onu da göze 
almak icap ettiğini ilave etmiştir. 
Demikratların ayandaki reisi de 

şu sözleri söylemiştir: 
•Hürriyeti tahrip edilmekten 

!kurtarmak için AmerikanJ.n ev -
!atlarının zarureti hasıl olursa, 
Amerikan çocukları döğü.şecek: -
lerdir. 

cDEV TAYYARELER• 

İngiltere hesabına Amerikada 
yapılmakta olan yeni taYYare tip
leri arasında Duglas 19 ismi veri
len çok büyük bır iboml:ıardınıan 

tayyaresi tipi vardır. Bu tayyare
ye Amerikalılar cHitlerin başbe
liisı. ismini vermişlerdir. Bu tay· 
Yare, mevcut İngiliz a:ıoınbardı -
man tayyarelerinin iki misli bıi
Y1iklüğündedir. 129 askeri ibi.itün 
teçhizatı ile nakledebilecek kud
rettedir. yen iden l:ıenzin almağa 

ihtiyaç hissetmeden 7,500 millik 
ibir ınesafe katedel>ilecektir. 

ALMANLAR iTALYAN FİLOSU-
NU ALMAK İST.tYORLAR 

Alman deniz kuvvetleri başku
ilrtandanı Amiral Riderin Milfuıo
da geçen hafta İtalyan Amirali 
Pikardi ile görüştüğü.nü yazmıştık. 
Zannedildiğine göre, Alınanlar İ-

Gtırmtmtı bir 
toplantı 
(1 ln<>I SaJılfcden l)eV&Dl) 

lek!it varakası veıınıi5" de beyeü u
tnuıniye bunu kabul etınc.miştir. 
BİR Kl\DIN BERBER NE Dil10RT 

g, 1 aralık kadın berberi. ve azadan 
Bayan Şek.üre söz alarak: 1 

, - «Bi.z buraya derUeriıniıi istekle
runııi söyleyip devasını ararnıya gel
dik. Yek.sa bir iki ki~uıin şah:;i arzu \•e 
ihtiraslarını dinJmck için Loplanına
d.ı.k! ... • diyerek bcrlıerh::ı·in en mühim 
bir derdi olar.ık condülc makineleri"> 
nıeı.el nlJtınıştır. 

B'6 :-IB BİCİM İŞT 
B:Jyan Şek:lıl'e: 
- Yeni. oudi.ile malti.nelet'i.miz.i mU

hUrlctmek için belediyeye gi.d..i:yonu. 
.,Biz karışn11yoru;:.l .. • diyorlar. Sonra 
da dükk<inlarunızı ı,.c.nirola a:elen zn
bıt.aı tıelodiye 1u~ınut-larl da cmühür
süı diye ondiilıe u1akint.•leri için biz
delı <.' za. keı;;iyor. Milhül.'lcıne ~i diilt ... 
kanl:ırda yapılmalıdU" ve tip. model 
tabdldatı da kaldırılmalıdırh de
~t.ü·. 

Bu mevzuda daha bazı sözler söy
lenmiıı ve t1r31 malzemesinin paha).ı
lığından ctıraş fiyaUan> nm arttırıl
ması istenmİjtir. İsmail Hak:k.1nlD rnek:
tep açılması Lekhli de itLHaki.a redde
dilmı:ltir. 

Bil~hare Jeoi idare hqeti ııeÇimi 
yapılmış ve gneç i7.alardan ikinci ~ 
is Adil Vardarlı, Rahmi Tanıröver, 
Mehmet, Mu.stara Turhan, Şükrü E
ker, Adem Gök, Mesut Çakır İb~ 
Sa.ı:a ll.eşat Bll'Jcik yeni idare heyeti
ne lııühnp olunmuı>lardır. Yeni idare 
ho:-yeli dünkü teınennilre bükında 
t~:..ebbüslerde bulunacaktır. 

yüz vermiyen sevgi· 
Us nl yarabyan genç 

(1 inci Sahifeden Devam) 

geçerken Katin.aya rat.sı.amışllr. Mus
tafa Katina7a yuıe yalvarıp yakarmı
ya başlaın~. takat kız buna rağıı1Pn 
yüz vcrrneınckte- devam ederek iıstelik 
!ı.I·J~tar ;\ koğınu:ı;tur. Bunun Uzerine 
keııilini koybeden Mustafa bıçağını 
çck.rııiş ve kızın fecyatlarına rağmen, 
sag bacagına sapkuru.şt.ı.r. 

li ı Eırada ll'sadüien o cıvar.dan ge
çen, Gu.t1ıtada oturan Yakup Yılmaz 
ism nd~ bir genç; Katinanın feryatla
rına. koşınuş ve Mustafanm üzerine a
tıL.1.ı ak elinden bıçagını ald.ıkt.an son
ra yakalaın«k iste.ınişür. .l<_,,akat etrafı 

gtizetliyen l\lustafanın ark.adaşı Ye.ai
;1Ch rde oturan kahvt.~i Feyzi de arka
daşını kurtarmak için cebinden taban
cas.anı .;ıkrarak a~c başlamış ve dört 
kuı undan bır tanesi Yakubun sağ ba
cagına isabet etmiştir. Gürültüye ye
tişenler yJraWan hastaneye kaldır ... 
m*lardır. SuçluLır hakkında tahkilı:a
ıa başlc.ınmı;,tır. 

taıyan filosunun ıdaresını de elle
rine almak niyetindedirler. 

İNGİLİZ FILOSUNUN 
BATIBDIGI GEMiLER 

İtalyanlar tarafından ıa.şe gemisi 
olarak kullanılan takriben 4000 
tonluk bir Alman ticaret vapuru 
orta Akdenizde İngiliz harp gemi· 
leri tarafından batırılmıştır. 

Keza 0000 tonluk bir İtalyan ia
şe gemisine de İngıliz tayyareleri 
tarafından muvaffakiyelle taarruz 
edilmiştir. İngiliz tayyareleri ta
arruz yerinden ayırılırken vapu -
run arkası suya batmakta ve va
purdan büyük bir duman bulutu 
çıkmakla idi. Mürettebatın tahlisi• 
ye sandallnrile vapuru terkettik
leri görülm~tür. 4000 tonluk di
ğer bir İtalyan vapuru ile bir İtal
yan muavin harp gemisi tayyare 
taarruzları neticesinde hasara uğ
ramlljlardır. 

JAPONYA HOLANDA HİNDİS
TANINA KARŞI HAREKETE 

GEÇERSE ... 

Bir Amerikan gazetesi, Pasifik
teki vaziyet hakkında şı.ınları ooy

lüyir: 
Eğer j apon filııo,'U Holanda Hin

distanına karşı harekete geçerse, 
Amerika donanması da japonyaya 
karşı harekele geçecektir. Bu ha
diseler, eğer olacaksa, pek yakın
dır, hatta hafta içinde beklenebilir. 
Amerikanın mütemadiyen artan 

kudreti mütecaviz milletlerin te- . 
pesinde, düşmek üzere olan bir çiğ 
gibi duruyor. Zaferden kat'iyyen 
şüphe etmiyoruz. Fakat öyle zan
nediyorum ki bizi zafere götüre
cek yol birçoklarının tasavvur et
tiğinden çok daha çetin, çok daha 
uzun ve müthiş .olac,.ktır. 

ingllterede iaşe 
maddeleri 

(1 inci Sahifeden Devam) 

tarda jambon, yumurta, ı>cynir ve 
et alıyorduk. Bu harp esnasında 
bu müvaridat mevcut değildir. 
Ben bilhassa peynir yokluğundan 
endisc cdiyorınn. 

Et-:o n1eselesinde, nisbcten basit 
bir işle kar~ılaıtık. Akdenize asker 

kli için muayyen büyüklükıc 
na ·1 "h ve ınuayyen surette .gc-mı ere ı -

ti
. vardır. Bn gemılcr daha ev
yaç t· · d n·ı 
1 l. ngiltt"rcı·e et ge ırıyor u. ı · 

ve, .1 • d 
tabi biikiımet geını t:re vaz ıye 

. ıuhte~em zafl·rler kazan -
etlı ve u . . d b" . t 

S
. ~ula Bardı~·a an ırını er-

dık. .g . d T ·nı 
, ı. icap cdt)''Or ll. er"' -

eıh ctıneh 
.. hiç dü~ünnıeden yaptık. 

01~:. yerini tuLııtak için büyük 
"k:.::.larda zcrzavat, zeytinyağı 

nu d ya•~ vardır. Yenecek yağ, 
ve sa e "' 
0 

kadar çok ki uzun zaman daya· 
nabiliriz. Süt de vardır. 

Adliyeye verilen 
iki muhtekir 

(1 blcıt Smlf- Duam) 

~Bu mallar satılık değildir. Çüıı. 
kü asıl sahibi ben değilim. Amma 
bir kere danışayun. Senin için bel
ki 80 kuruştan •bir şey yaparız.• 

deıniı;tir. 
Bunun üzerine Abdülvehap mü

ra!ka!be biirosuna müracaat etmiş 
ve yapılan bir cürmü meşhut ne -
ticesinde 61lçlu Adliyeye tesl.iım e
dilmiştir. 

BİRAZ İNSAF! 

David Kaınhi isminde bir tüc -
car 140 kuruşluk kauçuğu 340 ku.. 
ruş gibi insafsızca bir fiatla sat -
tığından yakalanmıştır. Salamon 
adında bir makaracı ile bir ma -
nifaturacı da yün ipliği ihtikarile 
adliyeye verilmişlerdir. 

Londrada bir islim 
kültür merkezi 

(1 lnoi Sa.hifed<m Devam) 

hareketini takdir ettiklerini bildir
mişlerdir. Projeyi hararetle tasvip 

edenlerden muhafazakıir Sir Sta
ley Reed, ca.oıiin paytahta ınüın· 
kün olduıa kadar yakın bir yerde 
inşası temennisini · zhar etnıi~tir. 

Amerika Çin 
h Ü k fı metine de 
yardım ediyor 

Çunking, 19 (A.A.) - B. Ruzvcltin 
Cindeki hususl mümessili B, Curie ve 
Cindeki Anıerik.an ekonomi komisyo
nunun diğer azası, yakında Amerika 
Birleşik Devletlerine dönecekler ve 
bil"" !\tartta Vaşingtona varmış olacak
lardır. 

B. CwTienin ve Amerikan komisy<>
nunun Çin zhnanıdarlan ile görüşme
leri dün nihayete crnıiştir. 

Bu göı-üşınelcr esnasında n1uhtelit 
Çin hUktlmet dairesi ve unıuınl teşek:· 
külleri tarafından Çin maliyesi, ek.o
nomlıii, parası ve gıda maddeleri fiat
ları hak.kında verilen yirmiden tazla 
rapor tetkik olunmuştur. 

Çin busını, gbrUşınelerin iB.Yanl 
rnemnllniyct netlceı.er verdiğini teba
rüz etlim1ektedir. 

~-~~?-<~r;.;,.1~·~~~~~~~&ı 

Sin3apnra'da Avus
tralyab askerler 

ihraç ediliyor 
(1 lnel Sahifeden Devam) 

Tokyo, 19 (A.A.) - Dün 
Meclisin bütçe komisyonun
da Hariciye Nazırı Matsuoka 
bir nutuk söyliycrek, japon 
milletini birleşik olmıya da· 
vet etmiıtir. 

Matsuoka japonyanın Üç· 
lü Pakta iltihakını tenkit e
den japoaları tiddetle mua
haze eylemiştir. Matsuoka 
japonyanın Çin harbinden 
bitkin bir hale düttüğü hak
kındaki şayiaları şiddetle 
tekzıp etmi~ti~. 

AMERİKA HARİCİYE 
MÜSTEŞARININ BEYANATI 

Vaşington 19 (A.A.) - Japon -
yanın Amerika ile sulh halinde 
yaşa.mak arzusunda olduğu hak -
kındaki beyanat üzerine, iikri so
rulan hariciye müsteşarı Samner 
Vels demi;;tir ki: 

cAmeri.ka hükfrınetı, bazı söz -
cülerin beyanatından zi~ _Je, işe 
karşı daha Jıa.ssastır.• 

A."11/!ERİKA BAZI YERLERİ 
MEMNU MINTAKA İLAN ETTİ 

Vaşington 19 (A.A.) - Cumhur 
reisi Ruzvelt Pasifil<.lcki bazı mın.. 
takaları müdafaa sahası ilim etmiş
tir. BurJlara tayyareler ve ecnebi 
geınıler gelE>miyeceklir. Havay ı•e 

Guan ırdaları da memnu mıntaka
lar meyanındadır. 

ASKER • ASİL KARŞILNDI? 

Singapuc 19 (A.A.)- Avustral
yalı kıt'aiarı get,rcn filo, Yof•ore 
boğazında göründi.iğü zan101n lta
rikulade sahneler cereyan cimi)· 
tir. 

Nakliye vapurlarıle bunl"):-a re
fakat edl'n n1uazzaın lıurıı gcn1i
leri heybetle sahile yaktı)mışlar
dı.r. Sıcak memlekctlerP mahsus 
güneş, etrafta herşcy<' Ccvkala<lc 
bir renk vermekte ıdi. Sahilde mu
azza01 bir halk kütlesi birikmiştL 
Gemilerde yüzleri güneşten yan
mış, Arap kıY.afotile sayısız asker
ler sakin ve memnun dumıakta ve 
milli şarkılar söylemekte idiler. 

Halkı coşturan hu sesler, deniz· 
de akisler husule getirmekte idi. 
Rıhtmıda bandonun, bayrağı se
limlıyan ahengi duyulmakta idL 

Vapurlar yanaşınu, Avustral -
yalılar şapkalarını çıkararak halkı 

seliınlam~1ar ve hararet ve neş'e 
ile herkesle konuşmağa başlamış
lardır. 

Resmi zevat vapurlara çıkarak 
askerlere hoş geldiniz demişlerdir. 

--0-

Eski eşya sa ışı 
(1 inci Sahifeden Devam) 

ettiği esaslarda olacaktır. 
Paçavra deposu işletenler iş es

nasında işçilerine ılıususi iş elbisesi, 
ayakkabı ve eldiven giydirmet:e 
mecburdurlar. İşçiler ıbu daire -
!erde eldivensiz çalışamıyacaklar 
ve =.nda hususi toz maskesi ve 
gözlük de takacaklardlr. Çöplerin 
bulunduğu yerlerden pa~avra top. 
l&yanlar ve bunları nalkledcnler de 
ekliven giyeceklerdir. Fenni tat -
biri yapı!n,.ı,mış paçavralar işlen -
miyeceklir. 

İ~çilcrin iş yerinde yem~k ye -
mcleri memnudur. Nekadar pa -
çavra işlendiği, nerelerden alınıp 
nerelere gönderildiği de bir def -
tere kaydolunu.p ıbelediye m6!11ur
larıua gösterilecektı.t 

Türk - Bulgar 
anlaşması da i
ma ön planda ... 

Dttn akşamki radyo 
gazeteslnia verdlji 

yeni mal'l\mat 
Dün akşamki Radyo gazetesin

den: 
Balkanlardaki vaziyet dünya si

yasetinin ön planında olduğu bir 
sırada, Tiirkiye ile Bulgaristan a
rasında bir beyanname imzalandı. 
Bu beyanname her tarafla büyük 
bir alaka ile karşılanmıştır. Buna 
dair müzakerelere birkaç ay ev
vel ba~lanınış hul>uıuyordu. 

Memleketimizin bazı vilayetle -
rinde ilfuı edilen örfi idare ve alı
ı:an karartma tedbirleri, komşu -
muz Bulgaristanda rahatsızlık do
ğurımıştur Bu emniyetsizlik ha -
vasını izale etnıck ve alınan ted
birlerin kendisine nıütc\ t•r• ih ol
madığınt anlatmak iizere Bulga -
ristana takarrüp ettik ve kendisine 
teminat veı·dik. 

Biz Balkanlarda sulhun muha
fazasm istiyord"k. Bulgaristan da 
ayni emelleri taşıyordu. İşte bu 
müşterek arru, Ankarada iınzala
nan bel"annanıeye ıuünccr oldu. 

Beyannamenin birinci fıkrasın· 
da tasrih edildiğine göre, Tiirkiye 
ve Bulgaristan her tiirlii taarruz
dan içtinabı harici siyasetlerinin 
değ;şmez bir esası olarak telakki 
ederler. 
Şu noktaya bilhassa işaret etmek 

isteriz ki burada kullanılan •taar
nızda11 içtiııap• ifadesi yalnız iki 
memlekete münhasır olmayıp mut
laktır ve bütün Balkanlara şa -
mil bııJuunmaktndır . 

Almanların ve 
İt al yanların 
vapur kayıbı 

Londra 19 (A.A.) - Reıtter: 

9 şubat gecesi nihayete eren haf
ta içindeki ticaret emisi kayıpları
nı lbildiren amirallik tebliği hak -
kında Londrada, 29806 tonilatoluk 
rakamın haııbin 'bidayetinden!:ıeri 
haftalık kayıp vasatisinin yarı • 
sından da az oMuğu tebarüz etti
rilmektedir. 

Son dokuz hafta zarfırrda, bun
lardan bir haftası, hariç, ka,yıplar 

vasatisinin dunünde tecelli etın~
tir. 

Al.manlar, 9 şubat gece yarısı 

biten hafta içinde 102500 tonilato, 
İtalyanlar da 5200 tonilato batır
dıklarını iddia etmektedir ki bu, 
hakiki rakamın üç mislinden ıfaz
ladır. 

Harbin bidayetindenl:ıeri Alman.. 
lar, mü~adere edilmiş, batırılmış 
veya kendi kendine yakılmış ola
rak 1.330.000 tonilatoluk gC'mi, İtal
yanlar da 623.000 tonilatoluk gemi 
kay:betmiştir. Bundan 'başka düş
man kontrolölü altında 60.000 to
nilatoluk bitaraf gemi batırılmış -
tır. :işman kayıplarının wmumi 
yekunu ıki milyon lonıliılodan 

fazlaya balığ olmaktadır. 
Bugün salahiyettar mırhfillerden 

'bildirildiğine göre, !bundan on ay 
evvel Nlrvik deniz muharebeleri 
esnasında, ceman on bir düşman 
torpido muhribi !batırılmıştır. Vak
tile yalnız dokuz diliıman torpido 
mubr;oinin batırılmış olduğu bl'ı
dirilmşiti. Fakat şu cihet beyan o
lunabilir ki. Bruno Heinemonn eve 
Georg Thiele ismind<'ki diğer iki 
torpido mu.Jıribi de batırılmı:; ve 
bu suretle bu muharebelerde ba
tırılan torpido muhriplerinin adedi 
on bire baliğ olmuştur. 

• Si'.:,.asetimizin hiçbir gizli tarafı 
olnuyan ve a~ıklığı kendisine şiar 
cdinmis bulunan Türk~·e hiikü -
meli b~yannameyi imzalamakla 
beraber, evvelce akdetmiş olduğu 
bütün taahhiitlere sadık kalmak
ta ve bunların i(asında tamamen 
serbest bulunmaktadır. 

Enternasyonal ıs Bil· 

Pasi/ik'te bir 
Alman 

korsan gemisi 
VliŞıngl-On 19 (A.A.) - Reuter: 
Saluhiyctli Vaşington mahfille

rinin bildird'ğine göre, Pasifikteki 
ticaret gemilerine hücum eden Al
man kor~an gemilerinden ıbiri rs
kiden Her1.og yakob adını taşı.yan 
dokuz bin t.Jnluk bir Lelonya va
purudur. 18 mil sür'ate malik olan 
bu vapur geçen sene Leionyanın 
Sovyctler bi•liği tarafından ilha
kı sırasında Pcru'da Callao lima
nında bulunuyordu. Ruslar bu 
vapurun Vladivostok'a gitmesini 
istemişlerse de Letonyanın Va • 
şington elçisi, kaptana, vapuru bir 
.AmerilJı:an limanına götürmesini 
eınretınİ'ii\ir. 

Callao'dan hareket ettilkten sonra 
Herzog Yakalı Melı:s1ıta'nın Man
zanilla limanına gitımiştir. Alman
lar bu vapuru burada ele geçirmiş
ler ve üç kişi müstoıma olma'k ü
zere bütü.ıı Letonyalı tayfayı tev
kif etm~lerdir. Güverteden atla. 
mak sunılile kaçan bu üç tayfa bir 
Danimraka vapuru tarafından kur
tarılmıştır. Bunların ifadesine gö
re diğer mürettebatın ne olduğu 
meçhuldür. Bunların, Herzog Ya
kob korsan gemisi halil1(! ifrağ e
dildikten ve Manzanilla'yı terket
tikten sonra pasifik denizinde bir 
adaya çıkarılmı.ş ol.nıaları rnuh • 
temeldir. 

lspan.qada bü
yük bir yangın 

Madrid, 19 (A.A.) - Santander'de 
çıkan yangınlar neticeinde 250 ınil
yon peçe-la kıymetinde 300 evin harap 
oldugu öğrcnilınektl>dir. 20.000 kişi 
me:ikensiz knlmış:hr, Santanckı-r'de harp 
1~ i i16n edilmi';lt.ir. Y:ırdınl iönderll~ 
miye d~vam edilmektedir. Şehrin m::ın 
urası pek acıklıdır. Santander eyale
tinde de yangınlard:ın bir çok evler.in 
harar ?lduğu öğreniJmiştir. Koyun ve 
keçi gıbi hayvanat arasında zayiat bü
yükitlr. * Kopenhag, 19 (A.A.) - Ste!anl: 
Danimarkanın Santiago sefiri Uç- Da
nimarka vapurunun müsaderesinj Sili j 
,ük(lmeti nezdinde protesto etmlit.ir. 

ros nda bir istila 
Cenevre, 19 (A.A.) - Amerika Bir

leşik Devletlerinin Londra Büyük El
çisi B. john Vlnant, <"ntemasyonal il 
bürosui drrktörhıgilnd(·n istifnsuıı bil
diren mC'ktubıındn, blironun insaniye
te hiZmete tre'l8.n11na itimadını bildir
miştir. 

Entc-rnns.yonaJ iş bürosu idare kon
seyi reisi, B. Vinnantın islifasııu ar ... 
Jtndaşlarına bildlrirkC'n, bürnnun tali
hin en gi.iç devl'('si ('Snnsınd:ık.i idare
si esnasında B. Vinnntın gösterdiı'ti ce
saret, kiyasC't ve Rad:ıkali hararetli bir 
surette tebarüz ettlrn1iştir. 

Anlaşma her yerde 
ç.ok iyi ka şılan 

(1 inci :;:ı-hifcclea.ı. Devam) 

kiye bu paktı her vakit iptal ede
bilecek ıncvkide bulunmaktadır. 

YUNANLAR NASIL 
DÜŞÜNÜYOR? 

Atina gazeteleri, Türk - Bul
gar deklilrasyonunu ~ullıperver 
bir jest olarak telakkide miitte. 
fiktir. 

Katimerini şunları yazıyor: 
•Bn diı>lomatik vesikanın mü· 

sa it bir inlıba yarattığını söyle - _ 
mekle Yunan efkôrı umumiyeai
ne dürüst bir surette tercüman 
olduğumuzdan eminiz. Bu dekIA
ras.yon, Yunanistanda, Balkan 
memleketlerindeki sulh ı:ihniye
tini gösteren bir vesika olarak 
telakki edilmektedir .• 

Pr'/İa diyor ki: 
<Türk - Bulgar deklBrasyonu • 

nıın imzası, Balkanlarda ihtilat
lara mani olnıağa yardım edecelı: 
mühim bir hadisedir .• 
BULGARİSTANDA SEVİNÇ 
Bütün Bulgar gazeteleri. be -

yannaınedeın son derece n1emnu
niyet izhar etmektedirler. 

Biikıbnetin organı olan Dnes 
hnlfüı.atan diyor ki: •Bu vl"!ika 
fevkalade ehemmiyeti haiı:dir ve 
bunun me!!'tıt nf'tirrleri yakında 
kendisini göstermekten hali kal
mıyacaktır .• 

Romanyada fev
kalade tedbirler 
Londra, 19 (A.A.) - B. B. C.: ~ 

man D. N. B. Ajansı tarafmdau bildi
rildiğine göre Romanya hükümeti ,.,. 
ni bir kararname neşretmiştir. Bu )ca .. 

ramame mucibince hü8m~ idediil 
vakit lüzum gönlüliil hususi müeae
selere el koyabilecektir. 

Bu suretle hilkümetin eınriDe ıa
çen müessese müstahdem.lerl ve me
murları seferber ed.limil ııayl!acaltlar
dır. Herhangi bir mubalet.et sabcıUI 
te!Ak:ki edilecelı:lir. 
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Bilen id m ol 
'Yazan: M. ATLI Tefrika No. 18 ~ 

Danzig'de muazzam ve es
rarlı hadiseler dönmekte idi 
Yorgun l>ir lıalde adeta hayatın

dan bezmiş görünen Garaviçe: 
- Azizim Garaviç'. dedim. Ver

diğiniz izah.at pek garip!. Ben bun
larda sizin evhamınızdan büyük 
lbir hissenin dalı.il olduğunu da 
zannediyorwn. Zavallı profesör 
Tamurenski belki berırnva edil -
miştir.Fakat şu bahsettiğiniz (Fu
hi - Fuhi) dediginiz cüzamlılar 
meselesinde de hakikatten daha 
ziyade bir fan tazi olduğunu zan -
nediyorum. Danzigde böyle bir 
tedhiş yapılacağını bir türlü k.albul 
edemiyorum!. 

Garaviç hayretle gözlerini kır
pıştırıp yüzüme tuhaf tuhaf !baka
rak sözümü kesti: 

- Oh 1 Siz ister itimat ~ini,z, 
ister etmeyiniz!. Hatta Tarr.urens
kinin mektubunu ister Matmazel 
Annaya teslim ediniz. ister etme
yiniz!. Bunlar sizin bileceğiniz iş
lerdir. Vicdani vazifemi yaptım!. 

- Bunun için size t~ekkür ede
rim Her Ga ·aviç, fakat .. 

Garaviç tekrar heyecanla sözü -
mü keserek: 

- Hayır!. Hayır. dedi. Benim siz
den buna mukabil tek bir ricam 
var. Oh! Çok rica ederim, çok rica 
ederim. Bu mektubu isterseniz im
ha edıniz!. Fakat asla hükümete 
vermeyiniz!. Size lıehsettiğim me
seleler hakkında hükıimete her -
hangi bir ihbarda bulunmanız iki
mizin de mahvı demek olur'. Şim
di, hükı'.ımete herhangi bir ihbarda 
bulunmıyacağınıza dair sizden SÖ7: 

vermenızı rica edeceğim!. Aksi 
takdirde .. Oh .. Aksi takdirde bu
rada, siz~ ayaklarınız dibinde ö
lürüm!. 

Yine niçin? Ne munasebelle?. 
Ben bu cihetleri hal ve izah et

miye imk.iın görmiyoru.ın. Yalnız 

Garaviçin verdiği izahattan ~u 

nokta kat'i surette anlaşlıyordu ki 
atölyelerdeki suikast hudisesi gü
nü profesör Tamurenski suikasti 
daha haber alır almaz mahıyetini 
derhal anlamıştL Bundan dolayı 
müthiş bir telaşla hemen o yer 
altındaki esrarengiz yere Jro..=uş
tu. 
Şu halde TamJHenski hadiselerin 

mahiyetini tamamile biliyorchL 
Nitekim ,buna kendisi de kurban 
gitmişti. 

Şimdi vaziyet, müthişti. Zira 
Tamurenski kendisi için bu ka
dar tehlikeli ve vahim olduğu an
laşılan bir anda ne gibi bir mü -
nasebetle Annaya müstacel ve 
·mahrem bir mektup göndermiş 
ola'bilir?. 

Ne de olsa tehlikeli bir ameli -
yat üzerindeyken, bütün bu deh· 
şetli hadiseler üzerine, bu mektu
bu ben Annaya nasıl verebilir -
dim?. 

Bu mektupta aca-ba pek mühim 
esrar mı vardı?. 

BiUıassa Annanın bu işte ne gibi 
bir rolü olabilirdi?. 

Bütün bu sualler ve meçhuller 
dimağımda adeta kaynamağa baş
ladrlar. 
Maamafilı ortada bir emrivaki 

vardı: 

Mektupta bir defa, her ne olur
sa olsun, Garaviç esasen bunu iki 
gün geclkti.rnn~ bulunuyordu. 

Onun için müstacel bir mektup
la bildirilen birşeyin herhald<' vak-
ti geçm~ olmak l:izı:m gelirdi 

Sonra Garaviçin o acı sesini de 
hala kulaklarımda ~tiyordum: 

(Arkuı var) 

Garaviç bunu söylerken o ka
dar perişan ve yalvarır, o kadar 
yılm<Ş bir haldeydi ki ona 5<l.0 ta a-
cıdım. ı---------------

- :Merak etmeyiniz, Her Gara
vic! dedim .Herhangi bir ih'harda 
ibulunmam, müsterih olunuz!. 

Garaviç o vak.it zayıf ellerile a
deta minnettar bir halde ellerimi 
tulup sıktı. Elleri titremekte idi. 
Sonra, sol cebinden çıkardığı ka
lın eldiv<'nlerini ,titriyen parmak
larına geçirdi 

Bo.vnunu, yüzü görünmiy...,ek 
derecede beyaz yünden bir kaş -
kolla iyice sardı. Geniş muşam -
basını giydi ve yüzüme son ke -
derli ibir nazarla ba·karak: 

- Adiyö!. diye çıkp gitti. 
Garaviç gittikten sonra, derin 

bir hayret içinde, kendimi topar -
lamiya, <lüşiinmeye çaliştim. 

Elimd<'ki zarfın avucumda git. 
tikce aj!ırlaşır gibi olduğunu his
s<'<liyoroum. Tiiylerim ürperın.İIJ 

bir halde düşünmiye başladım. Ha
sıl ettiğim kanaat şuydu: 

Danzigde büyük ve esrarengiz 
hadiseler dönmekteydi. Hem Po
lonyalı olduğu, hem de bHhassa 
kanburluk gibi bir S'akatlclda ya
raltldığı, böyle kusurlu doğmuş -
lara karşı büyük bir şiddet gös -
terdikleri için nazilerden hem deh
şetli yılını.ş. hem ölesiye bir düş
manlık hissetıınek:te olan !biçare 
Garaviçin iddialarına gör,e bu ha
diseler hakikaten müthiş şeylerdi. 
Anlaşılıyordu ki dünyanın en deh· 
şetli usullerile, bazı adamları, hiç 
affetmiyen bir öl.ümle takip edi
yorlardı. 

Nitekim Garaviçin iddiasına gö
re profesör Tamurenskiyi bir ta-. 
raftan öldürememişler, fakat diğer 
taraftan berhava etmişlerdi. 

Niçin? Bu tedhiş ölümleri, l:ıu 
san derece esrarengiz yıldırım su
ikastleri sırf siyasi bir tedhiş mi?. 
Yoksa Garaviçin dediği gibi iU 
esrarengiz manyatik dinamo tec
rübeleri için mi?. Maksat ve he
def meçhuldü. 

Sonra bu dehşetli ölüm !eri kim
ler idare ebnekteydi?. 

Garaviçin bahsettiği cüzamlı a
damları kullanarak japonlar mı?. 
Fakat niçin, ne münasebetle?. 

Yahut nazileriıı gizli tedhiş a
janları mı?. 

ARNAVUTLUKTA 
(1 inci Sahifedoııı Devam) 

ağır zayi.at vererek, ric'at halin -
dedir. Dün birçok mukabil İtalyaıı 
taamrzları tardedilıni;;tir. 

YUNAN TElBLİÔİ 
Atina 19 (A.A.) - Resmi \ebli.ğ: 
Kıtaatınnzın harekatı neticesin

de -düşman yeni mevzilerinden 
tardedil.miştir. 300 den fazla esir 
aldık ve büyiilı: .m~tarda harp mal. 
zemesi iğtinam ettilk. 

Tayyarelerimiz, harıp sahasında 
a'kmlar yaptılar, hepsi de üslerina 
döndüler. 

Bir propaganda 
suçlusu 

(1 IDol Sa.hileden Devam) 

sokağa hr lapuş ve tabakasını dört 
kuruşa satanların yanlarına soku· 
!arak: 

- Bütün kağıtlarınıııı on kuru.
şa alıyorum! dem~, böylece birı;o': 
!kağıt toplamış ve biraz sonra da 
yine satıcılardan ayni •ka.ğıtlan on 
lbeşcr ·kuruşa toplamış ve her çey
rek saatte kağıdın ta'bakasına bir 
mil<tar zammetmek suretile piya. 
sadan k8,ğılları toplamış ve fazla 
fiatla yağma halinde halka sat -
mıştır. 

ÖLÜM 
Avadis Okşar vefat etmiştir. %9 

şubat Perşembe günü saat 14 de 
Gedikpaşa Sörpohanes kilisesin• 
de dini ayin yapılarak, Bahkh Er
meni ko.bristanına gömülerrktir. 

Kardeşi Anıır•i 
Parııe Veronika 
Okşar Oksur 

Fatih 3 üncü Sulh Hu
kuk Mahkemesinden: 

Faüh Sofı:l.ar mahallesi Molla Itus-
rev sokak 16 numaralı hanedr ta-
sarrıfaıı rnukim ıken 1/2/94 • fat 
ed :ı Saıdın terekesine mah~ zte 
..lz'ıyed edilmi~tir. İlin tarıhuıd ı tı

b ren ölüni.ın alacak; \'e borçlular ·un 
bır ay ve vari.." iddi~.ındR bulunanla ... 
rın üc ay içındc m.:ıhkemcınlZe müra
caatları, aksi halde tertkc. ının haı:ıne
ye devredileceği ilAn olı nur. 9llı12 T. 

İstanbul Marangozlar Cemiyetinden: 
22/1/941 tarihinde ekseriyet olmadığından yapılamıynn Cemiyet h~ 

yeti umumiye toplantısı 20/2/941 p eır~Pmbe günü saat 14 de Emınönü 
Halkevi eski binasında yapılacaktır. Ruzname liŞağıda yazılıdır. Cemi • 
yete kayıtlı ıneslekdaşlarımızın ~ ifleri rica olunur 

RUZNAME: Kongre re!.• ve katiplerinin reçilmesi - İdare heveti 
940 senesi çalışma raporu - 40 senesi hesalbatının tel1<iki - 1941 sene. 
lii ~esi nlmnrnası - td heyetinin ya.ı:~ ıciıı intihiCı;ıt yapılmasL 
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SUMER BANK 
YERLi MALLAR PAZARLARI 

. 

M.ÜESSESESI MÜDÜRiYETiNDEN: 
Bankamız Yünlü ve 

bulundukları 

Pamuklu 
mağazalarımızın 

dercolunmuştur. Alakadarların 

F abr.ikaları mamul atının 
mahallere göre mıntaka 

perakende 
to 'fcsimatını 

ve toptan 

mıntakalarındaki mağazalarımıza 

satışları için, 
gösterir cetvel aşağıya 

müracaatları rica olunur. 

SATIŞ MINT AK.ASI: -
latanbul, EdU--, Kırklareli, il' eldtdai, Kocaeli, Bilecik, 

Eakiaebir, KOtabJa, Bur... Balıke.U-, Çanakkale. Bolu. 

ZAmpldak, Kaatamoma. 

SATIŞ MAGAZASI 

IST AN BUL TOP
TAN DEPOSU 

SATIŞ MINTAKASI: SATIŞ MAGAZASI 

KAYSERİ Mağazası 
Kayseri, Sivas, K.ırtehir, Yozc at. 

Konya, Niğde. EREGLİ ,, 

b:mir, u • .n .. , A1yoıı. Antal~ 

~ Denizli, Moila, lapart a, Burdur. 

Menin, Se,.ban, C•riımtep, Yarat, Hatay. 

ANKARA Mağzası 

I Z M / R 
NAZiLLİ 

MERSiN 

,, 

,, 

Diyarbakır, Urfa, Malatya, l!.1azığ, Mardin, Tunceli. Bin· 
göl, Mut, Ağrı, Siirt, Bitlia, Van, Hakkari. 

Erzurum, Kara, Erzincan. 

Samsun, Ordu, Sinop, Tokat, Amaaya. 

DiY ARBAKIR,> 
ERZURUM,, 
TRABZON,, 
SAM'SUN ,, 

Küçük Mahfe) 
Bey•etl Umumiye 

lçUmaı 

. . . . 1 j Sultanahmet Üçüncü tSiner.ıada karanlıkta 

Devlet Oemıryolları ve limanları işletme U. l~aresi ilanları ! ~~~n~;;~k Mahke- ge~:~,.,~~,:h~~~~~,,.ı 
trikler yandıktan sonraki faslınıll 

Muhammen bedeli (IOOO) Ura olan 20000 adet çi!t yapraklı Kartxm kağıdı Saide S.adıye ve Cemile Piraye şahidi idiler. Mahkeme, dclikan • 
Küçük Mahfel'in senelik ınnn- (24.21941) Pazartesı günu saat (11) on blrde Haydaıı>aşada Gar bina& dahilinde ve Mehmet Alı ve Zeliha Faizcnin lının üç gün hapsine ve bu cezan~ 

mi heveti 26 şubat 1941 tarıhli çar. ki komlsyon tarafından açık eksıltme usuille satın alınacaktır. şayian ve mü ·tcrcken mutasarrıf teciline karar verdi. 

r0%all: lekenda F. SERTELU No. 32 

Enver paşa, Alman imparatoruna nasıl iti
mat telkin etmişti ? Bir mülakatın iç yü

zünü Fon Leyman Sanders anlatıyor .. 
Leyman J'on SaDders, bu emir· ı mi•lıı<len Envere: Bağdat civarın.. 

ien ııonra, yanına yüzbaşı (Peri- dalti lut'aların, ikinci ordudan 
:re) yi alarak, Hindenburg'un mü- gönderilecek üçüncü ve dördüncü 
Akat mahalli ola!U. tayin ettiği 

1 
fırkalarla takviye edilmesi ebem-

(iPJ.es e haraket ediyor. (1) ın.iyeUe tavsiye ediliyor. 
Alınan karargihı, o güne kadar Bunun üzerine Enver paşa ce-

"'~"~ gun·· Ü saat 18 30 d B • • Bu işe girmek isteyenlerin (75) liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin et- 1 old ki K ş l ahali .. 

1.,..nd.~ İstiltl" dd · a e)'\'.lg tiği vesaikle blrlikte eksiltme günü saatine kadar komlsyona mürocaaUan lılzım- u arı ema paşa m esmın 
u a, w. ca esinde ıır7 nu- dır. es.ki Rli§tüpaşa ve kırık tulumba 

marada, !Hazzopulo apartuıı.anı - Bu ile ait prtnarneler tonıis.rondan parasız olarak dağıtıbnaktadır. (906) ve Selimpaşa yokuşunda ve yeni 
nın 4 numaralı daıresınde topla - 'f Ahmet Saliıhattin sokağında eski 
nacağın<lan Azanın hazır bulun - 1, 1, 3 ve yeni 25 ve halen 13 kapı 
ması rica olunur. Muhammen nakliye 11cretı 17750 ı olan takriben 5000 ton kömürün Ereğli ve 925 ada ve 10 par:;el No. lu 68 

MÜZAKERAT RUZNAME: 
1 - Mecliıs.i idare raporunllll o. 

kunması. 
2 - 1940 dcvrei hesabiyesine ait 

bilanço ve kar ve zarar hesapla -
rı.nın tasdiki ve meclisi indarenin 
ve murak.iplerin :ibrası. 

havı.asından 1::..K.cnacıun ıımanına naklettirilmesı ışı 22/2/194.l Cumar~i günü 
saat ıı de Ankarada idare bina~mda pazarlıkla ınaıe edile!'ektır . .Pazarlığa girmek metre murabbaı mıktarında bir 
jistiy~lttln ayni C1lıı. ve saatte kanunun ıı.;yın etu&ı v..ıkaıan ll4milen ırom.lsyo· bap hanenin izaleişu uu z nında 

ına muracaat etmeleri lazımdır. Şartn•me Ankarada maırenıe dairesinde ve Hay· füruhtu tıJrnrrür ederek müzaye· 
daıwada tıesellüın Je!liğinde görülebilir. Bu L5in kapalı zarfla 3/3/1941 tarihlnde deye vazolunmuştur. 
llilıle edilececine dair evvelce yapılan ıı.;nıar hükümsüzdllr .1228> ı Heyeti ınnumiyesinin kıymeti * muhammenesi 2500 iki bin beş yüz 

Muhammen bedeli (<l830) lira olan 7 adet 8 - 10 kilogram kaıı>itllk eeyyar liradır. Birinci açık arttırması 14/ 
yilltaek tazyik aııetlJen cihazı (21.3.1941) CUma günil saat (15) on beşle Haydaill'l- 3/941 tarihine müsadi! cuma günü 
~da Gar binası dahilindeki komisyon artından kapalı zarf usuliyle sabn alına-cakbr saat on dörtten on altıya ka.dar ıc· -------------·! Bu ite girmek istiycnlerin (362) lira (25) kuru§luk nıuvakkat temınat. kanu- ra olunacaktır. Kıymeti muham

3 - Meclisi idareden çıkan aza
nın yerine yenilerinin intihabı. 

nun tayin ettitJ wsikalarla birlikte teklitlerini muhtevi zarftıırını ayni iÜll .....ı menesinin yüz.de ye1.m~ beşini bul-
( Hl on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazundır. duğu ta.kdirde o gün ihalei kat'i-

Bu ile ait aartruuneler Komisyondan parasız olarak dağıtılmakladır. (1228) 

Env~ mi ordudııki ııslııer1 oıo- 1 vap olarak, (Bağdat) civarındaki 
rltesinln AJ'SllmAD18S1· t-mmından ı vaziyetin oraca müsait teiakki e.. Göz Hekimi 
haldı görüyordu. Halbuki,_ Leyman 1 dildiğini ve bundan maada Halil D 

yesi yapılacaktır. Bulmadığı tak • 

Mahkeme salonunu boşaltan sıı. 
miler arasındaki yaşlıca bir kadtn• 
yanındaki diğer 'bir kadına şu11Jal1 
söylüyordu: 

- İlahi Fsmacığım ... Şı.m<li seıı 
'bunların söylediklerine ina . 
mı sanki? .. İkısi de uyduruyor Be' 
nim anladığım, Karanlıkta çocuk" 
kadını şikar bir şey zannetti. Ya· 
nına gidip oturdu. O da memnuıı 
olup sesini çıkarmadı .. Ortalık a"/ 
dınlan1p kadının yüzünü görünce 
oturup oturacağına piŞ!l)an oldu .. 
kalktı. O kalkınca öbllrü k1zdı

yakalattı .. Eğer başka türlü ol • 
duysa, kafamı keserim ... 

KULAK MiSAFiRi 
paşa, TUn: ordusunun man olmak- da . hul'"ünd' 1 _ r. Murat Rami Aydın 
la beraber, bu orduya girdiği gün- P8§111llll. mevsım "' e Beyoı{lu • Parmckkapı, İmam ı 
den ali-hsını kestiği dakikaya ka- rakta bir taarruz yapmak tasav - sokak No. Z Tel 4.1553 
dar 

0
ke'Ildini Türklere kaqı o kadar ?UrUnda olduğunu bildiriyor. Muayene ve her türlü ıröz G<uet.emizln 18 Şubat 941 tarihli nüsbaıımda intişar eden EmWı: '9e Eytam 

ilan tashihi Dr. lhaan Sami dirde ~n son arttıranm taahllidü \•=--• 
baki kalmak üzere on gün müd Öksürük Şurubu 

yabancı addetmiş, o kadar istik - Leyman paşa, (Bağdat) civarın- amellvetı fıkanıva narasızdır. Bankaııının ıayri menkul -~' lıaklundalti ilinının 807 eoas numarasına kayıtlı 
JJ.liııi muhafazaya ça1ısnııfb kL daki lı::ıtaatın bu suretle geniş mik· ar.ıan.ın la7metı •2373~• olacak iken 3473~ ve JHO .,,... numarasına kayıtlı ar-
artd< - *>il günlerde • her hare- ya.sta takviyesi hakkındaki tekli- sanın kıymeti c596.-> olacak iken 96.- olarak yanlış n~ildlitı ıörillmilltür. 
ketini Almanyava bildiriyor ve en fin hiçbir netice vemıediğini söy. DEVRED1LEıcEK İHT1RA BERATI Keyfiyet tashihen il!n olunur. 
ufak bİr mesele hakkında bile Al. ledikten eonra, yine esrar perde - •Alümınyum halitalarını plii.lı: - ---------------------------
man umumi karargAhının reyuıı sinin iç yüzünü açıyor: !aştırma usulü. hakkındakLihtira Antalya Orman Müdürlüğünden : 
ahn·"" lüzum anriiyordu M için 1ktısat Veltaletinden alınmış . "6'" o-- tu.? M _ - areşal Hindenburg ve Ge- . 1-Alanya kıwısının Tesbihli - Hacıbelen - Karabelen ormanının 1939 --

Bu, neden böyle olmuş . a neral Ludondorf ile görüsınelerim olan 7 şubat 1939 tarih ve 2666 No. 1940 yılları tahammuııen yeıtünu olan ıYH metrektıp çam eşcarı ile bu ormanın 
de:mld Levmıuı paşa ordumuza . İm · lu ihtira beratının ihtiva ettiği hu. eski mukavelesınden ıerkedılmış kabili lmAl bulunan 66,539 metreküp emval yir-
maledilmiş bir ıwıordu kumanda- esnası.nda bızzat para tor haz- kuk bu kerre başkasına devir ve- ı mı gun muddetıe ve ıtapalı uuı: usulü ııe satılığa çUtanJm,,tır. Yalnız tıerıuıngi 
nından başka blr nll.fuz ve aalAbi- reUerıne de maruzatta bulqnma:k yahut icadı Türkiyede mevkii fiil~ bir !htilM zuhuruna meydan verilmemek: için mezkllr 68.539 metreküp emvalin 

Y
et sahibi -'·•"""'· Harbiv. e nazırı üzere (Potesdam) da yeni saraya koymak !çın' salfilıiyet verileceği 1

sörül.erek pey sürülme.! !Azımdır. _...... · . . . f 2 - Satış 5.3.941 tarihine musa<hl Çarşamba i'.i:?il ııaat 15 de Antalya Or-
ve başkumandan veltıli olan ve 1 azımet emrini alınl§tım. Bu ma - teklif edilmekte olınakla bu hususa man Müdürlüğünde yapııacaıcnr. 
şahsiyetinde bu kadar büyuk nü- 1 ruzatı.m esnasında ben çok şey fazla malti.mat ed.inmclt istiven - 3 - Camın beber gayrı :n:ı.muı metreküp muhammen bedeli 490 kuruı;tur. 
iuz ve aalAhiyeUer taşıyan Enver aöyleıned.im. Zira, İmparator haz- ]erin Galatada, Aıılan Ban ~ inC1 4 - Muvakkat temınat 75Z .ur .. 48 kuruştur. 
niçin bir kolordu lwıınandanına söz retlerı,· benden önce söze b••lı • k t 1 3 al ı; - Teklif mektuplan 5.3.941 ıünu """'' " e kadar behemehal Antalya Or-

. . d , ...,.. a • numar ara müracaat ey- ınan Müdürlüğünde müteşekkil Komisyon Reisliğine verilmell<1lr. 
geçıremıyor u · yarak, (Gelibolu seferı") nden ve lemelerı' ilan' olunur J · · ö • 1 8 - Şartname ve mukavlename pro esını i mı<'k lstiyenlcrin Ankara Orman 

Lnde>dorf'tan Leyman paşaya Tür kkıtaatının (Galiçya) da gös-ı------------- 1umum MüdUrlüiüne ve Antalya Orman Çevirııe l\Iüdürlüğüne müracaaUan. U88 

gelen tezkerede: ·En~re karşı pek terdiklcri yararlık w mü:kemme - _. ANAPIYOJEN ,, . -
ziyade müsait ve itilafkar davra- liyetten bahis buyurdular. İmpa- Dr. İh•an "'amı' 1 İstanbul Sıvacı ve Boyacılar cemiyetı'nden ·. 
nılması> lüzumu neden bildiri! • ratora (Geliboiu) ya dair her halde 0 "' 

m.işti? Bu esrar perdesi de bir tür- J odğru ma!Omat verilmemiş ola • İ•t!"1>1otok! Istaeııo1<ok, pnumoıcok, ıı 22/1/941 tarihi"".!" ek..•eriyet olma.<lıgın.aan yapılamıyan Cemiyet 
lü yırtılamıvordu. cak ki, kendileri tahtelbahirlerin, kol~ pıyooıyaniklcnn .yaptığı çı- heyeti wnumıye toplantısı 20/2/941 perşembe .günü saat 14 de Eminönü 1 
Leymıın Fon Sandel'fl Almanya-l

1 

ban, yara akıntı V: dld hastalık- Halkevi eski .bın..,,ınaa yapılacaktır. Ruzname ••ağıda yazılıdır. Cemi-

ya Varır Varm
n Enver•- -- ga· 

1 

vaktile ahvalin mümkün kılmış ol., !arına karı;ı cok tesırlı taze aşıdır. _,,1 . . -. ~ ,.. ~u yete kayıtlı mPSJekdaşlarımızın teş n.ı. erı rıca olunur. 
rip telgrafı ile karşılaşıyor. duğu dereceden çok fazla olmak RUZNAME: KoQgre reis ve katiplerinin seçilmesi • :tdare heyeti 

Bu telça! Enver tarafından Ma· ıı üzere Şebihcezire muharebatına DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI \940 senesi çalışma raporu • 940 senesi hesabatının tetkiki • 1941 ııeneBi 
reşal Hindenburga hitaben yazıl· iştirak ettiklerini zannediyorlardı. ·Madeni bilok dökümü usulü ve bütçe okunması • İdare heyetinin yarısı için seçim yapılması. 
mıştı. I İmparatorun uzun süren ifadele· tertibatı• hakkındaki ihtira için -

Bu telgra1ta Bağdat meselesi rini müleakıp, Gelibolu önünde lktısat Vekiıletinden alınmış olan Emekli, dul ve yetimlerin ve askeri malfılle-
hakkında herhangi bir Alman za- tahtelbahirlerin pek mahdut kal· 7 şubat 1939 tar.ili ve 2664 No. 

eh 
ınıJj olan faaliyetlerini esaslı vak'a- lu ihtira beratının ihtiva ettigı"' rin nazarı dikkatine 

bitinin vereceği malU:ınata em· larla arzettiğimde, şi.mdiye itaıdar 
m 'yet verilmemesi •- · edili" hukuk bu kerre başkasına devir 1 wovsıye - kendisine verilen ma!Uınatın bu 
yordu. (2) veyahut icatlı Türkiyede mevkii 

O 
ada Tür'-' . suretle tarafımdan tashih olun - :fiile koymak için salfilıiyet verile-

sır ,.,,ye vazıyetlni ya- ması mü~.,.;;nileyhin pek hoşuna 
'-·-" ve bilhass ba"d t · .,... - ceği teklif edilmekte olmakla bu 
""~an a g a cıvarın- gitmedig" ini hissettim. 
daki harekAtı içinden bilen Ley- hususa fazla malOmat edinmek is· 
man paşadan başka (Piles) de kim tiyenlerin Galatada, Aslan han 

(1) 18 ka7'unuaa~• 1940... 5 · · k t 1 3 1 ·· bulunabilirdi? ·~ mcı a • numara ara mura-
Leyman paşa: (2) HindenbuTQa çekilen telgraf caat eylemeleri ilan olunur. 

cıynen ruduT: •Şayet orcuia bir AZ. 
•Mareşal Fon Hindenburg, En.. ma nzabiti tarafmdan (Bağda~) 

verin telgra!ına mukabele olmak civan?ldcıki vaziyet hakkında mü-

1 
üzere - Türk karargfilu umumi - talea denneyan edilecek oıursa 
sine • bunun layık olan cevabını bu mütaleaya ehemmiyet verilme· 
vermişti.> m.esi rica olunur.• 

Diyor ve cevabın neden iba - Harbiye Nazın 
ret olduğunu zikretmiyor. ve ~kumandan vekili 

Ancak bu müliıkattan birkaç Jmza: Enver 
ıün ııcmra, Alman kararııiıhı umu- (Arl<Mı var> 
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Emlak ve Eytam Bankasından 
Muşlannı bankamıza temlik ettırmalt .suretiyle alan emeldi dul ve yetiınlerto 

Haziran - Ağustos 941 üç ayl.ıklarırun tediyetriııe 1 Mart Ki tarihinden itibaren 
Jıaşlanacaktır. 

1 - Maaş salılpleri t.:mlik muamelesi için ellerinde bulunan bir devre evnl 
bankamızca verilmiş hesap pusulalarının alt kısmında yazılı etin ve oaatlerde fo
toğraflı nüfus cüzdanları ve resmi aenetlerile birlikle bankamıza müracaatları. 

2 - Mezkfu pusulalarda 1>ediye gün ve saaü y•zılrnamııı olanlar wna bunlara 
ait maas sah;pJerinJn 1 Mart U41 tarihinden evvel bizzat ,,.,,.a bilvaaıta banlrıımı"8 
müracaat tderek gUn ve saaUermı ötrenmeleri 

3 - Askeri maldllerin müracaatı ı Mart MI Cumarlesl ıünü -t .s:ı.. 
den on ildy• kadar kabul edilecektir. Herhangi bir karpklıta malıa.1 kahxı•nwk 

üzere mal müdürlüklerine nazaran müracaat sıra& aşal>da (llsterilmlştir, 
1 Mart 941 tarihinde saat 8 ilA 9 arasında Emlnönü ve Betilttıı:ı saat 1 111 10 

orasında Falih, saat 10 ilA 11 arasında tlslı::ildar ve K.ad.ık6y, saat 11 llA 12 anwııda 
Beyoğlu, Eyüp ve diğer .mal müdürlüklerinde kayıtlı aslı:ert maJQllere ~t 7&• 
pilac~. Bilclirilen gün ve •aatten oonra vAlti olacak müracaatıar diğer maaş aa
lılplen glbı mnameleye tılbl tutulacağı vo malılllerin nüfus lezkerelerU. llaımU;r 
tevzi ciizrlanlarını birlikte eeUrm.eleri ilin olunur. el~ e 

detle temdit edilerek iltinci 8'Ç1k 
arttırma 24/3/941 tarihine müsa- Öksürük ve nefes darlıITT, b.>ğ· 
dif pazartesi günü saat on dörtten maca ve kızamı.ıt öksürükleri 
<ın altıya kadar icra kılınacak ve o için pek tesirli ilaçtır. 
gün en çok arttırana ihale edile - - Herkes kullanabilir. --"' 
ook:tir. -' 
İpote ksahibi alacaklılarla diğer DEViREDİLECEK İHTİRA BERA'!'l 

&lıikadarların işbu gayrimenkul ü- •Levha lbalinde alümi~vum ha' 
zı.~rindeki haklarını hususile faiz ve · 
masrafa dair olan iddialarını ev· 
rakı mfutıiteleri!e on beş gün içİll
de bil.dinneleri lbıındır. Aksi hal· 
de hakları tapu sicillerile sabit ol· 
madıkça satış bedelinin paylaş • 
masından hariç kalacaklardır. M"ü
terakim vel'giler hissedarlara ve 

telliliye ve yirmi senelik evitaf 
taviz bedeli ve ihale pulu ve tapu 
masrafları müşterlye aittir. 
Arttırma şartnamesi işbu ilan 

tarihinden itJbaren mahkeme di
vanhanesine talik kılınmıştır. Ta.. 
lip olanların kıymeti muhamme -
nesinin yüzde yedihuçutu nisbe • 
tinde pey akçesini hAroilen o gün 
ve saatte İstanbul Sultanahınette 
tapu binasının alt katında dairei 
mahsusunda Sultanabmet nçün -
cü sulh hukuk mahkemesi baı;ki
ta'betine 941/1 No. ile müra.caat-
lan il! ı:ıolunur. llll/l 

Kartal tapu sicil muhafız]~ -
dan: 

Pendikte Yıuıemin ıd<~ 17 
No. lu Rizgari oj!lu Ti.kaylrodan 
metruk düldtlıı hv.lnece müşte • 
risi Yunuaa satışı. Y'IPılan bu verin 
tapuda kaydı bulunamadıpıdan 
eenetsiz tasarrufata iltıyaııen ha • 
zine namına teıcili yapı.laeağından 
bu dükkAıı h•kkında tasarruf id
diasında bulunan varsa 15 gün 
zarfmı:1a ya kendilerinin -veyahut 
vekillerinin evrakı müsbitelerile 

litalarının salalbet ve evsafının tet 
yidine müteallik usuı. hakkıruıaııi 
icat için İktısat Vekaletinden a • 

lınmış olan 10 sonünun 1939 ta • 
rih ve 2660 No. Ju ihtira beratınıJI 
ihtiva ettiği hukul.. Ibu kerre baş 
kasına deviT vryr.hut icadı Tür • 

kiyede mevkii fiile koymak içiıııl 
salahiyet dıthi veı:Jebikıceği teıtl 
edilmekte o:ımakla bu hu.susa faılJ 
malumat edinmek istiyenlerin Gg' 
latada, Aslan ban 5 inci kat 1 - 3 
No. lara müracaat eyleme.len ilıill 
olunur. 

TAKVİM 
ŞUBAT lf.41 
ÇARŞAMBA 

19 
Ay 2 - Kasım 104 

Vakit Vasati 
... cL 

Ezani 
ea. d· 

7 53 
13 28 
16 24 
18 46 
20 16 

Günet 
Öğle 
ikindi 
Akpm 
Yatlı 

1 07 
6 42 
9 39 

12 00 
1 32 

Krırtal. topu sicil ~a ve- 6 13 lmııak 11 27 
ya 8 maıt 941 cumartesi gül:Jü saat 
13 den 17 ye kadar mahallinde tah- 11a1ı1p n ~ Elem iwt _.,. 
kikat yapacak tapa memuruM ıı.tırlF&* Dlrektirl: Cevdet ıt.ara1>il&l' 
milraı:aatları ilAn olunur. (2835) cSOlIJ 'rELGllAI'> ~ 
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