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A./rikadaki ha-) 
rekat biterken 

Eden -..e Genel Karm•Y 
Bafkanımn Mısıra ~-:I· 
ıneleri yeni bir I~ 
taarruz hamlesinin ha
::ı:ırlandığma delil sayıla
bilir. Herhalde Akdeniz. 
ele Baharın yeni yeni ha
reketlere sahne olacaiı 
muhakkaktır .• 

---

fuan: ETEM lZZET BENİCE 

İıı&ilis UariciJre Vekili Eden, 
Gm>ellmnnaY Ba§kanı Sir Jolm 
Dili ile birlilde Muıra ııelmil bu
hu>uJOI'. Bııriciye Vekili ile, ina -
paraterhık Geıtel Kur.may Batb· 
ıwwı bir anda ı;eyabati ilk naaar
u prip ..,. müter&at ıei<ün-;eiie -
.. ,_ • --· ı.. Jl:ılenin, A.Juleıın ye ....... ~, . 
Orta Şark nziJetleri ile Barbıye 
:NuırJ.ıi:ı umaam.U çok yakından 
aı.,...ı eldnia ve bu havalide .. 
uı.u.ırle "birlilde ı.ınışmalar yap
*'i:ı dlifilnülü....., işat'et ettiğimiz 
tezat zail olar. AnJaşılıyor ki, barp 
bbinesi; ~ Barieiye Nazırı O· 

!arak 4ietil· hu üıtisas ve tanışma 
ololayısile Mı.ıra pnderntİ§ bulu· 
-yer. Bu itibada, Edenin fmpa
zatorluk Genelkarm•Y Başkanı 
ile birlikte ansıDD 1\1.ısıra ıelıni' 
1"ılunmuı &llBiin dikkate §&Yll1l 

larebtleri -da ı.uı-k li· 
ıımıdır. ...... . 
hııilten .Afrikadaki ,.....,.aa ım-

paratwhıjıına yıkml\'tır• Şlınd\b." 
ankaz iiurinde temizleme ıml!lı· 
:Je!Iİ yardır. şimalde i"ali taınam· 
lana<ak yalnız Trablusgarp, .~~ 
-~- ·b' bir iki liman ve küçük 
""""' 11 ı de h .. 

birler kalmıthr. Belki '"' 
:....Sıs JıuV"etle.ri Fi.san ~brala-

. 

Çölde 

Japonya pasifik-\ 
te bir harekete 

mi geçiyor? 

Snktllceyş nokta
ıarma yoz binlerce 
asker ginderWyor 

Avusturalgalı
ların Singapu
ra gelişi] apon-
1 arı kızdırdı 
Vaşington 22 (A.A) - Havas: 
J aponyanın cenubi Pasiiiıtte 

icabede"c zorla bir nüfuz mınta· 
kası elde edeceğine dair Tokyoda 

{Devamı 5 i1ıci W.ifede) 

pçerek IMl kısımlan ışgal et
:'1,., kifayet edecek, belki de, ?n· 
1anD ceıuıptan yaptıkları taıpke 
tngilislerin 4otriıdaa do&-ruya 

Trablos veJ• .Mısra~~:· yapac~: ltalyanlar kendı· 
ları bir jb.raç ~ebbiisu yard~ ey 

. bu bölgenin tamamile te- k , } 
li~erek i lınkin altına alınacak· ı t a arına 
11J.1zle~ . d ki bard<iı t da, 
tır. Şarkı Afrıka a . . dahi· t 1 
İngilizlerin sevk ve ıd~resı a t e ş a ç l a r 
lind 

· ı,.; •• f etmektedır. 
e ın~ .. · ~"'danını (A.A.) BBC. Ce 

Ha beiistanda buylik JJ!U' So- Atin• 22 - • · Po 
vıı.k.uu ,Unleri yakınlaşmıştır'._ .. _ Jıenin bazı Jurunlannda devriye 

•--~ d italyaıı uı..-- ve topçu faaliyeti, feqa bava prt
mali ve Eriınue e 
nmeti yok fibidir. rek }arından dolayı duran taama ,.,. 

&asen gerek Habeşistan, ııe ııiden başlamıştır. 
prki Atrlka itaJyan imparato~~ Atin& %2 (A.A.)- B.B.C. Atina 
luğunda harekat icra eden ~gı ' radyosunun bildirdiğine &lire, han 
kuvvetleri, Trablustaki pfen ka- Jllllltakalarda İtalyan ıııuı.;~emetı 
&anan Vayvıl ordusunun .yardı : Jıafif 0ı.makla beraber, ~n 
llUJld Ustağıll müstakil ordu b nin her kısdmında anndantı 
lardıranş~ d' Afr'ikadalri hareki· cep e tte mukavemet etmekte -

. un ı, . . d'"' ""yle bir ıure -"--
t tasf d e gır ıı:ı "" ~• Dii' cman, bir taarnn -~ 
m iye evresın . a Dill· ,..r ·-- t 
\ir sırada, Eden ve s. ır Johı' bır' İn- da .kendi Jut'alarma karşı a eş ·~ B yınden İtalyan kuvvet. 
in Mııııra ıelemelerı, ~enb ı:ırtan- ~~~ 

111
u
11

,,,_ bir lc:ısını Y1111anb-
ıriliz taarruz baınlesinıD 8

• Jleı ..,,_ ,..... bl 
<lığının delili olmak gerektil'·. y.. ı.nı tesliın eJımYa ınecbur -
halde· Akdeniıde baharın yeuı - .. 1ardır. ' ağı mn- ...., 
ai hareketle.re sahne olac. ingills 
bakkaldır. Aacak, bu yesıı nasıl .,. 
taarruzu lı.ougi sahada ve . . sır 
Iab·1· ? Da b-"""" ıçtn 

1 ır.. vanın ... - u.ıaJies-

olan noktası budvr. 1h 
IUnlarclır: _ _, l D<Vu

A- Serbest b)aıı. VayYl·~i 
sunun Yuııanistana ııaJtlcdi 

B- s· il o-'"' adalar, sar-ıc ya, ..-- . . ı. 

4iunyanın i..-ali ..-e AkdeuiS'I' 
... . --'-letı -

talyanları!an tuıa..Ule __.. 
ınesi dia 

C-. V 1 -~·naun Bia • 
ayvı "''"'" kifilik 

tanda hazırlanan 500,000 ftal-
nıotörize kuvvetle bir arada 51 
yaya bir ihraç hareketi yapıl.:~ .. 

D- Vayvıl ordusuııan Dl Ce
nıel bir Alınan akıuına k~) 

(l)naD1l s ma _ 

..... -

HAFTALIK 
Ask~ri İ~ ,. 

1 • 

Askeri mütaha88ıBIDl17',ID 
bütün cephalerde 8011 

bir haftada cereyan eden 

h • d · olan bu arekata aır 

d"kkat mskaleııini 
şayanı ı 

b - 4 üncü sayfa• uguo 
mızd• okuyunuz. 

lleartıl .... 1 ...... tıbm 1ıiır tıma bf!\eğ 

HALK 
EVLERi 

9 uncu yıldönümü 
münasebetile Baş
vekilimiz yarın 
radyoda bir nutuk 

söyliyecek 

Beykoz, Beybell
ada, Çatalca ve 
Sillvrlde de yana 
yeni evler açıbyor 

Amerika 
ayanı gardım 

• • • 

1 Kahirede t p
lanan askeri 

konferans 

Halkevlerlnin 9 uııcu yıl
dönümü münaııebetile yann 
saat 15 de Ankara Balkevinde 
Başvekilinıi:t Dr. Refık Say • 
danı bir nutuk söy liyttek ve 
nutuk radyo ile her tarata 
naklolunacaktu. 

Şehrimi:tde ve diğer yerler
deki tekmil Halkevlerinde ve 
Balkodalarında ayni saatte 
merasim yapılıp evvela Bqproıesını 

lkabul etmek .. uz ere .•. 
Azadan lçde Ddal 
k a bal taraldan 
Vaşinclon, 22 (A.A.) - Mm l

:ı:asın<lan llı;te iltioinin yudmı ka
nunu, bul ebemmiyetaiz t&dillt 
ile, taoviı> etmel<te olduklan anla
fl].ıyor. Bu da - ıaze'elerln 
mııı.etTlr defalar izhar ettıkled 

(- lkıflnoi ~) 

E d 8 D Yakıaıark .vekmmtzın nuhıkları dinle - , 

l'r8DllZ .. amandam Uttektir. Bu yıl memleketi -
A nıizde yeniden 6ı Halkevi ve 

118 d8 g i) r Cl Ş f 1 Odası a~ılacalıtır Bu meyar.· 1 

da Heybellada, Çatalca, Si -
• 1\ T livri ve Bey kozda da yann bi-/ ngiliz l Y QZıTl rer Balkodau me.ra<imle açı

lacaktır. 

cephede bir E . M .. d .... 
tef fiş yapacak mnıyet u ur~ 
1Wıbe 22 <A.A.> - F.evvelsi gün bu sabah gel d ı 

Kab1ttye gelen Hariclye Nazın 
aı-a 1 IDcl llıQ'fad&) 

sırlıJı otomobillerle dolaşıyoTlar 

Muhtelif işler hakkında alila -
darlara izahat vermek üzere bir 

hafta evvel Ankaraya giden Em -

niyet Müdürümüz Muzaifer Akalın 

bu sabah şehrimize dönmüş, Hay-
darp garınd ı müd'r~ 
tarafından kaqılanmı.ştır. 

Fransız kabinesinde 
yapılacak tadilat 

Vi§I zı (A.A.)- B.B.C. Kabine 
dlin bir toplantı yapmış ve nazır
lar meclisinde yapılacak tadiltıt 

ile Uzak Şarktaki vaziyeti tetkik 
etmiştir. Kabinede yapılacağı bil
dirilen tadilatın tali derecede ola

cağı söylenmektedir. 

Bakkallar Cemiyeti idare 
hey'eti mürakabe komisyo
nundan haberdar de "'il mi? 

kongrede münakaşalar gapı
h e g' eti tenkid edildi 

Dün .qapılan 
/arak idare 

müfredat defterine balı.!.> d•"YiP ııttı. 
Defterde aradık, böyle bir ,.,. bulama• 
dılt. Nibayet '.lo 10 nlsbetlnde bir kAr 

Şebriaıb bakkallar cemiyetinin 
yıllık kongresi dün eonaf cemiyet· 
leri miittenk bürooonda yapıl -
mışta. EvvHi idare heyetinin he· 

) = 

( Ki SACA 

Zaten aslı da ol
saydı ne olacaktı? 

Japon Hariciye Nazıruun ıulh 
teklifi ııöEgelişi ııöylenmiş buausi 
Jı.ir temenniden ibaretmiı ve bina
enaleyh teklif mahiyetinde oldu· 
jıı aMlsımıı.ş. 

Bizim mahut arkadaş da hava -
iisi okumuş olank ki: 

_ ZatHı llli1ı da olsaydı ne ola-

caktı?. 
Diyerek devam etti: 
_ fngilizler, papuçu ters giydir· 

diye başladıktan sonra istedikleri 
neticeyi almadan sulh yapmıya 
biç ) anapl' ve razı olurlar mı?. • 

•• 

1ap ve faaliyet raporları okunmuş
tur. Raporlardan anlasıldığına gö
n, cemiyet esna{ ha>tanesine dört 
hin lira, muhtaç bakkallara yüz 
elli dört lira, Enincan felaketze • 
delerine bia lira, muhtelif bayır 
müeı;seııelerine de 76 lira yardım 
ederek yeni mali yıla 1087 lira dev
retmiştir. 

İdare heyetinin faı>liyet raporu 
münakaşaları ve itiraıla•ı mucip 
olmu tur. Ezcümle bakkal Ziya 
Hü.eyin Çetin taş s.öz alarak demiş
tir k\: 

- cRaporda cemiyet idare heyetinbı 
varuelerini Uyıltıyle görduğü yaulı

yor. Fak.at maalesef cemiyet vazifele. 
rini yapmamıştır ve yapmıyor da ... Ez
cümle Müralr.abe Komisyonun~ esnaf 
ellnd' bulunan ı>irinc, !asulya gibi gı
da maddclcr\nin cins ve mikta.rlannı 
blldirir beyanname tst.eınesl üzerinej 
bu nı 1'.ara yüzde kaç kAr nisbeti ko
yacaıın bılmiyordult. Geldi--n. cemi-

7"te sordum. Kim>e bir l"Y bilmiyor 
'-" elakadar bile dctll! .. Nihayeı Bay 
Kfttibiumuınlye merdiven başında rast
ladım. <Acele iş~Tı var. Ç·k; ;yukandn 

(Den.ılll s inci llaJfad&) 

-" UMUMi VAZİYET 
Ballıanlann umumi va

ziyetinde son 24 ııaatte 
mühim bir değifikli/1 ol
mamıftır. Günün en e
hemmiyetli hiidi.eıi Ka
hireda /ngiliz Hariciye 
Nazırı ue Genel Kurmay 
BQ§lıanmın iıtirakile top
lanan konleranatır. Muh
telif memleketlerde Türk
Bulgar anlafmtUI hakkın· 
da da müt.aliialar aerdine 
deuam edilmektedir. Bu 
huıaılarda gelen mu/delil 
haberleri 5 inci sayfamız.. 
da cSon 24 Saat» aiitan
laTunızda okayacakaınu. 

ŞAYANI DiKKAT BiR iDDIA 

Et toptancıları ka
saplara sah e 

fat ra mı e · r? -vau, yakında eun 'bolla aca ını ve llat
ların daha ziyade ucuzllyaca(tını ıiyledl 

Vali toplantıdan sonra bir mu
harriı-imlze şunları söylemiştir: 

•- Görüşmede yalnız !iat mü.. 
rakebe komisyonunca 70, 75, 80 

kuruş olmak üzere karaman dağ
lıç ve kıvırcık için vazedilen nar-

Vali ve Belediye reısi B. Lütfi 
Kırdar dün Mezbahaya giderek 
ko ·un eti azlıgının önl~nmesl hak
kn:ıda tetkıkler yapmJ§tır. Öğle - 1 
den . onra da kasaplar cemiyeti ld· 
tibi umumisı B. Ömer Koç 1le ce
miyetın haricinde kalan koyuncu 

ve knmısyonculardan !bazıları Be
lediyede Valinin rensli~ top
lanmışlardlr. 

hın tatbı.tını dt ğil, ayni zamanda 

1 

etin bu !:atlardan daha ucuza sa
tılması, rr.? ·ela fiatlarda beş ku • 

(Devamı 5 lı:ıel Sa;rfMla) -Mahkemeye ge-'Suadiye plajında 
tirilen kemikler bir amele öldü 

' ve ufak süpürge! biridezehirlendi! 

D n Aıllye 3 cıaca 
Bakak mahkemesine 
garip deUUer verildi l 

Dün Asliye 3 üncil Hukuk Malıke
meslnde görülen bir bopnma davasın· 
da hey~ti hfiltimeye davncı tara.tından 
ıarip bazı deliller verı.i.ın~tir. 1 
Davacı B. Şükrlı Lsmmcie bir doX:tar

dur .. Karısından ayrıl.rrıJk istcmekt.&
dlr. Dünkü cel:;eye f'linde bir eant.a ıle 
ıelen doktor lçin<kn bir tııkım şey !er 
çıkararak hılkime vern)ııtir 

(Devamı s ı..cı ı;..,.ıa.ı..ı 

B.ablnelere ~m rtı 
iyi yanm ış an

g al almışlar 
Suadiye pl5jının soyunma oda • 

larında yatan amelelerden Tahsin 
ve Mustafa dün gece bu kabıne -
lere yanmamış kömürle dolu man
gal almışlar ve çıkan gazlardan 

zehirlenmişlerdir. Bunlardan Tah
sin ölmüş, Mustnfa ıia ümitsiz bır 
halde hastaneyı, kaldınlm!§lır. 

Yedi yerinden IÇuvaldızı şof ö
rahmi deline- 1 rün gözüne 
rek ölen kadın saplıyan bekçi! 

Kürtajdan mev
kuf doktor kadı
na aşıkmıydı? 
•Samatya Güzeli. namile maruf 

Katina isnıinde bir kızcağı.zın kür
taj neticesinde öldüğünü ve cese
dinin mezardan çıkarılıp otopsi 
yapıldığını ynmıştık. 

Katinaya kürtaj yapan doktor 
Hüda\"erdi dün adliyeye getiril -
miş ve 7 inci sorguda ifadesi alın
dıktan sonra tevkif olunmuştur. 

(Denau: 1 inci a:rtada) 

ÇERÇEVE 

Başkalarının ara
sında ki kavgayı 
ayırmıya gelmiyor 

Galatada Perşembe pazarında 
Topalyanın deposunda bekçilik ya
pan Emin ile Kirkor bir meseleden 

dolayı kavgaya tutuşmuşlardır. 
İhsan isminde bir şoför bunları 
ayırmak isterken, Kırkar eline 
geçirdiği bir çuvaldızı İhsanın gö· 
züne saplamıştır. Zavallı şoför bas.. 
taneye kaldırılmış, Kırkor yakalan
~tır. 

Bir sözüm daha varmış.!.~ 

(Namık Kmıal) eı.erinin, belli 
başlı bir tıynet, maksat ve po
litika ")'Olu üzerinde sadakatle 
yürüyen ~ahıslar tarafıııdaıı 
-..ardırılılığı ilk ihtilata cevap 
vermi§, bu şahısların hem ruhi, 
hem de ilmi bakımdan teşrih
lerini yapınıştım. Mahut ibtUi
tın, Türk fikir ve ilim vicdanı 
yerine, hüküm me~kiinin bey· 
belinden ürkmeden hakkını 
mahkeme kapılarında 1ınyan bir 
tecellisine kar ı da (son söz) 

ümü söylemiştim, Simdi görÜ· 
yorum ki bir sabah gazetesine 
keyifle karışık ticaret veslle6İ 
olduğu kadar, bana §t'relle ka· 
nşık Juısant vesilesi olıruya 
ba lıyan bu dava, daha geni§ 
bir ihtilAta kavıqturulmak is
teniyor . 

Türk matbnalıuın en asil ka
lemlerine hakkımın ve hakları
nın müdafaası yolunda şimşek

ler çaktıran bu dava etrahııda 
5ttikastcilerime müzaheret key· 
fini duyacak gazete, isterdim ki 
bastığı her nüshıı başına ayn 
isimli bir gaz e görıinec k k -
d.:ır kemiyclle çokluk ifa t· 
ııın; hatti keııdi ııaze · de 

NECİP FAZlL KISAKÜREK 

yardımını teminden aciz kalma
sın!. Zira (. 'anıık Kemal) ınev
zuımn fikirde ve ilimde zaptet
miş bir salA!ıiyete karşı suikast
cilerimin, bana, dolayısile te -
min ettikleri hak, şeref ve ala
ka derecesinde bir kıymet elde 
edebilmek ne mümkün!. Mev· 
:ıuunıuzu bllmiyenler nezdinde 
ise, onların •elim duygu ve 
mulınkemelerindcn ba~ka isti
nat edebil c ğiııı hiçbir şey )"Ok. 

Ke:ıdi ıınzrtcm de dahil ola • 
nk i e onkı ilik bir şamata pla· 
nı ırlıyan bir. abah ıazetesi, 
ı.~udısine temin ettiği cevapta 
•Ütunlanoı harikulade bir ıöz· 
boyacılığına bilmeden iılet et· 
mış bulunuyor. 

Ben •bugüne kadar Namık 
Kemalin karısı hakkında matbu 
tek satır gösterenin kölesi ol
mıya hazırını!., denıi~tim. 

Suikastçi ancak tam bir ilim 
ve tahkik emniyetile sö~·Iene -
bil .ek bu kadar cesaretli bir 
sözün heybeti altında ezileeeği
ne ,bnnn i. tedilllm matbu satır
ları göstermek nzminıı dü liyor; 
aklınca gösteriyor; ve gayet ta· 

(Denmı 5 lııel s:ıyt.U 



DEV 

TAYYARELER 

Aemrikalıların Dev TaJ'" 
yare adını verdikleri muaz
zam hava nakil vasıtaları, 

yakında, İngiltereye gelmek 
üzere imi~ .. Ajana telcrafla.
nnın haber verdiğine göre, 
bu tayyareler, 129 kiti alabi
liyor, bu kadar adam, içind9 
rahat rahat oturuyormu§ ! 

Eğer, 129 kiti alan bir na
kil vuıtaaına cDevıt aıfahnı 

verirsek, bizim latanbul tram
vaylarına ne iaİP" «ııreliı:n?. 

iZİN 

ALANLAR 

Bir iıtatiatik yapıhmt: İs
tanbul ilk tedrisat muallim
leri arasında, en çok izin alan 
hocalar kadın öiretmeııler 
İmİ§ ! izin alanların yüzde 97 
ıi kadın! 

Bunların aldıkları izin da
ha ziyade 3 - 15 gün arum
da tehalüf ediyormU§ ! 

Gazeteler, bu is tatiatikten 
ıarip bir ıey ıribi bahsedi
yorlar. 

Ben, hak veririm: Çünkü, 
izin alanlar, mutlaka, birik
mİ§ mesken bedeli ile veril
mi,ren kıdem ummt muame
lesini takip için uğr&fıyor
lardır. 

EVLENME 

MEMURWKLARı 

Evlenme memurluklarının 
nereye bağlanacağı mühim 
bir hadise olmuf. Evvelce, 
bu daireler, Belediye Hukuk 
İtleri Müdürlüğüne bağlı 
imif .. Bilmem naaıl bir aebeP
ten dolayı, bu ali.ka doğru 
bulunmamıı ve evlenme me-

murluklarının doğrudan doi
ruya kaymakamlıklara bai
lanmuı kararlatmlf ! 

Fakat, bize kalına, evlen
me memurluklarmın Hukuk 
İfleri Müdürlüğüne bağlan
ması daha doğrudur. Çünkü, 
Evlenme İfİ, erkeklerin bü
tün hukukunun kadınlara 
geçmesi deiil midir?. 

f!!_Pll_h 
TARiFi 

Çöpleri denize döken -
trahhit, nihayet belediyeye 
protestoyu day&mlf: 

- Eğer, demif, çöpün tari
fini yapmazun•T., çöpleri JÜ3ı 
üstü sokakta bırakırım. 

Haber verildiğine göre, Be
lediye Hukuk İşleri Müdür!~ 
iü, çöpün tarifi ile tekrar 
mqgul olmıya batlamıı ! 

H~ydi, haytlıaı, iııfallah fU 

çöpe bir tarif bulur. Fakat, a

rife tarif - hacet, anım?. 
AHMET RAUF 

.......... 

1 ~ng!ltere !liVUfl.ııiJI Gününmesele~ 
ııe tıcar~t 

1 
aııacadeıe ruhu Giyecek eşyaları 

il•.. k Gti.ndelik ı:a.zetelerdeıı biri.ııde, 
ınuza ereye memur mütehassuı bir kalem sahibini.., • • • tipler İngiliz Lordu tekrar bugünkü harbe dair yazdığı fllTa• 1 ç 1 n y e n 1 

n.ı dikkat bir makalesini okudum. 
şehrimize geliyor ~ıw. daha ziyade, psikolojik bir 

Bir müddet evvel memleketine 
dönen İngiliz korporasyonlar mü-
messili Lord Glenkonerin cenubi 

Afrika ve Londrada temaslar yap

tıktan sonra tekrar ve yakında 
fe)ırimize döneceği haber alınmış

tır. Lord bilhassa memleketonizle 

İngiltere ve İngiliz müstemleke • 

!eri arasında cereyan edecek ti -
cari mün~Ierin tanzimini te-
min etmiş olarak dönecektir. Diğer 

taraftan yakında İngiltereden :ıeh-

rimize mühim miktarda muhtelif 

eşya gelecektir. Bunların arasında 
kalay ve manifatura ile muhtelif 
makine aksamı da bulunmaktadır. 

B 

ViLAYET ue BELEDiYE: 

. + Amerikadan lramYllJ' rayı ve ba&
daj satın alınmak üzere hükWnetçe Be
lediye emri.ne 200 bin lintlılt döviz ve
rilmiştir. 

+ Şehir Ti;ratrosunun yeru aeıı.a 
bütçesi H7,98e lira ilzerindCD ha%11'
Janınıı;br. Beledi;ye bütçe açığı için bu. 

ııene 38535 lira Jal1lmıda hulunocak
tır. 

G<>çen sene dram "" komedi tiyatro
ları 82,900 lira, Çocu1ı: Tj;yatroou da 

2500 lira lıaml!t 7a~. Ti,yalro Re
jisörü ile, san'atkarlMm maaşla.rma 

muanen m.tıetıenıe maq zamları ,.._ 
.. tauatı.r. 

TiCARET ue SANAYi: 

+ Gtimrüklenle bekl.i;yen ilti bın ~ 
7fjz elti çuval kahvenin Pİ7118&7& çıka
nlmaaı kararlaıtınJnuı;tı.r. 

Diğer taraftan Brezil;yadan Nisan a-
71 içinde yetın;, üç bin 450 çuval kaJ». 
ve gelecektir. 

- Kısmen Port - Sait ve kısmen de 
J'Vyfa transit depoları.odan memleke
tim.ize 10 bin ton gaz, benzin ve mo-
19riıı ıelm.lştir. 

+ Şehrimizde mevcut kakao stoıı:
lan çok azalm.ıf ve çilı:Dlatacılar istih
sallerini % de 15 nlObeLınde indı.rmit-
lerdi.r. Pi7aada. kakao ,.enne başka 
maddelerle J'apıla.n hileli çjkolatalaı

da çogalmlflu". 

+ İplik teniatı içın diın Valinin 
Reisliğinde bir toplantı yapı!IlllŞtir. 

Neticede Halk Bankasının ilk tevz.ia
lırun hemen bqlamaaı ve el tezgilhı 

bulunan metkeüerde birer aJanlık te
li.o etmesi kararlqtınlıru,:;Lı.r. 

+ Buıiliılenle memlek.et.unize 300 
modem pamuk ekme makinesı getıri

lecek ve İktı.sat Vekaletince mtı.stah
sile maliyet batına verile<-.,kı.u. * Dün ~ehrirnizden 180,000 liralık 
ihracat yapılmıştır. Bu llinıcat ara.>ın
da bilhassa AJmaııraya yapılan balık 

ihracatı& 187anı dikkat bulwunakta
dı.r. 

MVTEFERRIK: 

- Mtitel<aıt, .e;,.tam ve Eramilin ma
Bf tevziatına EmWc ve E)otam Banltaııı 
Ş Mart Puarlesı günü baı;lQ'acaktır. 

+ Ge,.venin Kozan köyünde bı.r dü

tıin eonaııuıda .oarluıilulı: yilzunden çok 
kanlı vak'alar olmu~tur. Bu köyde çı
kan bir arbedede bir itişi ölmüş, 3 ki
ti ağır surette ,.aralanmıştı.r. 

Vak'anm failleri ve &ebebl lıalrkm
da tam ınalJlmat almak henuz müm
kün olam"11llfbr. 

+ Sümerbank hbrı.k.alannda yapo
lan kaput bezlerıni ban kimaeleril> 
boyıyarak topunu 1 ijra yenne 15 li
raya satltklan anlaşılmlJ ve bu ııah
teldrlığuı. ı.c~ ııeçilml§lir. 

1alı:eri etüd halinde idi. 
Hulasa olarak diyordu ki: 

~~~----~~~-

Muaggen evsaftaki çorap ve 
fanilalar kaça satılacak? 

Hayatı ucuıiatmalı: için yapılan 
çalı§malar meyanında giyecek er 
yalarırun muayyen tiplerde yapıl • 
masının kararlaştınldığıru y~ 

şılıyabilecelt miktarda iınali içhı. 
de lizım gelen tedbirler alınacak
tır. 

•Düuyudan lıurp. kavga kalımya
caktır. Ebedi sulh, devamlı huzur 
bir ha7aldir, İnsaıı mücadele UA

surudur. İmlll1lll yapısında, bün
yesinde mücadele hırsı vardır. Bu 
hırsı söndürmek ıniimkün değil

dir. Zaten, aksi halde, i.nsaııu>, bü-
tün insanlık kıymeti sıfıra düşer. ılık. . . . . 
Çünkü, mücadele hırsını kaybet. Şehrımızdekı fabrikalar tarafm
miş olan insan, insanlığını kay - ıdan bu kurara gore ve mu~yy~n 
betmiş, demektir.. , tıpler uzerıne çorap ve fanil.ıi nu

Etüt neticesinde erkek çorap -
ları, düz w fan tezi olarak, ayrıl • 

m.ıııtır. Perakende olarak düz ço -
raplar otuz, fantea:i çoraplar 35 Jm
ruşa satılacaktır. Lastik çocuk ço

raplan 22.5 kuruştan 47,5 kur~ 

kadar boy boydur. En büvüğünü 
kadınlar da giyebilir. Tek kat ka-

Bu fikirler ~·en· dcıl"ildir. Hatta, ' nıuneleri hazırlatarak _dün ticaret 
çok eskidir. Fakat, bir takım ha· 1 odasına verılmış ve bır heyet ta
kikatler vardır ki tekrarı fayda\ı- ı rafından tetkık olunmuştur. 
dır. Yeryüzünde sulh bir hayaldir. Ayrıca bu hususta bir de rapor 
Huzur movakkattir. Yaşamak, da- . hazırlanmaktadır. Rapor, nümu - dın çorabı 40 kuruşa "satılacaktır. 
ima yaşamak varolmak istiyen nelerle beraber V~kiılete gönderi. Fanilalar yazlık ve kışlık diye 
cemiyetler, bÜtün maddi. manevi Iecektir Vekalet fial ve nümune - iki nev'e ayrılmıştır. Yazlık spor 
byaaklarile harp için hazırlan • !eri muvafık gördüğü takdirde bu fanililar 50 ~ yarını kollu 66 
malıdır. Bütün kudretler harp için tiplerde mal imaline razım olacak kuruş. kışlık birinci tip 120 kuruş, 
teş.kiliitlandırılmalıdır. Anliınili- mevaddı iptidaiyeyi temin ıçın ikinci tip 130 kuru.şa perakende o-
tariat ruhu bir cemiyet içine so- iplik fabrikalarile diğer fabrika _ larak satılacaktır. Bu {anilfilar kıı.. 
kulmamalı, ltoğulmalulır. !ara siparişler vere<.ektir. Bundan dın fanilası olduğu takdirde beşer 
Hazır ol cenge eğer ister isen başka bu gibi eşyanı" ihtiyacı kar- kurw; fazlaya satılabileceklerdir. 

ırulhu salah -•---
Mısraı diln olduğu kadar, bugün, 

bugün olduğu kadar yann, en gü
zel hakikattir .Bu, öyle bir haki
kattir ki, hakikatlerin hiçbiri, bu 
derece iabattan müstağni değildir. 

REŞAT ı:EYZI 

Kadıklydeld T e ı e. 
fon Santrab slraOe 
genişletiliyor 

Posta, telgraf ve telefon mü -
düdüğü Kadıköyündeki telefon 
santralını gen~letaneğe ve ayni 
zamanda büyük ve modern bir 
postane de yapmağa karar ver -
m~tir. Altıyolağzındaki belediye -
ye ait olan büyük bir saha bu iş 
için satın alınacaktır. Önümüz -
deki yaz inşaata başlanacak ve 
bilhassa Anadolu yakasının ve A
daların telefon i.!ıtiyacı tamamen 
karşılanacaktır. __ ..,..... __ 

itaıf &Dlar bizden ·Çakıyı kaburga ke-
balık, yum'llrta mlklerınıu arasına 

almak ısuyorıarıar ı a p ı a mı IJ ı 
Birçok İtalyan ımüesseseleri şeb.. 

rimize müracaat ederek balık iste
mişlerdir, Ticaret Vekaleti müsaa

de verdiği için İtalyaya kliring 
yolile balık gönderilecektir. İta! -

yadan yumurta ve kuru meyva 
mparişleri de verilmektedir. Bun
lar için henüz ihracat müsaadesi 
gelrneıtıı.İ/itir. 

Fenerde Kasap Demirhun ıma • 
hallesinde Veli çavuşun yanında 
oturan Bekir ile ayni mahallede 
Taşçılar sokağında 9 numarada o
turan İbrahim, eski bir meseleden 
kavgaya tutuşmuşlar, İbrahim ce
binden çıkardığı çakıyı Bekirin ka
burga kemikleri arasına saplıyarak 
yaralamıştır. Yaralı tedavi altına 
alınmış suçlu yakalanmıştır. 

c . . " _ .... \ ADLIYEvePOLIS_.J_ 

Hastahaneden kaçan sabıkalı bir 
hırsızın bayılma taklidi 

SClleymanlye m e d • Oalatab Allldln MlddelamumUlkte rol oy-
r ese sın de namıya kallltı ise de foyası meydana çıktıl 

kurulacak lokanta D"" dlı • tiril il . ke- d bunlar un a yeye ge en e en mış ve pazar a ı satarken 
Belediye, Süleymaniyedelti Sü

leymaniyei sani medresesini tamir 

ettirmeğe karar vermiştir. Tamir 
işi bir müteahhide ~rilecektir. 

Daimi encümen Gartnameyi ha -
zırlamak tadır. 

Medrese tamir edildikten sonra 

yüksek tahsil talebesine mahsus 
büyük bir lokanta haline konu -
lacak. burada yüzlerce talebeye u-
cuz ve temiz yemek verılecektir. 

Elektrik dire le de
viren mrhlr şoförün 
yaptığı garip kaza. ı 

3205 numaralı otomobil evvelki 

akşam Galatada Arap camii cad
desinden sür'atle geçerken önüne 
çıkan bir arabaya çarpmamak için 
şoför direksiyonu birdenbire kı -
vırrnış ve otomobil hızla 605 nu
maralı elektrik direğine çarpm~

tır. Otomobilin önü parçalanarak 
direk devrilmiş. kaçan şoför ya -
kalınarak tahkikata başlaruJ14tır. 

lepçeli bir maznun elleri çözülüp jandarmalar -kendisinden şüphe -
müddeiunıumt muavinlerinin oda.. lenmiş ve yakalamışlardır. 

sına götürüldükten sonra birden- Böylece gene hapishaneye düşe
bire yere d~rek bayılıp (!) kal- ceğini anlıyan kurnaz hırsız, ıbir. 

mıştır. denbire bir çare dü.şünmü.ş ve jan-
Bayılan maznun bir hayli sabıka. darmaların elinden kurtularak 

sahibi >bulunan Abidin adında ya- kaçmış, kaçarken de kasten yere 
man bir lursızdır. Şimdiye kadar düşerek elindeki bıçak vücudüne 
muhteUf zamanlarda hapishaneye saplanmıştı. Bunun üzerine yaralı 
girip çıkan ve gençliğinin üçte bi- olarak ele geçirilmış ve tedavi için 
risini burada geçiren Abidin, ha.. Cerahpa<a hastanesine yatırı!~ 
pishaneyc düşmekten nekadar kor- tır. 
kuyorsa, hırsızlıktan da 0 kadar ay- Bu suretle maksadına muvaffak 
rılamıyor. Son mahkumiyetini bi- olan Abidin iyileşmesini beklemiş 

ve varası kapandıktan sonra da 
tirerek hapishaneden çıkan Abid.in 

gece hastaneden kaçmıştır. 
bu sefer de uslanmamış ve Beşik- Fakat Abidinin bu hürriye~i de 
taşda Osmanın ve Galatada da Ma.. uzun sürmemİ/i ve evvelkı gün 
rikanın evine girip eşyalarını birer tekrar ele geçirilerek dün müd -
gece fasıla ıle çaldıktan sonra, deiumumiliğe teslim edilım~tir. 
tutulmamak için ratalcaya kaç - Fakat Abidinin yalandan bayıl-
mıştır. dığı ve hastaneye yatırılı.p oradan 

Abid.inin niyeti bunları burada kaçmasını lemin için hasta rolü oy. 
bulduğu herhangi bir fiata satmak nadığı tebeyyün etmiştir. 
ııonra da paraları cebine indirerek: Adliye doktoru da bu hususta 
İstanbula gelmektir. rapor vermiş ve kurnaz sabıkalı 

Ancak iş ümit ettiğı gibı olma- tevkif olunmuı;tur. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 36 ki ınanmıyorlar, bunu sana haber 
vermek istedim ... 

Bayılmış gibi, kalbi durmuş gi.. 
bi, ağır bir taşın altında ezilmi§ 

gibi çökük duruyor, konuşamıyor, 
sade başını sallıyordu. 

ya.... Benim için ıstediğ!ni söyl&

sin, şımraık desin, terbiyesiz de
sin. ne derse desin, umurumda de
ğil... Amma sana dokunmasın, sa
na dil uzatmasın annecığim ... Bu

na tahammül edemem, onun ağz>.. 

nı kapatmasını bilirim ... 

iL OR ÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMİ İZZET 
_ Anneciğim dedi, hani bir sene ı 

1staı.bula Cemal ile beraber gel
mış, beni mektepten almıştınız, o 
yaz Adada oturmw;tuk, hatırla -
ılın ya 1 Bir ay evvel bana Cemal 
ile ev lenrneğe karar verdıgıni ve 
kaç- gt.in sonra da nikMınmn kı
y1ld :rını yaznıı.ştın ... Bu mek • 
tup.;ır nı sak'aJım, sandığımda 

duruyor. Bu haberi alınca ne ka

dar sevindıgimı de bılirsin, çıin

kü geldiğinız zaman sevincıllli gör
dün. 

Lemin b~aııgıçtan şüphele -
nerek kızardı: 

- Evet dedi, fakat huni.an ne
den söylüyorsun? 

Aiıle dikkatle anneeinı.n gözle. 
rinin ıçıne baktı: 

- Anne sahiden nıılcihlaııdınız 
değil mi? .. Bana yazdıklarının hep
si doğru degıl ımi? 

Bu sual bır ok gib1 Lernanın kal
bine saplandı. Bütün vücudü, ilik
lerine kadar ürperdi, dudaklan 
sarardı, itıdalini muhafazaya ça • 
lışarak sordu: 

Bunları ne diye soruyorsun! .. 
Nede ninanmıyorsun• .. Bu şüphe 
neden ileri geliyor? 

Afife önüne bakarak dedi iti: 
- Ben inanıyorum, benım şüp

hem yok ... Seni nbana yalan söy. 
lemecliğine eminim. Fakat öyle kö-1 
tü, öyle dedilı:oduc uinsanlar var 

Heyecan içinde, hınçkırır gibi 
ıkonuşarak Pertev Dayı ile Zeh -
ranın konuştuklarını· anlattı ve 
tiksinen bir sesle: 

- O cadı kadın, o cvalde hanı
mefendi> hiç utanmadan, hıç sı

kılmadan, Pertev dayıya da senin

le Cemalin edi olmadığınızı ima 
etti... O sözleri duyduğum zaman 
içime birdenbire korku gırdı ... A.. 

c&ba nikahın tama:mlanması için 
lAzım gelen bir formaliteyi unut
muş olmıyasınız diye korktum ... 
Nik:i.lıın usule ve kanuna rnuva -
frk kıldığına, eksik bir şey kalma
dığına eminsin ya? 

Genç kızın her sözü, her suali 
Leman için yeni ve ba~ka !bir iş
kence oluyordu. Artık ç~neleri ke
netlenmiş. dudakları biribirine ya. 
Nrn~tı. Gözleri kararıyor, ayak
larının ucunda bir uçurum açılı -
yor ve mutlaka d~eğıni hissede
rek gözlerini kapıyordu. Bu uçu -
rumdan icurtulmasına imkaıı ol -
madıi?ını anlıvord ... 

Afıfe annesinin baş işaretlerini 

hissiyatına gÖre tevil etti ve içi 

biraz rahatladı: 

- Şu kaynanan olacak kadın da 

çok acuze şeymi~ ha! .. Seni kıs -
kandığı anlaşılıyor. Pertev Dayıya 
bunları söylecliği zaman, üzerine 
atılıp: 

•Yalan: .. Yalancı' .. Yalan söy -
lüyorsunuz! .. • 

Di;'e haykırmamak için kendimi 

güç tuttum. Faka\ bunu nasıl olsa 
yapacağım. İl:k fırsatta ben ona 

söyliyeceğimi bilirim. 

Lemanın ödü patladı, kuru bir 
sesle: 

- Sakı nba.. .. Diye mırıldandı; 
bunları ne Cemal duysuıı, ne de 
Zehra hanıma biıqey söyle .. Salı;m 
kızını! 

Evet a=a bütün köye bu ya. 
lanı yaymasına müsaade edemcıyiz 

- Hayır kızını, sana bir kere 
olmaz, yapma dedim. 

Annesinin bu hiddetli hitabıııa 

şaşan A!ife gözlerini açarak sordııK 
- Neden? 

Leman ;;esi tıtreyerel< mırıl. -
dandı: 

- Çünkü söyliyecetUı bır söıı: bi-
zi mahvedelbilir. 

Afife bütün bütün afalladı: 
- Bizi öyle mi ... 
Ayağa kalkmış hayret ve kodcu 

ile iskemlesinde küçülmil§ oluı:azı 

annesine bakıyordu. Annesinin yü

zü sapsarı idi, dudaklarında bir 

damla kan izi kalmamıştı, gözleri 
yaşlıydı. 

Bu manzara kaqı.sında Afiknln 

iş bulma 
büroları 
lktısat Vekaleti şe
hir ve kasabalarda 
yeni teşkilat yapıyor 
İktısat Vekil!eti, muhtelif şehir 

ve kasabalarda iş bulma biirolan 
tesis edecektir. Bu bürolara umu
mi bütçeden ve belediye vilayet 
bütçelerinden yardım edilecektİl'. 

İş veren müesseselerle işçi i.sti.. 
yen fabrikalar ve imalAthaneler 
bu bürolar kurulduktan aonra ken
dileri adam alamıyacaklar ve el&
manlarını muhakkak bürolardan 
temin edeceklerdir. İş arayanlar da 
bürolara müracaat edip adreslerini. 
kaydettireceklerdir. Büroların en 
kısa bir zamanda şehrimizde ve di
ğer yerlerde kurulması için esaslı 
tetkikler icra olunmak.tadır. ---Ekalliyet mektepleri 
muallimleri arasinda 

yeni tayinler 
Şehrimiz ekalliyet mektepleri 

öğretmen.teri arasında yenide .. ba.. 
zı tayln ve nakiller yapılmıştır: 

Topkapı Leon Vartohyan okulu 
öğretmenlerinden B. Bülcnd Ham
di Erim Bakırköy Rum ilk oku -
luna, Bakırköy Rum ilk okulu öğ
retmenlerinden Fahri Ardallı Be
zezyan orta okuluna, Ortaköy Er
meni okulu öğretmenlerinden Oıı
man Topkapı Leon Vartohyan o
kuluna, Samatya Rum ilk okulu 
öğretmenlerinden Makbule Orta
köy Ermeni okuluna naklen tayin 
edilmişi 2rdir. 

-0--

Hamiyetli talebeler 
Hayriye lisesinin hamiyetli ta -

!ebeleri, kıymetli müdür ve öğ • 
retmenlerinin teşviklerile Türk 
Hava Kurumuna beş yüz lira le -
berrüde bulunmuşlardır. 

--<>--

Vapurlar niçin geç 
tamir ediliyorlar ?1 

Tamir için ·havuza alınan Deniz 
yolları idaresi vapurlarının malze
mesizlik yüzünden geç tamir olun.. 
duğu göriİlmüştür. 
Denizyolları umum müdürü Ka

rabük fabrikasının gemilere lü -

zumlu tamir malzemesi yapması 

için alakadarlara müracaat et.mit
tir. 

Belediyede evrak 
tasarrufu 

Belediye, kırtasiye ve evrakı 
matbua tahsisatından tasarruf et
meğe karar vermİ/itir. Memurlara 
damgalı' ve damgasız kağıtları çok 
tasarrufla kullanmaları bildiri! • 

miştir. Bu sene bastırılacak evrakı 
matbua miktarı da azaltılmıştır. 

Ha va Kurumuna 
para verenler 

Hava Kurumuna Manifatura ve ip
likcilerin teberrüleri devam etmekte
dir. Dün de 130V lira Aram HallaÇ711J1 

tarafından 150 lira Keğnn Çuhacıyaıı, 
150 Salamon Anadya, 15V Haydar Ekin
ci, 150 İbrahim ve Mustafa ~lebl, 150 

Gülüm Zade Yusuf, 150 Bo7aciyan Çe
lengiryan. 150 Medhi Boyar, 100 Mu.
lafa ve Sami, 100 Zeki Zenin ve orta
f., 100 Bolıor Franlr, 100 Şilkrü Yusuf 
Gürün, 100 M!Q'tt ve Benonlette, 100 
Kopemik Konaı,-an, 100 lira llalcsud 
Yosmanlı ft Jı:.u:ı1efi tarafından verll
<nlttir. 

içine gene zehirli bir ok gibi şüp
he girdi. 

Boğuk bir sesle: 

- Dernek seni lekeleyebilir? 
Leman itiraf etti: 
- Evet, Cemal de, ben de onun 

elindeyiz... Sana yalan söyledim.. 
Evli değili21 ... 

- Demek doğru imif. .. 
Afife sendeledi,. bap dönüyor, 

jpC>zleri kararıyordu. 

Leman avuçlarile yüzünü ita -
padı, hıçkırmağa başladı. A!ile, 
Şefiki düşünerek: 

- Bunu benden niye sakin. 
nız?.. Niye haber vermediniz! • 

Diye inliyocdu. 

Bu iniltili feryat Lemanın kal
bini parçaladı. Bir yandan kendi 
vaziyetine üzülür, harap olurken, 
bir yandan da kızını kendinden ~ 

ğutacağmı düşünerek çileden çı -
kıyordu. 

Yerinden fırladı, Afifenin boy• 
ouna sarıldı: 

Afrika akl b rp 
sab.Deleri 

Yazaıı: Ahmet Şükrü E5'>1Ell 
Bingnzinin işgalile şimali 1Uri

kadaki askeri harekıit, ~imdi!~ 
bir lnakkul deninc girmiş bulll" 
nuyor. Malfun oldui;u iizere italo 
yanın şimali Afrikadaki müsteıll' 
lekesi iki lı:ıııma aynlmaktadı.ıl 
Şark kwm. Bingazi vilayetidiıo 
Trablusgarp ıla ı:arp kısmını tef' 
kil etmektedir. İki vilayetin ara • 
sında geniş bir çöl vardır. İngiliS- ., 
!er Bingaziyi işgal ettikten sonrı. 
ırelip bu çöle dayanmışlar ve or.-
da durmuşlardır. Bir hafladanbe~ 
gelen haberler, şimali Afrika harf 
...&nesinde Alman tayyarelerini• 
gittikçe daba faal bir rol oynaını• 
ya başladıklar'ını anlatmaktadır• , 

Fakat şimali Afrika sahnesin • 
deki harckıit bir te,·akkuf deue • 
sine gil'ıniş olmakla beraber, İn .. 
ırilizlerin şarki Afrik;ula bir çok 
cephelerde ilerlemekte olduklatl 
anlaşılmaktadır. 

Haheşistanın garbında ve ce • 
nnbıında da yine yarun ay şek • 
tinde İngiltcrcye tabi Sudan iı. 

Kenya müstemlekesi vardır. İşU 
.İngilizler kendilerine tıibi olan btl 
memleketlerden, yani Sudan ile 
Kenyadan İtalyan imparatorlu • 

ğuna kar~ı tecavüze geçmişlerdir. 
Bildirildiğine göre, cenubi Af· 

rika dominyoııu askerleri, Cnb9 
nehrine kadar bu müstemlekeyi 
işgal elmiş bulunuyorlar. Cub• 
nehri, 192·1 senesine kadar İtalyaıı 
Somalisi ile Kenya arasındaki hu• 
dudu teşkil ediyordu. Fakat İtal
ya umumi har be i~tırakinden do
layı Afrikada kendi.sine toprak ve
rilmek suretile mükifatlandınl • 
mayı istediğinden ve c>asen har· 
be girerken İngilizler de Londra· 
dJ· imzalanan bir muahede ile İ

talyaya bu yolda vaitte bulunduk
larından ,1924 senesinde, bu~ün 
cenubi Afrika askerleri larafın • 
dan işgal edilen nıınıaka İtalyan• 
lara verilmiştir. Şimdi Cuba neh
rine kadar geri atılmakla İtalya, 
umumi harbin kazançlarından bi
rini kaybetmiş oluyor. 

İtalyanın şarki Afrika impara• 
torluğu, muhasara altına almnu.f 
bir vaziyettedir. Garptan ve ce .. 
nuptan İngiltereye tabi Sudan ve 

Kenya müstcmlekelerile, şarktan 
da İngifu deniz kuvvetlerile mu
hasara altına alınıp da dışandan 
yardım almıyan her nuntakanın 
akıbeti ne ise, bu geniş impara -
torluğun ilk.ıbeti de o ola<aktır. 

Bunu Adisababadaki krdl vekili 
Duc Daosta da anlamı~tır ki, l\lu
soliniye •herhalde muk:ıvemeı e

deceğiz. Fakat nasıl? Bunu kesti
remiyorıım> yolunda bir telgraf 
çekmiştir. 

İtalyanlarm Afrikada karşıla~· 
tıkları düşmanlar yalnız İngili"J~r 
ve İngiliz doıniııyonları askcrieri 
değildir. Dö Gole tiibi olan l'ransız 
hattıüstiivası ıniistenılekcsi de ce
nuptan Trablusga•·p ve Fizana hu
dut komşusutiur. Ilu mü~temlck~ 
deki hür Frans:z kuvvclleri geçen 
lerde Fizanın merkezi olan l\lur .. 
zuk kasabası üzerine bir akın ~ ap
m.ışlardı. Ondan sonra gelen ha
berler .yine Libyanın cenubunda 
Tibesti vahalarının hür Fransa 
kuvvetleri tarafından işgal edil -
diğini bildirmiştir. Tibesti vaha
ları da İtalyanın umumi harp ka
zancı olarak Fransadan kopardığı 
mükafatlardır. İngillere Cuba neh· 
rine kadar İtalyaya Kenyadan to~ 
rak verdiği gibi, Fransa da Trnb
lusgarp hududunun cenuba doğl"n 
uzatılan Tihesti vahalarını içine 
almasına muvafakat etmişti. Bn 
bale göre, İtalyanlar, umumi har
bin diğer bir kazancından dalıa 

mahrum kalmış oluyorlar. 
İtalyanların karşılaşmakta ol -

duldan üçüncü bir düşman da 
Belçika Kongo•undaki askerler · 
dir. l\Wılmdur ki Belçika Avrupı 
kıt'asında Alınanlar tarafından iş

gal edildikten sonra Brlçika hü · 
kümeli İngiltereye ka~ıııı~ ve 
Belçika Kongosu da İngilt<re ile 
ittifak halinde mihver devletleri· 
ne karşı muharebede devam et -
miştir. Şimdi bu müstemleke as· 
kerleri Sudana geçerek oradan İ
talyan şarki Afrika müstemleke • 
!erine kar§l muharebeye iştirak 

etmişlerdir. Hulasa Afrikada ltal-
ya için bir kurtuluş çaresi yoktıır. 
Bu kıt'a üzerindeki İtalyan nla -
kalarının tasfiyesi, İngiltcrcnio 
vaziyetini ziyadcsilc takvi~·e ede· 
cek ve İngilizler ba ita saha•arda 
dliŞmanlarile ~'.'lr"I olmak fırııa· 
Wıa eWe etmİf el.Kaklardır . 



- --· 
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lq 
·Onya kavga 
aracak mı? 
" AlJ UMAL sınou... .. 
Şark iJleri yeaiden karıp- 1 

•e ıı.ıuhtemel bir japom.ya • 1 
<a lıarbiıı.d- de bahı;ed~n
:aldL Dünya ınatbuatınd• 
lif noktai nazardan bu 
üzerindeki neıriyat ıta .,,,. 
balıııe bugünlertl.e tazelik 

ur, Aruerikadan yazılımlar -
•la§ılıyor ki Japonlara .karp 
kahlar tim.diye kadar taı. • 
nıiş olduklan ıtdalar ve sair 
e büyük bir faaliyet vıırdu. 
arla Aınttikalılann muka
zırlığı. 

"'ne evvelki Ctımlturreisi He
hariciye nezaretind~ bu • 

11 olan NaZJr Stiınson timdi 
Ye işlerini idare etmektedir. 
i•i dört sene hariciye nazır· 
ttiği için japonya ile Ame· 
nıünasebatının evvelce ıe
(i safhalan pekala bilmckte
lu ınünasebat şimdiye kadar 
'İkalılar hesabma pek tatsız 
nlar &örmüştür. Amerika~m 
Y Yapaınıyacağı fikri ile 1a· 
tl'Jn Uzak Şarkta istedikleri 
ltneket ettikleri seneler ol· 
•'akat artık 0 zaınanlar ~ti 
•Y<>r. Çlinldl Reis Boverin ha· 
e nazırı ne kadar tecrülte pr
iııe tiıııdiki Reia Ruzveltia 
İye ıı.azın da o tecrübeleri lriç 
ınaını§tır, Nuır StintM>• her 
'lıiın ıörülmesi, faaliyettea 
Ieri kalnınanıası llltrin4edil'· 
a. için meeeli prndiye k.o.r 
ııları öfkelendi..-ek içia 

,.. tUrlil davraamayı ileri aür-
olan bazı ayan azasının de • 

'<ine bakılmıyor. F.6aaen A· 
•kıt artık her sahada müdafaa 
~atı almağa azmetmiştir. ja'. 
arın öfkelenip öfkelenınenıeat 
'İ, üçüncü derecedeki ınese-
11en. 
~lar harp hıısırlıiı ıönaelı: 
' •ulıtaç ohlukları malzeme
~de getinl>ek için ha~ mad· 
"- üçte ild•İılİ Aıncrikadaa 
llt vaziyetindedir. Buu bakı· 
l japoalann Amerika ile her 
fi lıir harbi ıöze aimalan b· 
ıleğltdiJ,, Bir de unutınamai< 

Uzak Ş..kta Awai •ile 

japonya ••anda bir ~·· 
ıra çıkacağını '\'O Amerika 

1 

nın da artık JnciltereY~ 
yardım edeınyieceiim 
he1'1iyenler yantldı .. ---- ol .. --'-•elit urun oynıyacap r .->" 

ınünal<aplara yol açmaktaliır. 
Aınerikalı de1liı. JDlite1tassıslan-

bü "it na ıröre japoa donanması yu 
lıir harpte kendini ııeslenıı iş, te_c
rük ed.ilıııit ve tecrübe ı:örnıuf 
ıleğildir. Çünkü m.-Ü bu "'"'"U." 
da Amerika t1oaanmuı ile boy .,ı. 
çüşeceği farzedilse ı:ö2Ö11Üne bir 
çok ihtimaller ııeliyor ki bunlar 
herhalde japon deniz kuvvetle • 
rinin mutlak bir ııalebuİ cleınek 
olmıyacaktır. Otuı bet sene enel 
japonların Ruslara karp kazan • 
dıiları ltarbia cereyan ettiii &a-

'l · diki' -~•ncla ...,Jr çok man ı e §im ,.._ ..... ~. 
fark vardır. Her suretle tül'IU fark· 
.lar göze çarpmaktadır. japo~ do
nanmasının kuvvetli oldup~a 
ıüphe edilmemeli. Fakat uzun ~il
recek bir harbe dayanınak. .:~ -
kemmel bir donanmanın m ~ç 
olacağı her maddeyi bol bol t~~~n 
ve tedarik etmek büyük buyük 
ıneselelerdir. Elbette bu cihetleri 
japonlar yabancılardan zi!acle dil· 
şünürler. Onun için A.merıkayı ve· 

İn..ııtereyi telıdit şeklinde Tok· ya ... it .. 
yocla söylenıniJ Ytl sijy)cnece llO&-

}erin filiyat sahasın• _çıJ<acaiın• 
ihtimal verilmemektedır. . . 

Babrimuhitikebirde Amerika il• 
japonya arıısında ka~ı:a çıkmaı.ı, 
AJmanyanın i§ine gelir ve_ hoş~ 
ıider belki. Çönkii Balırmıuhıtı
kebirde AmerikaBJA mqgııl 01. • 

Atlas Okyanosundan İng-ıl· 
- .. d 'ne sek-tereye yardım goa erınesı 

bil'ır diye düşünenler var-te vura . 
dır ,Hallrulrl japonyaam Ame~~ 
•1 b' harp açmai:a kadar ılerı 
,. ır 1 de .. 

a•ı uzak ihtima ler n i" -
Tarın b . 
rüldiiifi kadar Almaayarn.n u. cı-
hettcn fada ümitlere duşmesın~ 
de mahnl prülmiiyor. Kaldı ki 
yeni eelen nıalômat Tokyon~m va· 
ziyeti her suretle Ulları dıltkale 
aldığını, Amerika ile kavga ÇJ -

karmayı muvafık ııürmeJigini de 
aalatmaktatbr. ----- - -

NE YEMEK== 
==:=YAPAYIM? 

il ki japoayaya karşı Amerı 
ııı. t"'-ftli tedbirleri gün•.,. 
t kvnet ı...ı-ı.ıadır. Bıı uok
......... tatarak ;\ulerika· 
ftt.ıa lıir heyecana kapdntıı· 

Yoturtla karna'babar 
kızartması 

~P ıönıoiiyedar. Aıncr~ka
llıııonlara kar§' aldığı vuıP-

~ "' oba ıcrek= 1ıı.n1an talırik eclecek lrir .. 1 
ına...ı., fakat her ihtinıale kar
• lıazıdıtı arttırmak. 
llltrikaıwı 1ı uloazırlığı Nyi• 
;ııı •ttikçe ı.azı japenlar tara· 
•ıı. IÖJrleneeck tehdit kıhldı 

<et ancak lıirer .ı;sdea ibaret 
•talr.tır. Çünkü mes'ul devlet 
·-ı.. Anı . bir ·ı.. ~ erika ile herhangı. 

,Clı'ıne4en evvel çok cttitil· 
ektır. Beie Çi.Heid harp de ... 111 

.rken >•Poalann yeıai bir harp ••k . .. .. .. ıstcllliyettkleri daha ta"'• 
'lilıtıelrte.ı· 
:;!er •ilte:ı~ jape11 ıl011aıııP0 

Malı:eme: Bil' karnabahar, bir 

rta, bir çay fincanı un, ya • 
yuınu li b. k. 

f·~~aru vejeta n, ır a.:;e r.un çay ,,_ 
• t 

JOIW' tl . Karnabaharı tuzhı su-
Yap ışı".ıı. Dal dal ayırip bir bez 
~ h .. lam ara-k kurulmali. Unu 
ı.ıstune yay lü1JtıtDU kadar &ıı ile 
_ ... nurLa ve ı· 
J--- ıovanuna getirme ı. 
erıip bul~arnabah•r dallaruıı 
Tuzlaınalı. . )>atırara.k kı:ogın 
içine bırer birel'

1 
TabQğa dizmeli. 

_,.., ]cizarVna ı. . 
Y"fl"a . • rdu tahta ka .. ııkla •-
:Kasedeki yııgualı ArzU edilir~e sar-
'""" çaJJ<alam · aJ>aha-, - d iJive ederek karn 
~ a ezd;.-nıeli karnab~har 

üstüne g - .,. ' 
;k fazla h._şlanmaınalı, oldukça 

diri kalmalıdır. 

PEK YAKINDA 
VENBIBLITAI siNEMASINDA 

ARABACININ KIZI, 
ouNY AŞKA -

lf.DEBI RO!'tlAN: 6!. • ' 

n de Seveceks~'! · 
Yazan: ET EM iZZET BENıC:: 

1'0MİShl\ n.wADAN 
111EKTUP 

ti" . UJl eve gelir ııelmez konu~r l 
'aba • bul ı cıguuın bir mektubunu - ' 
uııı .. Çok bedbin. 

tmiş bulunuyor. Fa· 
huna bile a~se . ki gazetdere bir 
kat, ne garıp şey ası~ı. rağınen bal-

dırılınam · k 
şeY yaz . d'g" i bıçbir şey yo · 

da bılnıe ı . dan 
kın k"tü oluyor. agıı 
Biiyfcsi daha GJı bir sürti haber• 
ağıza yalan yan ş herkes adeta 

ki diliyor ve.. 1 !er na e . ele olu3or. Ha • 
. b na hır gaz te-

S Istanbul bitti .. 
•falet içindeyız!. 

ller büyük bina ba,tqne '•t. 
kendı aşı . doğrusu gaııe 

elu • bııki. badis<'lerın . ınünab-ıası 
. ve h•tt» 

l>iyor .. ve. ilave ediyor: 
. •- Sokakİarda tek kollu, gö:ıil 19,,.,_ 

I · ""• bacakları L.esik harp ına • 
Ullerinin sayısı gün gtçııkçe ç<>
llı~·or. Herkeste korku ve heye

tıı.ıı Var. Gazeteler hi~bir t"Y yu
~~or)ar, Yazınıynrlar d~!Vl, ~aha 1 
.. ltrtısu sansür kcndilerıoe bırteY l 
~dırnuvor .Hepsı uıııuı ıl karar· 

tllıııı. eıı::ri altmda. tıınuıuı karar· 
bın tazyik ve tedhişi ballmı ru-

!ere geçlJ).l!j belki de balkı» ara-
yapılmı~ olsaı dedikodulara, ba· 
ı;uıa yayılan bu eaıiyeti tehdit e
zan korkunÇ v•. c N kaiıntY•cak. 
clici •ay ja)ara hıç y Fabl • . . . salJaSIU· ' 

Allah h~~~ feci bir inbida • 
herhalde ıorilnilŞ .. .. "diit . · görunu u · 
nıa eidişinı~n ]ae)eri del " 

Enver _paşanın ccı;,.. neye ya· 
ui• söyleniyor. -~ 1 
rar! İ~işteıı grçtı Jııle .. 

[IDMll: MAHKEMELERDE: 
''Cambaz da değil tıp
kı maymun gibidir,, 

Vakdll Jaymett 
IJaküJar TromuaY lılaal

ne ,. bildijimu Türkçe ile. 
..;,.anın kıy...-tini anlatmak, 
Jin/.etmek, bıı İfC layr/ıt oldu
iu ehemmiyeti verdirtmek 
mümkün göriinmiiyor. Bu tı> 
rafta, yollar tnıha, yolcu ta, 

arabalar kafidir. SeyriiHI• 
rin hiç inkıta yapmadan d•-

d ""'' . ., H vamı lCUmı, e ... mı. • ı> 

yır .. 
Puıembe günü, saat 13 İl• 

14 araaında, KaJıköyünden 
IJ•kiidara giden tramvaya
raba•ı yarım saat geç klmlf" 
tır. Ü•küdrdan lralkan 1,50 
vapuruna yetif mek üzer•, 
meulii, Doğancdar civarın
da, vapurun hareketinden ya• 
rım aaal evvel durakta bekli. 
yen yolcular, bu yarım aaat 
gecikmiy• bizzat ıahit olmuı· 
lardır. 

Araba neden ıecikmiıtu?. 
Hiç bir makul aebebi yok .. 
Tramııayın ııatmanına, bilet· 
çuin•, kontrolüne soruyorm• 
nazı 

- Hiç, diyorlar, buıu ka
labalıktı da.. 

Bu ceııabı verirken, müt· 
hif ..,jukkanlıdırlar, aanki 
mühim bir ıey olmamııtır. 

Bir çok yolcular, i1lerine y.
tİfememiıler, maddi, maneui 
bir çok zararlara uiramıtlar· 
dır. Sanki, aaıl olan, arabala
rın muntazam iflemeai değil
dir. 

BORH~NCEVAT 

Bir destancı mah
kum edildi 

Destan yazmakla şöhret kazan

ını olan Kadtköyünde oturan 

Hafız Kemal isminde biri yazdığı 

bir destanda biçimsiz cümleler 
kullandığından adliyeye verilm>t 
ve hapse mahküm olmuştur. 

Saçımz lçlD 
Saç derisi terden ve tordan kir

lt"Dir ve yağlanır. Saçın teir.i.tli;i 
içın her üç hD:ftada bir şampuvan 
yapınak faydalıdır. En muvafık u
sul üç yumurta sanısı kireç su
yunda, yalıuL yağmur suyunda 
çalkahyarak, bun.un içine bir mik

tar roın HA.ve ederek, bununla üç 
refa saç diplerini yıkamaktır. Eieı' 
saç deriniz kuru ise bedem yatı 
ile- masaj yapınız. Eğer saç deriniz 
yagh Lsc 90 ~rece ispirto ile frik
ziyun iyidir. 

ÖlmtiO bir saç d~miye mah
kümdur. Artlk o kurlulınaz. Fa
kat yem eelen saç lan lcu vvctıen
dirınek lhundır. Saçlarınızı her 
alt$aıı1 yüze kadar sayarak tırça
layuuz. 

Bazı erkekler boya kullanırlar, 
bazı kadınlar ok.!ijeo. ... Bunlaır sa
çı tahrip ederler. 

BLınlaı· ihmal l~ilirs'"· ekM-riya 
b~anla k .. pek h ınl olur. 

'-------"' 
Dur sana benim başımdan ge. 

çeni anlata~·ım: 1\ilıadııı evıne 
vaı'ıyet etmek i'tediler. Buna mô· 
ni olıruya çalıştım, haksıılıkıır .. 
dedim, künundan bahsettim. Ba • 
na. ııededilcr tahmin edebilir mi
sin?. Kanun mnnun bunların hep
si laf. Kanun dudaklarımız ara • 
smdadu-. İki dudağın emrine itaat 
etmiye mccbnr>un. Hatta beni ha
pisle tehdit bile ettiler!. 

Eğer, sansür bu mektubu eör • 
ınüş olsaydı kendisini muhakkak 
tevkif ederler, belki bize de bir 
f<>Yler olurdu. Mektubu Salibe de 
okutt»m .. a: 

_ Ama•; anıaDBnn ... 
Diye ürkiiııtülM geçirdi ve: 
_ Bu ne cesaret ,nasıl yazımt 

ı.u mektubu?. 
Diyerek hayret Vt korkndaıı 

tirtir titredi!. 

PENCERENİN ALTINDA 

Kerkmıya başladım doğrusu. 
Dün de, bugün ele Halil Necibi 

pencerenin altında \·e kap1D1U ö -
nü dolıışırken gördüm. 

bile "Maymunun, kertenkelenin 
çıkamıyacağı yere bu çıkar •• ,, 

- Cambaz gibidir kerata .. Cam- fenerini de elime aldım.. Kapının 
haz gibi de değil, maymun gibi.. kilidini açtım .. Amma, sesimizi duy-
Çocuktanberi, ağaçların en ince muş, dışarıdaki adam kaçıyor. Beo 
dallarına çıkar .. Telefon, elektrik odadan çıkınca, affedersiniz yüz 
direklerine çıkar.. Prınaklıki~ra [ numaraıun kapısı kapandı .. Art<a
çıkar .. Çıkaroğlu çıkar. Merdive<ı. dan kilitlendi. ~idim kapıyı zor. 
siz dün duvara çıkar dedikleri jp !adım, zorladmı; açamadım. Ben 
budur; tıpkı, acay1p kertenkele... kapıyı açmak için ç~ken, yüz 

- Çtkar amma, merdiven.siz düz numaranın penceresi duvara vur. 
duvara çıkar diye, böyle ifi de yük· du. O vakit altluna geldi .. Pence -
!emek revayı hak mıdır? reden kaçıyor .. Pencerenin yanında 

- Hakkı makkı bilmem .. Bu işi demir su borusu var .. Oradan ka· 
ondan başka yapacak yoktur De- ça._:ak. J\m~a ... nasıl kaçar?. Bizim 
ğil !sta·,bulda, dünyada eşi bulun· daıre .dorduncu katta .. Aşagıs~ on 
maz. Maymunun, kertenkelenin on iki metreden fazla.. Belin on 
çıkamıyacağı yere bu çıkar, Baı- beş me~re. :· Ne yapıyor diye hak-
ka•· "apamaz bunu... mağa, ıçeriki odaya gıttlm.. Pen-

r o yapmadıysa günahtır.. cereyi ~çtım.. Ooo ... Bo~udan cam-
&u ~ bilmeden şehadet edecek. baz gı~ı ı.nıyor ... İ~~· -~at_ta~ da. 
sin.. yarın ıthrette günahı bü • ha ıışagı ınmış ... Gozumun onunde 
yüktür. ' bahçeye indi. Bahçenin duvarından 

- Ben şahitsem, çıkar diye f8-
hidim .. Bu işi o yaptı diyec:ek de
ğilim ya!.. Çıkar mı, Çlkar_, İşte 
o kadar ... Hem de hırsızlıktan .kaç 
tane sabıkaı;ı var .. Muhakkak odur. 

- Vallahi, ne diyeceğimi bil -
me.m amma, yapmamışsa, yakma
yın çocuğu ... Hem bak, aramı.şiar, 
bir şey de bulamanmlar .. 

- Minareyi çalan kılıfını hazır. 
lar derler .. Minareye kılıf hazır· 
!anır da, çalınan şeyi koyacak yer 
hazırlanamaz mı? 

- Canım, kimin yaptığı yanına 
kalmış ki. .. Dünya, etme ·bulma 
dünyasıdır ... Ettiyse o da bulur .. 
Kimsenin ~hı kimsede kalmaz ... 

- Ahı kalmaz diye, adam, peşi
ni bırakacak değil ya ... Adamın 
da içi yanıyor. Mal canın yonga • 
sıdır. Şaka değil bu ... Sade broş 
bin beş yüz lira ... Gümüş takım -
larile, şusile busile, iki üç bin lira
lık iş ... Herkes de parayı sokaktan 
toplamıyor. 

- Adam tabii dava eder. Acaba 
bir ipucu bulur, malımı kurtarır 
mıyım? diye .. Amma, çocuğu, o çı
kar da baskası çıkamaz diye mah
kum etmek de doğru mu ya? .. 

- O da, hakimin bileceği iş .. 
Senin benim değil! .. Ben bildi -
ğinıi söyliyey>m de ... 

Mahkemenin kapısını ardına ka
dar açan mübaşir: 

- Sofüi.. ZoL Strati! .. Dıye ses
lendi. 

Yirmi yaşlarında kadar görünen 
bir delikanlı ile iri yan, otuz beş
lik bir adam ve genç bir kadın ön. 
den girdiler. Arkadan da, kapının 
önünde bekleyen kalabahk salona 
doluyor. 

İçeride öğreniyoruz ki, Sotiri, 
otuz beşlik iri yarı adamdır ve da
vacıdır. Zoi, Sotirinin karısıdır ve 
o da davacıdır. Strati de, yirmi 
yaşlarında görünen delikanlıdır ve 
maznundur. 

Sotiri söze ~lıyor: 
- Gece uykudan uvandım .. So

fada ava'< sesleri var .. Zoi'yi uyan
dırdıım. O da dinledi.. Birisi gezi -
niyor. Kalkıp çıkayım diye dav -
randım. Zoi bırakmadı. cBen kor. 
karım., Birşey yapar sana._. dedi. 

r 
Ben çıkmağa uğraştım .. Zol bırak
madı. En sonunda elinden kurtul- 1 

1 dum .. Elektriği yaktım .. Elektrik 

lık gi>ril1iim tesadüfi oldu. So-
kakla borazan seı.lcri işittim. Bnk
tnu, bir ııizami)·e k1fası geçiyor. 
Bakışlarını ll2aktan yakına doğru 
sanki süzüle süzüle çekilir gibi so
ka:ı tarı~ arak asl.erin geçişi üze
rinden ayrılıyordu. 

Birdenbire gözüme o ilİfti. Bu 
tert>ddütlü bir ilişif oldu. Buluş
larıma kuvvet verdim. Yeniden 
baktm, O. Ileın de biziın kaplDJD 
ö11ündc. 

- Şimdi kapı)·ı çalar ve i~-eriye 
girer~ ne ~:...parım ben?. 

Diye düşündüm. Hem de öil• 
zama111. Salih ekieriya bu •••I . 
!erde eve yemeie ıelir. 

Bu endişe beni beynimden vu • 
rulmuş bir ava benzetti. Hemea. 
cecik boynum biildildll ,biltün ha
reket kabiliy.,Uerimi kaybettim. 
Ne düşünebiliyor, .ne yürüyebili
yor, ne yerimden kıpırdıyabili -
yordum. Belki bir kaç saniye IHt 
böyle, sürdü .Sonra yavaş yav8f 
açıldım ve .. düşünmcğe b~ladım. 
Aklımdan o kadar çok şey geçi • 
yordu ki, ne yapacaiiuıu, haııci hi-

atladı .. Arka tarafta arsa var .. Ar
sadan kaçtı. Gece karanlık .. Sa -
de bir gölge görüyorum. Arsadan, 
uçtu, gitti. Bir şey alımış mı diye 
arayıp baktık .. Zoi akşam platin 
broşunu çıkarıp içeriki odada bı. 
rakmış .. Onu almış .. Bir de, gümüş 
<;atal ka'Ik takımlarını çalmış .. On 
iki bıçak, on iki kaşık, on iki ça
tal... Broş bin beş yüz liralıktı. Sa
'bahleyin polise haber verdik. Bi
zim alt katta Cevdet Bey var. O 
dedi ki: 

- Şurada Madam Faninin oğlu 
Strati var .. Sabıkalıdır .. Böyle hır. 
sızlıklar yapar. Ağaçlara, duvarlara 
tırmanır. Muhakkak odur .. B~kası 
yapamaz böyle şeyi ... 

Polis de zaten bundan şüphe -
lenmiş .. Yakaladılar .. Amma, b~n 
yapmadım di} or. Hiç biri de bu -
lunamadı. 

Sotirinin karısı Zoi de, çetrefil 
bir lisan, ıfakat tatlı bir şiveyle 
ayni şeyleri anlatıyor. Halbuki 
Strati: 

- Ben yapmadım .. diyor .. Başka 
bır şey söylemiyor. 

Şahit Cevdet çağırılıyor .. Şahit 
Cevdet, mahkemeye girmeden ev
vel, koridorda, yanındakine • kl'l'
teııkele .~ibidir .. Düz duvara çıkar .. 
diyen adamdır. Mahkemroe de di
yor ki: 

- Uzun zamandır bu mahallede 
otururum. Strati'yi de, anne.si Fa. 
ni'vi de tanmm. Strati, çocuklu -
ğundaııberı, hiç kimsenin çıkama
dığı ağaçlara çıkar.. Duvarlara, 
telefon direklerıne çıkar. Hırsız -
lıklan da . abJ<aları vardır Bana 
sorarsanı:ı, on beş metre deınir 

su boru.,undan ~·ıkıp pencereden 
girecek ve tekrar o borudan dö -
nüp kaçacak bundan başka kimse 
yoktur, 

S kiz on şahit dallQ dinlenivor. 
Hepsı anıı kanaati izhar edi):or. 
HeP6i, ittifakla Stratiyi cambaz • 
dan cambaz tanı_vor. 

Gelmiyen sahitler var. Davacı 
Sotiri, maznun Stratinin anne:ı;inin 
de sahit olarak çagırı!.masını isti • 
yor. Maznunun sabıka kayıtlarında 
da bazı noksanlar var. 

Mahkeme, gelmiyen şahitlerin 

ihzaren celbine, sabıkalarının ye
niden sorulmasına ve maznunun 
tevkifine karar veriyor. 

risine kar:ır \'erııbileceğimi kesti· 
reı.:ıiyordum. 

- Acaba inip kendisine ne iati
y<ırsuıı benden desem mi?. 

Diye bile düşündüm. Belki, ea 
iyi harekdir& bu olacaktı, fakat o
nu yapmaktan korktum, Korku -
nıa en büyük sebep de sokak orta
snda bir skandal çkahilmcsi ihti
malini düşimmckHğim idi. Muhak
kak ona agır şeyler söyliyecektim. 
Belki o da ayni agırlıkla beni kar
şılıyacak, elfıleroe kepaze olacak, 
bir çın"'nr çıkaracaktık. 

Deli ~ıklar ahkluncla romanlar
da birçok vak'alar ve tahliller o
kudwu. Sevdiiini öldüren ve bu 
öldürü~lo ihtirularwı tatmia e
deu işıklar u değil. Bir pınardıtn 
soğuk •U içen ve 11öCı;il11dcki at.p 
ı;öndiiren bir susuz ıibi sevıliii ka· 
dının kaDllll içen bir mecnunna 
cinayeti daha bir kaç giiıı Öllca 
bütün Şanıcla duJUldu. 

Eter N adyeıı.iıı biltüa söylMJk.. 
)eri doğnı ise Halli Necibin biiyLe 
bir cinnet eseri gösteraıiyecep na- 1 
s.ıl tcııwı edik bilir?. 
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,._HALK__..,,,_ 
_____ _.Q TUNU 

Evlenmek iati~nlcr, 
İf ve İfçi arıyanlar, 

ıilıôyetler, temenııi-
ler ııe miiıkull.r 

lzdi'fıı.ç T ekliHeri 
... 3T 7tli11Jldqım. uzun bo71u tara 

kaoh kara gözlü oaSJam billl)'eli bir 
s<nc.iın. Akaa:r"J'da Muratpaşa mahal
lesinde 11tıcululı: ıı. ve t.endl inekleri
min ve davarl&rurun ıriltünii •\malı: ile 
qda 311 lira bd.ar ııelinm vardır. 

Ölen ailemden halen mektebe cid9. 
bir kız bir oıtlan l'OCuldarıma ve baııa 
bakacak temi% aanpn topluca l'!llÇ bir 

ba;ranla evlemnck istiJ'orum. Dul wya 
kız olınııs.ında ehanmi,yet 70ktur. Yal
nııı .Qanaatklr ve dindar olmumı ;... 
terim. Ciddl taliplerin aşalıdaki açılı: 

adresime blldirmelerı: <Ahara7 .Mu
ratpap. cami avhllıunda 4 No. da Aila 
Almı.t,.. '*' 25 yqndayim, Boyum 1,68, ı.ıı..n 
62 koyu kumral renkte y~ ııöo.lü;rüm; 
llllkult Fakültesme devam ediyo"
:ılekleıbl bitirmeme daha bic aenem YW

dır. Resmi dairelerin bırinde 20 Ura 
aall maaşla meıuurwn. Kendi ha.l<lom.
da kcyınct ltükmü wrmelt bap eida 
bir :;e;r olmadıit içinkarakter ve ı;elı:
lim bw.usunda bir f y yunuyorum. 
18 - 20 YOi arasında tomi% bir aıı. 
kızı ile cvlenmelı: isUyonım. Türlı: ol
ması. tafilil müddetin1de aile masraf
larına az çolı: iltlrak edebilıne&i Mak
yaja dQşkün olmaması prttır. Talip o
lanların Son Telgraf Halit sütunu 
(itil.ip) rumuzuna mektupla milracaat 
etnı~lcn rica olwıur. 

+ 28 yaşında 1,66 boyunda, 83 lcllo 
ailı.letinde kıvırcık saçlı beyaz tenli n 
askerlik hizmet.ini bit.irmil temiz. ma
zi.lı bir gcnciın. Mesleğim Rrbest ol
makla iki tuccar yazıhanesinde muJıa... 
oiplik ve ayrıca komlsyooculuk e-
teyıın. Aylık kazancım 100 ;a ı:ıo Ura 
arasındadır. 

Eşim olaca.it IMıyilOda ar..ı.om ....., 
iWl1ardır· 

Teıruz aileye meıısup ev illerine ta
maıniyle '~kıf. yaşı 18 - 22 arasında, 
beyaz, kara kaşlı, kara ıöı.lti veya 
kuınral. Tercihan bir evi olınası. Ken
din1in de kimteSi olıMdı;...ından içgü
veysi girebi.lirım. Ciddi t.t.•kliflerln Son 
T~)&ra! lfalk rutunu M. Krvır"("ık nı
mıızuna hildirıLmesinl rıca ~im. 

Gelen Mektuplar 

B"y:ın P. R. 55: l\-1:-Jtbaaya bırakıl
nuo? - H .• R. 77: Hey'lzıttan - Ba7m 
U. N. 24: Kaııı.-rcıJı.u·<lan, matbaaya bı
rakılııı ~ - Hay A: Unkapanından -
B;.ı.yan Açlksı..ız: Beşiktaştan - Ba7 
Delta: İstunbyldan - B•y N. Ö 50: Be
siktaştau - M_ B. V: B•yazıtlan-Ba;r 
Gwl S;ıu'allar: Beşikl3,taıı, Mallepe
~-B•yan Eeml: Bcyothından, Pan
cııı ıdar. B<' fktaı .... , IS1.anb11kl11:n, Ca

latadno t...Jahhtitıü - &yan ıoı ŞUkt: 
B- tk .• t..t ı, fltya:r.ıtt.an, ~atbaaya bı

nkıt.nı \ t ızmillf·n - Dayoın M. Y: 
Yeı.ilkoydm - Ht..ıku1u,."U; Galata<lan
Bayan i. GU\'(.-tı: i ·tanbulcU:ın, t:yUp
ten, Galaıa<l.an i!.;.i tau.e, matbaaya bı
"1'alca1nıı~. Beyuğluııdan Del tane - Ba· 
yan 11ıknıen: Galatadttn- -Bayan Jıotar

ti Deniz: Edunckııl'Kian - Bayan Şi

rin: Matlı~aya bı.rakıl.mş - Bay Şe
fik: BOto\ia S;un6''-Yadan - 1812; J;reo,
~üyündt'n, &>yı..ıaJw,dan - &yan S. 
888 cSlinıı)c,ıen --. Bayilll Anejl; Pos
ta damgası okunmıyan. İ. tnnbuldan 
Pangaltıd:.Jn - Ay: İ~ianbuldan G. B~ 
Y. 40: Ka<lıkoyunden - Bayan Bursa
lı 111, İ::>t.ınbuldan - Bay;.:n Nuran: 

1 
DUnkil nırk ~up1.arııuza HA ve olarak 
Haydarpaşoıclan, Hk.:~kOydt!Il, Eyüpten, 
Çorludan, ı. t:ınbuldan iki tane, Top
kapıdan - llay r.. S. 67: Aksa.ray

dan - il ;•n Üınıt: Matbaaya bıra
kılmış, dort t;aıe lslliobuldan, Gnla
tadan iki tane t.::ı~hbütsüz ve bir tane 
taahhüllü - Bayan !!. Ç. 28 Büy(ık. 
çekıneccdcn - l\il•ktuplannız vardJ.r, 
Lı.itf~o sa.at 15 19 raa.ın<la dlmanız 
\e1il aldırmanıı ru.ercııd..u. 

Açık Konutma 
Bayan N. A - Mtktuplarıruz buı\la 1 

adresinize gönderilmiştir. 
Bayan L. C. K. - Arknda ınız An· 

jelin yeni mektuplan i<lmi\<tir, uıı.. 
ren al:manıır.ı ve adresinizin bildlrilmıe-
5inizi rica ederU. 

Bütiin bu sebepler beni sokağa 
çıkmaktan alakoydıL Fakat, evin 
içinde de ne yapacağımı bilmeıneıı
lik yüzünden çıldıracak gibi olu· 
yor, dolaşıyor dolaşıyor, ne yapa· 
cağımı kestiremiyordum. 

- Hizmetçiye .öyliyeyim, &it
i.İn şunu bana çağman!. 

Diye düşündüm, sonra ondan da 
vazgeçtim, Sokakta yapabilecekle
rini evde de yapar ve kabahatimin 
aki&leri daha bü,vük, daha velve
leli olurdu. Hem bunların hiçbiriai 
olmasa da Salih eve ıelse beni o
nunla koauşurk<'n ıörı;e ve: 

- Bu adam kim?. 
Diye ....,.. ,.. cevap verelıilir

diaı'!'. 

F.ıı keatirwe hareketi sokaia çılı
makta buld11111. Fakat, ablıunın e
viıı.e ıitnıete nıeehunuu. İki ıün
liür gitmiyorum, Deha kaç liia 
ejtmiyebilirim?. 

Salllıin • liikkatini çekmq ol
mah ki: 

- Ablaııa 1>17• ritmi on.an? . 
Di)'e ı;ocıb&, 

Akb bapnda oıa11 
ı a am apk olur ma? 

Bir arkadatım var. İyi, hot. 
aldı batında, müdrik bir in
aandır. Yqı 35 - 40 ar-aaın
dadır. Feleiin çemberinden 
ıreçmittir. Göı-müş, yafamı , 
ze'fk "" &&fa aürmiiftür. 

Bu çocuğun, yani, bu .. 
damca(ızın bqına, son z .. 
111anlarda bir felaket geldi. 
Felaket tibirini kullanıyo
rum. Çünkü, bu aöz, kendiai 
tuafından kullanılmıttır. 

Efendim, bu felaket a~ 
br. Bazı inaatılar, kırkından 
aonra azarmıı; bu çocuk, he
nüz kırkına ıelmemiıtir. Fa-
kat, azdı, itte.. Azması da, 
pek azmak ıayılma:ı:. Çünkü, 
çok muum b.ir &e'fıri.ye kapıl
dı. Eakiden, ıu .karuevda cı.. 
dikleri haatalık.. 

Geçen ırün bana ıelmi,:ti. 
Net'.,.i yoktu. Durgundu. Sık 
aık içini çekiyor; oflayor. a• 
layordu: 

- Ne Yar, yine, dedim .. 
- Sorma, dedi •• Bu itin ao-

nu nereye varacak?. 
- Kendin daha iyi bilir 

ıinl. 

- Benim bileceğim tn ki, 
bizim it evlenmiye doğru p. 
diyor. Alacaiım bu kadınL. 

- Aman ebne, yahu, d .. 
dim, kırk kitiden arta kal
DUf bir hatun .. 

Muhatabım, o zaman kat
larını çatb, ciddi bir tavır ta
kındı: 

- Böyle söyleme, dedi .. 
Ha, o zaman anladım ki, it 

ciddidir ve takaya tahammü
lü yoktur. Kendisine: 

- Atıkın ırö:ı:ü kördür, der
ler, dedim .. Haydi bakalım, 
hayırhaı .. 

Yine kı:ı:mııtı: 
- Hayır, dedi, ben müd

rik bir haldeyim. Gözlerim de 
kapalı değil.. Şuurum yerın
de.. Herıeyi biliyorum. Ne 
yapıyoraam, bilerek yapıyo· 
rum. 

- Atıl• olman bilerek mi 
yapılmıt bir itti.,.?. 

- Tabii .. 
- O halde, birader, ne di-

ye, bana l'elip akıl danıtıyo;r. 
ıun?. 

Arkadatım ayağa kalkh. 
Gidiyordu. Elimi sıkarken; 

- Ku:ı:um, dedi, bu hadi. 
ıeden kimseye bahsebne •• 
Çünkü, sıkılıyorum. Ba:ı:ıları, 
itin latife tarafına kaçıyOT· 
lar.. Halbuki, l'Oruyonun, 
meaele ne kadar ciddi .. 

F. SABiT ----- --

Birimizin DERDi" BeplmizlD 

Hademeler 
Saltanatı 

Bır arka<Latınnı, teessurle an
lath: 

Kucagımtltt, köıxgın wrdtaı ço
cuk, Yerubııhçe G ıraba hastane.i
nin kapı.wulan gırıp nöbetçi dol<· 
tortınun buluıu.111 u yer; wrdunt. 
Kar~ma düulen dört bademe, 

urun ıız.adıya sorguya çekerek: 
- · e yapacaksın, ne olmuş, (Ok 

mu ~ırınıı, bu ı;.·ocugu mu göcstere
cebin'P Vah vah, nöbetçi doktoru 
da ıtmdi, ktmbilir hastanenin ne· 
reoinM? Siz burada bekleyıo de 
birimiz gidip bulalım! 
Korıdorda beklıyonız. Sallana 

sallaıw, Lutfen e :nedıametcn ıı
ilip haber v.ren beyaz aöml kı~ 
matrur hadt-me. beı rln.kika sonra 
aeıerek: 

Nöbetçi d<>l<U>nı Mehmet B<.'7, 
biz bu il• müdahale demcyız, ço
cutu lk,yol!lıma -söU\rsünlcr' , dı· 
yor. 

Cev bm.ı • eve d&ldütn ok-
sijen ma!ılô.1 Ue yaıayı • ~we
d.Jktcn. sonra ta iye edilen yere 
e•ttik: 

Kbpck ~ırmasu1dan mt:.tevellit 
kuduz _lhUmali gihi yr~ anı, ve 
benıeıı, tehlikrll \•ak'alarda, he
men her hastane kapısında sık ı;ık 
r.ıwtl.anaa, hademelenn, vata.od.ar 
lan ıızun uzadıya sorıuya çeltıp 
vakit kaybetrnel<'Tlodt'll, lAk•yda
ne hareketlerinden, a\Akadarların, 
habeırt f'lmasa ıı.-rek 1 • 

N!ibotcı doktoru .Mebmet Be," Mı 
nirin bıı: vatandaş ya,.-r .ısunwı ya
rc.::ını bizzat görüp ilk tedbır \.-e-
1 e~ b um1adı diYi!:, b ::ıy· 

tim 
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Bibinin doğuşu .. 
--f Yazan: FAİK BEl!C EN 3--

Buyuk bır ~ırkette iyi bir me
m ur olan Adil Ho,,gor, ayni firke-
1,jn lusse<far !arından birinin kızı 
ile evlrnr.'ıştı. Sar~n. ince yapılı 
c;ian b.ı :.Cız. kansız olduğu iç!n cid
m işlerle ugra~a.;ak yerde eğlence 
v gezmeye dü,-.kündü. llıeveyni 
enu çok şımartmışlar ve bu ıarr.a- 1 
nkhk onda, hayatın makul ve 

ııin bulaşık yıkamıu;ın<ian istifade 
edip Bibi'li lru<·aklarır.a alarak 
salona geç!.iler. Beoek mayiş göz
lerile onlara islıf.ham!ı istifbamlı 

bakıyorci ı.:. 

OsmaP babo:ı.;ır.a sokulup: 
- Baba, d! <i i, betleğe hedlı • a

lacaksın ; a. be~t uimm. 
Ayşe c.c pelttk pel!ek: 
- Ben cie .kuçtik bir araba iati

yonım. 

Adil dü{iincel: dü,,;ünceli: 
- Peki yavnırn istediklerinizi 

alacağım, cnaoını verdi. 
B:bı için be~ikje araba alınmıştı. 

Bulgar - A 1 m ıı n 
m.seleN:nde o ka
dar uyanık ve ti
tiz hareket eden 
İngiiterenin; İlal
ya - Ynnan me~
leıindede aynı 

uyanıL.lığı ~·e li-

1 ü z u m u bugün 
daha çok ert-

mıttır. 

o 

Yaza 

3 l""----~---,J 
Bir ırmağın kenarına ge . ." yor a , 
seller köprüyü alıp göt .. rn ·:~ 
Nasr.deli&. k<>'>'l koşa geliyor .. 

Gelirken. baharına sesleniyor. 
- Baba! B•;n ı;eldim, 
Molla, me~p•·..!li) etine H"·am. e~ 

Gerek ce1·ap 'eri~ or: 
- Ulan, sen pek hayıra yan 

mazsJn, amma ... 
- Yardını tdtyim mi, baba?. 
- Sakın ha .. Çuvallara ,el.iıı.i !Iİİr-

nıe. 

Nasradclin, derhal çuvallara sa
nlıyor. Babasını yar<lmı ee;,,..-. 
Merkep, yükleniyor. 

~or .. Çın•llar z<.!• ı h cı 
me)·letmiş ojQ kları ir•n, n1rrJı 
bia yükü, olduiu ı-ıbi ~·~ a l.ıif\ 
li;t·or. 

Molla Abdcllab. ı.on dere<~ 
lliddetleniJor: 

- Ulan, ne ~·aptm?. 
Diye, terter tepiniJor. 
Nasraddin, baba<ına dönüıı' 

Ellerini iki tarafa açıı-or. 
- E , baba .. Hep ;ı:,:ıik ~·ap~~ 

ıieğilim a .. Bir kere de baba 5'ir 
ttinliyeyim dedim. i-ıe , biiyle ~ 
.. u. 

ııtıantık1 ~t!annı i~ti.hfaf eden bir 
bbdgiııınhk husule getirmişti. Bu
p.un neticesi olarak. Muall~ ""'le -
Jllll>('e, evin bül<;esın;, par3":nı lü
ırmnsuz yere harearr.ag& ba~ladı. 

:Anne olmak da onu yola get rml§ 
.tej!ild:. Kocas; bu ':ız:yette, ta -
bıııti.le mtıthi\; ıı:kıntıi~r ı;eçiri -
,.,mu. 

Aracian yint b:.r müdde! geçti, Hu
riye bir gun çocukları annelerine 
götürdü. Çoc:ıklar olar. biteni se
vinçle ann•lerine ar.lattılar. Mu
alla end~elenerck hı=elçiyi bir 
kenara çekti Ye rnese:cyi tahkik 
elti. 
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Şeibr yolu . 
Önde yüklü merbp. 
Arkada, baba ile oğul 
Ağır ağır ilerlirorlar. 

Di:rt' tevap veriyor ... 
Bı: bal eri<~n maaşına ha.cız 

lkonduğu güne kadar devam etti; 
:Adıl Hoşgiir gıtgide l:;tiki>ali da- , 
lıa saranlık görüyordu. Bu ihbarla 
evin idaresini b~z::at üı~r:ne alnıak ı 
lüzumunu gördti. Bcır.~nla bera -
lıer kansına . söz geçirememişti. 1 
fl!ualllı, kend sini bed-baht ve ko- I 
cası tarafından ""''ı~iyor bulma
la başladı. Nihayrt Adi'ı bırakı.p 
babasının eviıoe gjtti. 

Bunun üzer'ne Jo:arısır.ın bul -
mu~ oldugu hizn·etçiyi savdı, ve 
onun yerine k~ndi h81inde bas;t 

'birirJ bukiu. Çocuklarım, Osrr.an-

•Huriye kendısini bildi bıleli 
kNku ve deh.,o;et içinde ya§ıyor -
du. Çocukluk r.eneleri hoyrat, sar
hoş bir babanın elindr ı;eçmişti. 
Sc·nra, büyüyünce h'cicietli, hoyrat 
adan:'arın kumandas' altında hiz
n:etçilik de'\<Tesi başladı. Onların 
yanına girmeden evvel bir lokan
tada bul~Mıçılık va!)mıştı. Bir ak
§&m geç vakit. patronun katibi o-

nu b;r oda>a snkmuş ve uzun müd-
h. Ay~~yi bu l--,iz::-;et iye err.ar.et 
~tti. Kız ,\.-U\·arlak . ·üz!ti, sessjzdi. 
halinde dair.:-i b.r ti!'keklik göze 
t"1'J=ı ·ordu. O=an beş, Ayşe de 
uç yaşındaydı. Htztrctçi Hu:iye 
onlara pek güzel b&J<rr.aktan geri 
b!mJ)'<'.'frdu. Adile gelınce kat'iyyen 
bır ~e')~ eır:-etmezd.ı, bir se") .. jsti
yecegi zaman da.ma azami neza
ı.:~tini tak:r.ır '" rica yollu söy -
~rdi. 

1 de! bavgı:ı bir halde yatmasına 

sebtp oln:u~u. Bu hadise üzerine 
onu necknse koı;du:ar. Karnının 

bu) ..ı::r.esi onu müt.hiş bir azaba 
~n1uitu. 

İşler iyi id'. Acl'I luınsını an -
madı, ve bu ha! d ·rı b~ ay <iirdii. 
Llk.n bu rr.üddet nrfında hiz -
metç:nin tal r.d• b'.r ae& pLk, ve 
f!aıip bir ~işm~ııl:k gözüne çar _ 
pıyordu . Ye bir gün hiz::ıetçinin 
dot'urduğunu gördü. Burun üze-
7.ı.~e evde çekilmez bir hayat . baş
lamıştı. Çoc-:1•1ar, sab:ı'htan ak -
pma kadar bth<"kle m~gul olu -
~-or1ardı. O artı:k cr.;r.r;r.dı. Adını 
Bib, koydult.r. Onu olı:.şamaları, 
)T' tllarile, küçüc'lik ellerile, par
rneklarile oynııanaları, onu ku • 
cal;Jarına almaları \'e ona tıördük
lE'l'ı, duydukları hikaveleri an -
latır.ııları için bebeği, od5larına 
kcymak lizmı ~liyordu . ) 

Ara<ian oo on be{ gün geçrr.i§ti. 
Nihayet bir akşam, Adü kitap - 1 
farını k;;rıştlra12k ii.k.şam yeme -
tın: bek:erke:>, Hur'nnın kalk - ı 
mış clduğunu gördü: Kız biliıbıl
t.1Jr. korkak ve ü .. kE'.l"" oirr.uştu. ·~{e
t:r.ci-.1!':n sonra ÇUCJ t-•• dr, h~zme:tçi-

Ad.il Bey, oııun n;- .~rında insan
la.röan ayrı, bilyüA \·~ fevl~a.!.Jde 
bir insandı. Ö) le ya, insanların 
içinde onun gibisi bu:unarna..ıı. Bu 
kadar iy'., bu kad;;r yüksek kalpli 
i&an olur muyıiu hiç". 

Bu itiraf Mua lanın kafasını al
tüst etti; sinırllnecegı yE'l'de, bir
den sanki varlıpnaa bir değişik
lik oluvermişı .. O zamana kadar 
ken<lis'n' bNıC.ah• uınnediyordu; 

ve bodgiırnlıgı!":n ~erçevesi i<;in
de kalmış gibi0·dı. Hi~bir vakit 
du\·arın ötesındeki hayatın ıztı -
raplarını görmek uıhmetine kat
lıınmamıştı. 

O sırada Ay~c c..nnes~nin yanına 
aoılrularak elini tuttu \"€: 

- Anne, sen B:bi i.c;ln ne ala -
cıı.ksın? d:ye sordu. 

- Ben mi ya\-rum, babanıza ya
rın eve geleceğimi söyleyin! Bi
bi.ye de güze! cEYaplar, ~amaşır
lar dikeceğim. 

Bu sözler doğduğı.cndanberi deh
şet içinde yaşz!r.ı~ olan Huriyenin 
büsbütün korkn:aıana sebep oldu. 
Hanım da, beyi gfbi bambaşka bir 
inseor.ciı. Artık bu insônlara na~ıl 
Ca.k;ı<"ağ1n1 b:~er~"'!ycrdu. 

Bu hafta SARAY Sinemasında-~ 
DÜJUA'nın •L.<\ DA!IIOKAMELYA· t'8erinden iktiba< n san'ati.ir 

\"ERDİ tarafından oper •3• tatbik edilen 
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Artık ne söyliyeceğimi, şaşırmışbm 

.A fri.ka cephelerinde: 

İngiliz Nil ordusunun Sirenaik 
Sf>feri (Bingaıi) nin znptile niha
yete erm~tir. Yann1 ıuilyon mil
lik. kunı denizi ü:ı.~roıdc tereyan 
eden İu~iliz taarruzu, kara, hava 
ve deniz ku,·vetleri arasındaki 

mü~tereL.. mesainin mükemmel bir 
örneğidir. ~iliz zaferinin sebep
lerini (sevk ve idare, maneviyat, 
talim \'e terbiye, teçihzat .-e tesli
hat) mükenımeliyetindL arama -
lıdır. İngiliz azmi ı·c tekniği, altı 
ay içinde, canlı ,.e can~ız her nevi 
unsurları denizaşırı kaynaklardan 
getir1;1ek Mıretile mükemmel lıir 

onlu mc3 dana ı:etirmi~ ve bu or
du, milşkül ~öl şeraiti içinde baş
ladı.j:ı seferi uferle tetdç etıniş
tir. İngilterrnin harp iısfünlüğiinıi 
inkar edenlere bundan güzel bir 
ceTap olamaz. 

E\'velce de yazdığım veçhile, 
muzaffer Nil ordusunun (Tarblus
ı:ıırp) .istikametinde tekrar çöle 
atılması hedehirdir. Bn ordudan 
ist'fade için Akdeniz havzasında 
başka sahalar varır. Balkan me
sel.,,-inde vaktile ileri sürdüğüm 
Yunanlılara yarclım llizmnu, bu
gün daha çok eheınr.ti) et .karan
mıştır. İtalyanlar, İngiliz ve Yu
nan elbirliğile sür'atle Adriyatiğe 
atılmalı; Bal.kanlarda bir İtalyan 
m~elesi kılmamolıdıf. Bunda yal
nız Bal.kanlıların değil, İngilizle -
rin de se\'kulceyşi kazançları var
dır. Czerinde ıı;rar ettiğim bu me
,..ıenin halli için, henüz zaman ve 
imkan mevcuttur. Selfuıik kııv -

velle elde bulundurulmalıdır. Böy· 
le büyük bir limarun elde bulıın
ması da, motörlü ve zırhlı birlikler 
dolayısile en aşağı 100 kilometre 
ileriden mü•ıfaa edilmesini icap 
ettirir. 

Şarki Afrika cephcleriııdeki ha
ttkiıt, İngilizlerin lehine inkişaf 
etmekte \C çember frittikçe daral
moktadır. Bclçil.a Kongosundan 
gönderilen yeni tal..vi~·e kunetle
ri Sııdaııa 'asıl olmu~lardır. Sev -
kulccn bakımından burada. iiç 
hareli.iıt cephesi belirıı1Jşfü: 

1- Galabat üslerine dayanan 
şimal ccphe>i, buradaki kuvvetle- 1 
rin hedefi Kızılduıiz n Adisababa
Cibuti demiryolndur. 

2- Ken ada Moyala üssiine da
ranan ttnup c:eph""i buradaki kU\·
\ etlerin hedefi Adisabııbadır. Bu
radan bir loıiıın ku\ nt iıalı an 
Somalisine (e\•cilı edllmittir. 

:ı - Kızıl ve Hiııt denizi sahille
rine 'e lim.,nlırına L.artL deniz 
Aordonu. 

bim o kad~r çarpıyordu ki, gürül
tüsü bir çan geiriıllüsü .kadar sesli 
idi. Hulasa, tatl: bir ıztırap içinde 
idim. 

Cemile bi~ ka~ adını att.ıl:tan 

ııoııra yauıma iyiden iyiye sokul
du. Arka_,;ında ince tül bir gece -
ilk.ten ba;J<:: bir.;cy yoktu. Ona 
bak.maktan k !'"ktr..om ve gözlerimi 
ondan uzaklaştırdım. 

Ne sö~lıyectğimi, ne yap&cağı
mı Ş<..:;~rmı.ştım. Bereket \"ersin o J 
elirr.dtn tuttu beni çekerek büyük 1 
bir stı::tin üzerine götürdü. 

İş~ bir kere d ha verildi. !u
tık duramudım .. Şöyle elrafıma 
blr göz gezdirdim. Ne var ne yok 
yokladım.. Ondan sonra i<aprya 
doğru yüriidü.m 

daha verildi. Ço.lc: ıeçmed~n de Şimdi yanyana oturuyorduk. Ha- ' 

Fa.kat, .k8'): kapalı ıdi .• Bu aralılı: 
aı.c lımıı gelen <~ oldu: 

- Nöbet yerim bırakıp ner&ye 
gJdebilirdim? 

Llkin, ınsm-n ounlar wına gel
mekle iradesıne sadıiı: kalamıyor 
lti .. Hi!lerim, irademe hü:imdi 

:&ıraz daha be -.~elim. Gözlenm 
•6Üet verilen yerde i ı. Bır ip.ı:el 

kapı açıldı. Baktmı, Çingene kızı lep ır.hri .kaklerile beraber karan-
Nbalıın alaca.karanli.ği içinrle beni lıkiar jçin< gömülmüş uyuyordu. 
çaliır:ı~'or. Artık her,eyi unutmuş- Ben; o kad~r yanıı.a çekti ki 1iif 
tur. Derhal "<ürüdüm. Fab.t, Çin- ooylemeyip yalnız dudakları oyna-
rene luzı ortad •. n kaybulmuştu. Dll§ olsa koou.şt>uğunu anlıyabilir-
:ıt:apıdan içeri ad;mnm attım. di ' m. 

Hayıı:ümda C>u ana kadar tatlı ile Hafif sesle şunları söyledi: 
!ı:orlcınun karıştığı bir heyecan - Hiç korkma; Tafıir bey bu- ı 
aör.ır;edim, İ<}eri girer gimıez Ce- rada yok .. Sonra ben herşeye Jıa-
mileyi Jr.ar?n.c!a bılınuırtum. O lrimimdir. Buraya kitll6e gelemez. 
bıına: Haremağası bmim ya.landan ada-

- Su.s~. mımdı.-. Hek Çıngene k:.:ı.ı. dot;ru -
• J>iye if'ret edi:ypalıı; LMWı Pi- ııl.an doiruJ. • beDlir. aıl•ıııuMır, 

İngilizler Seli
nik limanını 
100 kilometre 
ileriden müda
faa ederek elde 
bulundurmalı 
~Yazan: ,.._ 

l~rmay S~bay J 
(._ Dahili cepheler. Bu cephe

lerde Habeş ctnı;~vcrleri bulun
maktodır. 

Mahsur İlalı anların bu berbat 
vaziyetten kurtulmalarına iınki.n 
yoktur; timal "' cenup cepheleri 
Aclisababada kar~;laşacak \'e mağ
lup İtalyanları iiscra kamp.na sek 
için Kızıl n Hint denilierinc sü
rüp götürecel.tir. Eğer İngilizler 
oahillere bİr çık•rına yaparsa ve
ya münasip me\l.ilere paraşüt 

müfrezeleri indirirse, İtalyan mu
kaHmeti daha çalruk kırılır. 

Balkanlarda : 
Roman~ adald Alman tahşidatı, 

ttman 30 tüm•n olmak üzere 600 
bin kişiyi bulmuştur. Avcı tayya
releri bombardıman ,.e nakliye 
tayyarelerile tah;ye edilmiş, A
vustnryadan yeni dag kıt'aları ie
tirilmiştir .Tuna üzerinde köprü
ler inııası i~in malzeme hazırlık
ları yapılmıştır. Bilhası.a (Yerköy) 
de ha:r.ırlık r:iyadedir. Türk - Bul
ır;ar beyanname11i, muhtemel istila 
teb!ik.,..ini önlemiş sayılamaz. Bul
iH~lar Tuna ve Dobrucayı müda
faaya brar ,.udiklcrini ilan et
medikçe Seliınik istikameti kapa
tılmamış demektir. O beyanname
den a•lıer kafasına göre çıkan ma
na . mÜMcvli orılusıı Türkiyeye te
veccüh ettiği takdirM, Bulgar <>r
dusu ona katılmıyacak demektir. 
Sırf mütekabil doslluk Balkanları 
tehlikeden kurtaramaz; muhteınel 
istHayı önlemek için müşterek mü
dafaa liızımdır. Asıl tıeddini mağ- 1 
Hıp edemi~ en Alman sevkulceyşi 
çı.i,"I'ından çıkmıştır; (şarka nüfuz) 
naz.ariyesine kapılnu~tll'; akıl ve 
mantık haricincle işler beklen.e • 
bilir. 
Ymıan ordıv;u 135 kilometrelik ı 

g•niş bir cephede mukabil taar -
ruı.a tekrar başladı; bu kahraman 1 
ordu iki ay evvel İnı,.ıliz ordusu 
kıt'alarile takviye edil~eydi, ~m
di Arl!a\ utlukta ne bir Italyan me-

Usulctle ce•p verdim: 
- Xiye korkacağım, yalnuz size 

bircey ol!maoın diye çekiniyorum. 
Güldü Sonra şunları söyledi: 

. - Siz çok yı>kı~,klı babayiğit 
bir askersıniz. Daha yeniçeri de
ğilsiniz değil mi?. 

- Hayu" acemi oglanım . Ye~ 
çeri olmo.k için yedi ııene liızım. 

- Amma yaptınız. Yeniçeri ol
mak bu kada.~güç mü? 

Ne diyorsunuz canım. ~n ye
di sene de kifayet etmez, mohare
belerıie birçok yararlıklar göster
mek lazımdır. 

- Yeniçeri nedir? Olduktan son
r2 ne olur?. 

- Yeniçeri olduktan ~'Ollra ta -
lum onl>aşısı , böhrl: ça''tl§U• sonra 
bölük ağa<;ı ta vezir ve &L·rdarlığa 
kadar yolu var. 

- E\'et şimdi anladmı. Likin, 
sİ2 hHhalc!e vezir olacaksımz?. 

- Nerelisiniz? 
- Elba>anlı. 

- Ne ııöylüyoıırunu;:, ER>aı<acll 
ha!-

6•lesi \'ardı. '" ne de Alman'" Bal
k.anlara nüfuz iri11 bir b&haııe bu· 
labilecekti. ı:all;.ınlor , muhtem.ı ı 
bir istil.;t~·a kar'-ı ar:la~mak \'ıt: 
hazırlnnn1rık için ''aluı nıi.içait ~rt
Jr. r icir.dc fırs-;ıt 'r z~ mlin bula· 
eal.tı~ İngiliz seü ulrc) sinin, İhtl
·yan or"ulnrının Arıuı\•utlukta trıç
hit edilmesini umumi harp 1>2kı -
rncndan bir {a3 da telakki etmesi 
hatıxa gelemez. Alman i tilasının 
Akdenizin Ege ~ahillerine ula -
mnsı, İngiltcr<:~ i <.:ok nlilkadar e
der. Bulı:ar - Alman mesele.inde 
o kadar u~ anıl< \·e titiz hareket e~ 
den İngil!orenin İlöl~ a - Yunan 
meselesinde de ~~ n! utrr.ık1ık1 Ye 
titi2liği göstcrınesi liiıı.n1u bu~n 

daha çok artmı~hr. Yaht bu işte 
geç kalınmadı mı?. İıııdltcre Yu
n2n cephesine ac:;T.;.er ~,·,·kine bOJ!· 
ladığı ~in , Alnıanya l!a İtalyaya 
y cr<!ım bahanesilc harekete geçe
cektir. İki a~· en el h<i ·le bir ihti
mal a•la \'8rit dei:i!rli. Alman)·a, 
niha~·eı Aıld:ratik ) ol;fc ];tiki ~·ar
dımda bulun;;.,lıilird'.. ~iındi ite hem 
Tuna bo;pından \ e iıcın de Adri
yatik yolunan harekele geçmrsi 
kun·etlc muhtemElı!;r, 

Ak.deniz ha' za~ında : 

10 şubat 1941 sahaha karşı İn
(iliz fedai paraşüıçiilcri İtalyada 
Calabria yarımadasının Lucomo 
mıntakasına ha\'a baskını ppblar. 
Bunlar makineli tüfek, el bomba
lan ve infilak maddl'lerile teçhlı 
edllmişlerdi. Bunların hedefi Lu
cano nııntakasındalıi münakalat ve 
su tesisatı idi. Bu İngiliz baucılı
iında bir başlangıçtır. İhtimal ~ a
rın, Mesina bofa%ına hiılıim olmak 
,~e Sici13·a adasını leerit etmek 
maksadile paraşüt kıt'aları daha 
büyük mikyasta I.:uUanılaca!.t.ır. 
O zaman (Trablu,garp) çabuk su
kut edueklir. 

Ameril.an ta~·rareciliğile tak\.'i
ye edilmiş olnn İngiliz hn,·acılı -
ii;ından artık her türlü mm affa -
ki yet beklenebilir. İta! ı anın (5000) 
tayyaresi aldui,'lt 'iiylenilmektc -
dir. Fakat Taranto hasl<ınmda İn
giliz tayJ·ar<' genıi!'i o kadar ~:akı
na geldiği halde. İta!) an tanare
leri tnkip etmeyi düşıin1ncmi~ler
dir. Hava ku\·vetif ta~·yare evsafı 
pecsonei e\'safı emsalile darbecli
lerek ölçiilebilir; J alnız kemiyet 
bir kıymet ifade etmez. 

:!(.. 
Bir ırmağın k.-nanna geliyorlar. 

Durııyorlar . 

Birkaç g;; n en el rağan yağ -
murun selleri, k(iprn~-ü ahp ı:ö

türmü~. Karız~~ a geçmek için. tek 
t.ıbtadan ibartl bir köprü nr. 

Molla Abdullah. vaziyeti ı:öz -
den gcçiri3>or: 

- Nasraıldın~. fün, köprüden ie- ı 

t~yim. Sen de mtrkebi ~u~ u Mir. \ 

Diyor. ı 
l\asraddin: 
- Peki bab•. 
Di)·e, ce1·ap '•·ti ~ Ol' .. Fakat meı .. 

kebi su~·a sürmıi~·or, bilaki~ tersi
ne çe,·iri~·or. 

BahaS?. giıliil·or: 
- Hay, akf'~ o~l:ın he)· .. Anla~I· 

dı. Ne SÖ~'lefıetn, ttr ini ~ aparak • 
sın. ÖJle ise, (l•ne tane •i>3liye -
rek) Merkr-bi .. Su) a .. Siirme. 

Diyor. 
Nasraddin. hu <tfrr mcrkt"bi •U

ya çev1rılor. Pa(atarını ~\.'13·or. 

Merkebin yularını çekerek SUJ•a gi
riyor. 

Nasraddin. ırmağın ortasına ka· 
dar, merkebi çekiJ·or .. Fakaı t m 
orada, mukebin kolanı ~e"şiyor. 
Üzerindeki ÇU\ allar, bir tarafa 
ıcı:ıe)·lediyor. Denilmek i5tidadı g<; -
teriyor. 

Küpriidrn ı:•~m•kte olan (Mol
h Abdullah) teli>< edi)or: 

- • .ı\.rnan Xa'-ratldin!. Mtrkebin 
yükü dcnile.,ek .. Asıl .. Sol tarafa. 
Dnr, dur .. Ten; olataltı .. Sağ tara
fa asıl.. 

Diye sesleni,·or. 
Nıt8J'addin, c!Prhal s~i: tarafa a-

Evin a\'lusn. 
ön•e-, Nasraddin lu•(l"Gr. 
Arkada, annt'si .. l.I ""e c!eğı:.tl-

Nasnıddini ko\ :ılı~ r,r. A, •m çıktıl 
kadar; 

- Seni ~ezit, seni. S•ni hıntl 
-.i .. Nedir senin eHmlen çekli 
tun .. Artık illallah .. 

Dire bağırıyc;r 
, 'asraddin, lıapıılnn <okaj;a lıl' 

h;yor 
Annesi , kapının önilnd<" duruyat 

Na~raddinin arkr.~ından dcı;Jtt'j 
sallıyor 

'asraddinin baba ı, ~hır J ... ç,pı • 
strırla görünü:or. E!ındt·ki !"am:a• 
kalhurunu iki tarafa~;)! sr~('u J,.#' 

ns•na se.sleni~·or: 
- Yahu. ne oln'.'or?. G'·nr P1 

l'&r?. 

Kadın, öne He ff'\ ••P 'eri~·()t! 
- Ne olacak?. Bıktım. ıı•andıd 

bu oğlanın elir.dcn .. Artık, çekİ" 
l<'Cek hali kalmadc. 

Ti~ tro~und.s 

Bü~·ük mti,tırnl'rc 

San'atkar NAŞİT 
, .. 

HALİDE PİŞKİ 
birlikte 

KUDRET BELV 
\'odvil 3 prrde 

Tc-ni 'ar ·ete numar"')ı.ırı 
l!lııaı::ııı;z Telefon: 2~127 mm-

ti! ......, Bugün A S R 1 Sinemada 

1 

KUM A R B AZ Racanın hazineleri 
VJTI}I,, llOHA.,CJ: 

ft PIEıtıU: BL.,JSC'HAa.D 
~tırr:.fınti-.n oyno.;,rn111: 
!.-' ~· :ır. h.:ıyret dr~m 

llAMON :soı· r.r.ıro 

DOl.'GLAS I'AİRBA.'iKS Jr. 
JOA. . BENNErr n GEORGES BANCROFT 

tarafından J'arnWan unsalsiz müthiş 'e korkunç 

YE il CEHE 
Fnlıalid• maceralarla •olu filmi ""'· rdmek üzere 

SÜMER Sinemasına 
Her giill her seaıasta Urta •uba•ara edili...,esine •~rirci lriit

leleri bütum ediyor. 

Almanya, Fransad•n lıirşey a
lamışacağını anladıktan ııoara, 1-
talyadan donanmasını istemi§tir; 
İtalya buna razı cl>a bile, Akde -
niıde bir değişil.Hl. olacak değildir. 
İnC"Hiz Uo1:.1;r.1nası onun hakkın 
dan gelecek vaziy etteuir. 

Bu filmde şeytanlar tarafuo•Ul rU:ilmesi menedil~n mukadtlff 
mabed öniinde üç erkekle bir lı.adııun şa~·anı ha)ret •erı;ii%e~tle
rini laS\ er rden iki saatlik heyecan .. Helecan ve ürptttid sahneler. 

•••••mm•Bugiin .. at 1 cle tem.Jliıtlı matineler •••• - -·, 
- ........ . 

- İsminiz? 

- Ocakta l'kabun Karabulut iıı-
nWn Alidir . 

- E'. Amma .. Elbasandaı 90k Rum 
vardır. 

- Ben de aslan Rumum. 
- Peki amma isminiz Tuıılı: iami, 

an! iGrniniz nedir? 
- Yor.go... "': 

- Yorgo mu! 
: 

- Evet.. 

- PeJti aın.m e, di:ııinia?. 

- Elhamdülilliıh müslirmıınmı. 
Ocağa girdiğim cıın<ienberi bir 
Allaha inanırım ve oınm ahir za
man peygamberi olan Muıbuım~ 
Aleyhissclamı tanırım. 

- Demek hıristiyanhjı ~l et
miyorsunuz?. 

- Şimdi müslümarum. 
- Ananız, babanız lu.riıııQyan Oe-

ırnı '? g,o.,ı;ml •• 

- Öyle, 1iWn ben ınüııhimanım 
artı.k .. 

ş 
Haf1.anın 

NANETTE 
Başroldc : 

avarelerde yerler numaralı:lır . 

SeneDID en aelis ve en çok 
lletenllen lf ımı 

BU KADIN BENİMDİR 
Baş Rollerde 

HEDYLAMARR-SPENCERTRACY 

• 
TÜRKÇESi 

IPEK'te 
Si-malarında 

Orijinal nü~h~sı 

MELEK'te 
görfilmemit bir mu,affııl.iyetle 
devam ediyor. 

at 11. de t.emilaılı matiue 



(Bu yazının metinleri Anadolu 
Ajansı bultcnlerinden a1ıruruştır) 

Telhis eden: Muammer Alatur. 
' · · t ıcenin beklendiği gibi çıka-' 

cağı anla'11ıyor. Yani Japonyanın 
barış tavassut teklifi suya d~ • 
müş bu· haldedir. Japon Hariciye 
Nazın Matsouka ise, gazetecilere 
Japonyanın böyle bir tavassutta 
bulunmadığını. söyliyerek demiş
tir ki: 

c - Japon hükfunetinin Hariciye 
Nazırı sıfatile dünyanın hiçbir 
ınilletı.ne, dünya barışının tekrar 
te. ı ıçin hiçbir zaman bir ta • 
' assut teklifinde bulunmadım. 
S aaece Sıyımı ile Hindiçini ara -
undak. ihtilafta Japonyarun tavas. 
sut una dair, İngiliz Hariciye Na
ı •. , Eden tarafından sorulan 'bazı 
ıuallere cevap vererek fikrimi 'bil
diıdım. Dünya barışına tavassut 
içın kirn~ey de mesaj gönderme -
d.im.~ 

Bcrlinde ise hariciye '.'"zareti 

1 namına söz oovlemeğe salahıyett:ar 
lıir zat, Japonyarun tavassut teklı
fini tekzip etmeksizin Matsuoka
nın resmi bir barı< teklifın':° mev. 
&uu bahso!madığını söyleml§tır. 

Halbuki ingili.z gazeteleri şöyle 
8Öylüvorlar: . 

•Matsuoka ·nın Edene göndermış 
<>ldui!u şahsi mesajında, Japon -
Yanın, İngiltere, İtalya ve A_lman
Ya arasında mutavassıt rolu oy • 
namağa hazır olduğu bile ila".e. e:
dilmcktedir. Bu tavassut teklifııun 
Almanyanın telkini veyahut hatta 
tasvibi üzerine yapılmış olduğunu 
söylemek bile zaittir.• .. .. 

Sovyetlerin Londradaki b~yuk 
elcisi Maiski de İngiliz harıcıye 
mÜsteşarı Batler'i ziyaret ed_~rı:k, 
tavassut teklifi etrafında goruş-

müştür. . . tR 
KAHfREDE JlfÜHP.\f B 

KONFERANSTOPLANDI. 
İngiliz Hariciye Nazırı Eden .ıı,e 

genel kurmay reisi Sır Con Dıl ın 
M , aeld.iklerini yazm•<tık. Bu 

,,ıra " İ T l 
müııasebetw Kahircde, ng_ı ız e -
. 1 ... namına söz söylemege sa • 

çı ıgı -
liihiyettar lbir zat şunları soyle • 

ıniştir: 
, il ordusunun parlak muzaf. 

[erivetlerinden sonra, orta şarkta 
ki a.<keri ve siyasi vaziyeti bır ke-

-

----=- -

İngiliz Hariciye Nazın 
Eden ile Genel Kurmay 
Bll§kanı General Dil'in 
Kabireye gitmit olmalan 
ehemmiyetli ııörülmek· 
tedir. Kabirede yapıl· 
makta olan toplanblarda 
yeni siyui ve askeri va· 
ziyetin bir kere daha 
gözden ıreçiriimekte c_>I· 
duğu ilive edilmekted~. 
İngiliz ııazeteleri bu lfO" 
rü§melerin yalmz Afri
ka meselelerine münlıa.
sır kalnuyacait kana•· 
tindedir. 

Sici/gaga geni 
bir hava akını 
dalıa yapıldı 
Kahire ZZ (A.A.)- Orta şark İn

ııiliz hava kuvvetleri umtlnıi ka • 
rargihı tarahndan dün ıık?m DCf
redileıı teblii: 

Zl-Zl şubat gecesi İngiliz bom-
di-ıomat:ik Tirnes gazetesmın r bardıınan tayyareleri Sicilyada 

muhıırriri de, Eden'le Genyaleral Catane ve Comiso meydanlarına 
iDıll'in yapacağı görüşme!~ • hücum ederek büyilk hasar vuku-
nız Aıfrika meselelerine munhasır una sebebiyet vermişlerdir. Her i-
kalmıyacağı kanaatindedir. . ki tayyare meydanı üzerinde de 

Amerikan gazeteleri de Eden ile ibirçok yüksek infilitk kudretli 
General Dil'in Kahireye gıtmış ol- bombalarla yangın hom'ıaları atıl-

. t-"""; etmek malarını manıdar ~ " mıştır. Çıkan yangınlardan 50 ki-
tedır. Rİ lonıetre mesafeden giirülebilen 

200 BİN tNGİLİZ ASKE Jı.esif •iyah dnman sütunları yük.-
YU'NANISTANA IXX7RU selmiştir. Bu sütunların hangarlar 

YOLA ÇIKARILMIŞ civarında yanan düşman tayyare-
İngiliz gazeteleri Almanların !erinden çıktığı zannedilmektedir. 

Balkanlar hakkında birçok şayia- Bundan başka bombardıman ne • 
lar çıkarmağa devam ettiklerini tiresinde uçuş pistlerile geniş bir 
yazıyolar. Almanların en ~ çı- yol üzerinde ve civar demiryolun-
kardığı şayialar şunl_ardır: da büyük hasarlar vukua gelıniş-

1- İki yüz bin lngiliz askeri tir. Bn harekits çok büyük bir 
Yunanistana doğru yola çık:ınıf muvaffakiyetle iştirak eden tay-
bulunmaktadır · yarelerimizin hepsi üslerine dön • 

2- İngiliz kıt'aları daha şimdi- müşlerdir. 
den Limniye ihra. edilmiştir. 
&~ haberler hakl."1 Ja Londra- * Londra 22 (A.A.) - B. Çör-

nın salahiyettar ma. lenrule şu çil dün refakatinde kara ve deniz 

k d.ı kuvvetleri şefleri olduğu halde 
beyanatta bulwıulma ta r: •Eğer 
Almanlar bu gibi ahmakça masal- cenup sahillerindeki istihkamları 

1n ah . teftiş etmiştir. Teftiş iki buçuk sa-
lar yayarak, gilteredeki sal 1 

- at sürmüstür. B. Çörçil trenle av-
yettar mahfillerden haberler elde det etmiştir. 
edeceklerini sanıyorlarsa, çok al- , ,.,...ı~~~R~~~~::::I 
danıyorlar.• 

!NGİLTERE AMERIKAYA 
12,000 TAYYARE SIPARIŞ 

EDİYOR 

Amerikadan gelen haberlere gö
re, ingilterenin, büyük bir kısmı 
bombaı·dunan tayyaresi olmak ü
zere Amerikaya 12,000 tayyare si
pariş etmesi bahis mevzuudur. 

Amerika tayyare fabrikaları ge
nişletilmektedir. Amerikan ordu
suna da yeni 15 bin tayyare imal 
etmek için Ruzvelt 2 milyar 500 
milyon dolar tah~isat istiyccektir. 
YUGOSLAVYA ILE BULGARiS-

TAN ARASINDA DA BlR 
BEYAl'."NAME 

Kahire e toplanan 
askeri konferans 

(1 iod Sa.lllfeden IHvam) 

B. Eden dün bütün gün askeri me. 
selclcr hakkında konuşmalarda bu-1 
!unmuş, hür Fransız kuvvetlerinin 
Yakınşark kumandanı Catroux ile 
de görüşmüştür. Nazırın hareke -
tinden evvel Trablusgarpta bazı 
mıntakaları ziyaret etmesi muhte
meldir. 
ERİTRE VE H.\BEŞİSTANDA 

d h gözden geçırmek zamanı 
re a a · t' Harp kabinesi, ı 'be · h k şüphesiz gelmış ır. . . . Turk - Bu gar yannamesı a -

Hartum 22 (A.A.) - Eritre ve 
Ha~istan bölgl"' ude İngiliz 
kıtaatının faaliyeti devam etnıck
tedir. Yeni ileri har< ketlerine te. 
vessul olunmak Uzcre, ZJptedilen 
mevkiler takviye edilmektedir. 
EDEN l\l..ALTADA BİR NUTUK 

kabinenin askeri müşavırını de.ter- kında mulıtelıf dünya matbuatın-
fik ederek, Hariciye Nazırını gon- da tcfsirler devam etmekle bera -
dermeklP., bu tetkikin ehemmıye- ber bir Macar gazete.sı Yub'llSlav-
tini gbsterm~tir. yaı:ın da yakında .. Tür~ - Bulgar 

Bu münasebetle orta şarkta - beyannam<>sme mu<abm ~ır be -
ki a kert şefler ve diğer makam_· yannanıe imzal·yucağm~, Za~rcp-
lar!a istişareler vuku bulacagı teki zm.ıhabirinın verdı:ı rr al uma- , 
şüphesizdir.• ta atfen, neşretmekteo·r. 

• Deyli Telgraf• gazetesi diyor Macar gazeteler~ Tlırı< - Bulgar 
na~c ;nın .. 6-.lman\.a tu r a -k. beyan ... - · 

ı: . · yeni İngiliz fından 1·ıa· n cdildığı ı:ıbı. nııhve.r •Harp kabinesının .. 
taarruzuna karar vermeden once, d \'!etleri ıı;ın y~nı bir n'uvat!akı-
Yunanistan Türkiye ve Yuaoslav- e cşkil ettiği hakkında bazı te-

SÖYLEDİ 
Kahire 22 (A.A.) - Eden, Mısıra 

gıtm< ucu .:vvel, l\1.lta;a iı.mı.ş ve 
burada hdlka hitaben bir nutuk 
sôylcnliştır. Eden dcmı~tır ki : 

llalvan - Alman taarruzları· 
na karşı muzaffer olacağız . İngiliz 
Imparatc rluğunun hergun artan 
kuvvetı bızı zafere ulaştıracaktır. 

ÇERÇEVE 

Edenin seyahati 
Balkanlarda 

alaka uyandırdı 
Bale, 22 (A.A.) - Baııler Naclırim

ten gazetesin.in Budapeşte muha'birl 
bildiriyor: 

B. Eden'le Gene.al buı'ln Kahire':ro 
muvasalailan. BaHnnlarda heyecan u-
7andınnıştır, Zira B. Eden'in Kahire-
1• yaptıııı ııon ziyareti taltip eden hA
d.iR.ler herkesin hatınndadır. 

* Londra 22 (A.A.) - Bir askeri 
Portekiz heyeti halen İngiliz mil. 
dafaa tertibatını tetklk etmek ü -
zere İngilterede bulunmaktadır. 
Heyete bir kurmay albay riyaset 
etmektedir. 

+ Boırırat, 22 (AA.) - Tas: PoLi
tik:a gat:el "İnin verdiği bir habere gt>
re, Tic&lt.t Odası Reisi B. Dimitr.i Va
le!'in riyaseti altında 15 t\zadan mü
rekkep bir heyet Sofyadan Belgrada 
hareket e\miftir. 

.:. mer ka 4yam 
(1 - Sahifeden De.-aıa) 

ballc duygularına da uymaktadır. 
İnfiradcılann mücadelesi tamanıile 

i11U elmiitir. Bu ınu artJk katıyen ta
hakkuk elmiı bulunuyor. 

B. Ruzveltin yardım layihası, Ame

rikanın dahlilt siya.selinde de müessir 
olmaktadır Bu hiyiha Cumhurıyetçi 
partiyi de ~klye bölmil.şli.lr . Parti şef
lerinden bir çoğu B. Vılk.ie'nın llyiha 
lehindeki hattı barekctıne iş1 uıık et.
mekte ve parti hasının buyük hu· kıs
mı da bu Iilyihaya muhali! k•lmakta
dır. 

PROJEYE BİR İTİKAZ 
Vaşington, 22 (A.A.) - Ayan Mecli

si, İngiltercye yardım kanu!"ttnun mU
zakı""resJnc dun de devam etmıştir. 
Deınokrat B. Gillctte söz 3larak. bil

h.nssa dcm~tir ki: 
cBen ldyilıaya muanzım. Çünkü Re

isicumhununuza entcrnaryonat bir po
ker oyununa, iştirak etmelııt. n1eL.uniye
ti veriyor. 
• İngıltereye yardım ;yüzünden Ame
rikan all fı hJarınuı azalması Garp yanın 
küresi m.ılletıerinin müdataasuıı teh
likeye koyabıHr. 

Parlamentonun önumüzdcki üç ay 

içinde alacağı kararlar Amerikanın yüz 
sene için mukadderatını tayin edecek
tir. 
Dcmukratıann büyıik bir ekseriyeti 

15.;rihayı tasvip etnıL"ktedı.r, bunu bili-
yorum. 

Eg:er bu harp biz.im harbuni.z ı.se he
men )·arın lı.Drp vazıyetine gt-'('ınE'liyiz. 

~Icmlekctunizin V<.! lf' ,ıcs.:~csclcriıniztD 
sel.Amet ve emniyetinin Almanya ve 
ortnklannın tamamile mağlU.p edilıııe
sina bagh bulundu 1 mütaıa. ında de
gilim.• 

B. Uillette sciık!rını şöy ı:.c: bitinn tir: 
.Şun J. da ı;Oylcycylın kı ben Hıtler

den \C N.uıJıkten nf'f~t cdcrım. Al
ınanyada Y:ıhudi!C're yapılRn zultim 
karşısında istikrah duyuyorum. Bizzat 
benim karım bır Yahııdıdir.> 

-
Bir sözüm daha varmış!.~ 

Yanın Ro~anyada yeni Alınan_ Y:;ütlcr ızhar etmckte?ırler 
t~hd d.. .. " dekı· hattı hareketlerı- r d aeien bır han r<> ıre. ' ı ı onun ınt· Sofya a'1 ~ d k b .,_ g"e ıyaç d başların a es ı aş· 
ni kat'i surette bıuue .. k. etleri 1 '13ulgarıstan af da danı! olmak a-
vardır. Eden'in bu ~ul ~rleşik vekil M't;.~et şeflerı bır beyan-
Yalııız İngiltereden dcgı •.

1 
ki ri zere mu ed ek, anlaşmayı 

.ı\m ·k d d görebı eee ~ neşr er 
erı a an a h berdar name . ti 1tarı;1Iadıklarını i -

Yardımın gen.işliğinden . a t k memnunıye ~ ' 

etmek istiyeceğini tahının e m-e-~~ıa~n~e~tm~işl:er:::dir~.---=--:=~:ı~ 
doğru olur.. • ti MaJıkenıeye gedrl· 

Bakkallar ceınıye ıen beklmler 
(1 ııı.ot Sablfcden J)e,,.._) (l ine! Salllfeden Devam) 

amerni ver-
l<oyarak tereddütle 1>eyann . cemiyet .. den tel geçıntınil ufak 
dirn Şimdi soruYon,ım; Nıçın Bunla.r, ıçız:ı . de bır kaç bılye bulu.-

O~. ~ususta Azalarına. birCtee·~:Yğ~ı: bir süpurge, Jçın küçi.ık kemiklerle kar-
.rnuı.aherette buluntnuyor. nl nan bir kutu ve azılı kliıgıt parçalan 

1 daıı ;.c·'· burgacık Y 
Fiyat Mürakabe Konıisyonu i e ··""' ö- uıı.. 
le ııdır }{olb- idi. hAJtinM: vttdlkten 

ınas halinde bulunma . .. Doktor bunl~ 
fitndıJti lık. bu ıcomiBYonun demiştir kı. 

alakasız bile oınıa- eonra rd Qdanıda kalemımi 
mevcudiyetinden haberdar <;ec;f>nle e 
d - -·•ır - • '{aruıpenin altına kaç-
ıgı taruuru vcnnekh."U · _ ı.ıum .ı. 

_ .. bir teneke pey yere du u~en bunları buldum ve tah-
Dıgcr taraftan bugun N rh ica- ~tı. Alı wıda da kanının Y.en~ 

Diri 9 buçuk liraya atıyoruz- 3 
d' o- ~tın . 5'.°11 ...... _..ov .. isnllnde bır ka-

Ziyan e ıy b ytıcU ır.uu-
bı 55 kuru,a veriyonız. . . . , ay- Jıirde u ·-• ~endisıne bağl•mak 

·· tcrunızı "' 'derele ~a ... 
ruz. Fak.at satnıasak nıUŞ d ['(iiyJe ~a b~.' ü yaptı.ndığını ve bunları oda-
bed~ği.z. Başıınızda esnaiın C:rniyet ıçın uy dığull ö~ndim!> demiştır. 
alakadar bic Valimiz v_a~-. b. ke- ma :;akla . b garip iddiayı tahkıka 
b k ' 11 b k bil dcrdı ıçın ır ., I\·Iatıkcn1cıb' . eu karar verıniştir. 

a .ca arn u a t iş nüdir. • ve şahit ce _ın _ _.,..---
rc Bay Valiye rni.ı.racaat e !ll t para 
Hayır degil mi? .. Kasada m~v:ıan.ııa 
ile cemiyet peynir alıP barı 
dağıtsın! .. > 

D;GEll TAJ.El'LB 
• }{ilmi ıı:ut-

Bundan sonra baJ<)<al B. ka-
. onu 

ltrbay dn, Mürakabe Koın~ et tanı· 
rarlarının gunu gUnune cerrıı~ _ 
luıd.'.lll .izalara bildirHme~inı, b~ ka 

. . cd ımıxii c~inın ce-
rarlarn tatbik edılıp 1 0 

. A 

. ·Uy le hukume-
nuyetl,:e de kontrol suı c bir 

t k runrnasını, 
te yardıın ve esua ın ° . 

il da ·ını ist.ernı&-
.. t bUrosunun 1 · muracaa .. - ler daha 

tir Billha.re bazı muz.akcre dilekler 
yapılnuş ve raporlarla bazı . 

· dare heyeWıe 
kabul olunarak yenı .. ı. ıaı Allı· 
Il.üştl1 Turaç, Şeref Guçlu, ~cı istav-
er Hilmi Kutlubay, Yuvan ,.., .. 

1 ~laf'-""""" 
r~ i'aik ilkaT intılıaP o)ull11l 

Yedi yerinden rah
mi delinen kadın 

(1 fDCf salı-"" Devam) 

d ···ııı'•e göre otopsi ne-
ö - en , .. , .. · · gr e aJıınin kürtajla 7 yerın-

ticesind_e, r. olduğu anla~ılmış ve 
den delınlJlJŞ 'uliyeti görülmüş • 
doktoru~ ınes ölümden evvel ya· 
t .. ,,. atınanJll . b. h 1 ur. ~- uıartıf hUSUSI ır as ane 
tırıldıgı. . kürtajdan haberi ol· 
scrtabıbınııı ·iiıı etnıiştir. Mev • 
ınadığı tebeYY Katin& ile uzun bir 
kuf dokiorıtll dıi1 cı. ihbar olua
aşk hayatı tafll 
ıu~tur. 

'(1 inci Sa.bifodea Devam) 
bil olm:ıst IJzımgelcn bir tarzda 
kölelik taahhüdüm üzerinde 
duruyor. 

Gösterdiği satır!ar nedir bili· 
yor musunuz?. 
(Akşam) gazetesi memurla -

rmdan (Mustafa Ragıp) ismin
de birınio, - Nan1ık Kenıalin 

rcfikasu11n biradcrzadesi imiş; 

olur a, hiç bir ın3.ni yok - Namık 
Keınaluı yüzi.incii doğum yılı 

miiruı.<cbctile, o tarihten birkaç 
gün sonra ,yani bundan bir bu
çuk. iki ay evvel (Akşam) ga
zct~:;indc ne~rettiği bir maka
le... llf'niın es.erim de Naın1k 
Kcnıalin yüztincü doğunı yılı 

müna. cbetile çıktı; ve Namık 
Kemalin refikası kadar meçhul 
olan bu makalenin intişar ettij;"İ 
gün; c:;crinı matbaa ve mücellit.. 
haırn servislerini bitirmiş bulu
nuyordu. 
Şimdi in•af!. 
Benim (bugüne kadar matbu 

tel.. satır) dan maksadım (ese
rimin yaııldığ-ı gün<' kadar) 
kardı değil midir? Ben polis 
hah e i 1111) 1m ki. (Akşam) ga.
zetesinde Namık Kemalin refi
knsınld karde~lnin bir oglu ol
duıtUnn bileyim de davayı cın -
dan tahkik lüzumunu duya • 
yun?. Namık Kemalin özoğlu
mm tek kelime h~tmediği ve 
tek ıedkik.cinin tek sani • 
ye iızerinde durmadığı bir mev· 
zuu, bugune kadar Türk edebi-

NECİP F~IL KJSAKUUEK 

yatınll ar.ı:cdilaıiş ohuak nokta
sıııdan. m<'çhul kaydile işaret et
mek. benim en büyük fikri ve 
il~i hakkım, hatta vazifem d&
ğil ıni?. 

Ben meçhulü kaydederim; 
benden sonrakiler de onu ma • 
Ulmlandırır ... 

Demek ki, ancak benim ilınt 
le "·kik yolundaki emniyetimi 
belirten (kölelik) ihsnnıma kar
şı hu vesikayı gosterenler, sade 
yanlı~ bir vesika göstermiş ol· 
ınakla kalmıyorlar; vesikaıUll 

intişar tarihini gizliyJ!rek vic • 
danlarına ve Tiirk uıııunıi vic
danın yalan söylemek dereke
sine kadar hoplıya zıplıya ini
yorlar. 

- Bay Nedp Fazıl Kısaküre
ğe bu matbu nsikayı gösteı·en 
bana gelince: E lağfirullalı. kö
lem değil, sadece biraz nazik ve 
mütevazı olsun yeter!. 

Diyen korkunç mugalata ve
sikacısı bilsin ki, ben bizzat kô· 
le lrnak haysiyetini, onun gibi 
hir köle sahibi olmak şerefin • 
dt"JI u ... tün görürüm. 

Baklsi, istikbalin münekkidi 
doğuncıya kadar, sabır ... 

NOT.- (Tasviri Efkar) gaze
tt'5i~ae bu i~e anketlik bir ze
m n nyuan mı,harrir Kande -
m.rden, hiç şüphesiz kendi vfo
dan.m da tahrik edecek olan bu 
satırları, gazetesıne na·1r1etmek 
mertliğiru bekliyorum.. 
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Barb Ve Caıaslak Tefrikası 

Bilen idam olunur 
ıYazan:M. ATLI Tefrika No. 21 

Londradaki Müdürün garı müstehzi söz/e-
lrlandalıların bir !i_nden ii det a beynim atmıştı 

•• • • 
numayışı 

Londra 22 (A.A.) - İrlandalı 

<!!'kek ve kadınlar bugün Londra
da büyük bir içtima aktederek !r
landanın bitarafiığına itiraz ve İn
giltere ile müttefiklerinin harp ga
yelerine yardımı taahhüt etmiş -
!erdir. 

Af rikadaki ha
rekiit biterken 

(BAŞMAIALEDEN DEVAM) 

belüttarık ve Yunanistana taksimi 
E- Jaı>onyanm da harbe karlf

ması ihtimali ve Alman taarruz 
hareketinin inkişaf istikametleri 
karşısında bu orduyu harekPte 
müheyya bir halde Mısır ve Filis
tin limanlarında hazır bulundur -
mak ... 

Bu ihtimaller sırası ile tetkik e
dildiği vakit; herhangi birisi üzı>
rinde kat'i biJ' hüküm vermek 
mümkün olmamakla beraber; hep
sinin de ayrı ayrı, kabili icra ol
duğu görülür. Ancak, şimdiki hal
de, bizce en zayıf ihtimal, ftalya
ya ihra~ yapılmasıdır. Çünkü. Av
rupa ~~1l'a.~1 üzerinde harekete geç~ l 
mek İ~in lngiJtere, hcniiz h:.-.:ırlık
larını bitirmemiştir. Başladığı ha
reketi behemehal biti rmck a•min
de olan İngilterenin , İta! -
yada veya Avrupa kıt'ası üze -
rinde harekete geçmesi için, Al -
manya ve İtalyanın seferber hal
de bulunan 9-10 milyonluk ordu
larını yıldırım siir'atile iınha ede
cek kabiliyet ve adetteki ordusu
nu her bnl ımdan hazırlamış bu
lunması gerektir. Bu hazırlığın 
bitmc4'ine ise henüz vakit vardır 
ve İngiltere, o muazzam hazırlığın 
içindedir. Hindistan, Yeni Zclan
da, Avustralya, Kanada, Amerika 
bütün im~ anlarını seferber etmiş 
olarak bu muazzam ordunun nouh
tnç olduğu her tip si\ahı ve her 
türlü makineli vasıtayı JıazırJa -
maktadır. Avrupada nİ71'mı iade 
edecek olan bu muazzam İngiliz 
taarrıu ordusu, belki 1942 baha • 
rında tamamiJe hazı.rlanınış ola -
caktır. O vakte kadar; İngiltere -
nin kendi adalarında, Ak.denizde, 
Akdenizin kilit noktalarında, her 
tiirlü Alınan taarruzuna karşı, 

kuvvet i~ra( etnıcdcn müdafaada 
kalmnsı "e Al<denizdcki İtalyan 
adalarını, İtal nn donanmasu ı te
miLlcuıt.·si, buradaki hiikiıni) etini 
mııtlak hale sokurak, Almaıı~·ayı 
akıbetini bekler bir mahkum ha
li11de~ Avrupa kıt'ası üzerinde 
le ·rit edip tutmak ist«me•i ihti
ınali ku'\' <"tlidir. ki, bu art ve bu 
ınnhküınİ.}ct kar"ısında her türlii 
yoUuk, işgal altındaki nıillellerin 
sefaleti, sabotajı, yer Jer başlıyan 
cak ilıtilôlller, ablukanın şiddeti 

Almanyayı da ayrıca zayıflatmı' 
olacak ve İngiliz taarrıu ordusu
na en bü~·ük yardın1cılığ1 )'RP& -
caktır. Herhalde, yukarıdanberi 
saydığımız bütün bu ihtimaller • 
deu hangisi varit olursa olsun; 
Edenin Mısır seyahati büyük bir 
ehemmiyet ifadesi arzetmektedlr 
ve .. bizce, en başta Akdenizin ts
mamile temi:ı:lenmesi ve Balkan
larda bir Alman ileri hareketi ih
timaline karşı müdahale ve müdıı
faa tedbirleri ile alakalı buluıı • 
maktadır. 

ETEM İZZET BENİCll 

Meyhanede bir 
arbede oldu 

Evvelki aqa.ın Yenikapıda Mev
liıdun gazinosunda bir hadise ol. 
muştur. 

Yenikapıda oturan Mehmet Şen
giıleç, Vahid ve Arşevik isirnlerın
de üç arkada:; gazinoya gelerek 
adamakıllı kafayı çekmişler ve et
ra(ındakilere sarkıntılığa baı;lamt§
lardır. Bir ara gazino sahibi ve 
garsonları kendılerine ihtarda bu
lununca bunlıır büsbütün çiledecı 
çıkm,.,lar ve ttçü birden bıçakla • 
rını çekc-rek masaları devirmeğe, 
tabak ve bardakları ıktrmağa bq
lamıslardır. Bu arada gazinonun 
camlarını da parçalamağı unut • 
mıyan üç kafadar nihayet vak'a 
yerine yetişen memurlar tarafın
dan yakalanmışlar ve adliyeye ve
rilmişlerdir, 

- Evet!. Fak.at, biliyorsunuz iri 
Türk ltoosıolıosluğu burada vekale
ten idare ediliyor. Vekil de bir iki 
gün için mezun pW.unuyorl. Onun 
için biz sizin hakkınızdaki muame
leyi sadece konııolato katipliğine 
bildirmekle iktifa etrniye mecbur 
olduk!. Esasen hakikatte bu mu
amelelere dahi meydan yoktur!. 

- Pekala bay müdür, liıtfen Dan
zig polisinın benden ne istediğini 
bir an evvel söyleyiniz!. 

Müdür gayet sahte bir nezaket
le: 

- Rica ederım, teliişlı olmayı -
nız!. Sükiınetle görii.,o;clim!. dedi. 

- ·fakat benim 9'.'k mühim, ha
yati ehemmiyeti bulunan işlerim 
var!. Bunlar mahvoluyor!. 

Müdür, yine ayni cali tavrile 
ba§ıru sallıyarak: 

- Tl'liış etmeyiniz!. Telaş etme
yiniz'. Bunların hepsi hallolunur!. 
Yalnız, size birşey sorac.ığını. Liıt 
fen bana arkad:ışça \"' i-ın ehem
miyetini takdır ederek cevap ve
riniz!. 

- Bütün metakımla .;izi dınli
yorıım, bay müdür! 

Bunun üzerine polis müdürü o
turdugu ıskemleden ay ağa kalktı: 

- Sız ded~ profesör Tamurens-
kinin talebelerinden mısinız?. 

- Hayır! . 

dirdikten sonra gayet m<istehzi bır 
tebessümle: 

- Samimi mii.nasebatınız olmıı
dığını. söylediğini:% profesör Ta • 
murenskinin cebinizde hususi bir 
mektubu!. Bu tuhaf!. dedi. Mek • 

tupta ismi geçen Ma trnazel Anna
nın kim olduğunu sorabilir miyim\ 

- Hay hay ... Falı.al.. Matmazel. 
Anna ... 

Polıs müdürü, ayni zelurlı gü
lüşle birdenbire sözümü kesti ve 
hissedilir derecede asabi bir ta -
vırla: 

~ Tabii.. dedi. .. Biz, vazifemi:ı 
icabı, Matmazel. Annanın kim ol
duğunu biliriz.!. Ancak, sızinle mü
nasebeti ne gibi bir münasebettir. 
Bu cihetı sormak istiyorum!. 

- Benimle münasebetı mı?. M
U.daşımdH:!. 

- Ala!. Kafi!. Teşekkür ederim. 
Müdürün beni tahminim ve 

korkum hilafına uzun uzadıya su
al ve cevaba rutınadan işı böyle 
kıs~ ke:sisine son derl:ce hayı-et et
ml§tıın. 

Polis müdürü sankı bu kadar 
sual cevapla me;;ele bitmilj gibi 
tekrar yerine oturdu. Ayakta du
ran dev gibi polis memuruna· 

(Arka.c;ı var) 

- KePdısini tanır mJsınız? 

- Tanırım!. Fakat sırf profesör-
lerimizden biri olması ı t>barile .. 

- Ala!. Peki onun asistanların
dan Garaviç ismınde bir zatı da 
tanır mıs nız?. 

.ı onya P fllkte ha .. 
rekete mi ge(:lyor 'l 

- Evet, tanının!. 
- Alıi!. Bu iki zatla yakından 

ve htıı;w. mıınasebetiniz ı:ılrnuş 
mudur'/. 

- Ne gibi?. 
- Bunlardan biri veva her iki-

si de siz:nle yakın bır ahbaplık et
mişler midir?. 
-Hayır!. 

- Pekiıliı!. Verdiğiniz cevaplar-

dan dolayı size t*kkür ederim. 
Mooele maalesef plıinı sızındir! 

Onun ıçin şimdi sizden - sırf u
sulen - btr küçük ve mc>cburi mu
amelemize müsaade ebnenizi de 
rica edeceğim!. 

- Buy urun.uz!. 

- E .. Usulcn üzerinizi arama -
mız J..zımdır'. Kanun böyledir!. 
Onun için, çok rica ederim, bu 
muamelemizi mazur göriJnUz!. 

M(idür, daıma o cali nezaketini 
ter"'ctmemıye son derece dikkat 
ederek, fakat bu.,len bir cevap 
dahi bek.Jemeksızın zile bastı. 

İçeri giren dcY ı;ıbi bır polis 
mC'muruna: 

- Muhterem misafirımizin u -
sulen uzerıni bir defa ıyice arayı
nız. Galcibcrg!. 

Emrmi verdı. 
Birdenbire, pro(esör Tamurens

kinin Anna için proCesör Ulr~ 

yazdığı mektupla o sa-lıah Anna -
dan aldıgım her iki nıektıl'bun ü
zerimde olduğunu hatırlıyarak tit-

rediın. 
Bu mektuplar bulununca 'bun

ları ne suretle izah edeceğimi dü
şünerek son derece t18şa düştüm. 

Nitekim koca ellerile jizerirni 
bir yankesici meharelile anyan 
polis memuru hemen iç cebimden 
mektupları çıkarıp polis müdürü.
ne vctdL 

Müdür her iki mektuba göz gez-

DEVREDİL~EK İHTİRA BERATI 
<Levhal~tınlmııı alümi.ızyum 

halitaları. hakkındaki ihtira için 
iktısat Vekaletinden alınmış olan 
10 sonkiınun 1939 tarih ve 2674 
No. lu ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kerre başkasına devır ve 1 
vahut icadı Türkiyede mevkii fille 
koymak için salahiyet verileceği 
teklif edi.lınelcte olmak.Is bu hUBU
sa fazla malümat ed.inrnek istiyen. 
!erin Galatada Aslan han 5 inci. 
kat 1 - 3 numaralara müracaat ey
lemeleri ilin olunur. 

(Bi11nci sahif Pden det•am) 
) apıl<m beyanat karşı.ı;ında resmi 
Amerıka mahfilleri -kat'i bir suı<ut 
muhafaza eniyorlar. Bu siiküt, A. 
merikanın lııgilter~ye yaptığı yar
dımı a1_a1tmaksızın Japonya ile 
harbedebileceğine dair B. Ruzvelt 
tarafından yapılan beyanattanberl 
devam etmektedir . 

Siyasi mahfilleri meşgul eden 
mesele şudur: Şayet Jap<mya ce
nubi Pasiıfikde kuvvete müracaat 
ederse, Amerika mukavemet için 

İngiltere ile birl~cek midir? Böy
le bir sual varit olursa, ce abının 
ne olacağma daır Amerika Hari· 
ciye Nezareti henüz hiç bir işaret
te bulunmamıştır. 

Efkarı umuınıye ise Uzakşark 
vaziyetinin gösterdigi inkışaflar 

karşısında heyecandadır. Amerika 
radyosunun Çunkıng'den alarak 
verdiği haberlere göre Japonlar, 
cenubi Pasifikte harekatta bulun· 
mağa mu ait sevkülceyş noktal.rı
na yüz binlerce asker göndermek. 
tedir. • 

japonyada 
hoşnutsuzluk 

Nevyork 22 (A.A.) - Singapura 
Avustralya kıt'alarının gelmeoi 
üzerine Tokyoda hasıl olan hoş -
nutsuzluğu bahis mevzuu eden 
Nevyork Tımes gazetesi diyor iti: 

Milwer devletlerin!n dilinde ye
ni bir formül var, Japonlar Avua
tralya kıt'alarının Singapura gel
mesini bir ctecavüz hareketi. ola
rak tavsif ediyorlar. Mihverin yeni 
dünya nizamına dahil bulunan bil. 
tün memleketler için bu formül 
mecburi olacaktır. 

Şayanıdıkkat 
bir iddia 

(1 inci SMılf- J>etam) 
ruş daha tenzilat yapılması imkfın
larını da ktkik ettim. Hakikaten 
anladık kı bu narhı .şınıdilik daha 
zıyade ındırmek. ımkanı yoktur. 
Yalntz miırakabc koınjsyonunun 

koyduğu narh aynen tatbik edile. 
cektır. Ka aplar da on kuruş ye • 
rıne bazı .ıatı~arda yedi kuruş ka
ra mu afakat ettiler. Tcıptncılara 
d oyun etinin kilosunda tek ko
yunJa 7 kuru.ş. çift koyunda l O 
kuru~ kar nisbeti bırakılacaktır. 
Yoldaki müvaredat gelmek üzere
dir. Bol et temin edilm tir.• 
Diğer taraftan perakendeci ka

saplar fiat mürakabe komisyonı.ın.ı 
müracaatla toptancıların kendile. 
rine 65 - 68 kuruşa verdikleri et
ler~ 60 kuruştan :;ahte fatura al
dıklarını beyan etmişlerdir Bu ıcı. 

dia da tahkik olunmaktadır. Bazı 
kasaplar da gazetemize müracaat 
ederek şayanı dikkat iddialarda 
bulunmuşlardır. Bunları yana 
yazacağız. 
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Ya:r.an: l•kenJ.,. F. SERTELLi No. 35 
Bağdadın o sırada birden bire düşman 
eline neden ve nasıl düştüğünü hükumet 

erkanı bile anlıyamamışb ! 
DerbaJ Tal!t p~ya akaeden 

meoıele, günler geçtikçe çatallaşı· 
yor, büyüy<>rdu. Baheddin Şakir 
Bey gibi, bu bAdise ile yakından 
alü:adar olanlar da vardı. Bunlaı
dan biri evkaf nazırı Hapi Beydi. 

Hayri Bey: 
·-Ben buna lnamruyorum, di· 

ywdu, ~ viki ile cidden bu bir 
rezalettir .. 

Ortada ft belllı:esin gözü önünde 
duran hakikati hiç kimR ink!r 
edeınlyoıdu. 

Nihayet, Hayri Bey de (J!nftr -
hmd) yazılı bir ft80DU p,ile gör. 
müştü. 

'Hayri Bey pek 8aklı o2anit pı 
noktada ~ duruııor 'ft bA
dWyi ,öyle !et.kik edlyordu: 

•- Almanlar, Türlı:iy~ &ön • 
derdi&leri ngorılarnı ve -*erl er-
711 nrıbeltjWmı.ıı üurine (En -
wrland) Jı:elimemni kendiliğinden 
.,-durup yazamazlar. Almanlar, 
miitte&Jeri bulunan Tlirlrlyenln 
siyaset ltıresini ft yahut W:er! 
dUıiplinlerlııi ve buna benzer ken
dilerince lüzumlu ve faydalı gör. 
dükleri ft'Ylıeri ~!er. 
Fakat, Tflrk de'Tietinin adile oy -
namalr bir k<ist•hlılı:tır. Bunu zan
netmEm iri, Almanlar Jı:<!Ddilik • 
leriDden :raıpmıf olsunlar. F.€er 
böyle iae, Almanyanın elinde o
yuncak o«iı* demektir!. 

Tallt peş& da m~l vaziyette 

~. 
Öyle ya.. Bütün dfuıyaruıı ('I'ür

Jı::iye) diye tanıdığı bir devletin a. 
eh iltimseye llOl'U.lınadan ve bilhassa 
bu devletin reyi ve rızası alın • 
madan, naaıl d~tirilebilirdi? 

Hem de bir ~ ismine iza -
fetle~ .. 

Bu, gül(inç olduğu kadar da acı 
bir heJı:ihtti, Taat paşa, En.er 
~ya .ordu: 

- Son gelen nıgonlann üzerin. 
deki yattalan gördünüz nW, pa -
f8lll7 

Eı:M!r P8f8 omuzlarını ınlkerek 
J.AluıydAne bir tavırla cevap verdi: 

- Hayır .. Görmedim. Ne var? 
- Vagonların ve askeri eşya • 

nın frzerlerine (Enverland) yaf • 
taları yapı.ştınlmış. 

- Eh .. Olur ya. AJmanlar bize 
bir cemile olsun diye, -dosthık ni
fllllesİ olmak üzere • böyle bir şey 
yazmış olabilirler. 

Enverin bundan haberi ohna • 
aydı, hiç fiiphe yok ki, böyle bir 
b.ldise karşı.sında a!allayacak, hiç 
olmaDa ufak ve tabii bir hayret 
eseri gösterecek ~ bunun .ebep
lerini ~acaktı. 

O, biç de böyle yapmadı. Tallt 
pafllyt dinl<'dikıen liOlll'a, başka 
bir mevzua geçti. 

Tallt, meseleyi lekrar lrurca • 
layınca, Enver hiddetle 80rdu: 

- Bunu, lçnnizden hoş gönn! • 
yenler mi var'!. 

Taıat birdenbire pşaladı: 
..:.. Y c:dt. Hoş görmek meselsi 

mevzuubahe değil. Falı:at; (Tür -
kiye) nin adı nasıl oluyor da kim
ı;eye aomıadan değiştirilcyor? el}. 

yenler var da. 
- K.immio bunlar 1 
Talit paşa ilköooe Hayri Beyin 

imnini vererek: 
- Malfun ya, d~ hazret böy

le §eYlere pclı. muar:z.dır. 

Enver, Hayrı Beyın adını duyun
ca, elini Ml.lıyarak güldü ; 

- Adam aen de. Hayrı Bey, yer 
baz ruhlu, geri kafalı bir adamdır. 
Şimdi onun keyfi için Almanlarla 
bozuşacak mıyız? 

Enver bu konuşmadan 80nra 
huylanmış olacak ki, bir mi>Jdet 
aonra, Alman karargahı umumi -
sine bu mesele hakkında bir tl!Z. 
kere yazdığını ve keyfiyet! "''ruş
turdu"'1nu (İttihat ve Terakki) 
merkezı ınnumİiine bıldirrne~e 
lüzum gör~tü. 

(Aıbm Var) 

Hakiki 
kumaş 

HOLSTİNA ... 
BOYALARI 

RemJeriıım &vlcal&de rm•lliii "" ~ 1to1ay ı.umaı.ıttı sa;yesincıe 
her f!'V Jr.ad.ını tanbn4an M"Ye eeve tı•1lan 1 Imattadır. Fiyatları ucuz. 
Orijinal ambaU.j palıellerde Atıımaıı:tadır. 
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Be:rotıunda. Yml Paar (11"• "'-J " ErmJo JMboüiı: Bak*• ıtye 

TÜRK 

~. 

KÖMÜR MADENLER 
ANONlU ŞIB \•~Tİ 

Şirlı:etlmiz Hlooedarlannm 2• Mart 1941 Pıu.artftl ıttnil -t 11 de Gelatada 
Kara Mustafa Pap ııokaiında H9 numanlı Ovakim:ran Hanında • üncü kAttA Şir
ketın İdare JıleTkezinde aJelide aırette YUl<ub<ıJacalı: Umumi l:l.e7et Jçtımaırıde ba
v bulunmaları de& olunur. 

RUZNAME 
ı >. - İdare Jı[ec!JaJ Baporwıun okumı>Mı; 
2.) - .Jılüralı:ıp Raporunun olı:unmalı; 
3), - U BınnclkAnun 1940 tarilılne alt BilAnço.,.. lt.tı11 zarar Hesabmm o'cun

mıw, mezldlr BilAnço ile KArü zarar Hooabının taadlld ve idare Jıleclioi izalar.ınuı 
lbnw; 

•>. - lMl Yılı için bir Müralı:ıp intihabı ve lalısisatmın ta,.ın1; 
M. - Ticaret KanW>unun 313 üncü madde! muclbın<e İdare Meclisi Azaları

llDl ceretı: kendi ve ıerelı: üçilncii. ııahıalar namlarına bluat veya bılvaaıta Şirt<.etle 
mwımele 1llıımam için kendilerine ~t verilmesi; 

6). - Şirket iflerinl tedvir için sureti ma!ını"3da memur edil~ -ılec<k 
ücreti tabtt nn nında İdare Meclisine sallbiyet verilmeıai. 

Gerelı: aaalt'len ve ıettkı;e vllaleteıı Umum! H~ lfUnü: edebilmek !çlıı 
a;....ıartam. en u :rtrmı hiae7e ınalllı: bulwunası ve lllme ll!lletlerint 15 Mart 1941 
Cumarteoi Cilnllne luıdar Şirketin İdare Merkezine ~dl etmeleri 11aımdır. 

Mal1 MHeese-eier tarafından verilen hiae ııcnellarinin ~vd.üni nAtılı: wsllı:ala:r 
.- ....eUeri mllamuıda 1ı:abu1 olunur. 

iDAD :aa;mlst 

l,_ıs_T_A_N_s_u_L_B_E_L_ı;:_n_ıv_E_s_ı_ı_LA_-N_L_A_R_ı_, 

1210,M 240.79 ÜskQdar ~p ı.ı.eı..ının tıemdid vt tamiri. 
1108,88 83,U Yalova - Buna ve Yalova - Karamiıcoel ;rolımdU! H .. 

7elanın kaldınlınası ve Menfez kan.ad duvarı tarnlrl. 
K~i! ~ell .. rl ile Hk. teminat miktruia.rı 7Ukarda yazılı işler, a,-rı a,yn açık 
lme7e konuimUJtur. Şor1nameleri Zabıt ve Muamei!t Müdürlüğti ltalemın-

ııorü!«ektlr. İh:ıle 10/3/941 Pa.zart .. ı günü .. at 14 de Daıml Encümende :ra
ın laeaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden 8 ~ 
evvet (Ü!.küdar Çöp İsk•tcsmın tamiri için Belediye Fen İşleri ve di*"' İf içın 
ViiAyet Nafıa l\!üdürluğüne) müraeaetla alacakları fenni ehliyet ve 941 7ılına 

Rit Tıcaret Odası veslkaiAriyle ibale günü muayyen saatte Daıml Encümende 
.bulwımalan. (13-43) 

Devlet Denizyo ları işletme U. Mü~ürlü·o ilanları 

- ----- '""' 

lstanbul DördUn
cü kra Memurlu-

lstanb~ 1 
cü icra 

DördUn-
Memurlu-

Oundan ğundan: 

Evvelce Koca Musta- 1 Evvelce Eyüpte İslam 
fa paşada Hacı piri bey mahallesinde Yu
caddesinde 2 No. lı suf Muhlis Paşa cad
evde mukim iken ha- desinde 9 numarada 
len adresi meçhul bu- mukim iken halen ad
lunan Mehmet'e resi meçhul bulunan 

Hazınei malıyeye izaieteıı ıs - Galip'e: 
Hazinei maliyeye ıza!eten İs -

tanbul maliye muhak~mat müdür
lüğu tarabndan Eyüp sulh hukuk 

1 TAKS TLE SA 1 TŞ 1 

• 
MARVIN Luxor ı 

15 sene gşrantHi 

1 
İırviı;re Presizyorı 

Radyoları aaatleri 

A E G Fmn • Süpürge ve z E THavagazi htt türlü elektriC 
Metleri Ocaklan 

OSMAN ŞAK AR ve Şki. 
1 

Galata, Bankalar Cad. 47-5!1. T~lefon: 41378 
- Beyazıt. "Üniversite Cad. 28 - Kadıköil iskel;. cad. 33-2 ' 

Erkek Daktilo Alınacak 

tanbul malıye muhakemat mü • 
dürlügü Laraf.ndan aleyhinizde Fa
tih bırincı sulh hukuk mahkeme
sınm 938/220 sayılı ilamına mü&
teniden 410 kuru~un 19/11/937 ta
ribind<'n JtıbaJ"en « 5 faiz ve %10 
ücreti vekaletle ve 170 kuruş ma
sarifi muhakeme ve masarifi ic
raıye He birlikte tahsili hakkında 
yapılan takip talebi üzerine yuka
rıdaki adresinize gönderilen icra 
emri adr~izin meçhul bulunma-
111 huezile bilatebliğ iade edil -
miş ve yaptırılan zabıta tahkika
tına göre de adresinizib bulun -
madı.ğ'ı anlaşılması üzerine İstan
bul icra hüimliğince ıcra emrinin 
on beş gün müddetle i.Wıcn teb
liğine karar verilıni§ olduğundan 
işbu müddet içinde mezkUr bor
cunuı.u ödemeniz aksi halde tetkik 
mercilnden veya temyiz ve yahut 
iadei muhakeme yolile ait olduğu 
mahkemeden icranın geri bıra -
kıldığına dair bir karar getirme
dikçe haklı.mu.da cebri icra yapı
lacağı ve yine bu müddet içinde 
mal beyanında bulınımaınız aksi 
halde hatıisle tazyilı: edileceğiniz 
hakikate muhalif beyanda bulun
duğunuz takdirde hapisle cezilan
dınlacağınız icra emri tebliği ma
kamına kalın olmak üzere ilin 

mahkemesinin 938/62 •a) lı ıliı - Zonguldak"' taır.di.rı klVJD" miımesıilllij!inde çalışn > ·• imtihanda l""ll'tt--1 
mın:ı müsteniden aleyhinıı.de 300 ceklen mu•'B!faıuy•~ ıöre 80 - 120 lira maaı verilmek Oıere dört erkek dakUlo 
kuru<:ıın 15 eyJ(il 937 Larihindcn ac.nacoktır. Harcırah ve ibatel•ri medab' mllm...ulilı:çe temin edJe.-..>klir. Talıp
itibaren %5 faiz ve %5 ücreti ve- lecin 24ış,.bat/1941 Pllz:ırtesı ııünü aaat 10 da G>latııda :ren! Yolcu Balonunun 

olunur. 941/1952 

lstanbul Dördüncü 
icra 
dan: 

emurluğ~n-

:~!~~:;::~;:"i~: ;::~~:~e:;s~ı~ 1 ilciınE~~ğİi Kömürleri İşletmesi İhrakiye ve 
hakkında yapılan takip talebi ü- K k S 
zerine yukarıdaki adresinize gön. o ervisine 
derilen i<'ra emri adrı.-.ini1.in meç
hul bulunması has~bile bHatebli.ğ 
iade edilm~ ve yaptırılan zabıta 
tahkikatına gör" de adresinizin 
meçhul oldugu anlaşılması üzeri
ne İstanbul ıcra hakirnliğı tara -
tından ıcra emrınin on beş gün 
müddetle Hanen tebliğine karar 
verihn~ olduğundan tarihi ilan
dan itibaren me:ı:l<iır borcu öde
meniz abı halde ~t.ltik merciin -
den veya temyiz veya iadei muha
Jı:em.e yolile ait olduğu mahkeme
den icranın geri bırakıldığına dair 
bir karar getirmeniz lazımdır. Ak:
ııi halde hakkınızda cebri icra ya
pılacağı ve yine bu müddet içinde 
mal beyanında bulunmanız aksi 
halde hapisle tazyik ohınacağınız 
ve hakikate muhalif beyanda bu
lundıığunuz takdirde hapisle ce
%81a.nacağınız icra emri tebliği ma
kamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 941/1776 

lstanbul dördün-
cü icra memurlu· 
ğundan 

Evvelce Eyüp Defter
darda 3 numaralı kah
vede iken halen ad
resi meçhul bulunan 
Kemal'e 

mtlrcaatla lntibanda haı:ır bulwunaluı ilhı olunlll'. 
1 - Nü!"" tnkeresi. 
2 - Hizrnet boneervisleri. (1318) 

Devlet Oeıniryolları ve Limanları isletme U. İdaresi İlanları 
Muhammen bedeli < 1830) lira olan 7 adet 8 - 10 kıloıram ~arpıtlılt oeyyar 

7tlltsek tazyık a..etiieu cihazı C21.3.ı941) Cuma günü &aat (15) on beşte Haydarpa
pda Ger binası <;lahilindek.i korni.o;yon tarfından lrapalı ı.arl U!uliyre •bn alına
caktır. 

Bu ife girmek utıyenlerin (362) lira (25) kuruf]uk muvakkaı temmat, kanu
nun tayin e-ttiği vf'sıkalarla birlikte tekliflerini muhtevi zarflarını aynl &ün saat 
(14) on dörde kadril' Koınisyon Reislijine vermeleri llıı:tmdır. 

Bu ile aıt şart.nameler Komisyondan panwz ola.ralı: dağı!ı~ladır. (12211) 

* Muhammen ~elı 20125 (Ylrml bin ;rüZ ;rirml beş) ııra olan (2500) adet 
muşamba paroo't.ı ıie 500 adet pantalon 3/3/1941 Pıu.artesl &Unu ... ı 15,30 da Juı
pab zarf usulu iln Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe lli=•k ınıyenlerin 1509,37 (Bin beş yüz dokuz lira otuz yedi) lru· 
nış liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği \•esi.katan ve teklit1tti ay
ni &ün saat 14,30 3 kadar Komi.,.on Relslili.ne vermeleri !Azım<lır. 

Şartııa.meler parnsız olarak Ankara.da Malzeme daires;nden. Haydarpaşa.da Te
oellüm ve Sevk Şefliğinden d•tıtılacaktır. (1118) 

Kadıköy Sulh Birinci Hukuk Hakimliğinden : 
D. D. Yolları Haydarpaşa silosunda bulunan Ziraat Bankaı;ı ve 

İstanbul toprak mahsulleri ofisine ait olup pamuk yağı ·bulaştığı beyan 
edilen (30474) kilo buğday açık arttırma ile müzayedeye konmuştur. 
Pamulı: yağı bulaşmış vaziyeti!e beher kilo buğdaya yedi buçuk kuruş 
kıymet takdir edilmiştir. Arttırmaya iştirak edecek olanların muham • 
men satış bedelinin baliğ bulunduğu 2503 liranın yüzde yedi buçuğu nis
betinde pey akçeleri vermeleri veya Milli bir bankanın teminat mektu
bunu göstermeleri lazımdır. Telllli ye bedeli olan yüzde iki buçuk Jnı. 
ruş müşterisine aittir. Birinci açık arttırma 4/3/941 salı günü saat 14 
den 16 ·ya kadar D. D. Yolları Haydarpa.o;a silosunda yapılacaktır. Art
tırmada muhammen kıymetin % 75 ini bulmadığı takdirde en çok art
tıranın taahhüdü baki kalmak üzere 7 gün daha uzatılarak ıkinci art
tırma 11/3/941 salı günü saat 14 den 16 ya kadar yapılacak ve en 
çok arttırana kat'i ihalesi icra edilecektir. Keyfiyet bilinmek: üzere 
ila nolunur. T. 94<>/31 

İstanbul 2 inci İcra 
dairesinden : 

Arif ile. Ayşenln malı olup Ab- 1 
dullaha . ipotek .. gösterH~n 10,46 1 
gayrisafi ve 9 rusuro tonilato ve ı 
içinde 24 beygir kuvvetinde >:;u • 
nanistarun Velcıs Ak5eloıs fahri -
kası mamuliil.ndan bir motörü ve 
eski flok, yelken iki demir zincir 
ve bir u·gat ve yelken armasını 

muh tcvi ve tamaniına iki bin bra 
kıymet takdir edilen Keresteci • 
lerde bağlı Ramazan Bahri na • 
mındaki motör açı.k arttır1?'1" ile 
satılacaktır 

lstanbul Asliye 4üncü 
hukuk hakimliğinden: 

Hazine avukatı Nüzhet Erk tara
fından Fatihte Hırkaişerifte 2 No. 
da Şad kaptanı İhsan ve saire a
leyhlerine açılan davanın yap,lan 
muhakemesi sırasında müddeia -
leyh İhsanın adresine gönderilen 
davetiyede mezklır adresi terket
tiğınden bahisle biliıteblığ iade e
dildiğinen mahkemece ilanen teb
ligat yapılmasına karar verildiği 
halde yine :mahkemede h1121r bu
hmmadığından bu defa İhsan hak
kında giyaben muhakemenin ic -
rasına ve gıyap kararııun da ila
nen tebliğ ettirilmesine ve bu bap
ta bir ay mühlet verilmesine mah
kemece karar verilmiş olduğundan 
bermucibi karar muhakemenin 

lstanbul 
cü icra 
ğundan 

Dördü it 
MemurhJ· 

Evvelce Kasımpaşa 

da Hacıferhat mahal 
lesinde Çıkmaz Çeş 
me sokağında 12 sa· 
yılı hanede muki~ 
iken halen adresi 
meçhul bulunan 
tice'ye 

Ha· 

Hazinei ma:,yeye ı1afeten İ 
bul maliye muhakemat mud..:rl 
taraf,ndan ödünç a!dığır.:a pa 
ödemediğinızdcn od!inç para 
dığınız tarihten 21 tcşr!rısar. 9 
tarihine kadar resülmal üzer ~ 
bilh _ ap ceman 127 lira 33 k 
bor<"unuz için merhun bulunJ 
Kas a acln Hacıferhat maha 
lesind 16/16 mükvrer sa,·ılı f'~ 
men.kulünüzün oaraya çcvrılın 
talep edilmiş ve tanzım edilıp ıı 
mınıza gönderilen rehnin para>' 
çevrilmesi yolundakı ödeme eınr 
adresinizin meçhu bulunması • 
şeb ile blliı tebliğ iac! edim,. 
ilanen tebligat kararı iızerine ııl' 
nen tebliğ edilmiş, ve bu kere rnel 
l.ur gayri menkulünüze 2280 sa 
yılı kanun hükümlerine tevfikaD 
7/10/940 tarihinde yapılan vaz'ı 
ve takdiri kıym<'tte mezkı'.ır ma ' 
halle (Üç yüz yirmi ıki) lira kıY' 
met konulmuş olduğundan ve bO 
Jı:ere 1staı>bul icra hakiımliğince ıOI 
ihbarının ilıiner t!"bliğine karat 
verilmiş olduğundan tarihi !13.P' 
dan itibaren ıcra ve iflas kanu 
nunun 102 inci maddesine tevfik" 
takdiri kıymet içın ırnahallindt 
tutulan zabıt varak sında ha 
bulunmadığınız-lan işbu ili\nıD 
neşrınden itibaren m~zkür kand• 
nun 103 üncti maddcsıne tevfıka~ 
bir ay içinde zabıt varaka~ını tel' 
kik ve bir diyeccgınız varsa soY' 
lemeniz ılanen tebliğ olunur 

941/1961 

İs tan bul Dördüncii 
İcra Memurluğundafl 
Bır borçtan dolayı mahcuz CJ! " 

paraya çevriilmesiııc karar ycrıle~ 
muhtelll eb'atta cam 25/2/1941 

1 rilılne mü dıf pazar ı g n ı 

9 dan itibaren Galatada Tili el c ıl> 
desinde 40 numaralı camcı c lt • 
Unında açık arttırma sureti.le sa· 
tılacaktır. 

Birinci arttırmada muhamıneıı 
luymetinin yüzd yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde ikinci arttırJ!l1 

28/2/941 tarıhinc müsadif cı.rııs 
günü ayni saat ve mahalde icra e
dileceğinden talip olanların ye\'Jll' 
mezkurda mahallinde hazır buıu· 
nacak memuruna müracaatları iliıD 
olunur. 194-0/2253 ------· 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERA'l'I 

cAlümınyum halıtalarını plak • 
la tırma usulü. hııkkındaki iht r• 
için İktısat \'ekaletındcn alınm ı 
olan 7 şubat 1939 tarih ve 2666 No. 
lu ihtira beratının htiva ettiğ' ı U• 

kuk bu kerre başkasına devir ve
yahut icadı Türki ·ede mevkii fiı11 

koymak için salfü iyet verileceği 
tekli! edilmekte olmakla bu hususi 
fazla malii.mat edinmek istiyen • 
!erin Galatada, Aslan Han 5 ;ıci 
kat 1 - 3 numaralara muracaat ~y· 
lemeleri ilan olunur . 

Evvelce Y enikapıda 
Mesih paşa mahalle
sinde Hayriye tüccar 
sokağında 5 No. da 
mukim iken 
adresi meçhul 
nan Hasan'a 

halen 
bulu· 

Hazinei maliyeye izafeten lı -
tanbul maliye muhakemat mü • 
dürlüğii tarafından aleyhinizde E
yüp Sulh Hukuk mahkemesinin 
938/63 sayılı iHimına müsteniden 
yapılan takıp talebi üzerine tan
zim edilip yukarıdaki adresinize 
gönderilen icra emri adresinizin 
meçhul bulunması hasebile bila 
tebliğ iade edilmiş -ve zabıtaca da 
yapılan tahkikatta adresiniz bu • 
lunamaml§ olduğundan İstanbul 
icra hakimliğince icra emrinin on 
beş gün müddetle ilanen tebliğine 
karar verilmiş oldugundan işbu 
il.8nm tarihi neşrinden itibaren 
mezkur müddl't icinde işbu bor -
cunuzu ödemeniz nkııi halde tetkik 
:rnerciinden veya temyiz veya iadei 
muhakeme yolile ait olduğu mah
kemeden icranın geri bırakıldığına 
dair bir karar gelirmed ikce hak • 
kınızda cebri icra yapılacağı ve 
yine -bu müddet içinde mal beya
nında bulunmadığınız takdirde ha
pisle tazyik olunacağınız, hakika
te muhalif bevanda bulunduğunuz 
takdirde hapWe cezalandırılacağı
nız icra emri tebliği makamına ka
im olmak üzere il.in olunur. 

Bu gayrimenkule ait şart.name 
6/3/941 tarihinden itibaren herke
sin görebilmesi için icra divanha
nesine asılı bulundurulacak ve bi
rinci arttırma 17/3/941 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 10 dan 
12 ye kadar İstanbul ikinci icra da
iresinde yapılacak ve muhammen 
kıymetinin % 75 ni bulduğu tak
dirde ihale edilecektir. O gün böy
le bir bedel elde edilıneue arttır
ma on gün temdit olunara.lt ikinci 
arttm:nası 27 /3/941 tarihine ıı:ıü
sad.!f perşembe günü ayni mahal 
ve saatte icra olunarak en çok art
tıranın üstünde brrakılacaktır. 

muallAk bulunduğu 27/3/lMl saat 1------------

Hazinei maliyeye izafetle 1a • 
tanbul maliye muhakemat müdür
lüğü tarafından aleyhinizde Fatih 
Birinci Sulh Hukuk mahkemesi • 
nin 937 /843 sayılı ilanına müste • 
niden yapılan takip talebi üzerine 
yukarıdaki ad\'esin!ze gönderilen 
icra emri biU tebliğ iade edilmiş 
ve yapılan zabıta tahkikatına na • 
zaran adresinizin ~çlıul bulun • 
duğu anlaşılması üzerine İstanbul 
icra hakimliğince icra emrinin 
yirmi gün müddetle ilanen tebli -
ğine karar verilmiş olduğundan 
işbu ilinın tarihi neşrinden itiba
ren mezkur gün içinde borcunu • 
zu ödemeniz aksi halde tetkik mer. 
ciinden veya temyiz veyahut iadei 
muhakeme yolile ait olduğu mah· 
kemeden icranın geri bırakıldığı
na dair bir karar getirmedikçe 
hakkınızda cebri icra yapılacağı 
ve yine bu müddet içinde mal be
yanında bulunmanız aksi halde 

·hapisle tazyik edileceğiniz haki -
kate muhalif beyanda bulundu -
ğunuz takdirde hapisle cezalandı -

941/1770 

De§lrmenclUk Sebat 
Türk Anonim Şirketi 
B11se11arıaruıa UAn 

Ticaret Xanımunun 361 inci ve da
hili ıı!ıamnamemlzin •7 w 48 ci mad
deleri mucibince Deiirmencilik Sebat 
Tütlt Anonim Şirltetmln Umum! Hey
etini uağıda yaı:ıiı ınaddeierl müza
kere etmek üzere Jşb11 :Martm 21 nc:l 
Cuma &ünü saat Onda Şirketin Beşik
\ııştaki Merkezinde adiym toplan~ 
davet eylem. 

RUZNAME: 

1 - 1940 - BilAnço ve Ur "" 
zarar hesabının tudild ile İdare Mec
ıı.; &za]arınm lbra11, 

2 - Hl •enesi için bir muıııkıbm 
intihabı ve Ucrelinin tAıoblti, 

8 - Çikan idare Mec:llııi Azası ;JUi
ne Aza intihabı, 

4 - İdare Meclla! balarına verile
cek huzur haJı:kınm tayini, 

5 - Sirketle yap•cakl•n muamellt 
blıkkında Ticaret Kanununun 313 ncil 
madesine göre İdare Mecl.is!ne müsaa
de verilmesi,, 

İhale pulu ve tescil masrafı ~ 
Wiye, birlkın.ış vergi ve rüwn ile 
dalliliye borçluya aittir. 

14 e talik edilmiş olduğundan yu.. . 
Jı:arıda adresi y aztlı milddeialey he 
yazılı gün ve saatte mahkemeye 
geldiği ve bir bir vekil gönderme
diği takdirde gıyabında muhake
meye devam olunacağı ve bu bap
taki davetiyenin de mahkeme du
var.ına u.ılmış olduğu ilan olunur. 

938/13379 

Sultanahmet 1 inci 
Sulh Hukuk Hi • 
kimliğinden : 

i.-ı Aally~ D<ırdiincli Tıcartf 
lıbhkemMlnden: 

Yetvarl Fındıklıy:ın v kılı vuJcal 
Vahram Tenek,l'an tarafından koşid.6 
ve muhatabı bulunan İ ' nbul Zirpai 
Biıl..nkaııının Garabet Bcıyoı ıyan ve }la"" 
yık Çilıngiryan namına ve Emrü )la• 
vr.lelerıne verBw 10313/619919 numa .. 
ralı \'e 25/6/940 tarihli 219 !ıra 55 kll" 
nışluk bir kıt'a çeke ciro "larik,ie !>A• 
mıli bulunan milekkilı Yertvo:ırt r• "' 
d..ı.klıyan tarafından zayi olund;.ığurt" 

dan bahi•Je Jptaline karar verilmesi 
talep ediimlş olmak.la Ticaret Kanu• 
nunun 638 inci mad1 ıne U-'\ fiJU&JI 
mn tarihinden itibaı-.n •s gun z;.rlın' 
d• lbraı edilmedil:I takdirde lptalıı .. 
.lı:ar.ır verileceği ll!ın olwıur. 121451 

DEVREDİLEÇEK İlITİR..-'\ BERA11 

.Madeni bilok dökumü usulü ./f 
tertibatı> hakkında]tj ihtıra ıç:ıı 
!ktısat Vekaletinden alınmış olaıı 
7 şubnt 1939 la ih V 2664 • O· 

lu ihtira beratının ihtiva ettıği 
hukuk bu kerre başkasına devit 
veyahut icadı Türkiyede mevkii 
fiile koymak için sal5hıyet verile
ceği teklif edil ek1e olmakla bil 
hususa fazla malumat cdirurek ır 
tiycnlerin Galatada Aslan ali 
5 ine, ka• 1 - 3 numara ara müra• 
caat eyieııeleri nan olunur. 

UD YA TARiFESi 
22 Şubat eumarı .. ı gı.nO: den ltıba...., M•Jd>rı;ya ha\llna esk tarl!e 

al _.ıarıa Mr ıtilı:ı posta y;ıııılacaktır. (135ll 
1 

rılacağınız icra em."i tebliği maka· 
ve 7.. 1'"'ına kaim olmak üzere ilan olu-

'lur. 941.11762 

HisBedarlann ~ oenetler!nln Ti
caret Kanununun 371 ncl mar:!desi mu
cibince toplantı ıununden en az bir 
halta evvel Şirkete tevdi etmeleri 11-
:uındır. 

. iDAU MECJjııt 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların motör üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialannı evrakı müs
bitelerile 15 gün içinde icra daire
ıine bildirmeleri aksi takdirde sicil· 
de mukayyet olınıyan hakların sa· 
tı.ş bedelinin paylaşınasından ha• 
riç bıralclacağı ve talip olanlarm 
kıymeti muhammeneSi.n.in % 7,5 
nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir banka teminat meJı:tu!>u ibra:z 

etmeleri, fazla maKımat ahnak is
tiyenlerin her :ı:aman '39/278 mı -
mara ile dairesine müracaat ede
bilecekleri ve arttırmaya Ştirak 

edenlerin bütün evrakı okuyup 
mündericatına vukuf peyda ve 
fartnameyi kabul etmiş ııddoluna
cakları ilin olunıa'. 

Hazine! mali~ namına t.tan • 
bul muhııkemat müdürlüğü tara· 
fından Beyazıtta Mithalpaşa cad· 
desinde 172/2 numarada Hamdi 
KÜa Hasan aleyhine açılan 142 
nwıı.aral.ı avans ilmüha berile ı.kı 
nüfus ailesi için aldığı 47 lira 9 Jı:u
ruşu mahsup ettirmediğinden tah· 
8ili davasının aon d~ bu • 
lunan 14/6/!14() tarihinde mezldlr 
meb!Ağ ile birlikte faiz; ücreti ve. 
ldlet ve masarifi muhakemenin 
müddeialeyhe tahmiline karar ve
rilmiı;tir. ~ tebliğinden itiba -
ren sekiz gün zarfında itiraz et· 
medilliniz takdirde hükmün kesbi 
kat'iyyet edeceği tebliğ makamı • 
na kaim cılmik ilse UAn olunur. 

IM0;'1l& 

Sahlp ve smuharrlri: Elem İzzet Beni" 
Netri;rat Dlnlr.Uiril: Cevdet Karabilı;lıl 
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