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Balılp - BatmuJıarrirl: 
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Balkan sulhu 
emniyet altına 

alınmıştır 

Bütün ııöriifler bir nok
tada birletiyor: Türk -
Bulaar dekliraayonu 
Balkan IUihunu ınalıfuz 
tutmak için tam zama
nında imzalanmıt büyük 
bir eserdir. Bu - kar
pıııda Balkaıı IUihmıa 
bozmıya ceMl'el edecek 
olanlarm muibi anc•k 
Jlikbet TII ınailubiycıttir • 

Juan: ETEM iZZET BENİCE 

Tllrk • Bulpr dekl...,_1111 

imsa ve ilim milna..,betile, !tütün 
tlüıaya.da tefsirler ııür~ ~ ~ • 
kilde """"' edl7or .Bir iI<isi mii&-

biltün ~öriişler bir 11nkteda ...... , . 
Wrkf!J"W: 

- ftrk • Bulpr dekJinı87onV 
BeJbn nlhuau mahfus tatmak 
~ lam samaıwada lmulıınml§ 

/r,... 

1. 

Avustralya Baş· l 
vekili Menzi 

Londraya geldi 
Çilde muharebe de
Ofl, •ad ece temız-

leme yapıbyor 

Onların asıl 
emeli Almanlar 
la çarpışmak •• 

Londra %1 (A.A.) - Avustralya 
Başvekili Mell.Zİı dün Londraya 
geldiği zaman, gazetecilere aşa • 
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

İngiliz Harici
ye Nazırı Eden 
Üçüncü defa 

1 Mısıra geldi 
Erkinıharbiye 

' Re isi kendisine 
refakat ediyor 

Kahire 21 (A.A.) - İngiliz 
Hariciye Nazırı Antoni Eden 
ile Erkaruharbiye reisi Gene
ral Dill'in Mısıra geldiği bil -
dirilmektedir. 

Eden harbin bidayetinden -
beri üçüncü defa olarak Mı· 
rua gelmektedir. İlk defa 
Müstemlek.8.t Nazırı sıfatile 
Dominyonlardan orta şarka 
gelen kıtaata hoş geldiniz de
rneğe gelmişti. İkinci defa 
Harbiye Nazın olarak, Grazi. 
yani ordusuna karşı muharebe 
planlarını General Vayvel ile 
görüseırıe~ ııeımişti. 

Wl:yilk bir -wr. . 
tık rfuıünden itilıerml, eheımı:"

:ret ve büyiildütünü tebarüz ettu
iiğimis bu. etıer; hakikatte ole bun· 
Mn bafka türlü olamazdı. 

Balkanlara .kıı1"fl Bomaayada 
lııir Alman tah&fŞildÜ oiduğıı şüp
wivli Buııunla beraber, Yugos
lav hnduduııda " Macar hudu~u
ıuın pıisiııd. ıle Alınan tahşiatı 
.ardı. Bomanyadald ile bera~".'"· 
lıiitün ba Aimıın kuvvet~ 
f00-850 bin arası.ada bulundugu 
tahmin ediliyordu. AJnıanlann bu 
ku eti Bel kan hudutJar:mda lıop· 
...:ıan- llı:i .pk.itr ııebebi ola-

• lta(qan ordusu 
nereye kaça
cağını bilmiyor 

Silivri faciasının bu sa ah 
Şehirde Ehliyetsiz muhakemesine başland~ 
5000 Sıvacı ve· · . .. 

- İngiliz toprağına yeniden 
gelmiş olmakla müftehirim, Orta 
prkta, on gün devam eden ika
metim ~nasında, Avustralyalı kı· 
taatı teftiş ettim. Bunlann mane
viyatı son derece mükemmeldir. 
Bunlar, İtalyanlara karşı yapılan 
ıı.skeri harekatı, sade<:e bir temiz. 
leme harelıitı olarak telii.kkı edi· 
yorlar. 

Musolini'nin Mareşal 
P eten' e müracaa tini 
Fransız gazeteleri 

B 0 a c 1 Var m 1 ş ! IddıanameY_.e gore, k~za~a!" _ka : 
tan mesuldur ve teczıyesı ıs .. endı 

Wlirm• . 
A.-- 'u.ıı.ıınlara Drnıek, Akdesız 

teyit ediyorlar 
Vişi 21 (A.A.) - Fransız san • 

sörü, Libyadaki İtalyan ordusu -
nun Tunus arazisinden geçmesine 

Belediyenin boyacıları da imtihan 
edip ehliyet vermesi istendi 

lııJ"ılanD" ıı••şm•k, İngiltereyi~-
4.enizıle sıkıştırmak h~~tine 
eenni verecek liA ve ceçitlerı ele 
pÇirmek tasavvuru. 

B- Ba]kaıılaıP.n ve hıgiltere-
~n gelecek bir taarruza karşı ken· 
üıiııi müdafaa etınek arzusu v_e 
fakat bu anu71' pliyerek, lf:~~ıt 
" . yolu ile pnntuna geurıp, 
Bul~ " Yugoslavyayı Y"'" 

. ~ a alıoak m!ilihazası ... 
aı ~- ff Bulgaristanın Yu5 -vya 1 . tak 

musaade etmesi ~in i\l!usolinı Ge. 
neral Franko vasıtasile Mareşal 

Peten nezdinde ricada bulunduğu 

bııklnndaki y.ızılann neşrine, dün 
ilk defa olarak müsaade etmiştir. 

Gazeteler, Mar~l Peten'in bey
nelmilel hukuk kaidelerine istinat 
ederek, bu talebi reddettiğini yu· 
ma.ktadlr !ar. ---o---

Şelrimiz cBoyacılar ve SıvaC>lar Ce
miyeU,, nln yıllık kongresi dün Eminö
nü Halkevinde yapılmış1.ır. 

Okunan ~alıfm~ " hesap ...,.,..ıan
na ,öre, Cemlyet E.snat Hasta.naine 

Anadoluh is ar -
da bir kız 

kaçırma vak'ası 
kendilerini müdafaa etme 4:1'' . :. 
llirinde; Yunanistan ve TürkiY Bir genel ev 

. b 1c1a icap eden hattı ha· Kaçırllan genç kız 
::eti

11

~az etnıeleri ile, ~.n· mühürlendi ve kaçıran de 1 i-
7anın Balkanlara iJlmeSİ çok muş· Küçükziba sokağında 2 ııumaralı 
lriil olurdu ye burada büyük, İJil· Jüııiyeııin umumi evinde yapılan k a n 1 i b u 1 u n d u 
}ıaJW bir cephe açılmış ol~u. ar--•da v6•ikasız olarak Bahtiyar umilik" _,__ -

ul 15- - - Müddeium yap""" mu 
Tehmt, tazyik, blöf ile, 

1
B ,:; • ve Saaiye isminde iki genç kadın racaat üzerine bir kız kas1rm • 

tanı ve Yugoslavyayı e e kalaJIJll1' ev mühürl'n".rek ev sa- vak'asının tahkikatına başlamıştır. 
mek de pek mümldin oınuızdı, R~- :rbi ve iki kadın hak.kında takiba- Anadoluhisarında Yenimah•l • 
manya misali giizönündey~. İn~l· (Denmı 5 inci oa:rfada) 

tere ise; mütemadiyen tehlike ışa· ı _:ta:::._:baş:.:::l.:_an_m_:.ış_tı_r _. -------------=====-
. ••-anordularının •·-;:::: .......................................................... --reü veriyor ye ~ k ·· ~ "'\ 

BaJhnlarda yürüyüşe ır;eçm~ u- V A Z i Y E T 1 
•ere bııluııdutunu haber ~enr0;: Türk - Bulgar 
4iu. işte, büt~ ~ese~er; lll"Bve UM!J'Ml BAKIŞ 
saçı gibi binbırıııe> ış . de Anlaşmasının 
vaziyederin taraflarca eıı zıyad . 

tt·-· bir an a, kİ J • müphemiyet anıe ıgı b" y . a s en 
Türk • Bulgar deklarasyonu • ır enı 

Belgrat aiyasi mahfilleri, Türk
Bulgar deklarasyonıına müşabih 
l>ir Yugoslav - Bulgar anlll§lllaSı 
hakkında dolaşan şayialara rağ

men, böyle bir paktın lüzuıruıız 
olduğu fikrindedir. Çünkü Bul
ıuistanla Yuıoslavya arasında 

ebedi bır dostluk paktı vardır ve 
iki memleket luçbir zaman bir
birlerine hücum etnıeyi düşün • 
nıemişlerdir. 

mlh ve bqaret bombası gibi, ha • 
4iisatın inkişafını merak, hey~ 
Ye tereddütle be)diyenlerin go • 
zünde patladı. Bunun büyük ve 
fllŞUtıcı ehemmiyeti şuradan ge
liyordu: Herkes, Bulgaristanı ~
manya ile anlaşmış ve adeta ınul
~fik haline gelmiş sayıyordu. 

L-L"yen Bulgarlar; Trakyaınıs:ı ...,... 
enlııJarımızı kendileri.De mütevcc· 
.:L -~' !ardı. A)ınanlar; """ ır.aıuıewyor . . i 
Türk orduAııun Lıgilizierın tes:;. 
1'e ittilakı altınola, Balkanlarda ır 

.,,_ edıyor-
ttphc açmasınclaA eııu.or .. .. 
lard "-gilWer A)manlanD butun 

'· m ' Jkan)ara 
lıunlan vesile tu~arak. & orlıırdı. 
ineceklerinden pphe ediy 

1 aam ha-Bulgaristan ve Yıı&OS avy •. 
1 ki.ki düşüncesi aydıalaıımlŞ degı • 

ii 
Bulgaristaıwı Almanya ~e ~ 

ki Yunanistasa aaJduacagı ŞUP. 
1ıeleri "ardı. Hulasa, bınbir türlü 

tah . ı-'-ir yürütıilüyordu!. 
mın, eu .

1 
B 1 Cumhuriyet bükfuneti ı e, . ~ .: 

car hölıfuneti arasındaki her tü.. ,u 
tesirden azade temas ve milıake~e 
Aakikati aydınlattı ve iki d~v~ctin 
~ mül&haza ;uerinde sammuYe;;_ 
le durduğunu meydana ~ 
Bizim Bulgarlara tecavüz etnuye 
lliçbir' ııiyetimiz olmadı~ eıılat 

(De- 1 lııd ııa:rfacla) 

1 ADlaŞDla, Tflrkl· 
,I yeyl dlter teall
ıaıtıerlnden ayır-
1 mamaktadır 
' ........ .? Buna mukabil Belır;rat1a fU ci

ltet tebarih ettiriliyor: Yugoslav 

Y u g o s la 'V y a harici siya~tinin yeı:ine direk • 
tifi ,memleketi her türlü anlaş-• b. J ha genış zr mazlığuı dışında ~utmak ve Bal-Ua kanlarda liUlhun ıdaruesıne yar-

/ 

' /• ohm etmektir. Yugoslav nazırla-an aşma yapı rmın bu maksatla Berghoh cittik-
• o !eri söylenmektedir. Yugosla.("<ıa 

masını ıslıyor bu is~eıte çalışmıya devam 
edecektir. 

ık Yugoslavyadaki lı:anaate ıöre, 
Anlaşmanın Ba 'an- Balkanlar sulhuııun bekçisi ye-

lh k vetlen rine kaim olan Sovyetler Birli
larda SU U UV - ğinin hayırlı müdahalesi saye -
dirdİğİ kanaati hakim ıinde• artık Balkanlar sulhu te-

bö min edilmiştir • 
Tür. k. Bulgar anlaşmasının • 

ak. ı · d• Yunan eıızeteleri de deklara<-
tü memleketlerde ıs erı 

n di B lk tarda yon hakkında ~· tefsirlerde bu-
di or Şinı . a an •-

vam e ) · . osl da lnnmaktadırlar: 
kat-1 bır" bar1

• için \ug avya "-'·'· ilhmı" noktası .., ima uc.ouarasyonıın m 
umwni bir anlaşma ya.p sı ar· 

•-L-· cdilnıektedır. (Devaml 5 lıı4i Sarladal 
l:z:us:u:.::~;::,.._._._._._. ........................................ .J 

200 lira ve muhtaç lzalnnna da 60 lira 
7ardım 711pmıştır. Kayıtlı Azası da GOO 
kişiyi bulm\lliluf. 
RaporUnıı kabulUn • wnr" t<mıen

(Den.nu 5 inci S1LY!ada) 

Bar artistinden 
yüz bulamıyan 
hiddetli asık! .• 

Arkadaşile bera
ber kızcağızı ve 
annesini döğdü r 
Unkapanında oturan sabıkalı 

Salih, arkadaşı Galatalı İhsan ile 
yolda giderken Gardenbar artist
lerinden uzun zamandanberi pe • 
şinde dolaştığı ve bir türlü yüz 
bulamadığı Mükerreme rastlaml§ 
ve yine red ceva'bı alınca Müker· 
remi vanındaki annesi ile beraber 
döğmüşlerdı r. Suçlular adliye~ 
verilmişlerdir. 

Ankara ekspre
si bu sabah 4,5 

saat gecikti 
Haydarpaşa • İnönü •rasında 

bir marşandizin makinesine arız 
olan bir •akatlıktan dolayı Anka· 
ra - İs!;ınbul ekspreş. İnönü istas
yonunda beklemeil"e mecbur kal • 
IJUŞtlr. Hıırşaııdizdeki a•ızanm he· 

(-S-~) 

L.__K ___ ı ...... s ....... == ....... A ___ c~A----) 
ltalyanlar Hakh, 

Çünkü ••• 
Anadolu ajansının nrdiii bir 

havadiste şu cümle vardı: 
._ İtalyan mahfilleri bir İtal

yan - Yunan ban~ı iınkins:ız t&-
lii.kki etmektedirler ... 

Bizim mahut arkadaııa lıunu eös-
terdim de: 

- tıaı, nlar hak'lı, rönkü". 
Diyerek, devam etti: 
_ Yunanlılar; İtalyanlan deni

ze döküııeiye kadar .ıe mütareke-
7e, ne ıle ,u.11ı.a ada r.w olmazlar. 

•• 

- • 

Romangada 
Türk gaze
tecilerinin 
tevkifi doğ
ru değildir 

Vapur seyahat edemi· 

1 !!~!~~!~~~Ka~~~~~,R~~ 

Gazeteciler, bir 
yanbşlık e ı er ı o
larak çaftnlmışıar 
ve hemen serbest 
bırakılmışlar 

Ankara 21 (Telefonla) - Ro • 
manyada teWrif edildikleri bildi • 
rilen Türk gazetecileri hakkın • 
daki haberler muhtelif sazete ve 

rııdyolarda yrnlış tefsirlere yol aç-ı 
ml§lır, 

Halbuki yaptığım talrltllı:ata gö
re, birkaç Türk gazete<:isi Bükreş 
hükumet otoriteleri tarafından 

celbedilmişler ve büyük elçim.izin 
işe müdahalesi üzerine bir yanlış· 
!ık eseri olarak, tevki! değil sa • 
dece çağırıldı.lı:lan bildirilerek a -
zam! birkaç saat sonra taınamile 
serbest bırakılmı,şlardır. 

f_.. . ' 

Yeni tefrikamız: 

Nasreddin 
-Hoca-

ZIYA 
Yazan: ŞAKIB 

Diln bqladığınuz bu 
çuk meraklı tefrika-
mw mutlaka takip 
edin.iz. Bugllu birinci 
tefrikanın huluuuu 
da takdim ediyonu. 

4 nctl sayfada 
,, 

. .. __... 

Silivri deniz fadasııun muJıake. nın Takaııclrok deniz oıta mekte
nıesine ba sabah ildnd '8uceaada binden mezıuı. olduğu, 8 sene mu• 
başlanmıııtır. avinlik ve beş sene de kaptanlıl:ı 

Bulunan bir ten:öınaıı vasıta.ile ettiği, kaptanlık \"esikalarının li
batan Uruguay beııdırah Salvadoır marumıza geldiği zaman Büyük • 
yelkenlislnln suçlu kaptanı Scıır • derede yapılan kontrolde kayde
yet tebeasmdan Aleksa.ndr oğlu dildiği, fakat kaza sırasında kay -
Viktor İvanofnn •rensu 79pılınış- (Devamı: 5 bıci •rlacle) 

''Namık Kemal,, ese
rinden çıkan müna
kaşa devam ediyor 
Şair Yusuf Ziya Ortaç'ın Necib 
Fazıl Kısaküreğe ikinci cevabı 

r 

Bq :Neeip F-1 ~ 

Arlı:adıışmıız pir Necip J'aı:ıl 
KJnlriir~ yazdığı .Namık ite· 
maı. eserinden ~ müııwk• 
devam etmektedir. 
Münakaşaya mevzıı. ol&n cfbet; 

muharririn bu kitabında Namık 
Kemalin milnısı.ndan fU cümle • 
lıerle bahlıetmesidir: 

(Namık Kemalin hayatında ll1ı: 
kadın, ifte kendisi 16-17 yaşların
da iken, kansı Afatile, lı:nynuna 
atılan bir genç kwiır .) 

Sa:hiie: 32 
(Bu Jradımn imniııi olsun bilm.i• 

:JWUZ.) 
Sahife: :rı 

(Bu kadln kim; rıd.ı saxıı ne; iti· 

Bay Ywauf Ziya Ortaç 

miJ> nesl; luıc yaşınua "Ye nasıl p. ' 
irin karısı oldu; Namık Kemalin 
hayatında ne gibi bir rol oynadı; 

fl1lı"l nerelere ve ne zamana hdar 
takip etti; suratı, biçimi, hali, N

hu, ahlikı. ne alemde?) 
Sahife: 32 

Bazı kimseler; büyük vatan şa· 
hinin refikasından bu şekilde baJı... 
eedilanenin bir saygısızlık olduğu 
beyanile B. Necip Fazıl Kısaköre. 
~n bu cümlelerini tenkit etmiş • 
lerdlr. Bu meyanda Akbaba sahli 
fair Yusuf Ziya .ortaç• mecmu -
asında bir fıkra yazmış, Necip 
Fazıl Kısakürck de evvelki günkii 

(Devamı 5 inci Sayfa4&) 
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2 - SON TELGRAF 

YILDIRIM 

AS:( 

21 ŞUBAT 1941 

Ev ve el 
sanayii 

İktisat Vekaleti yeni 
ve esaslı inkişaf ted

birleri alıyor 

HALK 

BadJO kollleruslan 

Günün meselesi: 

Ayakkabı Fiatı ve 
Kar Nisbetleri 

t SOt tozu 
fabrikası 

Süt tozuna rağbet 
çok arttığından fab
r ika genişletilecek 

·1·urk • 
beyaDDa 

L r 
si 

Yazan: Ahmet Şükrü ES.1.ER 
Bir müddettenberi Türkiye ile 

1. 
• 
J , 
1 

Bulgaristan arasında devam eden U 

görüşmeler nihayetlenerek birkı' 
Bakırköyde, bir genç kız, «> 

ve misafir gelen bir delikanh 
ile sevişerek kaçmış! Miaa• 
fir, umduğunu değil, buldu
ğunu yer, derler. Bari, misa· 
firin bulduğu parça iyi bir 

ıey mi idi?. 

Ev ve el sanayfuıin ~ için 
tktısat Vek!letince yeni ve esuh 
tedbirler alınmemuı devam olun • 
maktadır. 

Radyoda lumferaııs vcrenleriıı, 
sıkı bir uman cenderesi içinde ol
iuiullll fıır.luıdiyor mllllWlm1. A:y
n!.aıı zaman, eberiya, bör çeyrek, 
~ d•kihda. Bu, artık lıir kes· 
ferans değil, bir musahabe cİeiil, 
Jıir kOllMflH detiJ, kJaa llir ahbap
lıktır. 

F.kseriya, öyle b~ mrmıla • 
ıra adı, konuşma menuu olarak 
seçiliyor ki, insan, bu i§.in altındaıı 
k.onferansçu:un nasıl kalkacai>m 
ooliifiinüp d111'11J'or. 

Yeni kararın da ihtikarı önli
gemigeceği anlaşılıyor ! .. 

da yüzde elli ltAr n:isbet1 kabul ~ 
dilmiştir. 

Memleketimizin mühim 'bir ih
tiyacını karşılıyan ve istilısalAtı 
çok artan Bursadaki süt topu fab
rikasının genişletilmesine karar 
verilmiştir. Bilhassa !stanhuldan 
yapılan siparişler de buradaki ih
tiyaçların çok arttığım gii6ter • 
mektedir. 

gün evel Hariciye vekilimiz Şükrii 
Saracoğiu ile Bulgar elçisi Kirol .o 
tarafındıuı müşterek bir beyan • '.il 

namenin imzalandığı m.aliımdur. .ıJ 

Hot. iyi veya orta olU§U, bi
zi ali.kadar ebnez amma, bir 
görüşte sevip kaçan bu kızın 
cYıldınm a.tk• ma hayret o
diyoruz! 

40 PARAYA 

GAZETE 

DuTarlarda .teni bir gaze
tenin ilinını ıördüm: Fiyab 
40 para-

Bu, nasıl İf, diye dÜfÜDÜ
yordunı; bir arkadat: 

- Merak etme, dedi, O 40 
para, yemlik fiyatbr, aonra, 
yavq yaY&J, arttınrlar- Oy. 
le, evveli. kırk paraya çıkan 
"°k gazete pdük. 

MATBUAT 

BALOSU 

Bizim Mat~t Balosu bu 
ayın 22 sinde Yeriliyor. Hep 
beraber buyurun, bekleriz. 

Bu meyanda lııöylü genç !az ft 
kadınlarunızı.n evieriDde atıı nı. 
malarındansa, çorap, fanila ve em
ııali giyecekler örmeleri için muh
telif köylere V d<Aletçe yeni par • 
tiler halinde el tezgihlan, küçük 
dokuma makineleri gönderilınİf • 
tir. 

V ..Silet şehrimiz marangozlar 
kooperatifine de 305 adet iplik 
bükme çıkrığı slp~ etmiŞir. 
Bunlar en kısa bir zamanda imal 
olunacaktır. Diğer taraıtlan İstan
bul köylerine yapılacak dokuma 
tezgahı tevziatı listesi de hazırlan. 
maktadır. 

Dem waııtaıaruua 
reni lcret tarUesl 
Mfuıal<allt Vekil eti, Şirlretihay... 

riye, Haliç ve küçük deniz vasıta
larının yeni tarifelerini hazırla -
mak üzere telltiklere başlanmaııua 
bildirmiştir. 

Tarife 1wmi5yonu nisan başında 
toplanacak ve yeni yolcu ücretle
rini tesbit f'decalrlit". 

ViLAYET oe BELEDiYE: 

Evvelld aJqıııa hukuk ilmini 
yayma korumu duıa bir ko~ 
l"8llS vardı. Mevzu: İııtihap_ 
Konuşan zat, mnhakkak k1, iti

nin ehlidir. Fabt, bizce, bn tan • 
daki konnşmalann hiçbir iayd
yoktur. Belki, radyonun on bet yir
mi dakikasını ,boşuboşuııa doldur
mak gibi bir mahzuru vardır. 

Hukuku eaasiyenin mühim ve 
ııirift bir menun olan intihap bah
si iheriııde iki fdı:ilde konıışula
bilird.i: Ya, tamaıneıı ilini, yahnt, 
büüiıı 4linleyici vatandafları ali
blıuıdı.raeak ve fayclalıuıdıracak 

şekilde tatlıiki.. 
Geçen akşamki konnşmada, bu 

ilrl esastan. hiçbiri eiiıonünde ta
tnlmamııtı. 

Kinıbllir, hukuk ilmini yayma 
.laırunıu ve konferansçı ne kadar 
muazzcptir. Mesela, deınokrasıde, 
vatandaşlann devlete karşı vazi
felcrindc.n biri olan intıhab1 söy
lerken, Türkiyedc in~ihHbın niçin 
ilı:i dereceli olduğunn mukni bir 
tekilde ıwlatmak icap eıme .. mıy
di?. 

Fiat murakabe .koın.i.9yonu dün 
toplanmıştır. K.om.i.!yon bu i.çtlma
mda Sümerl:>ank, Ayakkabıcıb.r 
·birliği, Deri ve Kfuele ithaJ.atçıJar 
birliği ile diğer yerlerden ayaloka
bıların maliyet! hak.landa alınan 
rçorlan tetkik etmiş ve ayakka
bı fiatlarmdaki kAr nisbeti te<ıtıü 
etmiştir. 

Bu karara göre hazır ayakkabı
lar üç sınıfa ayrılmıştır. Tekmil 
hazır ayakkabıların sermayesi 8 
liraya kadar olanlardan yüzde yir
mi beş kiir, sermayesi on iki lira
ya kadar olan ayakkabılardan yüz
de otuz beş kiir, maliyeti on iki li
radan fazla olan aayk.kaıbilardan 

nat· Mlrakabe Ko
llllsyonu laallyettne 
Vekiletçe bakılıyor 

-
Haber alclığımıza göre, Ticaret 

Vekaleti İstanbul fiat mürakabe 
komisyonunun faaliyeti ve şimdiye 
kadar . verdiği kararlan tetkik et
meğe karar vermi§tir. Bunun için 
alakadarlardan bazı sualler sorul
muş ve analll:mat istenmiştir. 

Bu arada şimdiye kadar adliY"ye 
verilen anuhtekirlerin listesi de 

bazır lanrnalrt3dır· 

I=ıarlama ıı.yakkabılarm işçi 
emeği nazarı dikıkate alıılığmdan 
iıu gibi satışlar~ aba! 
ettiği yüzde nisbetindeki tirlara 
yüzde yirmi daha fazla gayrisaft 

\kir ııl.ı.nması da kabul edilmiştir. 
Fiat murakabe kıomiı.-yonunun 

koymuş olduğu bu kir nisbetlerl

nin şimdiki fia tlara göre esaslı bir 
değişiklik yapınıyacağı anlaşıl -
maktadır. Bu fiatlara göre maliyeti 
15 lira olan oir çift (hw;uo;i ısmar
lama) ayakkııtıı 29 liraya satıla
bilecektir. 

Çocuk emz11111atım 
ytkseltea iki 

muhtekir tutuldu 
Galatada Revani sokağında Ay 

apartımanında oturan İsrail oğlu 

Mişonun bir müddet evvel 42,5 

kuru.şa sattığı bir düzine çocuk 
emZ!gını evvelki gün 50 kurtcyl 

sattığı görülm~ ve yakalanarak 
ortağı Yorgi ile beraber adliyeye 

verilmişlerdir. 

Yalnız, dikkat edin, bu sa
tırlarımı bir serbest davetiye 
addedip, gazetenin bu parça· 
aını keserek salon kapısında l 
kullanmıya kalkıfmayın ! + Belediyeye :!!yat tarifelerini ta&

dik eıticmedeo bottada Ou- kaç 11\m -
gçtiren kahvelıwıeler bak.kında takibai 
yapllına.st kararl-.Unmıı,,tır. 

O akşamki k-f rllll51a sö~e • 
nenler, bir orta mektep yurt oil -
gisi dersinde, intilıai> bahsi eltra
fmda talebeye 'llllaWanlarw an
cak onda biri idi. 

( . . .'"\. __ _ 
--cADLIYEvePOLIS .J Tavzih edeyim: 

Yani, buyurun, amma, yİ· 
ne, paraıı veren düdüğü ça· 
lar. Görü§miif oluruz, diye, 

söylüyorum. 

YENi ÇEŞiT, 

+ İstanbul lleledJ;ycsı Çamlıca ._ 
pcsm.i satın alm&yı kaı1U"laştınnışbr. 

Dün bir takdiri kıymel heyeti tepedlo 
tetkiklerde bulunmU1lur. 
+ Belediye İlı:u.at Mı'ıdllrü B. Sd

.fıet Sezer yarm ..,ıırimiıe dönecektir. 

RESAi' FEYZi 

Yüzde yüz nisbetinde 
ihtikar yapan pilci 
Şehz.ad~a tütüncü Rıra

hlm 12.5 kuruşa satmam icabeden 
cep !abası pilini, Fatilıde Piri cad
desinde 7 numarada oturan Selime 
25 kuruşa satarken yaık•laıım"f, 

'hakkında taki.bata başl•r«nıfhr. 

'Don gömlekle bekçi tarafından 
karakola göt Ü r Ü len bir sarhoş 

iHTiKAR 

lhtiki.rm yeni bir ~idi 
daha kqfedilnıit •• Fakat, he> 
nüz, adı konmadı. 

+Her ev, apart.ı.man ve ~esede 
muttali:, oc.alı: bacalann.uı 2 ayda bir 
temizlenme.sinin mecburl tutulmam. be
ledi;Joce karar~. 

·Bir bekçinin suçluyu ev halile karakola 
git rmesl mahkemece kabal eonmıyerek 

sarhoşun cezası ıskat edildi 
Efendim, bazı taciri«, 

kendilerine müracaat eden 
mütteriye §Öyle hıtap ediyor
larmıt: 

- Basma mı iatediniz. •• 
Nasıl olacak?. 

- Şöyle .. Filan.. Falan .. 
- Ha .. O yazlıktır. Şimdi 

kullanılmaz. 
- Canım, -rerin siz, li.zım 

bize.. 
- Kullanılmaz, dedik, ya.. 

Ben, sizin menfaatiniz için 
söylüyorum •• Beni dinleyin, 
almayın.. Hem, ben malımı 
aabnak istemez miyim, ca-
mm?-

MAARiF, ONIVERSITE: 

6'!hrlmlzdeld lllcnel<lep talebel.erl
ııin Anadoludak.I tal<ıbelcrle -p
ıaşD>!l•n usulüDllıt taı!>..imi meltteple

re bı.Jdinkniilir. 
+ Maarif Vel<Aletı hatlada 2i saa>

teıı fazla ders veren muallimlerdeo iyi 
randıman alınamadıjıru göz önünde 
tutaı:ak buna müsaade edil.m<!nıe.>inl. 
İstanbul Maari1 .Mudi.ı.rtu~e bildl:r
mişti.r. Bu münaaebetle, !&:da den ve
ren muallimlerin mr kı.ilın den!Ki 
bqk.a oı,:reı.menı..., verilıniot.ir. 

TiCARET ııe SANAYi: 

Çemberlit~a vulrua gelen bir 
sarhoşluk hadisesinin muhakeme-

YanJı llkla içilen sıne dün 4 üncü asliye cezada b&§" 
lanılmıııtır. 

t8Dt rdiyOt Nadir isminde bulunan ve Me. 

Çubukluda Rifatpaşa sokağında sihpaşa hanının bir odasında o -
22 numarada oturan ve bir müd- turan bu seyyar satıcı suçlunun 
dettenberi hasta bulunan N'ımet anlattığına göre, kendi kendine 
Bilekli yatağı yanındaki masa ö- akşam üstü odasında içerken; 0 

hafta içinde kendisine kesilen bezerindc bulunan ilôç şişelerinden 
yanlışlıkla tentürdiyot içmiı ve lediye cezalarını hatırlamış ve o 

kadar sinirlenmiş, o kadar sinir -ifade vcromİyecek kadar ağır bir 
lenmiştir ki, birdenlbire büt.ün şivaziyette Haydarpaşa nünıune has-

• Son günlıenle balmumu ihracatı- şeyi dikerek içmi§tir. Bundan son-
nm bi-lılir derecede arttığı göriil- tanesine kaldınlmıştır. ra tamamile kend!sini kaybeden 
müştUr. Bu yüzden balınumu lıyatıan- Nadir. odasının pencerelerini aç. 

:; ~~:5 ~=· Çlk- İngUtereden blytlk m~ ve sesınm bütün kuV\etile ba
+ Dünkü ibnıcalın yekünu 150 bin p~rtl ecya geliyor ğıra bağıra komiserlere, polisle:e 

lir.ıdır. Bu arada Alman;yaya 66 bın li- Y ve bekçilere küfürler savurnnaga 
_ Almak iltiyorum, mut- !alık tul.ün, Yun=1sı.tua ıs bin liralılı: Yakında İngiltcreden mühim bir başlamı ştır. 

ak taze balık ııat~. parti ithalat esyası geleceğı haber Gürültü üzerine koll'Uj'ular dı -
1 a.. + Bazı Portekiz firmaları Ticaret • ad b k · 

_ Eh.. Madem ki, ısrar o- Vekıil<!tine müracaal ederek memleke- alınmıştır. Bu partide bilhassa, te- şa.rı uğramış ve bu sır a e çı 
diyorsunuz, peki.. Fakat, is- tımWo eczayı tıl>luye ,...ımaıı:.,., muka- neke, çuval, tıbbi ve kimyeyi ecza, Zübcvir gelmi~iir. Bekçi, Nadirın 

bilinde !titre salın almalr. isl.ediklerini manifatura, boya, mensucat, pa.. sarhoş olduğunu anlamış ve artık 
tediğiniz 0 mal çok pahalı- bildırmiı;lcrdir. muk ipliği bulunmaktadır. guru·· "ltü etmemesini, yatıp uyu .. -
dır. Paranıza yazık olacak '* İ&YWteıı çok yalanda ıebriıwae masını söylemiştir. Ancak soz-

Huli.aa, miifterinin menfa· elli be~ ton çivi geleceklir. nm dün İobonbnl ve tl'sküdar cezaev- lerini bitirmeğe fırsat bulamadan, 
atinden hıthaederek, ona, bü- MÜTEFERRlK: ı krindc telJdkler ~. Nadtr Nado kapıyı ~arak dışarı 
..::ı.. bir emnı'yet telkin ettik· + Maliye Yeki B. Fuat Air&lı Milli çıkını• ve bekçinin gırtlağına sa -
Y.... + GQınrülderdm ç&ıınlmıısıııa bal Piyango İdaresinin faaliyeti lıak:kında , 
ten ıonra, malı, peh..lı paha. lanılan 1 milyoıı lira ıa,metındeki ja- izahat vere<elı: ı yılda iki mliyon 620 nlm.ıştır. 
lı sokuyorlar. poo ..-,eli manitalura e&TUIJlU1 y.,.... bin 312 lira safi 1r..Ar tamllı olun- Bekçi, o kadar şaşırmıştır ki, ne 

Haydi, anne cVodTilli iJa.. u Mallar Pazarlamıda ııat.lacaiıı anla· duğunu ve Devlet Piyangosunda görü- düdüğünü, ne de tabancasını çı -
r-- -•-·~·- len bu teklmülü arttırmak için !Urum· d Nadirin 

tiki.r:ıt i11Dini Terelim. -~· lıı ·~~ır· ,_ alınaca'"·· -"-l.eıııişlir. karmağa vakit bulama an 

dfr, şahitlerin söylediğine gfire, 
bek.çiyi lbir hayli dövdükten ve 
tabancasını alıp kendisine ateş et
mek istedikten ve muvaffak ola -
ma.dıktan sonra odasının caııne • 
kfınlı kapısından içeri girmek is
temiştir. Fakat !kendisini odanın 

.içine atmıııtır. 
Nadir ayni zamanda ev halile, 

yani sırtında bir don lbir gömlekle 
bulunmaktadır. Böylece kapı ara
sında baş tarafı odanın i<;inde, geri 
yanı da sokakta bir müddet kal • 
1n41, bir taraftan başından kanlar 
akmağa, diğer taraftan da imdat 
istemef:e başlam~tır. 

Bundan sonra bekçi Zübeyır ken-
disini yakalamış ve ev !ıalile ka
rakola getirmiştir. 

MAZNUN NE DİYOR? 
Nadir dünkü muhakemesinde: 

•- Ben cambaz değilim ki böyle 
yapavım. Asıl beni ·bekçi dövdü!• 
iddiasında bulunmuştur. 

Neticede malıkeme, Nadir Na· 
doyu bekçiye vazifesi halinde ha
karet ettiği için 1 ay hapse ve 30 
lira da para cezasına mahkUm et
miş, ancak, bekçinin kendisini don, 

gömlekle vazifesi haricinde ve 
yolsuz olarak karaktıla götürmesini 
tahfif sebebi addederek cezasının 
iskatına karar vermiştir. 

Bursa Valisi fabrikada~ yolda 
tetkikler yaptırmıştır. Fdbrikanm 
isti.lısalAtı yfude 50 n.isbetinde .rt
tırılacaktır. 

Yeni cins pamuk
lar ekimi 

Ziraat Vekiletine bağlı Seyhan 
toıhum ıslah istasyonunda yapılan 
uzun tetkikler neticesinde Akala 
cinsi pamuğun Adana ve dl.ğcr ce
nup vilayetlerinde yetişebilece -
ğini tesbit etmiştir. Şimdiye ka • 
dar yalnız İzmir havalisinde e'-!
len lbu cins pamuklar gelecek yıl
dan it>b!lren cenup mıntakalan • 
m1Z<la da ekilmeğe başlanacalı:tır. 
Ziraat Vekaleti şimdiden bu hu
Sllsta hazırlıklara başlamıştır. 

Bundan başka Çukurova çift • 
çilerinin anüracaati üzerine bu 
mıntakaya yeniden taraktörler 
gönderilecektir 

Sirkeci meynanında 
yapılacak merdiven 
Sirkeci meydanının genişletil -

mesi irin yıkılan dükkanların sa. 
hasından gara inmek için mermer 
bir merdiven yapılması kararlaş -
tırılm~lıtr. Sirkeci taksi bekleme 
mahalli de buraya naklolunacalı:
tır. • 
Diğer taraftan bu cihetteki dii:k

kAnlar da Garın hizasına kadar ile
ride yıkılacaktır. 

--o---
Uni~nite Rektörüııiia 

eeyahaıi 

Üniversite Rektörü Cemil Bilse! 
Üniversiteye ait bazı meseleler 
tıaJqkında görüşmek ve bilhassa 
talebe birliğinin teşekkülüne ait 
müsaadeyi getirmek iç.in evvelki 
gün Ankaraya gitmiştir. Bugün 
sehrimize dönmesi beklenmekte. 
dir. 

Halkevleri bayramı 
Halkevleri yıldönümü rnünase

•betile bu pazar günü şehrimizin 
tekmil Halkevlerinde büyük me
rasim yapılacaktır. Bu meyanda 
Eminönü Halkevinde mezkur Ev 
orkestrası mutena bir konser vere
cektir. Merasime saat 20.30 da baf
lanacaktır. 

---0--

EmiDÖD • Un apam 
biıyOk bul varı 

Eminönü ıle Unkapanı arasın • 
da açılacak büyük Bulvar için faa
liyete gcçilm~tir. İstımlaklere Un
kapam tarafından başlanmıştır. 

Caddenin açılmaı;ına da bu ta· 
raftan başlanacak ve yavaş yavq 
Eminönüne doğru gelinecektir. 

---<>---
Karsa gönderilen gazlar 

Kars (Hıısusl) - Vilayet ihtl.. 
yacını karşılamak üzere tüccar • 
larıınıza gaz yal'(ı gelmiştir. Litresi 
31 ve tenekesi 610 kuruşa satıl • 
maktadır. + Sebrimlnl• bWUDall Hapishane- ~ = •- ~, ,_,__ ı.ed f lmuş ve Na. 
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Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 35 Ve ~üphe, zehirli bir kaıma ucu - Üşüdüm anne.. . ki elem üadesile Leman ürperdi 

BILLOR ·KÖŞK 
BOYOK AŞK ROMANI 

SELAMI 
Pertev Dayı: 1 

T<fbii dedi, mademki birilıir~ 
nnı seviyorlar!.. Şefik çok: dürii.rt 
bil çocuktur. Afife ile evlenmek 
ist > or. ailesi de buna razı ola -
caktır, emin!ım.. .. 

- Neden? 
- Çunkii razı olmamalarına se-

bep vok. Gençler biril:ıirlerinin 
ku!vu ... Zekiler nai'rtua).u insan • 
4r, r, Serzade aılesi de ... 

Zehra sölü şiddetle kesti: 
- Afifeyı Serz.adelere karıştır· 

mayınız ... O küçük hanım oğlu -
aııın adını taşıyamaz, buna hakkı 
yoktur, o Lemanın kızı ... 

- Affedersiniz amma ,mademki 
Leman h.lnım oğlunuzun karısıdır. 

iZZET 
Afife de aileftize girmiş sayıla • 
bilir ... 

- Hayır, girmedi, giremiyecek 
de... Her halde ben sağ oldukça 
gıremıyece.lı: ... 

- Siz ne derseniz diyiniz, ma
demki Cemal ile ;..eman ev lenmiş· 
lerdır, Afifenin adı evleniru:iye 
ika.dar Afıfe Serzadedir. 

Zehra kendlııi tutamadı, bomllr
dandı: 

- Cemal ile Leman evlendiler 
ha!.. Garip bir evlenme!.. Neyııe 
lbu bahsi burada keselim Pertev 
'Bey. . Söylememem !Azım gelen 
şeyleri barut söyletmeyin ... Zaten 
lburaına kadar doluyum ... O ikü~ 
banım sevdib adama va=, buna 

ıbenden yardım \ıekl~mesinler!.. ' hald .ı. ... 
...,,. Afife · ·çın· e girıneg·e ·"•• - Buz gibisin ... Her e .,... ve telaşla sordu: Sesler uzaklaşıyordu. ı;·~ı, nm ı ~ 
lııd şeyin var. - Nen var kızım!.. Sana ne 

Afife yolun kenarıooa yıldırım· ı... Afife annesinin kolunu sıktı: 
la vurulmuşa döndü. Sararıyordu, Artık Şefiğin yanına gitmeği dü- yaptılar? Muhakkak Şefiok seni 

şümnüyordu. Duyduğu şeylerden - Dinle anne ... Büyük ıbir Ü - üzdü. 
şakakları zonıkluyordu, aklından züntüm var ... Seninle J[onuşmah-
binbtr dü.şünce geçtiği için öyle sonra artık onun yüzüne •b:ıık:a - Afife hazin, titrek bir sesle : 
sersemlemişti ki, rüya görüp gör- ımıyaca.1<tı. Artık bir tek isteği var- ~~nB:.!~ ~:~~~·t·ı.p uyu· - Hayır anne dedi, derdim Şe-
mediğini kavramak ister g]bi sil- dı: Bu şiipheden .kurtulmak, lıa- fik yüzünden değil 
ıkiııd . B ·· ı · h d ry....__ kikati anlamak. - 4 - Bu so··z Lemanı bu"tun·· bü"tun·· •-ı... u soz erı sa ; en """'"'~ ~· ....-
mı söylemiı_ti? .. O bu söylenenleri Köşkün kapısından bir Se6 du - Mayıs gecesi duru, şeffaf, dur- ıA .. düşürdü: 
sahiden dırymu'Ş muydu? yuklu: gun ve sessizdi. Uzaktan uzağa -.... 

Afı.f ı - Ya kimin yüzünden? .. Yo.ba 
Duyduklarını hattrlamağa ça - - e. baharı müjdeleyen böceklerin ka-

lıştı. tekrarladı ... Hayır rüya gör- - Çağırıyorlardı; ürperdi. ~ri nat sesleri duyuluyordu. 
meımişti ... O bu kadar çinkin şey. döndü, titreye titreye yürüdü. Ka. Leman aya<klarının ucuna ba. 
leri tasavvur ve tahayyül edemez- ıpının ön.ünde Cemal !bekliyor, an- sarak merdivenleri indi, alt katta 
di ... Esasen biraz evvel yakından trede Leman &lbire ile vedala - Afifenin yattığı. küçük odanın ka-
duyduğu sesler şiımdi uzaktan ho- şıyordu . pısını açtL. 
murtu halinde hnlô. kulaklarına Cemal: Afife soyunmamıştı. Karyolası-
geliyordu: .o küçük hanım oğlu- - Neredesin? .. Seni bekliyor • nın kenarında oturuyordu. Kolla· 
mun adını ~ıyarnaz, buna hakkı duk dedi, haydi veda et de gide • rını bir dizinin üstüne ikavuştur-
yoktur.. .• lim. ' muş, başını önüne eğmişti. Hali, 

Evet bu sözü aynen duymuştu; Cemal önden yürümüştü. Le - tavrı bitkin ve perişandı 'Derin, 
hem bu kötü huylu kadın •evlen- man Afifenın yibii.ne baktı: kaygulu bir düşünceye dalmış gi-
diler ha!.. Garip bir evlenme!..• - Neden sansı.n?. Yaksa üşü • biyeli. 
denken ne kasdetımişti? Zehranın dün mü?.. Kapı açılıp sonra ~ne usulca 
bir söz.ünü daha hatırladı: cGeli. Afife Leınanın looluna glııdi, ya- kapanınca Afi!e başını kaldı.Rb. 

Zehra hanımla kavga mı ettin? 

Afife başını sallamakla iktifa 
, etti. 

- Anlat, söyle, meraktan çat • 
lıyacağım. 

Karyolanın önüne bir iskemle 
çekrn ~. kızının karşısına otur -

m~tu. Aiiıfenin ellerini ~yor
du. 

Bir müddet sessiz durdular. A. 
tife dudaklarını yaıkan sözleri na
sıl söyliyeceğini, söze nerden bq· 
lıyacaeuu düşündü ve nihayet: 

(Arkası nr> 

Gazetelerde metni intışar eden cı 
bu beyannameyi, Hariciye Vekili uı 
Şükrü Sarac:olğu •mütevazı bir .,. e 
ser olarak vasıflandırmış ve baz ... 
•küçük sebeplerin büyük iyilik • u1 
ler yaptığınıa hatırlatarak bun.,. 
da Bulkanlarda yeni karışıklıklara hı 

mini olmasını temenni etmiştir· et 
Bulgar elçisi ayni mealde sözler i< 
eöylemiş ve Hariciye Vekaleti U· 2k 
mu.mi Katibi Nuınan Menen1enci· ı 
oğlu da bundan bahsederken, ey .. 
kıcı bir yn:ıgm havası ara•ında o
sen hafif ve serin bir rüzgir. dl>" t 

ı,niştir. 

Hakikatte bugünkü beynelmilel 
şartlann zorluğu nazarı itibara a· ' 
lındığı zaman, eserin pek o dere~ 
mütevazı olmadığı görülür. Dek.· 
larasyonu mütevazı bir eser olard 
takdim etmekle belki de onu ya• 
panlar tevazu göstermişlerdir. Çiir u 
kii Balkanlara harbin yayılması· 
na mani olmak noktasında en kü· 
çük ölçüde müessir olan bir ted• 
bir, büyük bir eserdir. 

Beyannamenin iınzalanmasi.le 
neticelenen görüşmelere birkaç af 
evvel başlanıruştı: Tıirkiyede i!iiıı 
edilen örfi idarenin ve alınan di· 
ğer tedbirlerin bu komşu rnemlc• .• 
kette rahatsızlık doğurduğunu an• { 
tadık. Böyle suitefehhünı doğur • ..ı 
mıya müsait olan vaziyetlerde en 
doğru ve en dürüst hareket, karş.I 
karşıya gelip açık konllinıaktıı., 

Türkiye hariciye.'..i ötedenberi şiaJI Jj 

oLm bu eski an'anesine sadık ka• • 
larak Bnlgııristana yanaşmı~ ,.e a· 

lınan tedbirlerin bu komşu me ıı· 
lekele müteveccih olmadığını bil• 
dirmiştir. Bundan sonra her iki 0 

tarafı yakından aliıkadar eden ,a· ı 
ziyet görü~tildü. Bulgar dostları• 
mıza anlattık. Harp Balkanlara ı 

yaklaşıyor. Balkanlara büyük de~· o 
!etlerden birinin yerleşme. i bütıill 
Balkanlan aliıkndar eder. Hepimi$ 
snlh istiyoruz. una şüphe yoktur· 
Fakat birimiz harbe tutuşursa1' 
ve yahut da harp gelir bize bula• 
şırsa, diğeri de harbe girmek mec
buriyetinde kalabilir. Şu halde a• 
ramızda hususi ve muvazi bir pO" 
litika tesbiti mümkün miidür?. 

Anda tam bir görüş birliği ol· 

duğu ilk temaslardan anlaşıldı. t· 
sasen ba~ka türlü olmasına imkiıfl 
tasavvur edilemezdi. Çünkii mıl· 
garistan da siyasi istiklaline, mul· 
ki tamamlığına ve harbin Balkan· 
!ara sirayet etmemesine bl,im k~· 
dar ehemmiyet atfetmektedir. 

Biribirinin emniyet ve masuni· 
yetinin icaplarına her sahada r J: l 

yeti derpiş eden dekliıra'Y'!nun ıl<I 
esaslı preusipe dayandığı görül • 
mektedir: 0 

1- Evveli Tiirkiye ve Bulgn · 'l 

ristan her türlü taarruzdan içi! • 
nabı harici siyasetlerinin bir esa"1 
olarak kabul ediyorlar. Bura I• 
kullanılan taarruz kelimesiniıı. 
7alıııs biribirile olan münasebet· ı 
lere münhasır olmayıp mutlak ol• 
mıısı, bötün muhitimize şamil bit 
emni7et ve itimat havası tesisiıı• 
müsaittir. 

2- ikincisi, deklarasyon, ba~I<' 
memleketlerle mevcut taahhütleri 
haleldar etmemektedir. Bu mınta' 
kada gene ayni sulhun konınnıası 
düşüncesile Türkiye tarafından gi· 
rişilen taahhütlerin ı:iz\i kapakll 
bir tarafı yoktur. Bu taahhütler•• 

tedafüi ma biye ti tekrar tekrar t~ 
barüz ettirilmiştir. Teeaviiz babil 
mevzuu değildir. Dekliirasyon b• 

taahhütlerin ifası hususunda Tiif 
kiyenin hareket serbestisini talt 
dit etmemektedir. 
Matbuatın neşriyatı hakkuııl' 

deklarasyonclıı bir madde ile ifad• 
edilen temenni, şunu söyliyet.ıı• 
ayni zamanda Türk matbuatınıt' 4 

samimi arzusunu üade etmek!• • 
dir. Türk gazetecileri, şimdiye lı-" 
dar olduğu gibi, bundan sonra o" 
yazılarını, beyannamenin meşlı' 
olduğu dostluk ruhuna tevfik ed' 
ceklerdir. 

Cihan tarihinin en na:r.ik günll' 
rinde üzerlerine cidden ağır ..,a~ 
feler almış bulunan iki menılei<> 
devlet adamlarını, Balkan sulh~ 
na hadim olacağından şüphe e'!;,. 
miyen bu anlaşmadan dolayı t 
rik etnıek bir borçtur 



•• riltereye hava 
taarruzu .. 
uı: Ali Kemal SUNMAN 
:ilizlcr hava muharebesinin 
tefek fasılalara bnkılnınzsa 11 
.ostanbcri mütemadi surette 
'll ettiğini yazıyorlar. Dernek 
JI lıava muharebesinin baş· 
cını o tnrilıtcn sayıyo~la\ 
ıulnr o znmandonbcri 1~1'1: 

Ye meydan okumuşlar, lngı· 
de buna karşı gitgide artan 

uvvct ve iddetle cevap ver
. girişmişlerdir. AJ;ustostan
her geçen hafta İııgiliz hava 
etlerinin daha müessir su • 
iş gördüI:rünü anlattı. Kuv

~ksilmedi, arttı. Tanı zafere 
,ak için ise daha göriilecck 
var. Havada şimdiye kadar 
lmcmiş bir derecede böyle 
ıtbil taarruzda muvaffak ol
an sonra İngiliz tarafı neti-
n muvaffnkiyctin de kendile
' kalacal,rına itimat ediyorlar. 
mlann bava üsleri ele geçir· 
lfizım. Bunun için de, diyor· 
tngiliz milletinin daha büyük 

• ·ayret göstermesi ~lzcm. . 
u gayret göstcrılmektedir. 
tin her türlü servet ve kuv· 
nenbalan işletiliyor. Tayya
makinecl, mühendis, fen a

•. Hepsi kendi sahasında an
ılışıyor. Bava muharebesinin 

e dığı zaman İngilterenin ih
lan şu nol..-talarda toplam • 
l: 

Mevcut t yyarelerin yeni • 
~örülen lüzwn fü:criııe tadil 

• ..ıesi; 
· Düşmana karşı müessir o

tayyarelerin sayısını arttır· 

Düşman hava kuvvetlerinin 
lıücumlanna karşı müdafa

, tnıin; 
Gündüz bnmbardıınanlarına 
tedbirler alınması. 

' na.nJar toplu bir halde tay
~le güpegündüz İngiliz pay-

• ıa hiicum etmeyi yaz ve son-
aylannda daha uygun bul· 

• ırd.ı. Çünkü gündüzün tahri
<>ek büyük sabalan, İngiliz· 
sanayi mıntakalannı kaplı .. 
rtii. O günler İngiltere için 
milşkiilatla geçti. Bununla 

er nerelerde neler yapmak 
olduğu göriildü. Jlarp esasez;ı ı 
bir tecrübedir. Bu ~ec~beyı 
ıler şaprmadan edıntnı§ ol-

"' 

Alınan den de şu olmuş: 
Alnıanya üzerine giderek 

i nııntakalarında azami tah· 
• bulunacak tanarelerin 
lı:nası· ' . 
Gündüz Almanyanın üun-
'ebilerek kütle halinde ha· 
vvetlerile hücum. Fakat ln· 
arafının bü)ük uyiat ver
sini temin etmek. 
lizlcrin 11 ağustostanberi 
tn eden hava nıubarebele • 
l çıkardığı diğer hükümler 
t: Alman tarafı başlangıçta 
• ümitler be }emişti. Fakat 
rıUcum tanı umduğu nctice
medi. Çünkü ingHiz tarafı· 
üdafaası bunu akim bırak· 
· F.ğer İngilizler de Alınan 

' daki hücumları taklit ve 
ııı etseydi 0 zaman Alman mil
t- ı kuvvetlenecek ve İngiliz· 
I· nbnlıya ma1olacakh. Bun -
it 'layı gündüz hava taarntz • 
ıı• :ı düsınan memleketindeki 

atı büyütmek ve İngiliz 
clcrinin zayiatını mümkün 
t kadar azaltmak için başka 

~EBI ROMAN: 60 

ı ·ı· ler kartılıkb vazi· 
ngı ız . .. )ar · ı hlerine goruyor • yetı e . 

An ak diifınanı bıçe say-
e ikb" 

mam&yt °' e fazla n ın 
"lınaın•Y• wıutmuyorlar. 

usuller ve çareler araaınıştır. 
Gündils hücumlarını ?·~pacak 

bombardıman tayyarclcrının son 
derece sür'atli olmaları ve azami 
derecede yüksele bilmeleri. 

Yeni ihtiyaçlar bunlardı. Harp 
ayni surette devnm etmiyen, kah 
şunn, kiüı buna lüzum gösteren 
bir haldir. Yani ~-ullnnılacak ve
saiti de nöbetle kullandıran bir 
hal. Gece işe yarıynn gündüz uıak
sada kafi değil Gündüz iş gören 
de geceye yetişmiyor. Hep bun
lar iıezariyatta malUm ke)fiyetlcr 
olmakla beraber filil atta derin bir 
surette anlaplması için büyiik bir 
tecrübenin geçirilmesine lüzum 
göstermiştir. 
İngilizler şunu da gizlemiyorlar: 
Harp başlanından ev\·cl İngiliz 

bava kuvvetleri daha ziyade gece 
uçuşlarına güre tatbikat yapmq
lar. Gece uçuşlarında bu itibarla 
bilyük bir alışkanlık vardır. Öyle 
ki Almnnyadnn kalkarak Lond • 
raya geceleyin gelecek bir Alman 
tayyaresi İngilteredcn kalkarak 
Almanya üzerine giden bir İngiliz 
tay} aresinden ziyade yolda vakit 
geçirmeğe meebur kalıyordu. İn
gilizler lehine yan yarıya bir fark 
görülüyordu. Lfıkin Alman tayya
recileri eğer büyük za.} intı göze a
lamnzlarsa ancak geceleri veya 
pek bulutlu havalarda İngiltere 
üzerine gelmeyi kendi hesaplarına 
uygıın bulncnklardır. 

Daha buna benzer scbelper var. 
İııgifü.ler iki tarafın luırşılıklı 

vaziyetini kendi lehlerine görü -
yorlar. Fakat hiçbir \'a it şu kaydı 
koymayı unutmıyarak: Düşmam 
biçe saynıamak \'C fazla nikbinliğe 
kapılmamak. 

NE YEMEK=-:.:. 
1 

:==YAPAYIM? ___ , 
Patatesli Sığır 

Rostosu 
Malzeme: llti kilo lop et, iki çor

ba kaşığı yağ, ıbir kilo patates, bir 
demet maydanız, bir soğan. 

Yapılışı: Soğanı ortadan ikiye 
bölerek etin her tarafını iyice oğ
mali. Bir tepsinin içine yarım !ka
şık yağ koyup eti oturtmalı ve 
kalan yağı kalın ibir tabaka halin
de etin üzerine yaymalı. Üstüne 
tuz, biber ektik-ten sonra, bir yağ 
kiğıdı ile örtmeli. Oldukça kızgın 
fırına salmali. Bir çeyrek saat.son
ra fırının ateşini biraz klsmali Her 
çeyrek saat başında fırım açarak 

te "de biriken yağdan kaşıkla a-
psı d' l' T !arak etin üzerine gez ırrnc ı. ep-

. b' kahve fincanı kaynar su 
sıye ır E . 
• A ed ek fırını kapamalı. tin ilave er 
.. hafü pembe kahnak. şarttır. 
~la kırmızı olursa, ~ı~ .demek
tir. İki saat pi,,<tlrmek kiıf1dır. Sonra 
et çıkarılır. Sıcak bir tabağa alınır 
ve dilinir. Tepsideki salçaya ya • 
nro bardak su \ e yağ, şarap katı
larak bir taşım daha kaynatılır ve 
yarısı etin üstüne dök:ülilr. 

Evveke ha~lanıp dilinmiş olan 

t tesler tepside kalan salçay~ 
pa a ·n .. k 1 1cı 
ko ur karıştırılır. ustune tyı m~ 

n ' d-'..:,_ 
maydanoz ekilir ve beş ~a 
fırında ısıtılarak ;rostonun yanın.a 

k Etten fazla kalım kısım dı-onur. ,__~ r eden iki tr.bak arasında Util)-

ınm k up soguv duktan sonra, ye
,kJ.ya on 
neceği zaman dilinir. 

- . ! 
~ :en de Seveceksın · 
ı~ Yazan : ETEM iZZET BENiCE 
iit 
ıılt d korkuyordum? Bu adam, 

;a knrşı karşı} a bile gelsek 
\e yapabilirdi?. Bu dakikada 
bunu soi:'lıl kanlılkla nıu • 
ıe edebiliyorum. Fakat, o ''D
~·Je düşünmeme iınkan yok-

~larııııa hız ,·erdim '\Te: 

acile, çabuk yürii .. Hemen 
ın evine gidclin1. 
iın, ve. .ne mcs"ut tesadüf 
.i, hemen oradan bir boş a
gcçiyordu, derhal arabayı 
rttunı. 
'ek .. 
lln \'e.. l iırütlüm. 

1 d" anun C\İlıc girip de ken ı· 
tdn rnhat '\e emin buluncıya 
arada geçen zamanın intı· 

lU havai halindo bile hnfı· 

da tcsbıt etmiş dcl,rildim. Ara-
zanı · k ·ler 
b da Naciye bana bırço .~e) 

a ""lu''Or • söylüyordu. Fakat, ne so,, " 
du niçin söylü) irdu? Bunların da 
b~ tanesini bile batulıyamıyorwn. 

H tt A Naciye knpıdan bana: 
a a, "dt 
_ Allahıı ısnrnrlndık. Ben gı • 

yorum.. v • 

Derken bile kııcagıza. 

-Kal. 
Bir kahve iç .. 

D. edı'm Herhalde içinde bu· 
ıyem · . il 

lundut:rum haleti rolıi) eyı b me-
seydi bana derhal: 
_ Saygısız .. 
Diyebilirdi. Sadece: 
_Yine görüşelim Naciye • . 
Dedim ve.. kcndiıni zor içen at-

bm Amma, Halil Necip ne o1du, 
beni nereye kadar tnkip etti, ne 

llfEm41]l/ 
Bele şflk r ı 

Nihayet, Galatasaraydaki, 
köhne karakol binsının yıktı
rılman iıine ait formaliteler 
ikmal edilmiıtir. Bu binanın 
çirkin bir manzara arz.ettiği 
ve yıkılması lazım geldiği 
yolundaki iddialar, teklifler 
çok eskidir. Alakadarlar bu 
makul tekli/ üzerinde, elbet
te ki, çok zaman evvel dur· 
mu§lardır. O halde, neden bu 
igi bu kadar geciktirmi§leT 
veya cürüncemede bırakmıf
lardır ?. 

Bu ıaalin cevabı bant: 
Formalite ve muamele me•e
le•i .• 

Kim bilir, ba karakol bina· 
n İ§İ için kaç ton kağıt, mü
rekkep harcanml.§, ne kadar 
daire vakit öldürmüı, ne ka
dar memur zaman harcamıı· 
tır. 

Bu bitmez tükenmez mua
melat saasında, kimbüir, ne 
pürüzler çıkmı§, ne ihtilô.llar 
doğma§, ne inizanlar yapd
mıfhr. 

Fakat, arhk, Java hali~ 
Jilmi,, bu eski karakol bina· 
•ının yıkılmcm için bütün pü
rüzler ortadan kalkmqtır. 

Hele §Ükürl 
BURHAN CEVAT 

Açık i~ ve memuriyetler 
C. H. P. genel sekreterlik bü -

rosunda şimdilik 5 lira yevmiye 
ile istihdam edilmek \'e ileride 
göstereceği ehliyet üzerine maaşlı 
karlroya alınmak üzere bir memur 
alınacaktır. İsteklikrin müracaat
lan bildirilir. 

Lise olgunluk şehadetnamesi, 
Sıhhat kağıdı, Askerlik vesikası, 
Nüius .kiığıdı, 3 kıt'a V<!Sika foto
grafı ile Ankarnda Parti .genel sek
reterlik bürosuna acele müracaat 
etmeleri icabetmektedir. Ankarada 
Gazi orman çiftliği idaresi de bir 
tornacı ustası aramaktadır. 

Eks~riya yemek saııtlcrimizin 
intizamına dıkkat etmcdlğlmlı 
için, hiç :fariwıa varmadan sinir
lerimizi tahrip cdcri2.. Bir defa 
akşam yemeklerimiz hafı! olmalı
dır. Gece dokuz saat uyumalıyız. 
SUktlnet iyi bir ucyctir. Radyoyu 
sabahtan akpma kadar dinle
mclctc mAna yoktur. Tclc!ona 
çağrıldıgınız zaman da s:ıkın o
lunuz. Moral ve fizik sıhhat kai
deler ne uygun bir hayntn tan
zim cdiruz.. 

Suyu, havayı, \ e ~ıgı sev niz. 
Sinirleriniz bozuk olduğu zaman, 
ılık bir banyo iyidir. Çok !uzla 
mesaiye katl.:ıruır:ık, sürmenaja 
meydan vcrmc:yintz. Insruı :ıra
da sırnda fazla çn1*."lbılir, Faknt 
d~vmlı fnzla mesai sinirleri bozar. 
Arsıra blr kaç gUnlük lstinıhnt, 
uzun bir sıhhat dcvresınl temin 
eder. c.Eğlenecck vaktim yok> de
mek te yanlış hcsnptır. Çunkü 
vul'Udün ve fikrin buna ihtiyacı 
vardır. Sinema ve Uyatrodan zi
yade. açık havalı yerlcrı tercih 
<'diniz. Çay ve kahveyi de fazla 
kııllanmayınız. 

Eğer sinirlerinize klm ol-
aııw;anız, o size hAJrlın olur. 

yaptı, bunlnnn hiçbirisini bilmi
yordum. Şimdi de kendi kendime: 

- Niçin bııkınadm?. 
Acaba na ıldı ? 
Fnnimlc konu:-m:ık btcr miydi? 
Diye esefi eni~ oruın !. 

DOKTOR \ 'C .. O 

Ablam iki giindür yine ağırlaştı. 
Ve .. ben de iki gecedir ablamın 
evindc~tim .. Doktar bu akşam gel
di. Beni teli'ı lı göriincc: 

- Merak etnıel'in. Bu, hastalı
ğın tabü icabı!. 

Dedi ve .. kendisilc biraz konuş-

tuk. 
Cok sempatik bir doktor. Naci-

ye~in hoşlanmalda ,ıi~ık o1nınkta 
hattii çıldırıcasına sc\•mclde tuına
mile haklo \'ar. Herşcyden önce 
giizl'l bir erkek. Sarışının gi:zcli. 
Güneşten rengini çalmış gibi. Göz
lerinin tatlılığı ile ısıran bir kum· 
rallığı var. Sesindeki ahenk, keli
melerindeki seçki kulağa 'e ruha 
çok cazip geliyor. 

- Evli misiniz? 
Dh e sordum. 
- I ır .• 

M MELE 
Sab ası yirmiden 
fazla imiş amma •.. 

" Biz yaptığımız işin ifadesine 
imza atmak an çekinmeyiz .. ,, 

Mintanının açık olan üst düğ -
mesini ijıkledi; başındaki kasketi 
çıkarıp eline aldıktan sonra mah· 
kemeye girdi. Bu, davaeı idi; kı. 
yafetınden, taşralı olduğu anıaşı -
lıyordu. Mahkemeye şimdiye ka -
dar girme·diği de lbellıydi; çünkil, 
içeri girince evvela, hiıkimin önü
ne doğru yürüdü. Mübaşir kolun -
dan tutarak davacı iskemlesine gö. 
türdü; oraya oturttu. 

Suçlu da, pejmürde kıyafetli, 
kirli ve dağınık saçlı bir gençti. 
O, hiç davacı gibi mahkemenin a
cemisi görünmüyordu. Doğru yü
riiyüp suçlu mevkimi buldu. Baş 
eğerek hiıldmi selamladıktnn son· 
ra, mütevekkil, oturdu. 

Davacı, hakımin sorduğu sual. 
lere sıra,sile cevap veriyor: 

- Adım Hınımet .. Babamın adı 
Mehmet.. 48 yaşıooayım .. Yozgat· 
lıyım .. lstan'bulda, otelde misafi -
rim. 

- Şimdi anlat ibakalım.. Nasıl 
kandırdı seni ibu adam?. , 

- Efendim .. Ben Yoı.ga"ddan is
tanbula öteberi getirir satar, bu -
radan da eşya alır oraya götürür, 
ticaret yaparım. Evvelki a~am 
ortalık· kararır'ten, Uzunçarşıdnn 
Sultanhamamma doğru iniyor • 
dum. Yol tenhacaydı; önüm sıra 
da, bu adam yürüyordu; iki üç a
dım önümde ... birdenbire eğilip 
yerden bir şey aldı. Arkaya döndü: 

- Yaşadık ba'ba... dedi. Bunu 
Allah yolladı. Sen de kısmetli a· 
damm~ın .ki, beraber bulduk. Kim 
bilir içinde ne vardır? .. 

Elinde küçük bir cüzdan vardı; 
Şişkince görünüyordu. Şöyle ke· 
narından araı~dı .. İçinde desteyle 
iki buçuk liralıklar görünüyordu. 1 

- Ortağız baba .. Gel de şurada, ı 
kimse görmeden paylaşalım!. dedi. 1 

Ben dindar ibir adamım .. Böyle 
şeyleri sevmem. Kimsenin on para
sında gözüm olmadığı gtbi, soknk
da da lhirşcy -bulsam almam .. Onun 
için, 

- Haydi oğıum çekil.. Ben böy
le şey istemem!.. Dedim. Amma, 1 
aklıma hirşey gelerek değil .. 

- Aman babacığım .. dC'di. Böy
le nimet kaçırılır mı hiç? Bu, aya
ğımıza gelmiş .. Sahibi yok, dava
cısı yok! 

- Sahibi bulunur .. dedim. Cüz. 
danı polise veririz. Polis bulur. 
Hem de, belkı sana da heliılından 
ibirkaç para verir. 

Bu sırada. al;ağıdan dogru telllş
lı tel· şlı gelen bir adam peyda ol
du. Yanımıza geldı. 

- Ben bu yo! üzerındc, şuralar
da cüzdanımı d~ürmtişüm .. Gör
dünüz mü? dl.'<li. 

Ben cevet, ibu arkadaş buklu!• 
demefıe niyetlenirken, ibu. 

- Hayır! J cdi. Biz cüzdan miız-1 
dan görmedik 

- Öyleyse arayaca~ıın üzer -
lerinizi .. . dedı. 

Bu: 
- Ara bakalım!.. dedi. Adam, 

evvelU bana: 
- Affedersin babacığım.. Şüp

hem kalmasın, ~ir bakayım .. dedi. 
Benım de ıç cebimde cüzdanım 

vardı. Vardı amma, tabii onun cW:l 
danına benzemivorrhı Cüzdanım-

Dedi. 
- Hiç mi e\.'lcnınedinh~! 
- E\'lenmcdiın. 

O benim: 
- Ni~in? 

Sualimi bekknıcclcn sanki her 
holde bunu orncnkmışıın gibi kcn
diliı:i ndcn izah etti: 

Harbin bitme ini bckliyorwn. 
evleniriz. 
F.ğer harp sonunda sağ kalırsak 

- A .. Doktor bu kadar bedbin 
olmanın mana ı '\ar mi?. 

Dedim .Hiç tereddüt etmeden: 
- Tabii.. Tnbii. 
Diycr<'k dernm etti: 
- Çok müşkül şartlar içindeyiz. 

l\1ulıarehe her cephede nlc~ himi:ze 
gidi~ or Filistin cephesinde de düş
man durmadan ilerliyor. Ne ola
cağmızı, ne ynpncagımtı.ı bilnıi • 
yoruz. 

- Amma siz galiba karargahta
sınız .. 

Dedim. 
-fü et kar:ırg·htayım. Beni Ce

mal pn a Giillı neden kendisi bu
ra) a petirtmisti. 

da da iki yüz elli lira para vardı. 
Mal -almak ıçı.1 ayırmıştım. Cüz
Oüzdanı çıkardım .. 

- İşte burada lbeniın kendi cüz. 
danım var .. Bu senin değil ya! .. 
dedim. Bructı .. 

- Hayır! dedi. Benim ctizdnrum 
abu değil. 
Cüzdanı ceb:me koydum .. 
- Ara öyleyse dodım. Basıre -

tim mi bağlanınıştı, ne olmuştu, 
bilmem ki ... 
Şöyle cepler ime baktı .. 
- Yok ba'bacığlm.. Sende yok.. 

Sen iCiyle dur!. 
Dedi. Ondan sonra buna döndü: 
- Seni de &rıyacnğım .. dedi. Bu: 
- Sen benım üzerimi ne hakla 

arıyacakmışsın? Polis bile nrama 
tezkeresi olma dan arayamaz. Sen 
nasıl arıyormuşsun? diye yayga
rayı ıbastı. 

•Ararsın• •arayamazsın• derken 
bir kızılca kıyamettir koptu .. Dö -
~eğe ibaşlndılar. Hangisiydi 
lbilmem. Birisi 

- Sem ben bir delikdeşik ede
yim de, aklın başına gelsin .. dedi. 

İş bıçağa dayanıyor diye kork • 
tum .. Yürüyüp sıvıştım. 

Yolda hem yürüyordum, hem de 
dfu;ünüyordunı: Knşki, adama cüz· 
danın obüründ~ olduğunu söyle
seydim dıye ... Anıma, zaten o da 
bunu anlamıştı. 

Biraz daha ) ürüdükten sonra 
koynumda bir boşlu]{ hissettim. E
limle ceketin üstünden yokladım .. 
Cüzdan gitmiş. O vakit bu kavga
nın danısıklı ddğüş olduğunu an. 1 
lndım. Çünkü, cüzdanı çalan son
radan gelen ndaın olacaktı. Ceple
rimi o aradı . Ammn, ona iyice dik· 
kat etmcınıiştiı ı Nasıl adam oldu
ğunu bilmiyorıım. Sadece, uzun 
boylu 'bir ııdamdı. 

Ertesi sabah müdiriyete koştum. 
İşi anlattım. Resimler gösterdiler; 
&>unu tanıdım.. Bütün resimlere 
ibaktım .. Öbürünü tanıynmadım. 
Öğleden sonra bunu yakalayıp ge
tirdiler. Karşılnştırdılar. Evvelki 
gece cüzdan bulan işte ~uydu. Hem 
de sabıkaları \'armış .. Amma, ikcn
disi inkar etti. cBen değildim!• 
dedi. Parayı dn bulamadılar. Kim
bilir nereye saklamıştır? Bu olma
sına buydu. Kıılıbımı basaı-ım ... 

Hakim mnz.-:ııına: 
- Rıza! Bu senin kaçıncı gelişin 

kuzum? Sen ne ?.aman adam ola
caksın? Nasıl aldınız bu adnmın 
parasını? Yanındalti arkadaşın 
kimdi? Söyle bakalım!.. 

- İki gözüm önüme aksın ki 
reiz bey. bu ndam1 ben lemedim. 
Yapbm yaptım, yapmadım yap
madım. Ucunda ölüm yok )a!.. Ben 
yapsam eben yaptım.ı. derim. 

- İyi ıuruna, bak, resminden se· 
ni tanımı~. N reden bilip de •buy
du!• diye<'(''·, 

- Sabık ., lı degil miyız·~ Vara yo
ğa bizi gösterirler. Namusum h~k
ıkı kin. ben üc aydır işlemiyorum. 
Halden sebze alıp satıvorum .. Na
musumla lknzımıyorum. Vaz geç -
tim artık bu işlerden.. Bunların 

sonu y.ok. Zaten, ifadenin altını da 
itn7.alamadım. Göreceksiniz .. Ka -
ğıtlar elinizde .. . 

(Devamı 6 ıncı scıhifede) 

- o halde evlenmenize mani o
lacak bir istikrarsızlık hayntınıı.a 
hakim değil. 

Giildii: 
- Belki ~imdilik öyle. Fakat, ni

hn)iet ben "de askerim. Yarın k~ 
rargühtan nlınır, herhangi bir il~ri 
kıt•a:rn gönderilebilirinı!. 

- Ne de olsa doktor unuz, geri 
desiniz!. 

Yine güldü: 
- Doktor olmak hicbir şey ifade 

etmez. Doktorlar nrasımla vefiyat 
yiizde otuz, hatta bnz.ı cephelerde 
yüzde kırk derecesinde. 

Sonra birdenbire kaslarını çattı 
ve keskin bir söyleyişle: 

- Mesele şahsın saadetinde dc
iil, memleketin ıztırabındndır. 

Koca imparatorluk yer yer ÇÜ· 
kiiyor. Hep inin birden ) ıkıldığına 
da şahit olabiliriz. O zaman ne be
nim doktorlui:•um, ne şunun tüc
varhğı, ne bunun eczacılığı ve re
fnhı fayda vcmıez. Ccmi3 etin bü
tün sartlan değişir. Esir bir mille
tin çocukl~n oluruz. 

Dedi 'e ilave etti-
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HALK~ 
SÜTUNU-) 
Evlenmek istiyenler, 
İ§ ve iıçi arıyanlar, 

ıikciyetlcr, temenni-
ler ve mü§ kıiller 

izdivaç Teklifleri 

+ 21 ynşındayun. Boyum 1,G5 tenim 
esmer, koyu kah\ c renklı gözlüyum. 
Asil bir ailenin bır tek t:vl;ıdıyım. Hn
lcn yüksek tahsili ikmal etmekte olup 
3 ay sonrn 30 lıra 11 maa la ~ikbali 
emı.n bır mcslegc ın~p edeceğim. 

Hyat arkadaşı ol:ırnk aradığım kız· 
da fiU vasıfların olınasını istiyorum. 

1 - Temiz bır aıle kızı olması, 2 -
O dukça ev işlennı bilinesi, 3 - Yaşı
nın 18 den :yuknn olmnsı, 4 - Tahsili 
olması (orta okul veya lise), 5 - Be· 
yoz tenli olması. 

İsteklllerm Son Telgraf Hnlk sütu
nuna E. Ercüment rumuzu ile milraca
n tlcrl. Resim gonderildiği takdirde ar
zu edıllrsc aynen iade edeceğimi bil
diririm. 

+ Kumral ortn boylu kıvıı·cık sac
lı s mpaUk bir kmm. Temiz aileye 
men ubum. Ev ~'c:rıne vlıkıfım. Ban
kalann birinde 40 lira fu!rctle çalışıyo
rum. Uz.un boylu esmer lıse mezunu 
bır oayla veyn bir subayla C\•lenmek 
istiyorum 

Taliplerimin (Scmpntik) rumuzuna 
mfirncantlan. * 36 yaşında 1.67 boyunda balık e
tinde kahve rengı gu lü buğday renkU. 1 
kestane rcngı saçlı nıutcnasip vücuUü 
blr dulum. Orta halli ns11 bir nıleye 
mensubum. Çocuğum yoktur. Tahsilim 
orUı lisruı bilirım \e dlk1' mektebinden 
mezunum. Bogazıçlnde bir k(>:küm 
var. Bir evi id re edebilecek ev hom
mıyıın. Ahltıkl dürüst içki içmlycn 41>-
46 yaşlanndo, eyda 80 - 90 lira kndar 
kıwuı.ıın cıcldt nnmuslu biri ile evlen
mek istiyorum. Bu şnrtl.tırı halı. olan 
tai.tplcnn Son Telgraf Halk ntununda 
M. 97 rumuzuna muracaatlannı rica e
derim. 

Gelen Mektuolar 

Bnyan 101 Şt\lc: Bc,..<iktaştnn, Bcyn
:ı:ıttan, Matbaaya bınıkılnus ve İmıit
ten - Bayaıı M. Y. Yeşllköyden -
Huk~çu: Galatadan - Bayan I. Gü
ven: lstanbuldnn, EyUpten, Galatadan 
iki tane, ma tbaeyo bır:ıkılmış, Beyoğ
lWld:ın - Bayan Dikmen: Galatad.an
Bayan Martı Deniz: Edirncka.ıııdnn -
Bayan Şı.rin: Matbaaya bırakıİ:nış -
Bay Şefik Botova: Smatyndan - 1812: 
Erenköyilndcn, Beyuğlundan - Bay 
M. B. V: Aksaraydan ve Kadıköyün
d<'.D - Bayan N. A Tophane ve İstan- 1 
buldan - Bayan Anjcl: Posta damgası 
okwımtyan, istanbuldruı, Pangallıdnn
Ay: İstanbuldan G. B. Y. 40: Kadıkö
yOndcn - Bayan BıınMllı ıı ı, l.ıaıt

buldan - Bayan Nurnn: Dünkü rnek
tuplnnnıza fUive olarak Haydarpaşa
dan, Haskyödcn, E;yOpteıı, Çorludan. 
İstanbuldnn iki tnnc, Topkapıdöın -
Bay S. A: 14 Mektubunuzu aldıktan 

sonra Galatadan gclen - Bay E. S 67: 
Akasr:ıydan - Bayan Ümit: Matbaaya 
bırakılmış, dört tane istanbuldan, Ga
lat.adan iki tane tanhlıütsilz ve bir ta
ne taohhQUU - Bayan Z. S 415: İstan
buldnn - Bay Alfıt.'<idin M. G. istwı
buldan - Bayan H. Ç 21l: Galatadan 
taahh'üllil - mektuplarınız vardır. 
Lulfen sant 15 - 19 ıı.rnsındn almanıs 
veya nldırmoınız mcrcudur. 

Açık Konuşma 

Baynn Pervin ve Bay C. K - Adresi 
olmıynn mektupların derci usu1Umil% 
haricindedir. 

B yoıı Leylfı S. 23, Bayan Muşkül
pescnt, nay Tuncerc - mektuplannız 
bugun adreslerinize ı:onderilmiştlr. 

Bir genç kız jl art) or 
Ortamektcp mezunuyum. Meslek 

mekteplerinden blrıne devam etnıekte
y im. Bu tnhslliml· devam edebilmem 
lı;in çalışmak mecburiyct!ndeylm. 

Resmi \'eya hususi bir müessesede 
ç:ılışmnk islıyorum. Sert ve güzel yazı 
ya.-ırıın. JUyaı.lycm de kuvvcUJdir. 
McUcbc haftada ile gün ö •leden sonra 
el diyorum. 

L'ltekliler Son Telgro! Halle sillunu 
Cemile Ermiç'e müraca:ıllan ric:ı olu
nur. 

- Hem bcnım bunlan söylemem 
doğru değil amma. bir miilahaza, 
bir ihtimal olarak ifade etmiş olu
yorum. Bir asker sonuna kadar nik
b!nliJ:-ini muhafau tmeğe mcc -
burdur!. 

Doktor sonra bana eniştemden 
bahsetti: 

- Nihat benim ) nkın arkada -
şımdır. Kendisini daha ı~tanbulda 
il en tanırım. Çok e\ işirdik. İyi 
de bir a kcrdir. 

Ve.. ablamın hn tnl:ınmasına 
karşı üzgü du~dui:'lmn saklamadı. 
Fakat: 

- Artık hiçbir tehlike kalmadı! 
Diye kat'i teminat vereli. 
O gittikten sonra düşündiim: 
-Acaba Naciyenin sevgisini bir 

giin buna hissettirirsem ne olur?. 
Ve .. yine kendi Jıiikn.iımü ken· 

dim verdim: 
- Herhalde iyi olmaz. Bir Türk 

doktorunun bir Arap km ile ev
lenmek i tiycccğini k ta hm" · 
etmem. Ancak, doktcrdd dı ~ enil
mez. ~ kılmaz bir n k ) a amalıdır 
ki, bu kabil olabil in' 

(Ar ı V r) 

Bizim gazetede, Nnsr:eddin 
Hocanın fıkrnlurından istifa
de edilerek vücude gctiril
mİf, ho§, eğlendirici bir tefri-
ka başladı. Kıymetli tarihi 
roman muharriri Ziya Şakır, 
okuyuculara heyecanlı ve 
meraklı günler geçirtecek. 

Bir çok fıkralar vardır ki, 
Naueddin Hocaya atfedilir; 
fakat, hakikatte, hoca mer
humun değildir. Bilahaıe ter-
tip edilmiı ve yakıştırılmıı 
§eylerdir. Hangi fıkraların 
Hocaya ait olduğu, doğrusll4 
nu icterseniz, henüz katiyetlo 
tesbit edilmiş değildir. Fa
kat, mutlak ve muhakkak 
Hoca merhuma ait olan fık
ralar yüzlercedir. 

Nasreddin Hoca bir zeki. 
pheseridir. O, yalnız Şarkta 
değil, Garpte de t nınmı§ bir 
filozof ve mizah ü tadıdır. 
Bilhassa İngilizceye tercüme 
edilmi.§, bir çok fıkraları var
dır. Bir çok Şarkiyat alimle
ri, Hoca merhumun hayat ve 
eserlerine dair uzun boylu e
tüdler yapmııtlar, ciltler VÜ· 
cude getirmişlerdir. 

Hocanin mühim bir insan 
olduğunu zaman gösteriyor. 
Me&ela, onun öyle fıkraları 
vardır ki, aradan asırlar geç
tiği halde, uvvelini kaybet· 
memiş ir. Bugünkü hayat ve 
yaşayış, insan ze asmm bu
günkü mcrha eleri içinde, 
ha.la, ondan mi aller getiri
yoruz. Bu, Hocadaki aklın ve 
idrakin, derin gori.ı§ ve espri 
kudretinin emsalsızliğine de
lalet eder. 
Hocanın değerli sözleri, 

hazır cevapları, nükteleri, bir 
moda halinde bir vakitler 
söylenmiş, &onra soğuk duş
müı, unutulmuş ıeyler değil
dir. 

En nC§eli zanıanımızda, 
en asabi, kızgın dakikaları
mızda, en fazla gevezeliği-

miz tuttuğu dakikalarda, biç 
konuımak istemedğimiz buh
ranlı anlarımızda, bir fikri 
iyi ifade edebilmek için, da .. 
ima, Nasreddin Hocanın fık
ralarındnn yan:lım bekleriz. 

Meseli., karı koca kavaa 
etmiıtir. Adam köpürmekte
dir. Bir ahbabı gelir, kar11ı· 
na dair bir !CY sorarsa: 

- Ne bileyim, birader, 
der •. 

Ve hemen şu fıkrayı il ve 
eder: 

- Naareddin Hocaya: 
«Karının adı ne?» demiıler. 
Cevap vermİ§: «Geçinmiye 
eönlüm yok ki adını sora-
yım.» 

Birimizin 
eplmlzm 

R. SABiT 

Macaristandan ge
len bir takvimin 

macerası 

TUrbcde oturan karilcnın dctı 

Tevfik İnce yaz.ıyor: 
c- Geçen gün p ket po t.'in • 

sinde bir memur gelerek M cu
ristand:ın gclın11 bir pake ol-
du u &Ö,> l Postan c gıttim 
Gel .M r stan l ıyesinin 
'l\ırlım BUrosu ta ıdı 
kat tak\ ı in günlerct" 
~imi, gücilmu ırakıp uğrşmak 
~cbur yeUd k ldım. Gcnyc 
gönd m ayıp ol.:ıcaktl. nmbı
yo dairelerine, gfünrl\klerc ve 
daha bir çok yl'!'lerc gıdıp kocn 
koca listeler doldurduktan sonrn 
gunUn birinde postnneye geldim. 
Muameleler bitınişll. Faknt, bu 
defa dıı: 

•- Siz gidinız, biz ycıinlze 
göndereceğiz.• dediler. H ,Jbuki 
evelden hUv.lyc m tc bit cdılmlşU. 
GOnlcrce de bu eklldc bekledim. 
AlAk rlnnn har çten gelen ve 

"" yetsiz bır hedtya olan bu 
ııın 'fonnaliteleıini ba
elcri, h em mcm lar ~ 

halk için 1 umdır > 
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~ep Böyle Cık sa , 

--1= Yazan: f İB. llCME ~ 
.Aziz oc.ot•a.·\"•a •d•o•t,wr•u•: ---------ı:..,".;•k•in._b_u_c•esar--e-ti nerden 1 

- ÇoculJar, M<!..'ıarrcm ağabeye buldunuz? 
epeydir uır mn2iplık yap.ma.dık, Muharrem mahzun mahzun gü-ı 
oe dersiniz bu sefer ne uydura - lüın.sedı: 
hm? dedi. - Ah, hanımeıiendı .bana bu ka-

y azın sıcak günlerinden biri dar moktup yazdık tan sonra.. O 
idi. lşler seyrekleşın~ti. Hesabı güzel mektuplarınızı her zaman 
eui memurları bu gc~eklik ara. yanımcia taşıyorum. 4ote bakın! 
ırında \"eznedar Muharrem ağebeye Cebind~n ıı:r sürü mektup çı -
JılPllCakları muz.ipliği düşünmeğe karıp ka<iının önüne koydu O va-

ırit siyah küpekli kadın: başladılar. 
Mıı'lıarrem ağa.bey henüz otuz - Yan.Iıyorsunuz be}'lrn, dedi. 

)11Şlannda olduğu halde, saçları Bu mektupları ıkat'iyyen beıı. yaz-
ılakü.lmü:ş ve iı:aiası ve alnının or- marum. 
tasına lı:adar a.çılmıştı. Üstelik mi- Veznedar neye uğradığını bile. 

' ,-apd.u ve ikocaman bağa bir gözlük medi, ve şaşırı,p kaldı. San.ki omuz-
takıyordu. Pek sade yaşıyordu. !arına müthiş bir ağırlık çök -
!Zamanında gelir, :z.amanında çı - mü.ştü. Bu sırada kaclın da birçok 
kar, kışlık kılığı, yazlık kıyafeti me.ktuplar getirip: 
de hiç değişne:ııdi. Kışın yağmur - İşte bayım. sizin bana yol -
:yağsın yağmasın, hava bulutlu ol- lıımış olduğunuz crnPktuplar. dedi, 
llUJ1 olmasın mutlaka ayağın.da ka- onları okumadan iade etmeliyim. 
loşları ve elinde şemsiyesi bulu. Fakat görüyo1'>unuz ki... 
ıııurdu. Gençlerin çoğu ona talı:ı • Mulıarrem bu sefer büsbütün 
lırlar ve alay mevzuu çıkarmak afalladı: 
iç.in, ona çeşit ~şit teYler iufe - La.kin hanunclendi ıben size 
ederlerdi. kat'iyyen mektup filan ya:ıımaclım. 

Bugün de yay~ sesle işi lblr ka- - E ... A.nlaıınıyorum baymı, de-
rara bağiam;ığa uğraştılar: mek .biziınle alay ettiler. 

- Şu haftada bir gelen siy ah - Maalesef hanımefendi. 
köpekli kadını ona iişrk edelim. Sonra büyük ıbir hiddetle devam 
.Amma ne şekilde? Aralarında bir etti: 
mubıibere tesis edelim. - Edepsizler, bu i§i de onlar 

Siyah köpekli kadın her ay ge- ya:pıruşlardır. Ah, hanrmefendi, -be-
lir para yet:rır ve ay i:Çinde de mu- ni affedin! Derin 'bir şekilde ya • 
ayyen mü:'.arda para çekeıdi. Ol- ralandım. Bu haylazların elinden 
gı.ınca. tor ar ak ve halim selim neler çektiğimi bir bilseniz. 
çehreli, vakur yürüyüşlü bir ka • Konuşmağa başladılar. Vezne -
dmdı. dar ikim.sesiz ve zevksoz ha~·atın-

Ertesi g'.in delikanlılar hemen dan bahsetmeğe ·başladı. lf.cran -
işe koyuldular. ,-e siyah köpekli larıru ddk:mek için ilk defa şayanı 
ıadına Muharrem imzalı bir mektup 1 itimat bir insan bulduğunu da 
ynlladılar. Ayni zamanda da o aJı:- söylemekten kendini alamadı. 
pm veznedarın önüne, leyliık iko- Muharrem söz.ünü bitirince, ka
kıılu ve aiyah köpekli kadın imzalı dın da kend;sinden, yalnızlığından 
bir mektup ·bıraktılar. iç sıkıcı hayatından bahsetti. Dul.. 

Hafta ortasında kadın vezneden du, zengindi fakat harcayacak ye-
parayı alırken, veznedara i~li ve ri yoktu. Müşterek dertli olan lbu 
manalı bir nazar attığını görünce iki iman, çabucak biııbirlerine ı -
delikanlıların keyfi yerine geldi. sındılar, ve b:ı__<>ka bir zaman bu-
lşıer demek tıkırında gidecekti. luşmak üzere birbirlerinden ay -
'Ya o anda Muharrem ağabeyinin nldılar. 
p.ş!onlığı, €Örülec:elk şeydi! Ay sonunda veznedar Mıı.'ıar -

Muhabereyi büyük 'bir ustalıkla rem ağa'bey, maaşı alınca arkadaş. 
idare ediyorlardı. Kadının ifadesi lnrına: 
rittikçe heyecanlı ve mütchassir - Ey çocuklar, dedi, artıJc ev -
bir mahiyet alıyor ve veznedarınki leniyorum, Caddebostarund;ı güzel 
daha yumuşak ve vakur bir ~ bir köŞk. satın aldık. P~k iyi .bil-
1.ktisap ediyordu. Artık deli.kan - dig;nlz siyah köpekli kadınla ev-
lılar ;çın Muharrem Ağa.beyinin leniycrum. İ.şten ayrılacağım. Bu 
mektuplan heyecanla saklaması aldığım son ı::oa2~!:r, bundan son-
ve kadına para verirken ellerinin ra sakin ve enfe3 bir hayat süre-
tıtremesi günlillı: zcv.k!e menu o- ceğinı. Haydi ho~ı;a kalın, bana 
luyordu. yaptığınız iyilıkten dolayı st.e de 

Günler geçtikçe Muharrem A - bol rbol te~ekl·tir etlerim. 
J!abevin halinde bariz bir heyecaıı 
Te şaŞkınlık göze çarpmakta idi. 
Bu maceradan müthiş bir zevk 
ve canlılık tıissetti€i belli idi. Fa. 
kat artı.k işi sağlama bağlamak za
manı gelmişti. 

• .. 
Bir o.k.,<ıam veznedar lı:at~ bir ka

rar vennış gtbı muayyen zaman
da çıktı. Doğru siyırhlı ka<iırun o
turda.ğu a,partımana yollandı. Ka
dın onu kapıda görünce şaşırıp 

kaldı. Muharrem Ağa.bey, rnüte • 
reddit b'r ta,-ırla: 

- Hanımeiendi nihayet sizinle 
lronuşınak arzusuna dat.a fazla 
nıukavemet edemiyec:eğim, dedi. 
Kadın teliı,Jı te:a.şlı onu salona 

aldı; ve yek den sordu: 

Zorla glzeWk 
olur mu? 

Kuml.apıda Şchsu\·ar ıokatuı -
da oturan Emine Bilsin pulisc mü
racn~t ederek, Kü~ül..paz~dn Ha
ta)'" sineıno:ısı karşısında 30 numa· 
rada oturan Mı~stafn Öznurun so .. 
kak ortıısmda kendisini öpınek is
tediğini bildirmiş n davacı oldu
i:"unu da söylemiştir. Suçlu Jaka
lanmış, fakat Mustafa da Eoı:ne
niıı suratına çanta ile vurarak def-
düğünü Te ağzının kanadığını söy
lemiş ve kendisinin de davacı ol
duğunu bildirmiştir. Bunun üze- ı 
rine ikisi de adliyeye Hrilmişler
tlir. 

vuz:su TR ELiM 
·ı-. .. ,, . )'t f" 
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Kız bu hale fena halde kızmıştı 
Çingene lı:ızı bir yandan oynu -

• 'Yor, bir yandan titriye tltriye ar
kası üstü uzanarak alnına para ya-

• pıştı:n;yordu . 
İlk bahşişi Ça~ Karaali yapış

tırmı.~t. Sonra Kurt Mehmet de: 
- Al bakalım Çingene güzeli!. 
Dedi. Bir gümü.~ çeyrek yapış

tırdı. Lllı:in Kurt Mehıret, herkes 
gibi Çingene kız:nm alnına ya -
pıştırmayıp dümbeleği içine at
rru~b. 

Kız bu hale fena alılde ilozınJflı. 
Gütel k"§ların.ı çatarak, sıyab w 

par lalı: gözlerile hiddetli hlddetli 
Meh:ınede baktı. Daha sonra Melı
medin elinden tu t.araJı:., fala bak
malı: l«tedı. Mehı=t: 

- :ister iyi, iııter fena sana ne 
be .lı::ız! ... 

Diye bağırdı. .. 
Çingene kızı: 

- Bu sen<> bitmed"'1 Azrail ile 
karşı karşıya gelecekııin ?. 

Dedi. 
Ve sür'atle meydanı bırakıp kaç

tı. Mehmet fena halde kı.zmıştl. E
luıe bir liQPa alarıılı. ar.kasmdan Jroo-

A NAS RE Di~ 
Yazan: ZİVA 

Tefrika N"o: 2 

Nasreddin göz ya~ !aı·E ~ı re 
na sile sile hocaya aki~şf 

DVK l;IKA'o; KfFMIN 
HULASASI 

(Ak~ehirde rr ~ıf-.'1.lle mektebi. 
Çocuk1sr oturmuölar, hep bir a
tııdan bir ~ey~t'r okuyor. ~:erl:

tebin hoca~ı hiolla Hasıı.n·dır. 

Nasreddın. t.c.leben:n itinde he
ni<z bir çocuktur. Hoca, cocuk
l<-ırı iyi okutsun, diye, velilc>r1 

Jvtu~~'- Hasan'a, zamanın f.ıdct.i 
veçhilc bcdiye:er getiriyorlar .. 
Bu hed~yele: ~rasınd.a, bir tep-
si de OaJd.~\a var. Hoca, balda-

Jtaıycınların cMare Nosırum • ymıt c!ıizim deniz, iddiasında oldukları Akde= havzan vaya dokunulmamasını çocukla
ra tenbih ediyor. M.ab•dini oıa-

Büyük harpte her iki taraiın te- Mihvere •• ı er eeyş). iı;ıd<o o~uyunuz.) 
ııiı; ettiği muharebe cephelerinde, Bunlardan hangisi galebe çala -
her ili tarafa mensup ordular o- b •• • h• cak? Şüphe yok ki yardımı sever - Derse, ıle,·am ... 
muz omuza döğüştüler. Yal.na ugun Jn 1- Se\•külcev< üstün çıkacaktır. İtalya Emrini ..-eri~or. 
Rı.;sya, Baltı·k denizi, Almanlar ve yenı Alman icad olan inhisarı se- 1 Çocuklar, hep bir aiJzdan ba!-
Boğazlar TürkJer tarafmclan kapa- sar 1 seve r \'er sevkülce)·~in büyük ibir kur - lıyorlar: 
tııd,ğındı:.n mul,arebe ccpehle•in- hnıdır. B:.ı <cYLkcyş tetkik .,Qi.. : •Tı. l::cyli talaibE, 
de kendi ord~larile, münferiden se T'; k U l ce y ş Lr.cc, dünkü AlINn ruhıle bugun- Tımbıl tiını t.pt:p. 
harp yapmıştır. Çanak.kale cephe- gli Alman ruhu arasındaki fark ta- •Zı. beyli zalaıbli, 
sinde Tüı-klere karşı İngilizler, ı•• t k• ır.amılc anlı:.5.1.ır: Dünkü Alm•mya Zımbıl ziini zıp "F·· 
Fransız ve İtalyanlar beraber ta- USU U a lp ölumdca J.o;kuyordu. Bu;;ünkü Hocanın gözü, birdenbire rahle· 
arruz ettile~; garp cephesinde Al- edı•yorlar Almnrı) a ha)·attar. korkuyor, öl - niu iizrrine ili~!ror. Güzleri dışarı 
manyanın karş;sı.nd'1 İngiliz, Fran- met: istiYor. t::nun için etrafında-! ftrlıyor. Rahlenin ii~erine nıüthi' 
sız ve Amerıkan ordusu mukave- kileri de beraber ölüme scıüklü - bir yumnık 'urdııkfan ıwnra; 
met ediyordu. Galiçyada Alınan - lb k yor. - Süküuuııt!. 
lar, Avusturyalılar ve Türkler Rus- Da il yardım~ Büyük h;.rpte her iki taraf da n:ı e, L.crkunç bir nfıra alıyor. 
Ura karşı müşterek muharebeler S e Ver S e V k U l • yarılım Se\'Cr SCYk!JJceyş l:ııl!an. Çocuklar susar susmaz, rahle -
verdiler. Romnyada Bulgarlar, d:; bu iıki sevJ.-.ülceyştcn kuvvetli nin üzerinden !.ırık bir kalemtıraş 
Türkler ve Alınanlar bera-berdi. CeJŞ USllleni tat• olan zaferi temin etti. Bu harpte alıp yukarı kaldırarak, tehditkar 
Bu misalleri daha çoğaltaıbiliriz. "'lk etme"• ı.ıı.zım Almanva daha fen~ \"C daha zayıf bir sesle bağırıyor: 

111 A G vazivclted:r. Almam_·a artık bir Ja-Bundan çı.lı:arılacak mühim bir 0 - Bunu kim kırdı. 
netice vardır. Büyük Harpte mu- pcnya İngiliz. Amerikan ve Çin Bi.r an, derin bir sükut .. yazan: ateşi arasında J.:a'ır:,a, Alma'lYa harip taraflar arasındoki iştirak Boca ı;itti.,ı;t arttu bir hiddetle 

1 inhisarı se\·er st\•.külcey~~:e yapa· 
ilruvvetli idi. Askeri hedefler ve "'urmav Subau ha)kırıJcr: R ~ yalnız kalacaktır. Buna rn:.ıkabil 
siyasi gayeler üzerin<le harp ve 1 d '· .. . - Bunu, !dm kırdı?. ngiltere. yar =ır.ı sever senrnJcey- ı 
sevkulceyş icaplarına verilen yer I Yine, derin bir sükut. · üktü" E ceyş) demek doğru olur. Fakat 1 şııe yeni müttefikler bulabilecek 
ve ehemnüyet buy· '. ğer l:ıöy- Bn defa hoca, ,,-erinden fırlıyor. 

bugünki.ı. A.ınıc..ı se\~kulce:vşı as- vaziyettedir. 
le olmasaydı ne müttefikler harbe , Değneğini buiı·or: 
dört sene dayanabilir ve ne de iti- lir.eri olmaktan önce siyasidir; buna Arna\·utl::k. orzın büyüklügüne Ö 

1 
. 

verilecek tek sıfat (inhisarı sever nisbetle iğne ucu ka~a bir yerdir. - Cc,-ap ~·ok, haaa.. Y e ıse, 
lif devletleri galip gelebilirlerdi. 1 uJ ) d "b İ hepı· 111• .... ·''I'"n"n ~·r. cceksiniz. 

k h b .. sev ' ceyş en ı arettir. Alm2n,·a ve t~ı~·a iğne ucu Yer •·· ·' " " h'' 
Müştere .ar in ilk büyük orne- d 1 Bu tehdit rlrrl."! tesirini ı;öste-
ği olan büyük harp tetkik edildiği Yer yüzün e yani b~ kıt'a üze- için bile sed.:ülcr·:·ş bera.berlıp; 

rinde, sı..ılarda ve havalarda iki gösteremem!"lt:r<l:r. B!lndar. 'lt·s~ ri~·or. ~Iı:htcl~f ~ l:rlcrl!en, fU scs-
zaınan, her iki taraf ordularında < 

büyük sevatülceyş '"""'ışıyor: !hakkın.da hüküm Yermek i,·in uzun ler ) ül-.sdi. ~r= siyasi hedefler peşinde parçalan- ,_,. 
1) Bir tarafta İngiltere - Yu - boylu tetk'.ke lii::um yoktur. İn - - Xa•.radı!in .. 

ma değil, sevkulceyşin icap ettir- •- - .. -•..•. ra•Pı·n '·ııdı, hoca efendi. 
ünd nanistan - Allıerikanın kullandığı giltere gündengiine birleş:yor. AL '"' uU ~ 

diği coğraii düi,'Ümleı- ön. etap- (y d k l • Hoca, "-"""ddı'ı,e d'"·nih.·or. E -
be lik .... 1.. ar ımı sever s,.,. ü ceH) manya gündengune yalnız kalıyor. "-" v 

!Anma ve bern r . goru ur. 2) n·. aft 1 İ ' lı'ndekı' degn-el ı·ı .. ı" =r"t ederek ıger tar n }\. manyr.nın, .. Artık va:d,rnı fPver se\·.~~!c~Y",e .. :ı- .. 
Büyük harpte müttefik ve iti - bag' ırıyor·. talyarun ye Japonyanın kulian - dönse <le in&nacak kimse ~.alma -

lAf ordulan için, kendi vaziyetle- dıltları (inhisarı seYer sevkül ~ -mı~tır.; rnağ"1ülıiylti mukadderdir. l - Cura~-a gel, Na!·r5tld~n. 

rine göre bir siklet merkezi ve kat'i 1 ~~iiiJi&;:=yit;b;ı;~;Jfr7'.~t;;;:r=:Jl:=i~ilıf=Jl~Gflr~i~E~iJ~ netice yeri ,-ardı. Bugünkü haroi, , Yıldızların En Ateşini J E f~ fıJ Y J 1J il O 
büyük ha!'ple mukayese edersek 

:.01~~~~v:!ı:e:ö:1!'.ka- Sizeouakşam ŞAR}j;' Sinamas~nda (EEksıkeri) 
Bugünkü harpte muharip taraf- Gala gecesi ile 

!ar arasındaki iştirak zayü kal- ESERLER.iNiN EN NE;i'ELİ w: KO:ı2İGİ OLA~ 
mış, bilhassa mihverciler siyasi 
hedefler peşinde beraberlik değil, 
ayrılık göstermişlerdir. J.Jman)a 
A.kdenizdc İtalyan deniz hlı -
kimiye tini sinesine çeker görünür; 

Faka: yardım için sadece bir 

SOKAK 
çiÇEGi 

(haYa nümayişi) ile iktifa eder. 1-um"Jh• cnltftlm edecek, Şnrlu sö:-liı ecek. Sizi zevk içinde bırakacaktır. 

İtalya kı:ııgın çöllerde 14 tümenlik!.~~!!!]!!!!~~ Numaralı yerlerinizi Ön('edcn ted!lrik ediniz. 
ordusunun mağlubiyet ve esare - ~:;:;;;;:;:;,,===================~;;:;;:;;:;;;;;:;;:;;:;;:;;::;:;;= 
tine eli böğrunde yana yakıla şa-
hit olurken, Almanya ana İt~lyan 
topraklanna yerleşmekle meşgul.. 
dür. İtalya Arnavutluktan Adri -
ya tik denizine dökülmek tehl ıke • 
si önünde cırpınırke-n, Almanya 
(şa· ::a nüfuz) siyasetile Romanya
da askeri hazırlı:klara dalmıştır. 

Harp siyasetin devamıdır, fakat 
tıarp sürdüğü müddetçe sev<külcey
şin icaolarını tanımak ve onlara e
hemmiyetleri derecesine göre yer 
vermek lilzımdır. Büyük harpteki 
Alman sevkülceyşi siyasi olanak -

Taksim A Salonunda 
BİR TARİH CANLANIYOR.~~~ 

Üstad Bestekar MUHLiS SABAHA TTIN' in şaheseri olar 
KEREM [LE ASLI 

30 kişilik muazzam re\·ü, yarın a!.şamı!an itibaren her akşam oahnemizde göreceksini•. 
Memleketin kı~ ~tli okuyucusu 

BAY AN MUALLA ve Arkadaşları 
tan önce a;,kcri idi; ona bir sıfat 
venınek lazım gelirse benim kana
atime göre (yardımı sever sevkül. llLO 

Ayrıca; 15 kişilik muhk" m rnz he~eti. Her pazar saat 16 dan 18,30 a kadar BVl'"ÜK REVÜ ve SAZ 
lIE\.""ETİ. ile BÜ 'f"K MATi. 'L Fiallarda zanı ~oktur. llfasalarınm e\'\"elden kapatmız. Tel: 4-0099 

mata !başladı. Kız epeyce önde i<li. 
Sokağı döneceği sırada Mehmet 
sopayı arkasından tırlattl. Kırı. e
ğilerek sopadan kurtuldu. Sokak
lara dalarak kay4:ıoldu. 

Aksi tesadüf Mehmedin att;ğı 
sopa yoldan geçen bir Halepliııin 

karnına gelerek yere yuvarlam:ş
tı. Adamcağız güçhalle yerden 
kalktı. Aııkerleri görünce canlıav
liyle bırakıp ka.çtı. Mehmet güle
rek içeri döndü. 
Arkadaşlarına hitıııben: 

- İpe asılacak olsaydım Çin -
pne k:zı kadar kaçamazdım be!. 

Herkes gü.li.i~tü ... Artık gün ibi
tiyordu. Güneş batmak üzere idi. 
Son ışıklarile neferleri nurlandı -
nyordu. Yın·aş ya-·aş arkadaı;lar 

duYar dibine doğru çek!ler~k sırt
larını duvara dayayarak olduğu 

yerde uyu.klam:ya ba~.löm:şlardı. 

Nöbet zamanı gelmişti. Gidip ar
giboz aldım. Nöbet beklemekte o
lan arkadalşarımla niı1ıet değiştir
d.iın. Şımdi nöbet yerinde ibır aşa
&ı bir yukarı gidip geliyorum. 

Artık orta.ı.k aiarnıağa başla -

m:ştı. Bir yandan da Çingene kızı
nın diltk&t et dediği kapı)a b.-.kı
yordum. 

Bir aral.Jı: ..vin ııokak lı.apısı ci
hetine olan kap: nm açıldığını gö!'
düın. Evvela elinde iri ,.e ucu gii
m~lü bastonlu bir Arap, sonra 
ipekten siyah bir şala bürünrn~, 
beyaz bir eşt=ğe binm~ bir kadın 
çık:m:ştl. 

Şalın açık tarafından !<ad.ııı.ın 
beyaz kulları ve dızgini tutan kü
çük beyaz elinin uçlan görünü -
yıordu. 

Bir diğoc Arap, elini eşeğinin se
merinin yanına koym~ birlikte 
ilerliyorlardı. Araplardan birisinin 
sabahleyin bize hızrnet eden ha
remağası olduğunu tanıdım. 

Daha sonra, üçüncü bir Araiı:n 
beyaz sülünden geniş yeni ve altın 
telle işlenmi.ş peluş yelekli bir A
rap başa geçti ve elinde bir meş'ale 
tuta.yordu. Birdenbire bu Arap ko
şarak bana geldi. Verilen emir mu
cibince hemen Arabı tevkif ettlın. 
Çilnkü saraya girip çıkmalı: ya -
ıaktı. 

Arap şaşaladı . B;..ınun üzerine 
başıml2.JJl kim olduğunu sordu_ 
Ben de çavuşa seslendim. 
ÇaYuş Ka.raali, elleri kuşağın -

da ağır adımlarla geldi. Arap 
konuşmağa başladı. 

Çavuş Arabın .sözlerini dinledi. 
Sonra bulunduğum tarafa dönerek 
arkada.5lıırdan birifiine gelmesini 
emretti. 

Ve yüksek sesle bağınl.ı: 
- Bu üç Arapla, bu kadına mo

helı.tlık vazifesini görecekslıı!. 

Sana gösterecekleri yere kadar 
yanlarından gideceksin!. Her tür
lü muha!azalarına seni memur et
tim!. Anladın mt?. 
Arkadaşım cevap verdi: 
- Ba.~üstüne aüaın!. / 
Derhal argibozunu sırtına vu -

rarak eşeğin üzerinde bulunan ka
dın.n iki ad= sağına geçti Onla
rın gitmesine ba.lı:ıyordunı. 

Kalbi.m dehşetli bir surette çar
pıyordu. Eğer bu cemile ise?. Ya, 
Çingene kızı beni aldattı ise?. 

Ya kızlar ağası işi çaktı da, Ce
aıileyi başka bir tarafa kaçın,yoı-

duysa?. Acaba Çingene kızı ile 
Cemile bu meseleyi mi anlatmak 
istemişti?. 

Bir an için zihnimi .karnıakarı
fılt fi.kirler kaplamıştı. Bır krlü 
~tifhamları çfüemiyordum. Ne 
yapacaktım?. Hem bu kadar ne
den ı.zw·ap çekiyordum?. 

Birdenbire bir gölge duvar üze
rinden Blyrıldı. Kendimi tıoparlıı

mıya meydan .kalmadan kapı açıldı. 
Birkaç kere ba1rl dümıbelek vu

ruldu. Dümbeleğin ses vuruşu 
Çingene kızının dümbeleğine ben
&iyordu_ 

Sinirimden tirtir titriyordum. 
Ne oluyordum?. Acaba beni şid -
detli bir aşk mı biirüm~tü ?. Ba
pnıa bir fenalık mı gelecekli?. 

Bi.nııı sonra nöb~tten çıktım .. 
Doğru pencerenin önllne gitlım. 
Derlıal kafesin arkasından hafif 
bir ışılı: yandı, ııöııdü. 

Muhakkak bu, bana verilJT.iş bir 
:işaretti Ll:kin ne?. Fa.kat, ne yap
malı jdjm, lii.-.u ı-ldütle O.klt~ 
diııı. 

Na-.addin. ycrinclrn I.alk1 

Gözyaşlarını kollar:nn sile sil• 
caya ~aklaşıyor. Aralarınd•· 
konutma başlıJor: 

- Bunu, sen mi kırdın?. 
- Ben kırdım. Hoca efendi. 
- Pek~la .. Şimdi, lıcn de ıl 

kemiklerini kırayım da, ııklı3 

flllB gelsin. 
- Hiç zahmet etme, hoc• / 

di .. Ben zalt:n, biıkaç dakika. 1 

4ar öleceğim . 
- Neden'.'. 
- Neden olacak?. Kaleıni1111

1 
tayım diye kalemtıraşı aldıııı
lcm, sert geldi. Kalcnıtıraş )ı 
dt. Büyük dedenden ı adigiit ki 
lı:alemtra{m kırıldı~ın görür İ 
mez, aklım basımdan gitti. Jlıl 
kemiklerimin de kırılıncaya k' 
yiyeceğim dayak gözümün ~ 
geldi.. O dayağın acıs.uıa ela) 
maktan sa. ölümü göze alJ•ffe 
men. arkada•lnrla heliıll~stıO' 
birli baklna tep. ısinc daynııııl 
dım. 

Boca nrinden >ıçrad.ı. ı;ııd 
bir naza.rla enela bakla\•a ıt 
~ne, sonra Nas.radt\·n·n yiif 
baktı. 

- Ne dedin, ne dedin.. B•ıJ 
tepsisine mi?. 

- EHt. 
- l: c,l.sa, ~edin m> ?. 
- }.'edin mi deınck de sii•' 

Tek ç&buk öle~ im de. da)a~' 
çckmi) eyim c:iı r .ne kadar ~ 
la~a \·arsa, hcpsir.i karnının ııı' 
dim. 

Hoca, zıp zıp sıçrıı arak: 
- Anıan .. 
- Amanı. zamanı yolo. ııo<' 

fendi .. Ol::n cltln, Litcıı Litt;. 
- ı-:~ ' ... aaal. .. Descr;.c, ı~uc' 

tepsi buUna gôtli 

A h 6 '' . ,.(. - , oc;.ıru.. r:;.ı~\J;)-a .. 

cağır..a, b&Da atI.. Göri~~·e;r •·' 
bo) nun111 biiktu111, du1·u; crJ1 

Iüıııü bc:kliyoruın. 

lloca. ~--1~rad inin o lıniill' 
~-aı,.motl • Bir 1ahkaha attı. 

- Ulr~n, Nafraddin'. Ben, hll 
la,·erc,·i 'utmadnu .. Sruin ı:c 

- ' 1 

ze 'edi.,•rini an!adın1 .. Eir~<~ 4.i . - ' 
At~c•m lıakla.\'a zi;rafeL nt: h~· 
diı e karı:na h: brr gi nd<rıı11'1 Şimdi. karın.un ko:ır '.lı-wnL3. gıı 
olncağın1. Diltriın baı; IiüÖ 
sen de Or.ıri.niin ~onuna L~J .. 
leme ı;ül~nç ol. 

Di~·c, baf'irdı. 

lf. 
Çotuk.far, ınt: ~tepten c ... ı;ıl~ 

lar. 
}#. 

Nasradd in, ko~a ko~a .- i11< ( 
yor. 

Kaıııyı çalı~or. 
Annesi. it:eriden &<!$leni) ot: 
-Kim o?. 
- Anne aç .. Ben geldim. 
Ann"i, kapıp açıyor. I 
Ana il~ oğul, ka!)ıla~ıyof·; 

larında. şu J.onuşnıa l,a~h> 
Geldin mi ,Iü<rac!rl n7. 

- Jla3 ır .. daha ı·ohia~ ıı11• ,ı 
- Anlaşıldı.. llııı;iin, gcıı• 

1 lik günün. 1 
- (Ciiz ı.ese•ini çıkarıp ~~ 

•ine \erirken) babanı ncr<d' 
- Ut:~irn1cne gitti. 
- Ben de degirn1cne gid~,c 
- Sakın. gitme .. 
- Olur. 
- Şa~et pdersen . dcğirJJ)<~ 

. oğlu ile oyuna dal Sakın . b• 
yardım etıne .. 

- Olur. 
Jı!.. 

Değirmen. . 
Değirmenin kapısından, J'» 

raddinin bahası. (Molla Aııd~ f 
:Molla merkebin sırtına ~ 

..-allarım yüklemekle mc~:ı11 
/ 

(Ark~<I 

22 şubat CC. IARTE~j• 
Giinü akşamı Şehzadebıı.; 

TURAN Tiyatrosuıı 

San ':~~~;iiNamAŞJ1 
ve 

HALİDE Plşı<it' 

K i1ı.tRET
1

~LVD-~ 
Vodvil 3 pude 1 

l'eni varyete numa~ ..a•• T.-lelon: 22127 



(Bu yazının metin1erl Anadolu 
Ajansı bültenlerinden aıınmıifil) 

T clhia eden: Muammer Alatıtr 
İngiJ;z gazeteleri, Ja,ı><>nY~ 

İngiltere hiıkü.ınetine gondeıdiği 
ta\"assut mesajı il~ ~e~ oı:ı::
tadırlar, İr>gfliz hüktım~lı h 
mesajı tetkik etmektedir.. . 

Fıı.kat !ngiliz gazetele.n, İngil
terenin zafere kadar mucadeleye 

t . oldugu' nu anlatmakta ve azme mış . 
tıu teklifin Berlin tarafından ıl -
ham edilmiş olduğunu ilave ede
rek, Japonyan.ın sulhten ~ahset
mcsini Japon ricalinin takıp et -
tikleri meslekle tezat halinde gör. 
mek edirler. Şu halde Japon ta
vassutunun bir fayda vermiyece
ğine hükmedilebilir. cTaymis> di
yor ki: 

,Japonya, hiç şüphesiz az 90lı: 
istiyerek, Nazilerin tecavüZ'kar ~a
reketlerine ;ilet olmaktadır. İngil
tere ye karşı mihve;:e yardım. eder. 
ken Amerikan efkarı umuıruye • 
~ de Amerikan menfaatlerine 

~iç bir zarar iras edümiyeceği hi3-
sini vermeğe çalışmaktadır. F~at 
İngiliz :tmparatorluğunu ~eşkıl .C-: 
den milletlerin sıkı t~ıki mesaJSl 
Japon pliı.nlarına güzel bir muka
bele t~il etmektedir.> 
GENERAL FRANKO TAV AS • 
SUTTAN NİÇİN VAZGEÇMİŞ? 

Londrada çıkan Niyuz Kronikel 
gazetesine göre Lizbon mahfilleri 
bu sulh tava~tunu Musolini • 
Franko mülakatının ilk neticesi 
telakki etmektedir, Franko'dan 
mutavassıt rolü oyııaması rica e
dilmiştir. Fakat Japonların teşei>
büse geçmesi, Franko'nun bu. tek
lifi reddettiğini göstermektedır. 
Filhakika mihver devletleri Fran
kodan bu hususta hizmet bekler -
ken öyle bir takını şartlar ileri 
sürmek riyetinde idiler iri, t~vas
su te<ebbüsünün reddi takdırınde 
İspan;anın Almanyaya ve İt_'.'l -
yaya daha faal bir şekılde .muza
heret etmesi lazım gelecektı. Fran
ko bu manevrayı keşfettiği. iç.in 
tavassut teklifini reddetmışhr. 
Bundan başka Hitlerin İsp~nyanı~ 
adhili işlerine karışmak ıstemesı 
de red keyfiyetinde amil olmllf 
olı.bilir.• 
lİR TARAFTAN İSE.MUHAREBE 

DEVAM. EDIYOR 
İngiliz tebliğine göre, İtalyan 

So 1 .. de in.<riliz kıt'alan Cuva ma ısın "b~ 
· 1 rd' Burada harenehrıni geçmı< e ır. 

kfıt ıyi bir tarzda inkişaf etmekte· 

dir ki 
C
. ,... Habeşistanda Megaaa 
enu"' b. Afr'ka 

İtalyan garnizonu cenu ı ·:e-
kıt'nlı.rına teslim olmu.ştur. Ek:; 

. k uz" ere 600 esır ri;,i Italyan olma .. 
. mitralyoz 

alınmış, bırçok top ve 

- . apanyanın tavaaaut .tek· tfi t~ hiik~mce 
tetkik edilmektedır .. F~ 
kat fnııiliz _ııazetelermm 
zafere kadar harbe de
vam yolundaki neıriya
bna bakılırsa. İngiliz hü
kUınetinin tavassutu ka· 
bul edeceği fÜphelidir. 
Bu tavassut vazifesinin 
evvelce MUNolini tara
fından General Franko'
ya teklif edildiği, fakat 
Generalin bu teklifi red· 
dettiği öğreoilmiftir. 

Mega Habeşiıstanda Kenya hu
dudundan 65 kilometre kadar şi
malde mühim bir mevkidir. 
GEMİ KAFİLELER.İN! HIMAYE 

SİSTEMİ IlF.GiŞTIRILDI 
Bir çak harp gemilerinin hiına

yesinde seyahat eden kafileler sis
temi ile yı;ı•lan tecrübeler neti
cesinde İngiliz Amirallik dairesi 
hafif harp gemilerinin himaye:;ın -
de seyahat edecek küçük 1ıonaıda 
azami dört vapurdan müte;-ekkil 
kafileler tertip etmeğe karar ver-
ım ·~t;r. 

Diğer bir İngiliz tebliği 7 ünu
nusanidenberi düşmanın kaybet
tiği ticaret gemileri toniliitosunun 
256,000 olduğunu bildirmektecıır. 
İNGİLİZ PARA.ŞÜTÇÜIER.I 
Son günlerde İtalyanın cenup 

mıntakasına indirilmiş olan İngi
liz paraşütçülerinin bu tecriibesi 
tam bir muvaf:fakiyet olarak teliik
ki edilmektedir. Bunlar, d~a
run hayati merkezlerini zapt ve 
tahrip etmek için hususi bir ant
rerunan görmektedirler. Bu kıt'a
ların mevcudiyeti bu iına kadar 
gizli tutulmuştu. Fakat şimdi .bu 
askerlerin daha geçen yaz Ingıl -
terenin istilası beklenirken, ek -
zersizler yap~ oldukları bildi -
riJmektedir. Paraşütçüler gönül
lüdür ve çok ağır bedeni bir tecrü
beden geçmektedir. Bunlar tayya
re gözlüğü ve miğfer kullarunakta, 
sıkı bir ceket ve çizmelerin içine 
g.ırcn bir pantalon giymektedirler. 

AMERİKANlli MÜDAFAA 

TEDBi.RLERJ. 

Guan adasının, deniz tayyare -
ciliğinin bir ileri karakolu haline 

getirilmesi için istenilen 4,700,000 
dolarlık tahsisatın meclisçe kabul 
edilmesine muhakkak nazarile ba
kılmaktadır. Diğer yerlerde buna 
benzer tayyare üsleri vücude ge
tirmek için de 8,100,000 dıolar i&
tenmektedir. 

Amiral Starnin dün neırettiği
miz mektubu müzakereler üzerin
de çok derin bir tesir yapmıştır. 

Diger taraftan İngilizler Siyam
dal<i İııgilız tebaasın:n tahliyesi i-
in tertibat alınaktad•r. Bunun 

ç ıemasyonal vaziyet dolav sile a
en ld . 
1ınmı:; bir ihtiyat tedbiri o ugu ı-
ı.ave edilmektedir. 

iğtınam edilın~iştir~· ~·------:...----;~-~;-

Silivri faciasının Bu Sabah 
Muhakeınesin~ ~~~p~~:1~~emir-

ı desıne gore 
(1 ıı.oı floıblledeD ~vam 

. 1 k za !emiştir. 1 d 
bolduğu, kaptanı• muavın 1 

- • b 1 fen heyeti aza arın an 
d bulun - Istan u Ik ı· . 

:ıııanında uınuı seferler e .. kk .. ir heyet de ye en ının 
da u- mure ep "' · · · tk'k t-cluğu, fakat kaptanlık sırasın. . cankurtaran simıtlennı te ı ek. 

zun sefer yapmadığı öğreniln~tır. . b .. tün canknrtaranların es ı 
· "ddeıu • mış, u b'I -'-Bundan sonra Silivrı mu lak bir çocµğu ı e anc-. 

mumiliğinin kaza hakkındaki tah· ve çıbp. zaman su üstünde tuta -
kık ... tur kısa ır . . Jru t _ 

at ve iddianamesi oıı.unm... Ö bilecek, elbiseli bır ınsanı r a 
Buna gWe, yelkenli kaptllJll 

15 
k bir halde olduklarını 

kişilik bir yellı:ealiye 3%3 kişi ala- raınıyaca 
L..Jn•lmıı- tesbit etmiştir. . 

ırak bunlardan 203 ünUn ...,,.- Bundan başka gemiden kopan 
Aba sebep olmakla itabm ediliyor• 1 

t htalar da müte*ıassıs ara 
ılu. tıazı a ettirilmiş, bilhassa borda 

Salvador yelkenlisi Bulgarista - muayene 
• ·h ·· .. k çı'vilerinin in-

auı Varna limanında toplanan."".' tahtalarının çuru • 
Alman Mu.sevilerın' den ;{23 kışı)ı .. unlarla sefere çıkılamı... 

celmış ve .., . 
.lldıktan sonra romorkörle deniz~ ğını bildiı mışlerdır. 
açılmış, Karaburun açıklarında ya;; senelik çok esld bir gemi olan 
büyük teblikeler geçirdiklen soıı· · en '"''-'Ük bır denızle par-k! teknenın ~~, . . . 
ra bir motöre ra&lıyarak yed.• e g· 1 da ilave edılmıştır. 
Bo Lınıa · çalanaca 'kto İ ğaza kadar gelebilnıiştir. Neticede kaptan Vı r vano-

k .. yede· 203 nıınızdan da ~·ine roınor or t dbirsizlik, acemilik ile 
.. d • ıklarıııa fun e · ıt T'· 1ı: gın e olarak Marmara aç . .' . ölümüne sebebıye en ur 
kadar götüriilmüş ve oradan ke•ı- kışının 3s;ı üncü madde-

ceı.a kanununun .. alan 
disi yoluna devanı etmiştir. . ·n son fıkrasına gore cez -

Fakat vak'a gecesi :;ab;ılıa korp ::ıroası isle~tir. 
birdenbire deniz başlanıış, yelken-

•··· ularn ka-ler parçalaıımış, te...,e s . . d 
1 k S·ı· . . 8 nıil vakınıo e 

pı ara ı ıvrının J k 
· d" ere Canbaz burnunda sahıle uş 

d sonra 1%0 parralanmıştır. Kaza an 
kişi 0 kıırtarılmış, 199 ceset bulUD
nııış ve 4 kişi kaybolmuştur. 

1 Kaza hakkında talıkika~ ~apan, 
İsi lı 1 l ·ınıan reis uıuavıru Sad· 

an u . S'lfvri 
rettin kontrol Sadettın ve ı t 
li ' . . den mürekkep heye ' 

man reısın . . d mirle-
hrtına sırasında gemııııhn'I ebo<tan 

. ,,. ancak sa ı e ~ 
aemıycreı:ı ve , h eket .. . ·ı dogru ar 
kara edilmesi ı e . d bulun· 
~·ı . 1 " kaıı&atın e 
•• mış o acagı .•• hitlerin ifa· 
tnll§lardır. Halbuki ,.... 

Denize düşen 
· genç kız 

elk' sabah Jııöpriiden 8,10 da 
!NV 

1 
Heybeliada vapuru 

hareket eden ldi"' aç>1t1arına ge 6 • za. 
Haydar:J>~ ede bulunan genç blı' 
roan guveit . . i<a 
k.ız birdenbire mı:~' Y
bederck denize dıışm~: . . 

durdurWm~ ve indirilen 
Vapur ed •-- kurtar -

and l kaza2 e ,...... 
s 3 yüneklı:aldınmda 
mıştır. BUllllD _ u 
oturan Ta.son kul Loıısaloy .... ıı-
Jtu an~ 

İngilizler bir 
Norveç gemi
sini babrdılar 
Norveç açıklarında 
vukua gelen hadise 
nasıl cereyan etti ? 

Londra, 21 (A.A.) - Bir İngili2 de
nizaltısı Norveç ~illeri a~ıklarında, 

Alman kontrolil altında bulurum bir 
Norveç eemJsıni batımıştır. Dcn.izaltı
nin kumandanı, V8Quru.D kaptanına 

mürettebat ile birlikte gemiyi terl<et.
mPsini emretmiştir. Norveçli kapta.o, 
İngüz kumandanına teşekkür ederek, 
emri, yerine getirmiştir. Tahl.i:: iye -.n
dallan uzak bir mesafeye kadar ayrı
l~nca, İngiliz denizaltısı vaillesini ifa 
etmjştır. 

Amerika 
Nazınmn 

Harbiye 
bey natı 

Vaşinıton 21 (A.A.) - Bahriye Na
zın Albay Knoks ŞUD1'"rı söyJ.emiıtir: 

cYard.ınwnızla, nihat zafere mubak
k:alı'. nazariyle bakabiliriz. Harpten da
ha ziyade aeb-et ettiğimiz bir çok l'"T
l.er vardır. HiUerin hılkuniyell aıı.-
11irmektense, ben harbi ...., ölumü ter
cih ederim.,, 

Yardım pr ıesl 
kablll edlllrsa 

Vaeinııton, 21 (A.A.) - En koyu in
tlratçılardan ve Ayandan Nye, ingılte
reye yardım projes.ınderı bah.sed.,rken, 
ıunlan söylemi&lir: 

- Projenin kabulünden 300 gün 
sonra, Amenka harbe girmiş olacaktır. 

T k- uı ar anlaş. 
mas n y Dl akisleri 

(1 inci S~hlfede.ı. Devam) 
bu iki memleketin her türlü ta
arruzdan islinkiıfı dış politikala
rının sarsılmaz bir esası olarak 
!etilli chnckte olduklarıdır. Ke
za paktın birinci kısıumda ak.it 
memleketlerin diğer devletlere 
karşı ahdi vecibelerinin mutlak 
surette mahfu;ı; oldui:u has.atan 
tebarüz ettirilmektedir. 

•Proia. diyor ki: 
•Be;)·annanıeniıı ilk kısmında 

iki ıncmleketııı diiicr memleket
lere kıırşı olan taahhütlerine ria
yet edileceği ta.,rilı cdilwiştir. i
ki memleket arasıııda hu dekla
ra )OD hakkmdaki miizakerele -
rin aylardanbcri dc\lam ettigi 
rn;.IUnıunıuzdur vo Yunan elkirı 
umumiyesinln Ankarad:ı vuku.
bulan bu hadiseyi miısait bir su
rette kar!j.la'°'; un söyliyebi!iriz •• 

HOMADAKİ K.\'.'VAAT 
Stdnni ajansı da şunları bil -

dirıyor: 

•lu:rkiye, kcndı matlubuna ge
çen ve realist ve itidal siyas tini 
teyit eden bir lıarckl'ftc bulun -
ınu"!ttır. Alınan - Yugo~lav konuş
nıaları ve Tiirk - U,1.J11ar anlaş
ma~ı, mıhveı<u 1 :ırb ı idaresinde 
olduğu gibi diınyanın müstakbel 
te kil.atı hakkında takip elliği u
mumi direktiflere uyan ve ayni 
zamRnda vnkubulan iki diplo • 
malik vakıadır .• 

AL!\11\1' YA NASIL 
DtlŞtlNÜYOR? 

Alman gazc!cleri, Türk - Bul
gar beyannamesinin, Berlinde, 
senenin en mühim diplomatik hA· 
disesi olarak telakki edildiğini 
bildirmektedir. Bütün gazeteler 
ba~mııkalelerini bu anlaşmaya 

tahsis etmişlerdir. Hepsi de bu 
anlaşmayı Balkanların teskini ve 
is!ikrarı yolunda atılmış bir adım 
teliıkki etmektedir, 
LO. 'DRANIN AÇIK KANAATİ 

Londradau gelen hahcrleri do 
§iil le hulasa edebiliriz: 

Alman propagandası, mutadı 

veçhile, Türk - Bulgar anlaşması
nın ilinından azami isti[a e te-
minine çnlı§makta ve bunu Türk 
hattı hareketinin gevşekliğine a• 
laınet telakki etmektedir. Fakat 
bu gibi tefsirler İngiliz cfkurı u
mumiyesi üzerinde bir tesir ya .. 
pamaz. Esasen Türkler Bulgaris· 
tanla yapılan anlaıjmaıun Türki
)enin evvelce ı:iriştiii taahhüt -
terde hiçbir değişiklik yllpıruya
eağııu zikr~e{:i ilm•al etmemiş
ler dir ki, banlardaıı başlıca biri 
:b İngillereye Ynnanistanı mü
dafaa hususunda uami imkan 
dahilinde yarcbm etm~ktir. 

Türklerin tubbütlcrine karşı 
gösterdikleri sadakat bu memle
ketin siyasetinde dillere ıleotan 
olınUf bir h..ıettir. 

Uzakşarkta 
umumi vaziyet 

çok nazik 
Vaşington, 21 (A.A.) - Dün, mil

~essiller meclisinin askC'rl enc-ümeni
nin akdettıği gizli celı>ede, Amerikan 
Genel Kurmay Başkanı General Mar
:;nl büyük bir s!Aka uyandıran b'"Ta
natta bulunmuştur. 

General I\1arşal'in İngiliz zaferi hak
lonııd nikblııane sözler .söylediği zan
oedilmektcdır. General ayni Zlhnanda 
Uzak Şarkta!« vazıyelın çok kritik ol
dııgunu !liıve e!nıifljr, * Atina 21 (A.A.J- Düşman 
ta) yarelcri bugün Preveyeye, ke
za Midilli adası ü:zeriı:e tesiri ol
mıyan bombala ratmışlarclır. 

oıaıaısarmda 
(1 lıacl S&lılf<d<:lı Devam) 

lede Kuyu sokağında oturan j ,çi 
ıiaçiğin torunu 19 yaşında Van -
gilya ismindeki kız bir hafta evvel 
ortadan kay'l:ıolm~, yapılan tahki.. 

katta Vangilyada ölcdenberi gözü 
olan Rizeli Hasan Bckcioğlu iıı -
nıinde bir genç trafından kaçırıl
dığı öğrenilmi§tir. Nihayet Ü\' gün 
sonra kız bulunm~. fakat Hasan 
tarafmdan taarruza uğradığı an
laşılmıştır. Vangilya adliye dok -
toru tarafından muayene edilıni§, 
tahkıkaat başlanmıştır. 

Balkan sulhu 
emniyet altına 

alınmıştır 
(BAŞMAKALEDE."/ DEl'AM) 

öi:rendil~r. Onların; ne ke di ba) 
lqrınn, ne de Almanlarla bırlik l•· 

ıuıı bize taarruz etmek kasdind• 
bıılwııııadıklarını biz ögr ndik. 
Yine; ne Bulgari tanın, ne 'l'ıirkı
yeıun hedıangi bir devlet aley 
hinde taarruz emeli taş nı3dıkları 
yekdiğcr arasında l•hak;.;uk elt' 
ve bütün bu aydııılatma, ;ullıa hiz 
met emelinde olan ıki devletin 
miio.;terek his ve c eri haJiııde 

Türk - Bulgar deklarits.) onunu or
taya çıkardı. 
Şimdi dava şuılur: 
.Ne Türkiye, ne Uulgnri tan hiç 

bir de\.let aleyhine h'ur.-uz hazır
lamakla meşgul olmadıkları gihi; 
böyle bir niyete de salııp d~ğillcr
dır. Balkanlara harbin gclnıcsiue 
de nsla taraftar değıll<:rdir ve bu 
deklaras)·onu bir sulh st<ldi olarak 
vücude getirnıi.şlcrd~r. Herhan&i 
bir taarruz ve teca\'lize ugrQ,,dık -
!arı takdirde de kont:ilcrini biıtün 
imkanlurıa ıuudnfaa ctoıt.'n az -

mi.ndedirler. O halde hatürlü tcsinı 
karşı kendi harp dışı vaziyetlerini 
ve B:ılkan sulhunu korumak .ra
d .. ine s.ıhip olan ve bu teuhup -
!arını da filen ortaya ko~·dukl~n 
eserle isbat eden, bu iki devlet; 
ancak, hürmet ve sevı:i ile anılmak 
ve onlara, onlarm ıidişiae imtisal 
edilmek gerekir. Nitekim, muhte
rem Haricİ,)'e Vekilimiz Şükrii 

Saracoğlundan sonra, bunu en iyi 
ifade edenlerden biri de Sofyada
lı:i elçimiz olmuş ...., şöyle demi§tir: 

•- Türkiye ile Bulgaristan ara
sında imzalanan deklarasyon, iyi 
komşu halinde yaşamaları mukad
der o::ın ve esas menfaatleri har
bin Balkanlara yayılmasından iç
tinap için müşter<-k gayrette bu
lun malarıru istilzam eden, iki 
memleket arasındaki sa mimi dost
luğun yeni bir tezahürüdür .... 
Şüphe yok ki, hu esere Yuıtas

lavyanm ela imtisali; Balkanları 
her türlü harp tehlikesinden ta -
mamile masun tutacak ve hiç bir 
devlet bvadaki samimı sulh ha
vasını bozmıya ceııaret edemiye -
cek ve Yunanistana taarruz et • 
.. ekle, Balkan sul.hunu kondakh
yan İtalya da; Anıavullnkta ken· 
di kendisine, müstah•k olduğu e. 
zayı ödiyecektir. 

Her türlü ittifak 'Ve dostloklan
ml7.a ,...,ıııı: •e uaıni titiz kalarak 
emniyet biilgelerimizi, Balkan sul
hunu, Balkan milletleri arnımıdaki 
dostluk ve meafaatl~i sağlıyan ı... 
büyük eser karfflllda ve buna 
rağmen, Balkaalar ,yine herhangi 
bir tecavıi:ıe ufnyacak olursa; mıt
hakkak ıu, müt ... avlı i~ln, akıbet 
yalını: husran, yalıw: nedamet ve 
yıılnız çok acı bir mıı{:liıbiyet 
olac.aktır • 

1 11 inci İtalyan 
ordusunun zayi

.., 
atı çok agır 

YauanJıltlr 200 esir 
dalla aldı 

Atina, 21 (A.A.) - Dün akşam net
redilen 117 numaralı resmi Lebli.l: 

Yunan kıtalan, ArnavuUukta dıll
manın müstahkem meV%Httini jşgal et
mişl<'r, 200 esı.r almışlar, otomatik n
lıilılar dahil olmak üzere bir çok herp 
malzemesi .iğtınaı.n etmişlerdir. 

Yunan tayyareteri muvaffakıyetle 

askeı·i hedeflere hucum etmi$1er ve 
beı; dü man tayya • dllşurmuııler
dır. Bır Yunan tayya:.-es1, YWl3.ll \OP
rak~nna mecburi bır ıniş ynpnııştır. 

İta.yan tayyarcicrı Pr~\ eze uzerıne a-
km yapını tardır, hasar ve telefat 7ok
tur. 
Atına, 21 (A.A.) - Atiıı.a Rad:ı'OllU 

bildir yf)r. 
Çarşamba gi.ınu Jiddetü yağmurlar 

Yuııan taarruzunu işkiı.l etnuştir. Fa
kat rluşman bır çok ııntakalard:.ın tar
dcdilıniş ve Ywıanlılar yeni mt:vtlle:r 
~gal etınislerdir. 

İkısj, Ça~ rünü, uçuncüsu d'1l:ı 
sabah yapılan i.iç mukabh ltalyan ta
arruzu kolaylıkla tatdedilmı ve dU,
lljlana ağır zayıat vcrdirtlmiştir 

Son batta ıçinde 11 incı ltalyan or
dusunun zayıatı son derece agır ol
muştur. 

YUSA..~STA. 'A İLAÇ YARDDIO 
Atına, 21 (A.A.) - Hındistandan 

iki m iyon ~f;c kının, tetanosa karfı çok 
miktarda serom ve diger aeromlar gel
mq:tir 

Bclgrat, 21 (A.A.) Yugoslav Ha-
ricıye Naz.ın Markoviç gelecek ha.fta 
.Bud pc,t<>yc gıdcrcl<, da ı 

Yıı:; lav d .ık n ed 
rını ta.atı cccktir Markovıç Buda-
peşted ık gün kaınw ·e taşrada da 
dolnşaca tır. 

Yeni kararname 
mer'iyete girdi 

Tek c? ml k tipi kararnamesi bugün ... 
kü ~t G·ı?.etcde ıntışar etmektedir. 
Kararnamede A.nkara, İı.mir, '\'f' 1starı
bu1da yapılacak ekmek.lenlt! ne cin.s 
undan ne ınıktar kullanılncagı göste
rilmlşiır. Bugd::ıy hannanlanna % lOu 
geçmemek Uz.ere çavdar kanşlırılacak, 
bu ı<·htrlcr<lck.i dcgirınenl r ıc yalnız 

bu tip unlar yapı!aclktır. FnuıeaJa, 
bisküvi vesaire için lüzumlu unlan ha
zarlallnll: işi Toprak Ofisi.ne verilm~ 
tir, Frnncalnlar, beı.edıyelcrce tayin ._ 
dilen yerlerde ııatıı.,oilecekt.r. 

Şehirdeki ehUyetU 
sıvacdar 

(1 inci Sahil- Denm) 
oilere ıeçi!miıı ve bir ftza: 

- <Biz topu topu cemiyete kayıUı 
500 izayız. Fakat belediye heı· mura
caat edene ı;ivacı ve bo7'1cı nı1ıaaıly..ı 
veriyor. Bu, dotnl degildir. Çıinlı:ü; .,.. 
mlyele ka;rıtl.ı olm.ı,.an beı> bin 1ı:ı,t bu 
suretle sıvacı, diye ıeçi.nmektedlr. Be
lediye; cemiyet cüzdanuu ıörmedea. 

rıılıaati,ye v~. Soma, cemi
yet<> kaydedilmenin mina ve lüzuım& 
kalmaz!,, demift;ir. 

Bundan sonra, boyacılardan B. AJı1. 

met Yaman da beledlyeuiıı; --· 
de olduğu cll>i cboyaol.ık,, için de eO-

liyetname imtilıaaı ·~ temi
nini istcyerek: 

- •Boyacı.li.kla aWcalan olm~ 
lcimseler işçi kahvelerinde olunırak bll
yillc m.ıkyasta boya iı>lerinJ üzerlerlnıo 
alıyorlar. .Bunlar ;,,i bozduklaruıı!., 

hakikl boyacılara itimat kalnuyorl. 
d(..mi~-tir. 

Bu dilS.ler iffifakla bbul oWncsı 
va bi.IAlıare ,._; idare l:ıeyeU int!MOı 
yapılarak B. Ali Solmaz. VAhit YUJCI, 
Ari!Yilik, Hiloeym Akpınar, Halit :sı: 

yeni idare bl,oetlne ıntüuıp oı_,,_.. 

lard.ır. 

Ankara ekspresi 
(1 - Saldfedm ne..amo) 

men tamiri- gej;ilmif ve yol açıl-
mıştır. 

Ankara clı:spreşi im sebeple .._ 
gin 4.5 saatlik bir teahb urla saat 
13,31 da BaJ'Ürpl""fa gelecek -
tir. Ankara - İatanhu.l acil kat.ı 
da saat 14 ıle ı:elecelrtir. Da saheh 
Baydarp•d"P hareketleri i~ 
eden tren lcr tahil valı:it\eıinık 

b~ 
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Barb Ve Casus 

Bilen idam ol 
'Yazan: M. ATLI Tefrika No. 20 

Polisin ses 
rine aklımı 

çıkarmaması Üze
başıma topladım 

Demez mi?. 
Y.ıldırımla vurulmuşa döndüın. 
Ne ooylıyeceğinıi şaşır~tım. 
Esasen insan tevkif inde pek m.-

hir olan Alman polisleri geçmekte 
olan bir tak.sı otomobilıne işaret 
etmişler ve beni ağzımı açmama 
dah, meydan vermeden olcmobila 
binmıye davet etm~Jerdi. 

O sırada Danzig ahvali pek ka
rı.ş;k olduğu için böyle otomobille 
sokakta tevkif edilmek beni hayli 
korkutmuştu. Bunu itiraf ederim. 

P.ılıs.cr otomobilde biç konwr 
mad•lar. Zannederim, benim fena 
halde heyecana dü,tüi;ümü farket
mi;.ler ve k,.ndimi toparlıyabil -
mem ıçin lak•yıt ve sükuti davra
narak insaflı hareket etmek iste
mi!j1erui. 

Hakik ten de polislerin bu sü
kiınetı çabucak aklımı başuna top. 
lamama yardım etti 

O vakit polisle bir alakam olma
dığını, Alınan polliinin beni tev
kif için hiçllll' sebep bulunmadığı
nı düşünerek bu polislerin beni 
çev rmı~ olm .. Iarına <.iddetli 4:ıir 

hayret duvmaya b~ladım. 
Yanıb8'jırnda oturan sarı posbı

yıklL ırı y:ırı polis memuruna bir
denbırc dönen·k: 

- Fakat, dedim, l.c\'kilımin se
b!'binı sır.c sorabilir mıyım?. 

Zıra , >ben b•t işte oir yanlışlık 
olacag nı Ilı edıyo wu!. Yahut 
da .. Be.JU de hukumet ecnebileri 
hudut ,ar c ne çıkarnııya karar 
veıd . Bölye mı! 

Diye sordum. 
Sa .. posb ; Jtlı irı yar polli çil 

mavı gozlerıle bana yanyan ha -
kar ak . 

l tıcvap cdJecek o.an ben 
değılıın ocy ip k.cstı. 

Bu s;rada polıı. aa ıne gt>lmİ.f 

bulun ü[.'lll?luz içuı $Wll ve ceva
>bın 1<, bir faydası ohnıyacağı.nı. 
kestir lım. 
Nıtelum iki polıs, adeta bir hay

dut te\kil etmişler gibi gayet me
lt.>dık • e ıMiyatkiı.r tertibatla beni 
ot<ımobıl~en indirip oplis dairesine 
sokt, lnr. 
Kı a bir ll'lefon mtd:ıavcrcsin -

den sonra a.<ıans:iire atladık. 4üncii 
kata çJ<tık. 

Danzig polis müdürü olduğunu 
z.annettiğim Myet zayıf., beyaz .saç-
lar mu taı.am taranmış, zclti 
yüzlü bir ad:ımın yanına girdik. 

Bu zat >bana son derece nazik mu
amelede bulundu. Beni oturttu. Si
gara ikram etti. 

- Şehrimizin ve ilmi müc.>SCSe-

muameleden d<ılayı bızı ın;ızuı 
görnıen.i.z.i rica cderıın 1• 

Gibi o.özler söyledi. 
Benimse aklım fikrim Anııada 

olduJ\u ıçin, polL. müdunini.ın bu 
nezaketı gözüm~ görı.inmüyordu. 

- Bay müdür!. Nezalretinıze te
şekkür ederim! dedim. ~'akat Dan-
2.İg poli,.ile benim ne gibi bir ala
kam olduı;unu pek anlıyamıyorum. 
Hakikaten te\l.ki{ mi edildim?. Ni
çin?. 

Müdür güldü. 
- Bu bir tevkif değildir!. dcdL 

Bizim kanu1"larımızda (ihtıyati 
tevlnf) diye bır u,ul vard:r!. Sizi 
de lıükümet böyle bir muameleye 
~bi tutmalı: lüzumunu hissetti!. 

- Fakat, bay müdür, biliyorsu
nuz ki ben bir ecnebiyim!. Bura
daki kon.~olatomma mbar edil • 
meden tevkif edilm m caiz ola -
maz!. 

Müdür: 
- Konsolatnya haber verdik? 

dedi. 
Hayretle: 
- Haber verdiniz mi'?. 

(Ar.k:ısı Var) 

Mara ~ozlara 
para UCUZ Zl 

tevzi e • ecek 

Marangozlar cemiye
tinin yıllık kongresi 
ŞChrımız cMarangozl.:ır ccmıye

ti• nin yıllık i<ongresi dun Eminö 
nü Hallrevinde yapılmıştır. EvveU 
hesap ve faa liyct rapor lan oku -
narak kabul edilmiştir 

RaJ>('rdan ~ıldığına göre, ma
rangozlar koop ratifi bu yıl ağaç 

sanayiıne ait 60 hın lı:ralık sıparif 

almış ve bu suretle hl"ln ışsiz es.. 
nafa iıı bulmuş ve hem de ağaç 
sanayii ile alakadar olmıyan, ha
kiki san'atkar bulunmıyan •mü -
le hhit. .namı allıuda .kimsclcrın 
miuıakasalar.a gırmelenni onle -
mişt.ir. ı.,_ra kağıdı, conlrpldk 
tut al ve GomeLika gibi m dde -
ler salın alJLması için ecnebi (ir
mıılaı·Ia temasa ~rek. malzeme 
temiıı etmiştir. Bunlardan zımpa. 
raların muamelesi birkaç güne ka-
dar ikmal olunara:k nala ucuz 
iiatla dağıhlıı<"aktır. 

Bilahare yeni idare heyeti seçimi 
yapılmış ve Aziz D~ Salih Ô'ler-• !erimizin misafiri olan bir Türk 

talebe ile böyle hoş olmıvan bir 
vcs le He tanışmış olmamıza şid -
detle müteessirim!. Fakat gayet 
mühim bir mcat'le -Oa'ıis mevzuu
dur' Onun için maruz kald:ğınıt: 

1 
dC'TTl Mehmet Yatıkcı. ht~an Ya
kuboğlu, Ahmet Tezel, Taredd•n 

t 
GlirkRn. İstepan doğru. Yedek a
zalıklll'ra da Ahmet Tezel. Taced.. 
din. ~u afa Zeki, Kegam Ana,,_ 

' yan seçilmişlerdir. 

"NAMIK KEMAL" Eseri 
(1 ı.eı Salılfed.- .,.,.,._, 

gazetemııde buna icabeden ce -
vabı vermiştir, 

B. Yusuf Ziya Ortaç buıgün; Ne
ci.o Fazılın cevabına aşağıdaki ce
vapla mukabele etmiştir: 

SON CEVAP 
1 - Bay Necip Fazıl Kuıakürek, 

teca...mlerine dün de devam etmıt. 
Acabll, hakaret ne zamandaııberi 
edebi neviler ara.sına girdi~ .. 

2 - tık cevabında, 'kitabından: 
(300 büyük ve 500 orta sahife ça. 
pındaki eserim) diye bahseden Ba1 
Necip Fazıl, bu sayılan da kıyme
tlle mütenasip bulrna~ olııcak 
ki, dünkü yazıaında (an beş bin•
tırlıA< eserim) diyor .. Bu gidişle 
muhterem üstat, yann kelimeleri, 
öbür gün harfleri saymağa bl -
karsa, korkarım eserini anlatma
ğa rakamlar yetişmiyecelı:! 

3 - Neyse .. Ben yine es83a ~ 
leyim ve istediği malQrnah ttre. 

yim: (Namık Kemalin zevce.si Ne
sune hanımdır. Nı.ş karlılığındall 
Sofya kadılığma na.k:leden Musta
fa Raııı> efendinin kwd.ır. 14 ya
şında şairin zl!Vcesi olmuştur. Dii
güııleri Sofyada yapılmıştır. Halk 
on yedi yaiındaki mutasarrıf to -
runu ile 14 yaşındaki Kadı kızınm. 
düğünle<"ine büyülı: hir ~vk ile~ 
roık etmiştir. Gece yanlanWl ka
dar süren ft'nlikten yorgun diişeD 
mini mini gel.inle güvey, odaları.ıı
da uyuyakıtlınıJlar ve sabaha k•r. 
fl devrilen bir mum yorga.ı:ılarllll 
tubıprmupr 

4 - Nesıme Hanııın, gayet diı>
dar, }'ÜZÜ ve elleri beş vakit ab -
d~tten. alın beş vakit ~eden 
aydınlanmış bir hannnefendi imif. 
Gayet gü:>ıel, beyaz, pembe tenli, 

san~ın, balık etinde, ela gözlu mit
N aımık Kemal kendisini çok scver
IDİ§. 1327 de A.ksarayda vefat et

miçtir. Medııftefendide mt:dfun
dur. 

5 - Bay Necrp Fazıl, muhterem 
guetenizde neşrett.iği fıkrada ay. 
nen §Ö'Yle dem ·ti. Nmnık Ke -

malın karlllllU sadece isınlle olsun 
kaydetm~ tek m.1tbu satır göste
renin kölesi olmıya razıyım.) 

Yukarda verı:lığım maliımatı 
matbu bir makalrd~ hulasa e
derek yazıdım. içın<ie, Namık Ke
malin refik-na daır (telı:) satır

lık d~ (ISOO) lı.usuc satırlık ma. 
ıı:unat-r 1 

e - m alenın muharriri 
Ne.oune harumefendin.in birader -

i (Mllltafa Ragı.pl dır. Ken
di.~ ~ (Akbaba) ya geldi ve 
misafirlerimin yanında teht•vvurı. 
bilenmiş bir sesle aynen ;u satır
ları yazmamı rica etti: 

- Ecdadıma ,;öven bir adamı im. 
!el.iğe kabul etınem! 

7 Ray Necı;:ı Fazıl Kısakü.,.. 
bu mathu vttikayı halı.,.. veren ıı... 
na gelince: Estağfurullah.. Köleıa 
değil. sadece bi.r.az natik, biraz mii. 
teva.u oUun, kili. 

YUSUF ZİU OBTAÇ 



6 - SON TELGRAF - 21 ŞUBAT 1941 

lstanbul Defterdarlığından : 
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JhbıJn, yurdun inşasına henüz ı 
lıa§lanmamıftı. Ve harp bltinciye 
kadar da başlanmadı. Toplanan 
paranın ııe olduğunu, nereye sar
fedildiğini, yahut k.imlerin elinde 
lı:aldığmı bilmiyoruz. 

Ancak günün birinde Alman • 
,.cıa ~ reWıli (Zeitung) ga
seteslııin btr ~inde intişar e
den fÖYJe bir fıkra göze çarplYOr• 

to: 
.tstantnııda tesW. takarrür e

den (Tüı1t - Ahnan dostluk yur
du) binası için tqılaıwı yarım 
milyon Türk lirasına yakın bir 
paranın profesör (Ye1t) in em
rinden çıktığını ve İstanbul hü. 
kUmeli hesabına bankaya yatı
nldığını öğrendik. Profesör e
~er bunu kendi reyile yapmışsa 
büyük lblr hata işlemiştir. Zira, 
bu hayırlı işe iane veıme.k su
retil.e ~ak edenler, eserin bir 
ıın ewel meydana çıkmasını lır 
terler. Paranın banl<aya tev -

di ve profesör (Yek) in bu işi 
baŞlta ellere terkelımesi bilmem 
lı:i doğru .,.. IAbetli bir hareket 
midi.r?. 
Görül~ ki, yUJt için txıplanan 

paranın mahalline masruf olması 
lr;ln yapılan neşriyatın altında giz. 
loenen bir takım şüpheler vardı. 

Bu fÜpheler, yalnız paranın ma
balllne masruf olmıyacağ:ı eı:ııdişe
linden mi doğuyordu? 

Yoksa, Almanlar, yurd ln§aatı
nın uıamaıı:ile bükUıııeti ve !ıükil
met ricalini - bu yoldan - tecrü'be 
mi edl)"Ol'lardı? 

Bu meselenin haiz olduğu ince
liği herkesten önce Tallt paşa an
lanuş olecak ki, b~ Babıilide 
yul't meıı..ı-;nden bah&eden En
""' pıışıya: 

- Almanlar bfzl galiba jmtlıan 
«liyorlar, paşam!> 
Demektıen bndini alamam"fh. 

Acal:ıa, İttihat ve Tersüi erki • 
mnı çok düşündüren bu meselenin 
~a bir cePıesi var mıydı? 
Alınanlu, yurd meselesi özeriıı.. 

de fazla ısrar gösteriyorlar ve: 

lstanbul ikinci İcra 
Memurluğundan : 

Bir bcır~ dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer iki 
lrasn•k, bileme maılrinesi, yapış • 
tırma makinesi, vazizten, ve elek
trik motörü 25/2/1941 tarihine mü
sadif aa1ı ıünü saat 15 den 17 ye 
kadar Bahçekııpıda Yalıköşkü ca
mii altındaki depoda açık arttırma 
llUI'etile satılacaktır. 

Birinci arttırmada muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde ikinci arttır -
ma 4/3/19tl. tarihine müsadif salı 
ırünü ayni saat ve mahalde icra 
edileceğinden talip olanların yevmi 
mezlı:ilıda mahallinde hazır bulu· 
nacak memuruna müracaatlan ilin 
olunur. 1937 /4141 

Hali Tasfiyede 

Pamuk sanayii 
Tdrk Anonim Şirketi : 

Hali tasfiyede Pamuk Sanayii 
'!'ürk Anonim Şirketi hissedarları. 
nın 22 ıruırt 1941 cumartesi günü 
saat 11 de Galatada K.aramustafa
paşa caddesinde H9 numaralı 0-
vekimyan hınında 4 üncü katta 
firket tasft~ bürosunda leli su • 
rette vu.k ubulacak umumi heyet 
jçtimaında hazır bulunmaları rica 
ohınur. 

RUZNAME 
1) - 1940 yılı muamelltı hak • 

kındaki tasfiye memuru ve müra
kıp raporlarının okunması; 

2) - 1940 yılı hesaplarının tas • 
diki ve tasfiye memurunun bu yı· 
la ait muamelattan dolayı ibrası; 

3) - 1941 yılı için mürakıp in· 
tilıabı. 

En az yirmi beş hlssıesi olup bu 
)çtimada hazır bulunmayı isti • 
yenlerin hisse senetlerini içtima 
(Ününden en az bir hafta önce şir
ket tasfiye bürosuna tevdi etmeleri 
lizıındır. 

Mali müesseseler tarafıı>dan ve
rilen hisse senetlerinin tevdiini 
natık vesikalar h~ senetleri ma. 
kamınd;ı kabul olunur. 

TASFİYE MEMURU 

<Bunun, Alman milleti için bir 
,eref ve haysiyet mesele.si> oldu • 
ğunu ileri ııürüyodardı. 

Yurdun f<iir'atle inşasına !stan
bu'kla (.Enver) den başka taraftar 
yuk gibiydi. Haroin sonlarına doğ
ru o da bu mesele ile tJAraşınaz ol
muştu. 

Yurt bir türlü yapılamıyordu .. 
Ve yapılamadı. 

Bu ıneıselenln esrar perdesini 
yı:r1mak kalbil olamadı. 

• 
Vagonların üzerine : 
"Enverland,, yazılıyor 

1916 senesi sonlarına doğru ga
ri,p ibir lıAd.ise oldu: .Ahııan,yadan 
Tüı-kiyeye gönderilen askeri eşya 
ve levazım mı.barlannın üzerine 
ve >bu eşyaları taşıyan vagonlara 
(Enverland) yaftası takılıyordu. 
•- 'Eııverlan<I ne demektir?. 
Suali dili.erde do!aşmağa tıeşla.. 

mışt1. 

Enverland = Enver memleketi 
demekti. İngiltereye: Eııgland; !.r
landaya: İrland deniliği gibL 

İyi aımna, (Türkiye) ye bu adı 
kim vermişti? 

(Türkiye) gerçekten (Enver 
memleketi) miydi ? 

Bunu duyanlar: 
• - Envere bu memleketi :lı::!m 
bağışladı? 

- Türkıye (FDver memleketi) 
olmuş da haberimiz yak! 

Diye söyleniyordu. 
Bu itirazlar (tıtlhat ve Tttak • 

lı:i) enkanının da kulağına eriştiği 
glb~ Alımanyadan gelen (Enver
Jand) yaftalı vagonlar ve ambalaj
lar da göze çarpıyordu. 

Doktor Bahaettin Şakir bunu 
öğrendiği gün, meıkezi. umumlde: 

- Çok garip bir hfıdise ile kar
fllaştım. Memleketin adı değişıiıif 
de heberim.i.z yok!• 

Diyerek vak:'aya gözile §llhit ol. 
duğunu söylemiş ve Enveri ilk de
fa tenkit elmişti. 

(~Var) 

Jbuının dokuz sabıkası gösteri
livordu. Haldbuki kendisi yirmi -
den aşağı olamıyacağ:ını söylüyor
du. Sabı.ka kaYJtlarmm tetkiki için 
muhakeme başka güne bırakıldı 
ve Rıza tevkif edildi. 

Yozgatlı Himmet: 
- Ben memleketime gideceğim. 

Artık mahkemeye gelemem .. Mü
saade ederseniz, gelmiyeyim. Pa • 
ram bulunursa, memlekete bir ha
ber edersiniz, dedi. 

!leyollımda İn6ni! Mh. Küçük Bqır &. 
29 No: lu ve 213---60 .M. Ana. 
Büyükdere Mlı. M:anduda Bağları 13 e.kl 
15 yeni No. Ju (30) ar miltlarındaltl ara-

120 '· 
zinin 7/18 hissesi 8,75 OM 

Açık arttırma ile .atışa ç>lı:anlan yukarıdaki gayrimenkuJ.erm talibi çıkma
cb#mdan arttuına 10 ,un uzalılmıftır. İlı:lnci artWna 3/3/1141 IJ!zarlesi gllnü 
saat H de Milli EmlAk .Mildürlil#ünde toplanacak olıın Komisyonda ayrı ayrı 
yapılacaktır. Satı~ bedeli naklen ve peşindir. Fazla izahat için Milli EmlAk 
<i üncü .kalemine müracaat. ( 1305) 

Zonıuldakta takdiri kıypıet milmessWiğınde çallfmak ve imtihanda göstere
cekleri muva!!akıyete ııöre 80 - 120 lira maaş verilmek üzere dört erkek daktııo 
alınacaktır. Harcırah ve ibateltti mez.kOr mümessillikc;e tem in edilec..-ektir. Talip
lerin 24/Şubat/1941 Pazartesi ıünü saat 10 da Galalada yeni Yolcu Salonunun 

üçilDcil katında, 

Ereğli Kömürleri İşletmesi İhrakiye ve 
Kok Servisine 
miiıUatla bntihanda hazır buimımalan llAn ohm-ar. 

1 - Nü!us tezkeresi. 
2 - Hizmet bonservisleri. (1318) 

Ticaret V ekfileti İç Ticaret 
Umum Müdürlüğünden: Bunun üzerine du~adan va

riste tutulma.ruıa ve davaya hu • 
kulcu umumiye namına davam e- 30 iltinclteşrin 1330 tarihli •Ecnebi Anonim Ye ııermayesi eshama 
dilmesine karar Terildi. münkasim şirlcetler kanunu• hüküm !erine tev!ıkan Türkıyede çalışma-
Rıza tevki:finden mütees.çir gö • sına izin verilmiş olan ecnebi şirket !erden İmperial Kemikal İndustrla 

rünmüvordu. Mahkemeden çıkar- (Levanl) Llmited'ın Türkiye umum 1 vekili Kenan Ş~beı; ~u defa mü
lı:en: racaaUa, haiz olduğu salahıyete bın aen, evvelce vekil Suzı Osman ve 

- İki üç gün sonra nasıl olsa bı. Ezra Totah'a münferiden vermiş olduğu vek.iletnamelerin. iptal edildi. 
rakırlar .. .çiy yemedim ki karnım · ğini ve bundan böyle şirketin veki~iğıne, }3aşkımyag~r Suzı Osman Ble-
ağrısın!• diyordu. da veya muhasıp Firiç Ney'den bırı ıle muştereken ımz~ _etmek_ şartile 

- Ezra Totah'ı tayin ettiğini bildirmiş ve lazım gelen vesaıki verınıştır. 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görülmüş ol-

·Alüminyum ve mümasili ma - /makla ilan olunur. 
denlerden külçe dökümüne müte- ---------------------------
allik usul. hakkındaki icat iç-.n Göz Hekimi ZAYİ- Üsküdar birinci orta o-

lktısat 'Yekaletinden alınmış olan D Mura't Rami Aydın 
27 sorıkanun 1939 ve 2665 numa - r. 

kulundan alınış olduğum tasdik • 
namemi zayi ettim. Yenisini ala -ralı ihtira berat nın lhf u--· Beyoğlu • Parmalıkapı, İmam 

ı ıva e ıgı •okak No 2 Tel. 41553 cağımdan eskisinin hülı::ı:nü yoktur. 
hukuk bu. kere başkasına devir ve · h ıu· · rlü aöz n 

.. . :\luayene ve er " usküdar birinei orta okulu C. 2 
yauhut ıcadı Türkıyede mevkii • .: .• li···tı nkar•va parasızdır. 
fille koymak için salahi~t verile- ;.iiiiiiiiıiıliÇ!!ii~~~!i;!l:t]~!!'?!!~--.:_7::90~s:ay~ı~lı~F~ah~re~tti~-n~A~k~gun~·~· ~ 
ceğindeo bu hususa faz1a malüınat 
edinmek isti yenlerin Gala \ad>ı, As-t 
lan han 5 inci kat 1-3 numaralara 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Sahip ve Bqmuharriri: ETEM iZZET BENiCE 
Nqriyat Direktörü: CEVDET KARABILGJN 

cSON TELGRAF> Matbaan 

Uputmayınız ki: 
Bir ditin çıkanlmaaı, sıhha
tin temel tatlarından birinin 

çıkarılması demektir. 
Bu ikibetle karıılatmadan 
evvel diılerinize itina ede
rek, her gün temizliyerek on
ların çürümemesine, bozul
mamaama ihtimam ebnek 

lazımdır. 

RADYOLİN 

Beyoğlu Dördüncü 
SuJh hukuk hakim-

Terekesine ınalımece elkonulup te... 
flyesine karar verilen ölil Klrkor Ke
seciyana ait Bootancı köprü~~ 

bulunan a.r.ıa açık arttı~ suretiyle 
15/3/941 tarihine mllsa<li! Cumartesi 
günü saat 10 da salılacaktır. Satış be
deli yüZde yetm.ilj beşi bulmadığı tak-

dirde ikinci arttırması 25/3/9U tarihi
ne müsadif Salı flinil saat 10 da icra 
edilecektir. Tamamının kıymeti 574 li
radır. Aıııanın mesahai sattı.iyesi 574 

~etre murabbaı olup içlndelı:i teslsat 
ı;ahsı aha.re altlır. Salıj tapu ka;Jdı mu 
cibince yapılacaktır. 

DellAliye resmi, !hale ~ulu müşteri
sine satış tünü.ne kadar verıiai tereke-
7e aittir. 

İpotek sahibi alacaklılarla dlter a!A
kadarlann ve lrfilak hakkı sahipler!-

nin ıayrimenkul üzerin< ..:<i lıaklannı 
lıususiyle faiz ve masari!e dair olan 

iddialarını evrakı mUsblteleri ile satış 
il!ııilnden evvel mahkemeye bildirme
ler! icap eder. A.ıı:ai talı:di.rde baklan 
lopu siciller! ile sabit olmadıltca satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kala
caklardır. İsteklilerin ;yukanda ııö&-
terilerı glln .., saatte Beyotıu D&diln

cO Sulh Hukuk Mahlı:emeslııe &elme-
lerl lllıı olunur. 926/3 
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KRALCO 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

cAlümlnyum halitalan• hakkın
daki ihtira için İktısat Vekaletin
den alınmış olan 10 sonkanun 1939 
tarih ve 2676 No. lu Jıtira bera -
tının ihtiva ettiği hukuk bu kerre 
başkasına devir veyahut icadı Tiir
kiyede mevkii fiile koymak için 
salliılyet verileceği teklif edilmek
te olmakla bu hususa fazla malu • 
mat edinmek isti~nlerni Galata
da Aslan han 5 inci kat 1 - 3 nu -
ma:ralıaa müracaat eylemele:ri ilh 
olunur. 

TAKViM 
ŞUBAT 1941 

PERŞEMBE 

21 
Ay 2 - Kasım 106 

Vaııati Vakit Ezani 
... d. ... d. 

7 50 Gflnet 1 02 
13 28 Öğle 6 40 
16 26 İkindi 9 38 
18 48 Aktam 12 00 
20 19 Yatsı ' 1 31 
6 10 İmsak 11 23 

Kadıköy 1Sulh Hukuk Mah~emesi laş~atipliü:n~en: 
.lıılüddei Kemal; Adviye; Nazif; Cevahir ile müddeio.ıleyh l\o1ehrr.et BayrJnı OV 

liler ile _P:yian ~ ~tettlı:en mutasarrıJ olduklan Kadıköyünde (4!er Ailıı aı'' 
ballesının Bırıncı Yogurtçu ve Sakızagacı sokağında k~in e.kı .;ıO yf'nt -ıa kapı ;ayl" 
h ve zemin katı kAglr birlnci ikinci katlan allşap ve kadcı.stro \ e t.1pu k yıtıarın' 
ıı.azan.n 213 metre mubbaı sahadan 82 metre murabbaı nükturı bına vl rr uı..:;·1Ja.,kj$ 
bahçe olara.lı: ve 4000 Ura k.rymeti muhamrr\f!neli bulunan mezkur haııenın ıerııl' 
katında 80.kağa açılır bir kapı ve iOkak cihetinde b1r oda ve bir çaına~ı.rlık ve bit 
lnırnah hanıam ve odunlu_k ve kömürlilk ve kiler ve bcl.:iyi muhtevi olup zcmiJll 
.lı:ırmızı çini ile döoelldir. Zemln katından bahçeye çıltıldıkta •Ol tara!ta üstu kapoll 
bir od.unluk ve bahçe duvarla mahdut ve içerisinde baz.ı meyva agaçlnıı vard1r. 11•'" 
nenin solralı: kapısından birinci .kata tıirildilı:te küçük bir antre ve bir kaç merııı"' 
basamakla çı.kıldıkta cameklınla bölilnmtif bir sofa üzerinde sokak cihetinde bir odO 
ve bu odadan aeçilir bahçe cihetinde diğer bir oda ve bir balkon ve :1.eınini kı 
çiıü döşeli bir mutfak ve içerisinde ocak ve havagaz.ı tesisatı \·ardır. İkinci kaıt 
çıkıldıkta bir sofa üzerinde sokak cihetinde yekdiğerine geçilır iki oda t,;·e balkon \i 
bahçe cibeünde bir oda ve bir balkon ve sofada bir helA ve yüklük ınevcuttur. }la'" 
ne dahilinde aynca elektrik ve ter.lı:os tesisatı vardır. Mezkur hane Kadıköy sııU 
Mahkemesi iIJ.mına müsteniden iıalei şuyu suretile ve işbu ilanın tarihtndeıı itibl'" 
ren ashabı müracaata mahkeme kalemlnde açık bulundurulan salış şartnameslndl 
;,azılı ı;erait dairesinde ve peşin para ile Kadıköy Sulli mahkemesi bıışkatipJiğlnıll 
12.--3-941 tariblne tesadüf eden ~ba günü saat 10 dan 12 ye kadar açık art' 
tırma suretile satııacakb.r. Yevmi mez.k:ô.rda sat~ kıymeti muhammenenin ~ 
yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
mllzayedenin on ilin daha temdidi ile 22--3-941 tarihine tesadüf eden Cum 
günü saat 10 dan 12 ye kadar en çolt artırana lhalei .lı:atiyesi yapılacaktır. s~d 
tarihine kadar mQleraltlm blııa ve evkaf ve belediye vergi borçlan ile satııı ıısıd 
ve resmi dellAliyesi hissedarlarına ve ihale pulu ile verlimemiş olan btr kısım ~ 
Irat tAvlzl müşterı..hıe aittir. Taliplerin yilzde yedi buçuk pey akçesi vermeler! ıt' 
mndır. İcra ve İf!As Kanununun 126 ıncl maddesi mucibince ipotelı: sahibi alacııı
Warla diğer alil:adarlann bususlle fa.iz ve masrafa dair olan iddialanJOı on ııd 
ııtın içinde bildirmeler! aksi halde bııkları tapu s!cllleri ile sabit olmadıkça satış bl' 
delinin paylaşmasından hariç lı:alacaklan ve bu hususta daha faz!A mt.IO' 
mat almak lstlyenlerin mahkemenin 940/852 numaralı dDsyuına m!lracaat ~'ıl 
melerl illiı olunur. 940/852 

DİŞ MACUNUNU 
l<unanarak dişlerinizin sıı!}tamh!jını ve gOı kamıış

tıran parlaklı!jını kazanınıı. 

'ier Jl!l'dl! D E N T O ı.. diş macununu isteyin~ 

Antalya Orman Müdürlüğünden : 
ı - Alanyıı kazasının Tesbihll - Hacıbel<n - Karabelen ormanının 1939 -' 

1940 yılları taha.mmillleri yekOnu olan ı9a metreküp çam eşcan ile bu orınanJll 
e<ki mukavelesinden terkedllm!ıı lrırblli lmAI bulunan 66,539 metrelrilp emval 1".:; 
mi gün müddetle ve kapalı zarf usulil ile satılıp çıkarılmıştır. Yalnız berbl>JlO' 
bir lhtilii! zuhuruna meydan verllmemelı: ıçln mezldlr 66,539 metreküp emvaıı
ııörülerek pey silrillmesl llızımdır. 

2 - Satış 5.3.941 tarlhlnc müsadlt Çarp.mba ııunu ııaat 15 de Antalya Ot' 
ınan Mildürlülünde yapılaca.lı:tır. , 

3 - Camın beher gayri mAmul melrelı:ilp muhammen bedeli 490 kuruştut• 
<i - Muvakkat teminat 752 lira "8 kuruştur. 
5 - Teklif mektuplan 5.3.941 ıünü ant 14 e kadar behemelıal AntaJ:ra or

man MüdilrlüllJnde millejelrldJ Komll)1<ıo Reisliğine verilmelidir. 
8 - Şartname ve mukavıename projesini görmek lsU,.enlerin Ankara om' 

Umum lılüdürlb!One,,. A.ntaıva Orman Cevirııe MüdiirlUtl\ne mUracaatl n. ıılt 

1941 ikramiyeleri 

T. İş Bankası 
1941 Blçlll 

Tasarruf hesaplan 

İkramiye planı 

1 ide! 2000 Llralılı: = 2000~ Lira 
1 • 1000 • = 3000.- > 
1 • 750 • = 1500~ • 
• • 500 > = 2000.- • 
• • 150 • = 2000.- • 

111 • 100 • = 3500.- • 
IO > &O > = 4000~ > 

800 > 20 > = 6000.- > 
K011deler: 4 Şubat, 2 Mayıs, l Ajuıı
tos. 3 İkinciteerla tarihlerinde ;,.a
pıhr. 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Mild!lrl:rettmi% resın1 memurlan için azı 1980 çoğu 1995 takım elbise ile ıııso-' 

1995 adet ltasketln dikimi lı:ap&!ı zarf wıuliyle eksillmeye konulmııştur. Elbise ~ 
ppkanın kumaşı bizden diler levazı:n ve barcı müteahhide ait ol~nk. tizere ,J 
t:ak.ım elbise ile bir adet ka.sket.l:n dikiminin muhommen bedeli ~ lıra muvaJtlt 
l>emi.ııalı. 7"8 ,lira 2.5 lı:uruştur. Eksiltme 11.3.941 Salı günü saat 15 de ı n ldüriY<' 
timiz binası lçlııde 7apılacaktır. Teklif mektupları ekslllme günü oat 14 • kad.~ 
ltabul edllect'lrtir. t.teltllleri:ıı ~i görmek i~in Ş. 3 müdürlillUne rn,'.'./ 
aıaUan. (~) 


