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BN SON TBLGBAFLABI VE BABEBLEBI VEBIN AKIAM GAIBTESI 

• 
lngiliz Harı-
cige Nazırı 
Ankarada 

BaJ Eden " Slr J~ 
Dill'ia Ankar•J• ıelıt
Mri ıimdiye kadar oldr 
iu sibi ıimdideu ~ 
da Ba)kaalar " Yakın 
Şark wlluımı aaihyacak 
bir fikir teatNIDin ft. 

laatb banket mübadet. 
eİDİll mihrakhtuu ifa .. 
clecektir· iki milttefik 
...... tia ı. ltakmıclaa 
yaziyeti aalilıİJ'etle s&a
den pçirmclerinin , .. 
lıın fayclalanm iatihaal 
edecejimia tabiidir-

r-: ETEM iZZET BENiCE; 

Jı«ıfıkatiıule İmparatorlu <* ı 
aelkıırmAJ &ıkanı Gea..zal SU 
AGD ı>ıll bulıuıdup halde, JilJ+ '. 
ıra ıelcıa İJı&ılia Hariciye .NllA" •1 Eılu, bıa ubahl.aa itibaı- I 
TIUk biüdimetiıWı mı••firi elarall · 

Aakarada buJwuıyor. 
Avrıapa laarbiaiıı yeDi iılkitaf· 

lara ubne olmak üzere bulun • 
fttıı bıı biti aııwda, incilteı:enill 
lııal •• ialikbalinde büyük rey ve 
iaisiyati• sahibi ik rücliiıı hükil· 
met merkezim.isi Ye ricaliıııiai si-

ingiliz Hariciye Nazırı ve enel Kurm y 
Başkanı Bu Sa ah n araya Geldiler 

istasyonda ve Sokaklarda Büyük Tezahürat, ''Yaşa,, Sesleri
Bugün Hariciye Vekaletinde ve Gl. Kurmayda Temas ve Ziyaretler 

MahkOmve TramYay u. llldlrtl Da Saball 8eldl 

mevkuflar Aktarmalı Biletler 
Ayn iki ceza evinde 

bulundurulacaklar ve yeni fiat tarifesi 
10 Martta başlıyor eeıırımı.. plcllilnl JUC!ılmm Ad

ll;ye VaAleU Caa ve Tevlııf !,ıeri U
m""' Müdilrll B. 6akJp Gürkan İstan
bul w tlıktldu Cuaevlerindekl ıet
lrlkleriııe 4..,,.,. dmekledır • 

... ö=~~!ı'\!9:.ı:;ıa~ 1Aktarınal. ı seyahat Ücretleri 11 ve 
-• ltiba17Ue lıabul edllmlftlr. Fakat 7 5 k 1 k b" 0 

~=e::::cı~:~:=a!~- , uruş o ara tes ıt edıldi 
metlekl loııaııbul Tevilli ve Ceuevm- Bir müddetienberi Ankarada -;--------------
de 1a1ruıı mevkuflann bulundurulma- M h} " t k h 
11, ınablrfunlann ise aaclece tı.kudar bulunaıı Elektrik, Tramvay ve Tü. a U a V e 
C-vmde bulunmalan kararlaııınl- ne! İdareleri Umum M!idürü Hulki 
m.,u.- Bu Jıarar tedricen tatbılt olu- Erem bu sabah §Chrimize dönrnüı- t • k" k 
nacak;.... Halen SulUınahmetıekl Tev· tür. sa an } } uru 
lıJf ve Ceuevlnde 800, tlsküdan!a lse 

7ııret etmeleri; hiç ıüpbe 7cılı: ki, • 
IMiyiik ehemmiyeti Ye llWIA1' ) 

tl Yeni tramvay ücret tarifesi a· k h • t t ld 300 mahl<.ünı ve mevkul vardır. e- a vecı u u u 
ride tlsküdar Ce.uıevim bır paVJon da !!kadarlar tarafından tasdik edil-
lllve edilerek ııenııletıleccklir. m lştır. Tarife 10 marttan itibaren 

lıaizdlr, 1 ---<>--- - tatbika baı;lanacaktır. Yeni tariie 

3 feci• o•• ı Ü m ilP kıt'a farkı kalkrnaktııdır. Bir 
yolru nere ·e kadar giderse gitsin. 

Piyasada mahltt 
kalaveıer çoOabyor i 

Şıı anlarda, llatiulal biltiln •w.
,. ıueteJerl •• radyolmn lıa 
a:iı8fttin hedef ve mana•ıaı tahlil 
~ tehir etmekle mep hıılWI· \ 
-.ı.ta.iuıar. Bu tahliller •• tel· 1 
ıılrler lfiaıle lıakibte temaı edea- • 
)er olaltileceii ıibi; tam ut •• 
•11tırı wıttewı.. yürütebilecel 

elanlara da ruleaaeelıtlr. ÇtlaH. 
... ....,. .. barlılaln cebe elcluP, ,... 
al ı.ı.ı,.r aaO.elUJ tlMrin<leld 
tahainler lehde Yeye aleylıte; 
....... .,.,. 7ulıf hükilmler '"" 
111-iu; mlltahalu 7'lrfitlilme
ıılae Dlilsaitttr. 

Ritlv Ye M-linl; IOB autııJı· 
lerı ile eep1ıe, mahal ye meUn 
ta7le etlnelı.iatn, Jılltiln •ıınp 
Pıdlletlerine lı:erku ve ıüphe vere
eelt tebılitJene bulunmıq, Jıaha -
na • lı:aab ve aorlu mnharebe • 
ler. fırsat vereeetJai ve lınaa lıa
•lndıUaruu talıarh ettirmlf
lmlir. x--. laıırlıe•ecekkrf. 
............. aı, Şarlıl Alı:deaı.M 
mi, lılttin Akd bda mi, Garpta 
... Şimal •=Wde mi, BrltaQa 

edalenıoıla ... ~ -...... ,. 
Bıaana lf'Hlr lı:l, 't'UIJet law 

thlll, ...... veya yenlıı tefıılnı 
.....ıtllr, .Uyorm. eııı.-. Türk· 
hlpr tlekJlrea70111111DD illlUll-

11& ıratmeıı, Almanyanııı Bulıa • 
rbtan 70Ju ile, Seliııik Ye Ywıe

abta• mllteveccih bir taama 
llıearladıtı ba"ıııdaki JıaberleriD 
erdmın lı:esilmemesi de ba nevi 
bhmln, tefsir, mtltalealar bakı • 
aından en bıı,.tilı: pa)'l alacakh.r. 

llakilı:atte, her tilrlil merak, te
-iis, tefsir ,,. tahm.inin yeri ol· 
aamalı: prektir. Vasiyet, nonnal 
Ye ayıbnıhr: Türkiye, lnıillere ile 
ittifak haliriedir. Bu iltilak bll
ıtbı meuıedatı ile, laiçbir devlete 
1ıarp ..ı. tearrua ve tecavilz eme
li Jlitmiyen, Jııjitila hüriyetile te
tafüi, menfaat mliliıhenlaruadu 
w besaplanıulen mtıcenel, çer· 
pvelediii ve Jıantl.,.dadıtı .. 
lıalerda aulbu ve snlhna muhal•· 
usw pye ediaen ve ba.rbiD llÇ· 

nmasına, yayılmuana minililı: 
eden bir iUifalı:tır. Nitekim, Av • 
nırn harbinin on sekizinci eyma 
plinmit oldulu halde, Balkanlar
'9 ve Yalı:ııı şarkta ıulbun mah· 

(JleTMD> 1 lad 8a7fMa) 

ve 4 kaza ! İkinci mevk:~~:·, ı:n:!:.::; (Y•zı.'11 Betine! Sa1"'4a) 

{Ortada~ sayıa mısaflrimlıı lnciliı Hariciye Nazın ~enin Mısın ziyareti esııa,.nda a ınrııı~ 

1 • hriaMe (seiU) bsiltn eaiıı ![ahire sefiri Sir Mil Luılpıon, (IOlıla) AnıeJıleruı kumaııclaıu 
,a- , .. ., .... 

/ngiliz Hariciye Nazırını, Harici
ye Vekilimiz bizzat . karşıladı; 
Gneneralı de genel Kurmay ikin

• • • • i s tik bal etti cı reısımız 

.ADkere 211 (Husud muhabiri • 1 
aı1z Adil Akyay'dan telefonla) -
tııgiltere Hariciye Nazın Mister 
Eden ve İngiliz İmparatorluğu Ge
nel Kurmay Başkanı Sir Jon Dıl 
bu sabah saat tam on buçukta hu. 
ııuııl trenle Ankaraya gelmişlerdir. 
İltasyon Tilrl< • İngıliz bayrak • 

larile donamnıt. bir ~skeıi ihtiram 
Jı-,t•ası mevki almış, İstasyon ve 
civarı binlerce hallı: tarafından do:
durulmuştu. 

Saat onu çeyrek g~ Haric!ye 
Vekilimiz Şükrü Saracoğlu, Büyük 
Erkaıııharbiye İkinci Reisi Gene
ral Asım Gündüz, Hariciye Umu:n! 
kltibi NUill•" Menemenciollu, Ha-

riclye erltim, İngiliz, Yunan, Pl • ı alkıılayan lıa1h, bQyilk bir bep
lonye elçileri ve matbuat mümes- ,etle, ba'1 ile ııel~'."1~yordu:. E~ 
ııilleri istasyona gelmiş bulunu • önce Hariciye Vt'kilimu Şülaü 

1 d 
Saneoğlu Nannn elini sıktı ve 

yor ar '- · · e· (..,,., idiniz ) eledi. 
Hususi tren on bu;-vkta Gıre kendısın • ~. ~ -

girdi. Bay Eden tı-en >n sahanlı • Bunu takib'!n lkı taraf ensınde 
tında duruyordu. Arlta•ında lA • ta):dlm merasimi yapı 1dı ve Tilrk· 
cl\·ut bir elbiae vardı. Kravat ve İngiliz ır. a11lan tazimi dinlendi. 
ıapkası, 1nciliz Hariciye Nazırının Bunu mütealnp Bay Edı:.n askeri 
meşhur olan eiylın tarzın. ve iık· ihtiram kıt'asını: 

1 .lı A - Merhaba asker .• 
•,:na uygun olarak alyahtı. Çok Hitabile leftit etti n: 
~utebeWrn ve nq'eli idi. Trenden _ Sağ oL 
ıncrken halkın: J•uubeletıl ile brşı1=dı. Bu 

YaJis . Var ol!. enda dahi mlllfomadiyeo: 
Nıdaıan etrafı rınlatıyordu . E.. - Yaşa.. Ya.-!. 

den l<e elisin! coşkun tezahüratla <~ ı lııel llalf ... > 

Bir işçi ile iki çocuk 
öldü, bir amele kadı
nın da kolu kırıldı 

Kandillide illıele ulıesıncle 1 
numarah evde otuıran mlitekalt 
kaymakam B. Refıl< ÖZbekin evin
de m !safir bulunan Teldrdalh 
Mehmet kızı 12 yapnda • A sel 
Güler dolabın Ozerhıdekl bağ ma· 
keaın almalı: 18terlı:en yere d:it • 
müş ve ayağı burkularak Hllydar
paşa heatanaclnde \ed.aviye pnde
rilml§tir. 

(Yaıaı 5 inci saDaf ... ) 

\1941 Mali bütçe· 
ı si için hazırlıklar 
bitmek üzeredir 

lılyllaa llartul D 
glDI llecUU ., .. 

r ı ı 111 lf olacü 
Ankaradan bildirildiğine göre 

1941 mali yılı bütçesi hanrlıklan 
bilmek üzeredir. Bugünlerde katı 

,eklini ~k olan yeni bütçe tt 
muvuenei umumiye kanunu hlyi. 
ha ı m.. ın ilk günü Büyük Millet 

Balkanlarda 
üç ihtimalden 
bahsediliyor 

Buulanrdan biri de ln
gilizlerin Selaniğ! 

kuvvet ihraç etmesidir 

Türkiye hare
ket serbestisi 
ni mulıaft:za 

etmektedir 
Londre aebefill, Ro~ 

toplPllllllf olan AlJDaD eakerle • 
rini.n Tunayı ıreçmek lfiıı bir 
.... ta baktıkları lı: ... atinJa 
bulwamelıtadır. A-ılola ajaa • 
llDlD Loıadradea ehp veNltf -
ıamata pre, lıu ı.-ta lılttla 
tdenilata nnncıye lı:aclar btt· 
f"J dlişilııülmilfltir. Alman ordu
AlllDD flmdiye kadar nedea ha· 
relı:ete ~mediii fliyle mtitalee 
edilmektedir. Çllnkll Almenlar 
iki mesJaal lı:arywHe lııahuaa • 

BALKANLAl!D A il• 

VAZiYETF. 
UMIJllJ JdJI aımş 
7erlar: BnııJu .. Yııs-lav7a • 
.,. ve TiidUyeaia • 7.,ıacelı • 
larıdır. 

Loadraya ciı'e, A'•·n•••, 
Türk • Bulpr paktuu azami .... 
recede lı:e11di lehlerine latbmııre 
flllıtmJflıırılır. Alır.anlara tıöre 
ise, bu pakt Tilrkiyeala niyt'tleri 
hakkında mevc11t olan teretldil
dii izale etmiştir. Almu)a, Tllr
kiyealn bu enlaflllll mıu:ilılııce 

hadutlenna tceari: nlı:! olma -
Elı:ça harbetmiy celine ve Al • 
manian Bul;:aristudr. aerhest 
1tar•h•niz-e bal Jaglge=ekte.. .... 
Loaıln matbuab p aolıtayı 

tasrila e4i7orlar: aTlkklra Hari
ciye Vekili, - Jıe,.aaatıatla 
Tilrk!ye9ia emai7et Mbauutla 
yapalacalı: ecnebi fe;ıliyetlere ye
lıencı lı:al 11UJllftlf1111 tasrih et -
mittir. Bu lteyanat Loaılnde 

memauiyetle lı:erfllaıa11111tır. 
Lcnıdre malafll1eri baaıa, Tftr. 

lrlyenia muahedelerle ılrit ili 
taalıh1tlrre sadık kalmalı: btısa· 
ınnıdaki lı:arannın k17metll lıir 
lfaılai olarak telikkl etnıelı:tadll'. 

(-·-~ 

AFRIKADA 1 Elektrik idaresi 
artık ita/yan · caemi memur mu 

Meclısire verilecektir. 1 
Yer.i bütçede milll müdafaa hlz- ;;;;;;;;;;;;-.;-;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;iiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.....;9 

tayyaresi de k l I ? 
kalmadı u a ıyor. 

metieıi içın icabeden taiısisata mü· 
him bir ver verildiği anla~ılmalı: -
tadır . Son aylardaki tahsi'Atın 

mernnunıyet verici şekilde devam 
ettiği ve ge<.'ell ııenelı:i bütçeci. tah
min edil~n varidat miktarını bul. 
duğu görülmekt.clir. 

'imdiye lladar 
1 
ıooo de• lazıa 
ltaıyaa tanarell 
dlflrlldl 

Londra, 28 (A.A.) - Hava Na-
ıın Senkler dün söylediği bir nu-

1 

utta deniUltı cemUerı ıı..ımne 
J'&Ptİ.an hava bOcumıa~ın mu .. 
vattıı kıyetlıırl<!n bab>eımııUr. 

Nam bun.Un sonnı. Malta , 
hailunU:. Alman tayyarelerinin 

ı hücumların• karşı gösterdiği mu· 
ı.avem<tl methü ten• etınlt ve llç 

(l)enllll' • bıcıl .,., .... , 

idare .k.... ti . t tk .k 'ASIIEB alziLB il şı age erı e ı CEPHELER • 
etmemekle de itham ediliyor ' 
YeşUclirekle Molataı Hanında 4 nu

marada torap imaUıthanesl aahibi B. 
Osman ıu pyanı dlldtal fil<A:1eU. bu· 
lwunu:stur: 

_ cEleklrik İda=I Ue aramızdaki 
ınukaveleye gore mot.>rWı l>ai4 oldu- ı 
tu cereyarundilll teoviral Jçın ıuaml 
100 vat kuvnıındt llımba yakmalt f 

bakltın.ı baız.lm , bu 100 va tlık ıenvıraı 1 
için her 01 muıızam ve makıo olarak ı 
elli kur"' verıııtkıeyım itler in ik tiza- , 
11 ola.yulyle bUihare 100 vatlık 111lr 

81 ıeıd, a1rı bır ıesısat 7aptırarak J 
taıD tarif• iizcra iltlncl biJo ıııukavele 

dah• ,.. tun '" bu ..,ıı:ııııe dewın e- Ama vutlukta 
derken !>"° tac ıün evvel ıı 1 trlme &- 1 • d 
lektrık ld•rainlrı lkı m•rouru konlro- ve Entre e 
la geldılor, ampullann kuvv<tlerlnl I 
konLTOl f't:tıltr ve- hllklkatte mecmuu 
100 vatı ıeçml~ l~mbal•nn l<uvv<ti- ı 
ni 124 vıt b uldular, bu 1'.ntalannın 
ve,ahıut 71nılmalannlJ\ M!b@bJ hr. 
X ul anılan dört adcı amputlerln btrf ... 1 
si 40, iki adedi 25 er ve b rl de 10 wı- ! 
lıkur, ampu11tnn üzf'rindtkl rüamJa 4 

rını kendilPrlne s&ıerdlm. ancık 10 
vaUılı: ampulun O>erlnde ıo rakamın- 1 

<lk•&ml 1 laei a.,fad&J 

Amıvut.Jull: Nı>hesfnde fena han· 
ların Yunanblann taarruıl harek&b .. 
nın ll"'kısafın :1 lmkl.n v~rml'dfil :anı. .. 
,.1ı,.nr. P'i!Mk lka bu cLıtWt ve lnzab 
nunı ada, nvrldrn haıırlıklı. "esaıU 
bo~ mııanııldane mulıavemet ıöst..reıı 
veo cephenın k•ndi.alne uyıun ınuh~ 
lıf mmtaknlann<Lı mukabıl tlltr'\121ara 
- elıemm 10ıü bir kuvvet vardır. 

(Devaau • lııd ı>a,r..ıaı 

ÇERÇEVE 

Fil ve körler 
11..ıı- lılli,._ 
Bir fili Jıiriıat U.. W) e• 

ettırnıifler_ lllUIJ•• lelıll ... 
le •eiil ... elle.. 

FiliA Jıortamuaa ;ralı:alqer 
lıln 

- Fil lılr ...,.. lıeaııer! 
O.mlt-
Sırtına tırmanmıye çahpıaı 

- Fil lılr datdırl 
Hülı.milnü beamıt-. 
Kuyrutuna tnlaıı (fırfa), ıll· 

flnl yolıhyan (hançer), kul11-
tını ok,ıyau (şal), •>altına MI• 

nlan (çınar •iacı) miltalrallDl 
yllrütmilt

Halc bakm ılz!. 

Borc, daı:, hrç:ı, h uçer, pi, 

cmar.P-
111Uye1• 7eal Wlri• lliftll 

• miimkön .~ 
J'ildea tak Jul lı:opana W. 

laoıykınyor: 

- Fil bir t Tdllr!. Diln lı~ 
mi:veu Cireıı•in!!. 

İki ba«itnın ara.,.. ırinıa 
lı:ör de harikulade tqhis!ai -
alyetle ilin ediyor: 

- Fil bir c•lı:urdur!!!. 
Bey Allahım, bey AllaJıms 

ae hikmettir i lt'rin!. 
Fikirde, dıinya görüşUa•e, .. 

dohh·atta, ilimde, ahi. kta aJlll 
körl rr •• 



YENi BiR -- ·-
LANDRU 

Bet-tinde, müthiş bir cani, 
bir canavar keşfedilmi, .• Yer 
altı trenlerinin tenha saatle
rinde, vagonlarda gözüne 
kestirdiği yahuz kadınlarm 
&zerine saldırıyor; kavradığı 
gibi, pencereden dıtarı atı
yormUf. 

Gazetelerin yeni Landrii 
eledikleri bu adamın, kadın
ları kucaklamasına kadar o
lan hareket kıamı canilik de
ğil; pencereden atmaaına ge
lince.. Evet, kucağında tuttu
ğu bir kadını pencereden at.-
11lllk sadece delilik! 

KUNDURA 

FIATI 

Ayakkabılar meselesi, ma
IUm ! Günün meselesi!. R\iva· 
yet ediyorlar ki, muhtelif 
cins ve fiatteki ayakkabılara. 
muayyen bir kir ııiabeti ter 
bit edilmişi 

Bir cetvel, bir grafik vüca
de getirilmi,, artık bundan 
wııra, her dükkancı bu yeni 
Lugaritlma cetveline göre sa
bf yapacak! 

Fakat, kaç gijndür dikkat 
ediyoruz, vitrinlerdeki fiat e
tiketlerinde hiç bir değişiklik 
rok .• 

Sakın, bakkallar gibi, kun
dura mağazaları da yeni ka
rarlardan haberdar değil 
mi?. 

KAHRAMANLIK 

GÔST ERMi.ŞLER 

Duçenin nutkundan öğre
niyoruz ki, meğer, Aranvut
lııktak.i halyan kıt'alarımn 
kahramanlığı, bütün dünyayı 
hayran bırakınlf. 

Yunan • ltalyan harbinde, 
hakikaten bir kahramanlık 

bulunduğu inkar edilemez. 
Bütün dünya bu kahramanlık 
kaqumda W.yrandır. 

Fakat, bu kahramanlık 
hangi tarafa aittir, işte, bu 
nokta mijhjm ! 

BIRERINEK 

ALMAK LAZIM 

İstanbulda iyi, temiz ve sıh
hi süt bulunmadığını, Beledi
yeye bağlı bir müessese olan 
Darülaceze de itiraf ediyor. 
Gazetelerin yazdığına göre, 
Darülaceze, inek alıp beali
yecek, ve oradaki çocuklara, 
h stalara, kendi temin ettiği 
halis süt içirecektir. O halde, 
sayın Belediyemizden ıu sual 
torulabilir: 

- Dışarıda satılan sütlerin 
halka içirilmesinde neden bir 
mahzur görülmüyor?. 

Y okıa, hepimiz de, birer 
inek alıp beslemenin çaresine 
mi bakalım?. 

AHMET RAUF 

jKu~umey- JlvtlW. 1 
'.va ıhracatı iii 
. Ber şey yollamışlarl 
Muhtelif memleketler 
den yapılan 
mütemadiyen 

talepler 
arbyor 

İngilizler memleketimizden ye
niden 3000 ton kuru meyva almalı: 
istemişlPrdir. 

Şehrimizde bu hususta bir müd· 
dettenberi müzakereler yapılıru.t 
ve fiat üzerinde ~!arak satış 
mukavelesi imzaLınıruştır. llılallar 

bir buçuk ay içinde tamamen tes
lim edilmiş olacaktır. Diğer taraf. 
tan kuru meyvalarımıza Filistin, 
Mısır, Yugoslavya, Yunanistan ve 
Am<!rikadan yapılan talepler de 
çok artmıştır. Bu münasebetle 
kuru meyva ihracatının geçen yıl
dan, çok fazla olacağı anlaşılmak • 
tadır. 

i B'CÇCK llADEBLEB 

MÜTEFERRlK: 

* Abdullah Şirin isminde biri un. 
Jı:apanmda eroin satarken SUÇ ümüzıde 
)'akalaıı.mıştı. 

+ Bir kaç gOndilr fehıimjzd., bu
hmaıı Adliye Vekili Fethi Okyar dün 
akşamki ekspresle Ankarava dönmüf
tür. Vekil Hayclarpaşada, Müddeiunıu
ml Hikmet Onat ve diğer adliye eri<!ııı 
tarafından ı.o,,-ı edilıniııtir. 

+ Tahtakalede Ali adlı birinin cıt
blnden cüzdanını 3BU'dığı iddia olu
nan Ni,yazi Sultaııabmet Birinci Sulh 
Ceza Mabk..,.,_m.ı, tevlı:lt edilmlştir. 
+ Samatyada ve Galatada iki yer

den lnrsızlık ettiği iddia oluııan Ke
mal Ytinak hakkında. Sullanahmet İ
kinci SUllı Ceza Mahkemesince tev
lclf müzekkeresi ~. * İstanbul - SUivrl yoluna :J"!Di
den 1000 fidan djkileceJdir. * Bartuı limanına kayıtlı SaJim 
kaptanın idaresindeki 22 tonluk Yıl
maz motörü dün oaat 11,10 da Be:r
kozdan lı.arelret ede!-ken kaz.anı paı.. 
lıyarak b~ bir :yangın çıkımştır. 
Fkat ateş, :ıstiı:ıy., ve 05küdar ittaiye. 
lerinin gayretiJ>le sabile biç airaJ'et 
etmeden söndilrill.müştür. İnmca za
yiat yoktur. 

ViLAYET ı:ıe BELEDiYE: 

+ Heybellada ~ısmdaki Pide 
adasında ev yap.ı.lanılc sayfiye mahal
li vi.icude getirilmesi bak.landa Beledi
yeden bir dildde t>'tlunulmus ve dilek 
dün Şehir Meclistnce tetklkat icrası 
için rnakFtna havale olunmuştur. 

* Demir ~ arabalann -
faltlan çabuk bozmakta olmaBı dolayı-
ai,yle Belediye, bu arbaların !azla ge
tikleri ,..,rlerdeld :,-olu mm:ayik parlı:e 
olarak yapacalctır. Bu meyanda Yolcu 
aaJonundan Tophaneye giden yolun as .. 

talt yapılm•zmdan vv.geçilerek mo
zaik parke olarak lııjasma karnT ve
rilmiııtlr. 

+ Tenıizlik işleri lr.ııdrosu 400 q! 
kadar azalmıştır. Belediyenin temizlik 
fı.rınlan kunılmasını ibanal etmesi ve 
buna yeni bütçede talıs :sat ayırmama
sı ise doğru gör\)] mem iştir. 

TiCARET oe SANAYi: 
+ ~bıcılar Cemiyeti, ayakka

bi tipleri hakkında Fiatl<ırı Müraka
be Bürosuna bir proje vermiştlr. Bu 
projeye grlie ayakkabılarm şu nevilere 
ayrılmasına imkAn görillmüştür: 

İki katlı, çift dikiı;li, tek katlı çift 
dikişli ve çivili, 

Kadın ayakkabıları da dikişli, tahta 
topuklu, demir çivili, kösele topuklu 
olmak üzere dört kısma ayrılacaktır. 

Bunlar ayni zamanda ucuz olacaktır. 
+ Dün muhtelit memleketlere 6'10 

bin liralık ilırııcat yapılmıştır. İhraç 
edilen mallar arasınd> İngiltereye fil. 
tik: gönderilmiştir. 

+ Nişadır satışı serbest bıralcı.lmı,, 
ve fiaUar hemen 35 liradan 70 liraya 
fırlamıştır. Mevcut nişadırların piya .. 
aada bir elde toplanıldığı da Fiyat 
Mü.rak:abe Kolll.İS7onuna ihba!" olun
muetur. Keyfiyet tel.kilı: edilmektedir. 

İtalyan Başvekili Mwıolininin, 
bir tiyatroda söylediği son nut • 
ku.n, bani, en şayanı dikkat gö -
rilnen kısmı, Libya ordusuna gön
derilen oıabemenin miktarına ait 
rakamlar oldu. 

Nutkun umumi ton, hava, tesir 
ve akislerini politika ulema&Ullll 
takdirine bırakıyorum. Onlar y ... 
<\ılar, yazıyorlar, yazmdursunlbl'. 

Benim, üzerine parmak bastı • 
ğım lı:ısımdan anlaşılan şu ki, İ
talyanın Libya ordusundaki mad· 
de kuvveti, şimdiye kadar bili · 
nenden çok daha fazla iıniş!. Ro
ma, muhakkak ki Mısırın ve Sil· 
veyşin istilası için, yıllarca, Afr.i· 
kanın bu şimal çöllerine top, tü
fek ,malzeme ve insan taşı~hr. 

Bu hadiseye mukabil, şu da gii
neş kadar açık bir bakikatfu ld, 
bu muazzam orduya taarruz eden 
İngiliz Nil ordusu, medde itilıa • 
rile çok daha zayıftı. Büyük bir 
strateji mütehassısı olduğunu iıı
bat E-den General Vay<·ıl, tabiye 
ilmindeki: •Taarruz için üstiiıı 
kuvvet lazımdır .• Tezini, bariku· 
!ilde bir askeri debil ile kymetten 
düşürmüştür. 

Musolininiıı nutkunda, yıllarca 
IJbyaya taşındığı anlatılan o mal· 

1 
seme, o silah, o insan yeldhılan- 1 
ıun hesabını düsünürken, kendi 
kendimize bir k.;e daha tasdik e
diyoruz: 

Harbi, yalnız, sayı tistiinlüğft, 
silah, malııeme, motör yapmıyor; 
insan yapıyor. 

Ne çare, Roma, madde namına 
Libyaya berşey göndermiş; fakat, 
ruh ve maneviyat gnöderememiş!. 

RESAT FEYZi 

Balkevıerl balosu 
Cumartest 

akşamı veriliyor 
Cumhuriyet Halk Partisi İstan

tıul teşkilatı tarafından Halkevleri 
menfaatine tertip edilen balo 1 
mart cumartesi günü akşamı saat 
ondan itibaren Taksim Belediye 
Gazinosu salonlarında verilecektir. 

1 mart 1941 akşamı, Taksim Be
lediye Gazinosunun tarihinde en 
nezih kibar ve müstesna eğlence 
akşamlarından birini tşekil ede -
cektir. Şehrimizin bu güzel loka
linde o akşam seçilmiş, yüksek ve 
zarif bir kütle toplanmJ§ buluna· 
eak:tır. Muhtelif tanınmış ailelere 
mensup kibar bayanlar, bu seneki 
Baloların hiç birinde görülm~ 
husps1 tuvaletler hazırlatmakta -
dırlar. Bu Balo için pek kıymetli 
hediyeleri ihtiva eden bir piyango 
tertip edildiği gibi bir zamandır 
bayanlar komitesi taraiından itina 
ile hazırlanmakta olan Çiçek kö
şesi de Balonun pek cazip bir hu. 
susiyeti sayılacaktır, Davetliler 
için daha başka eğlenceli sürpriz
ler de temin olunmaktadır . 

Sınıfsız muallimler 
Şehrimiz ilk okullarıudan ·bazı

larında sını:fı olmadan yardımcı 
muallim ismile tayin edilmi~ hu· 
lıman bazı muvazzaf muallimlerin 
• sınıfları olmadıkları için • ders 
almadıkları görülmüştü.r. Maarif 
Müdürlüğü mektep idarelerine dün 
bir tamim yayarak bu gibi yar -
dımcı muallimlerin diğer sınıf mu· 
allimlerinden ders alma suret~ 
ve diğer muallimlerle müsavi su
rette tavzif olunmalarını bildir -
nıiştir. 

Son T t!lgrafın Edebi Tefrikası : 40 için gittim. Sizi burada buldum. 
konuşalım. 

L OR KöşK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELA i 
- Peki haydi o gün böyle bir 

te>a " oldu '.lıyelim .. Ya sonra? .. 
O gundenbe.ri benden kaçıyorsun .. 
Bcııımle konuşmaktan, hatta kar
şılaşmaktan çekiniyorsun ... Sıze 
geldik, hastalık bahane edip ya • 
nımıza gelmedin. 

- Hastaydım. 
_ Dün bizimle beraber yürü -

y..işe gelmedin. 
- Hastayım. 

- Bugi.ın buraya nasıl geldin.is? 
Diin hasta olatı biri bugün bura • 
!ara kadar yürüyebilir mi? 

Afıfc unüne baktı: 
- Neden bana inanmıyorsunuz? 
- Çünkü. ınanılır şeyler söyle· 

ıniyorsunuz ... Neden saklıvorsu • 

iZ.ZET 
mız? Neden açık kon~oıuyorsu -
nuz~ Benimle evlenmek istediğini
zi sôylemşitiniz, bundan vaz geç -
tınız. B!Jnu açıkça söylesenız da. 
ha iyi olmaz mı?. 

- Benim ha.lduında yanlış dü • 
şünceler besliyorsunuz. .. Ben çok 
samimi bir kı:.ım. 

- İnsan samrmi olur da, gene 
karşı.sındak:ıni sevmıyebilir. 

- Sever de, bazı mühim sebep
ler yüzünden sevgisini bağrıı:ıa 

bastırmak zorunda kalır. 
Şefik b~ salladı: 
- Dernek itiraf ediyorsunuz? M 

Detn€k benden uzakla~mak için 
se~epler var ... Bugün size köşke 
gittim. sırf bı meseleyi konUiJl'.l.lk 

Afife biraz düşündü, yutkundu, 
kızardı: 

- Peki amma dedi, ya sıöyliye-
mezsem ... Aniatamazsam ... 

- İnanmam ... 
Biraz durdu, bir adım ileri attı: 
- Sana yal varırım Afife dedi, 

bana işkence yapma; beni bu hal
de bırakma .. , Geceleri uyuyamı • 

- yorum, gündüzleri rahat edemi • 
yorum. Şüphe içimi kemiriyor, ka
rarsızlık beni harap edıyor ... Ben
den uzaklaştın uzaklaşalı sanki ya
şamıyorum; beynim mütemadiyen 
işliyor, bin ihtimal tasavvur edi -
yorum ... 

- Mesela? .. 

Şefik tereddüt etti. Afife: 

- Söyleyiniz dedi, söyleyiniz, 
neler tasavvur ediyorsunuz?. 

- Beni artJk sevmiyor, burada 
başka birini buldu, benim bir ra
kibirrı var diye düŞinüyoruın. 

- Burada, bu köyde mi? .. Burada 
sizin rakibiniz olabilir mi? .. Kim 

Günün meselesi: 

Fabri.kalarımızın 
iplik ihti,yacı 

Şelıtimizdeki fabrikalara 
gapılacak tevziat hakkında 

esaslı kararlar • 
yenı, verildi 
İstaııbuldaki tekmil dokuma i· 

mal.ithane ve fabrikalarının iplik 
ihtiyacının temini hakkında yeni 
baz; kararlar verilmiştir: 

Bu kararlara göre muamele ver
gisine tabi müesseseler 9'J.-O sene
sinde istihlak ettikleri yün ve pa
muk iplikleri miktarını göteren ve 
not~rlikçe tasdikli birer vesika ib
raz edecekler ve ihtiyaçlarına te

2 pake.,t iplik verilmesine karar 
vernı.iştir. 

Bu suretle bütün mensucat mü-
esseseleri muayyen bir nisbette 
istilısaliıt yapabilecekler ve işlet -
me faaliyetlerini de buna göre 
tanzim ey liyeceklerdir. 

DOKUMACILAR KOOPERATbt 
MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ 

kabül edecek miktarda ipliği Sü- 1 Şehrimiz dokumacılar i<oope
meııbank müesseselerinden ala - ı ratifinde iplik tevziatının usulsuz 
caltlardır · bir şekilde yaP.ıldığı hakkında ba-

Muamele veı>gisine tabi olmıyan zı ihbarlarda bulunulduğunu yaz.. 
küçük fabrikalarla 94() senesind<: mıştık. Bu hususta Ticaret VekA
tam bir istihsal yapmamış olan leti müiettişle,ri tarafından yapı -
yeni müesseselerin tesisatı göz - lan tahkikat tekemmül etmiştir. 
den geçirilecek ve tesbit edilecek Kooperatif müdürü Yahya Yıl· 
miktarlara göre mal alabilecek • maz mıntaka ticaret müdürlüğü.ne 
!erdir. Burada elle müteharrik tez. istifa ettiğini bildirmi§tir. Yakında 
g8hların vaziyetleri hak.kında da bütün ortakların iştirakile yapı -
karar verilmiştir. İktısat Vekaleti lacak topnlatıda yeni miidür seçi
çalışan beher tezgaıı için haftada lecektir. 

( . ) 
_.._c ADLIYB ve POLiS .... ;_ 
Bir isim benzerligi yüzünden 

suç isnad edilen genç! 

BQsntl isminde biri tlç kere mahkemeye 
gidip geldikten soua hakikat anlaşıldı ı 

Asliye birinci ceza mahkeme -
sinde dün bir dolandırıcılık da -
vası gröülınüştür. Hadise şudur: 

Gala taa Hır is tonun kah vesinde 
çıraklık eden Seliinikli Hüsnüye 
Mü'min adında bir ım~teri boz • 
durmak üzere bir on liralık verıniş 
ve Hüsnü bu parayı alınca kaç • 
mıştır. 
Davacı Mü'min Niksara gitmiş 

olduğundan mahkemeye gelme -
mif;tir. Bu davanın üçüncü defa o
larak yapılan dünkü d~asın
da sulçu olarak getirilen şahıs 
başka bir vak'adan dolayı ınalı -
kUm olduğundan mevkuien ge -
tirilmiş bulunuyordu. 

Mutad sualler oorulduktan son
ra iddianame okundu ve Hiisnüye 
ne diyeceği soruldu. 

Hüsnü: 
- Ne d.iyeyim reis ıbey; bilmem 

ki .. dedi .Bir kere benim bu vak'a
dan hiç haberim yok. Çünkü ben 
ne kalwed çırakl:ğı ettim. Ne de 
kahvecilik. Ben oldum bittim kol
tukçuyum, Sonra adını Hüsnü am
ma .. bah,ımın ananuıı isimleri asıl 
suçlunun babasının ve anasının i
simlerine benzemiyor. Sonra o 
Sel' nikli Hüsnü ben ise Siirtli 

' Hüsnüyüm. 
Memurlar asıl suçluyu arayıp 

bulamayınca galiba evrakı _basın
dan atmak için hemen benun bir 
resmimi aLp evrakk iliştirmiş. 
Nası 1 ıolsa hapisteyim ya ben. Ey 
varsın uğraşıp dursun denişler!. 

Bu ifade üzerine riyaset ve iddia 
makamları uçludan nülu.s kağıdı
nı istemişlerdir. HüSnÜ huvıyet 
cüzdanını vermis. Bu cüzdana ıı:ö-

var ki. .. Yoksa çobana mı aşık ol. 
du m dersiniz?.. . 

- Üstelik bir de alay etmeyın ... 
Benim kimdeıı bahsettiğimi peka· 
18. anlıyorsunuz?. Size kur yap -
nıak istiyen komşularımız var. Me
sela Adem Halis .. , O zengindir de. .. 
Pertev Dayı ... 

Afife omuz silkti: 
- Siz çıldırdınız mı? .. 
- Belki ... Her halde kıskanıyo· 

rum ... Muztarip oluyorum ... Azap 
çekiyorum ... 

Afife başını kaldırdı, Şefiğin yü
züne baktı. Gencin gözleri yaşar. 
mıştı. .. Nerede ise hıçkırarak ağ
lıyacaktı. Onun bu hali Afifeye 
çok dokundu. 

Munis, rakik bir sesle: 

- .Şefik dedi, sana karşı bes • 
!ediğim his hiç değ~edi. 

Derin bır göğüs geçirdi: 
- Eğer sizden uzaklaşmamın se

bebini bilecek olsanız, sizin bana 
karşı olan hisleriniz değişirdi Şe
fik Bey. 

- Benim hissiyatım öyle mi? .• 
Beni bic tanımıyorsunuz!.. Ben her 

re Siirdin Halenze köyünde Hır 
san ile N ecmiyeden doğma olduğu 
ihüviyetinden anlaşılmıştır. Asıl 
suçlu ise tahkikat evrakında Lı1t
fiyeden doğma Selitnikli Hasan 
gösteriliyordu. 
Bunun üzerine asıl sııçlımun bu • 
lunup getirilmesi ve polis tara -
fından aranması için müddeiu • 
mumiliğe müzekkere yazılınasma 
ve Siirtli Hüsnünün mahkeme hır 

rici edilmesine karar vermiştir. 

Böylece Siirtli Hüsnü üç defa mah
kemeye gelip gittikten sonra mez.. 
kı1r dolandırıcılık isnadından kur
tulmuştur. 

Kaymak ııatıarında 
lhtlklra kalkışan 

bir yatcı tutuldu 
Eminönünde Tahmis Caddesinde 

12 numarada yağcı Eristili Kalfa 
oğlu 200 kuruşa satması icabeden 
kaymağı Üsküdar Belediye dok • 
toru Mümtaza 260 kuruşa satmış, 
şikayet üzerine yakalanarak hak· 
kında takibata başlanmıştır. 

Anıerik.adnn 7 00 bin Do
larlık deıuir getirtiliyor 

Aınerikadan demir getirtmek ü
zere temaslara başlanmıştır. Demir 
İthaliıt Birliği ile Amerikan :firma,. 

ları arasında yapılan görüşme -
!erde 700 bin dolarlık demir üze • 
rinde mutabık kalınnuştır. 

Bu mallar Basra veyahut Sü • 
veyş yolile gelecektir. 200 hin do
larlık demir İzmir• ayrılacaktır. 

ne olursa olsun seni seviyorum ve 1 
seveceğim Afife.. . Ben seninle .,..._ 
len.mek istiyorum, bu arzumu ye. 
necek hiçbir en.gel, hiçbir kuvvet 
Yoktur. 

Afife baş salladı. Şefik devam 
etti: 

- Şüphe mi ediyorsun? .. İnan
mıyor musun? .. Şu benim sana 
karşı beslediğim muhabbeti, aşkı 
tadil edecek olan şeyi söyle ba
kayını? .. Bu sebep korkuluk gibi 
kullandığın çocukça bir sebepten 
başka birşey değildir. Haydi söyla, 
içini dök bakayun. 

Afife başını sallıyor, susuyor, 
gözleri doluyordu. 

Şefik ısrar etti: 

- Beni eskisi gibi seviyonımı 
söylersin. Bana vereceğin sır ara
mızda kalır, sen de yükten kurlu. 
!ursun ... Ve görürsün ki ben yal
nız iyi gün dostu değilim. 

Afifenin gözleri güldü: 
- Sahi mi?. 
- Tecrübesi kolay. 
Afife tereddüt ediyor. Düşünü

yor, asabi harekeUerle parmak • 

Zıraat Vekaleti Ame
rikaya yeniden mu
him siparişler verdi 

Ziraat VekaJ.etinin Amerikaya si. 
pariş ettiği 300 pamuk ekme ma
kinesinin bugünlerde memleketi • 
nıize geleceği öğrenilmiştir. Buma
kineler İzmir havalisine ve cenup 
mm takalrına tevzi edilecek ve 
müstahsile sermaye fiatına verile
cektir. 
Diğer taraftan Ziraat VekAleti 

Amerikaya yeniden mühim mile· 
tarda ziraat makineleri siparlıj et. 
miştir. 

Bunlar arasında üç büyük pamdk: 
ekme makinesi, 20 yüksek ran -
dımanlı Selektör makinesi ile bir 
çok Dizel traktörleri, pulluklar, 
toprak sulama ve ziraate mahsus 
aletler, çapa makineleri vardır. Bu 
aletler yaza kadar gelecklrdir. 

Çekyadan getirti
lecek yeni çlvllt.r 

Çekya fabrikalarile, madeni eş
ya İthaJ.8.t Birliği arasında temas
lar olmaktadır. Birlik Çekyadan 
122,000 dolarlık çivi alacaktır. Çek 
fabrikası teklifi kabul etmiştir. 

Fia t ve teslim şartları üzerinde 
görüşülmektedir. Bu çiviler gel -
d.ikten sonra piyıasadaki buhran 
hafilliyecektir. 

Brezilyaya sipariş 
olunan kahveler 
İzmir ve İs tan bul kahve ve çay 

İthalat Birlikleri mü§terek surette 
yaptıkları teınsalar neticesinde ni. 
hayet; Brezilyaya mühim bir parti 
kahve siparişi vermişlerdir. 4-0 bin 
çuval kadar olan bu parti memle
ketimizin altı aylık ihtiyacını kar
şılayacaktır. 

Genç bir kıza sarkın
hlık eden sarhoş 1 
Hasan Çağlayan isminde birisi ev

velki akşam Beyoğlunda sarhoş o
larak Süheyla Altay isminde bir 
kıza ta~ ve !Akırdı atmağa b8'" 
laınıştır. Kmn şikayeti üzerine 
Hasan Çağlayan yakalanarak ııdli. 
yeye verilmiştir. 

Zıraat bankasının ye 
ni ve mühim bir karan 

Ziraat Bankası köylüyü alaka· 
dar edecek mühim bir karar ver
miştir. Banka, or. beş seneye kadar 
yüzde üçle taksitlendirilmiş lY>rç
ları birden ödeyecek köylülere bü. 
yük kolaylıklar ve iskon~~ yapa -
caktır. Bu husnst& bir proje ha -
zırlanmaktadır. 

Raik Bankası esna. 
la kredi için yem 
ş 11 b e·ı er açıyor 
Halk Bankası, bu buhrar.l.ı za • 

manlarda küçük esnafa daha fay· 
dalı olabilmek ve kredilerini ço -
ğaltmak için tedbirler almakta -
dır. Bu arada bazı vilayetlerde ye. 
niden şubeler açılması karar!&§ -
mıştır. Yakında ilk olarak Bur -
sada bir şube açılacak ve Bursa 
küçük san'at el'babına yardıma 

başlıyacaktır. Bunu muhtelif şehir 
ve kasabalardaki yeni şubeler ta • 
kip edecektir. 

lannı oynatıyordu ... Gözleri gene 
yaşarmıştı. Yaşlı gözlerle Şefiğiıı 
dürüst, vakur yüzüne, bu yüzün sa
mimi ifadesine ıbakıyor, sonra ba· 

şını çevirip gene yaşlı gözlerle en. 
ginlere dalıyordu ... Bu engin man

zara karşısında ne güzel ümitler 
beslemişti... 

Şefikin son sözleri gene bir ü
mit aşkı açmıştı, gene tatlı hul • 
yalara kapılml§tı. .. Şefik aşkı uğ
runa her fedakarlığa katlıımıcalı: 
erkeklerdendi. 

Kısık bir seııle: 

- Vaziyeti bilmedıın söş va- -
meyin dedi... Mesel! ben babaııı 
meçhul bir kızsam beni gene se • 
ver misiniz? 

Şefik, kendisile alay edihnelı: is

tendiğini seznW; gibi gülümsedi: 
- Haydi haydi, gene işi şakaya 

bozmayın ... Ciddt konuşalım. 
- Ciddi konuşı.ıyonmı ... Doğ -

ruyu söyliyeceğim, Y alruz söyli -
yeceklerimin aramızda kalacağına 
ıı!iz veriniz. 

(Alblı ..... , 

""' 

~i y 
daki nı 
lün.ü ge 
<inıiere 
·ablD& i 

japonlarla Sovyf!'t Rusya ar••" 
daki münasebata dair yenı gelel 
malılmat arasında en tazesi Sahi 
lin adası için iki tara!ın hır aıı 
!aşma zemini aradıklarını bıtdırl 
oluyor. SaLalin için şiındiy .• jl 

dar Sovyetlerle japonlar a.-sll' 
da uzun müzakereler oluıuşıııl' 
Meselenin tazeliği burada dcflı 
fakat Uzak Şark işleriui ve SOi' 
yet • japon münasebetlerini ötr 
denberi iyi takip etmiş bazı Jlf' 
rupalı muharrirlerin varınıs ol ' 
dukları biz kanaatin bu sef.er ~ 
teyit edilmiş olması ile ba hsiıı yr 
nilenınesi kabildir. O kanaat ılf 
şudur: Rusya le japonya arasıP • 
daki ihtilatlar bazan en bayati .+ 
betlere taalliik ettiği için heıne' 
silahlı bir kavgaya yol a~.,·~ 
zannedilir. Halbuki vekayi ~iıııd•· 
ye kadar bunun aksini göstcrntlf 
tr. Her iki taraf da bu ihtilafl•tll 
o kadar alışmıştır ki kavga~·ı d:ılı' 
ileri gOtürmcğe lüzum görınet. 

Her münakaşanın sonunda meself 
bir pamuk ipliğine bağlanır. Sa~ 
halin adası ihtilafı da demek "' 
şimdi böyle bir anlaşmaya vat ' 
dınlacak. 

ilanda 
budun 
I· Fazla 
İndeki 

!deştir. 
1 adala 
ıyay• 

ma saf 
istiy 

yarak 
ilar da 

Rus - japon harbi iizerine 9of 
de aktedil"1l sulh muahedesi ,. 

danın cenup tarafını japonya~ 
vermiş oluyordu. Rusyanın dalı• 
vaziyetinden istifade ile japonl-' 
917 de adanın şlınalini de isgal el' 
mişler, fakat nihayet 925 d~ çet<il' 
mişlerdir. Şimal kısmı adanın bef' 
te üçünii teşkil etmektedir. Sah,. 
lin bazı uıühim hususiyetleri olııl 
bir adadır. Buraya askerlik itib,. 
rile de fazla bir ehemmiyet veri ' 
yorlar. İklirrı soğuk, sert imiş. 'i9' 
mevslıninde kar yağdığı, kışın dl 
soğuğun tahammül edilmez det"' 
ceyi bulduğu oluyormuş. 
Adanın tabü serveti sayılan bıt' 

lık~ılık sayesinde yerli halkın g"' 
• çinmeııi teı:cin ediliyor. 

Ruslar bu adaya 1857 turilıl<>' 
rinde yerle~mcğe ba~laınışlar fa• 
kat tnmanıile hakim olduklar1 de
vir 1857 den 1905 senesine kad•I"" 

dır. Çarlık devrinde Salıaliıı ad~ 
sı en azılı canilerin süriildüğü bit 
;yer diye de tanınmıştı. Çarlık .a· 
liyesi keudince bir usul bvlar~ 
böyle mücrimlerin o adaya gô~' 
derilmek suretile halleri ıslah ,,. 
dileceğine nedense hükmetmiş v• 
onları Rusyanın içinden çıkıı.rıP 
böyle bir yere yollamayı muvaf•~ 
dadaki beş büyük hapishanede" 
bulmuştu. Gönderilen mücrioı ~· 
birine konuyordu. Orada eger '"" 
ğuktan ölmiyeoek kadar ömrü •"' 
fa ederse dolduracağı mahkunıı el 

senelerini doldurur, ondan soP'' 
serbest bırakılırdı. Fakat artık r.ııl 
yaya dönemezdi. Sabalin balkı ,. 
rasına karışarak kendisine geçi ' 
necek hir yol bulu:rdu. Çok d~ 
balıkçılık gibi. Lakin bu usuUetİ' 
pek çok içtimai uygunsuzluk\ .. \ 
olacağı görülmüştür. Çünkü sa';j 
katil veye hırsızın adada y• 
halktan bazdarına da zararı df' 
kunduğu anlaşılmıştır. 

Çarlık nihayet bu kabil nıiİ! 
riınleri Sahalin adasında ıslah .. 
mek usul ünden vazgeçmiş. . .,ı-

Adanm az çok yeraltı serveti.;. 
duğunn japonlann ~gal dcvr 
göstermiştir. Adayı kfımilcıı iş ' 
galleri altında tuttukları yedi ~ 
kiz sene zarfında japonlar yer 
tından maden kömürü çıkarJlllf 
Iar, bunun gibi petrol kuyulat~ 
da işletmişlerdir. Demek Sahalı~, 
petrol ve kömür itibarile eheJlll 
yet verilmeğe pek Iayık bir Y~ 
olduğu o zamandanberi bir ~~ 
daha anlasılınaktadır. Bugün Jll" 

ponlar ad~nın kendi ellerind~ ~ 
lan kısmındaki faaliyeti çek il• 
götiirmi.i.şlerdir. Sahalin.:e aJttll 
da bulunmuştur. japonlar 1905 : 
beri yerleştikleri cenup tarafın 
demiryoln da yapmlljlar, hulasa ıı
danın bn kısmından istifadeyi ıı
zami dereceye çıkarmak içi~ hi1. 
bir gayret ve faaliyetten ger> ka 
mamlljlanlır. 19 uncu asırda Çiıt" 
lilerin malı olan Sabnlin ya\f~ 
yavaş Rusların eline geçmişti. BU· 
günkü petrol devri Sahalin adagt' 
na da hususi bir ehemmiyet ver
dirmiş oluyor. Çünkü adanın pel• 
rolü ez görülecek g'ibi değilmiş. 

Bir ıasttk muhtekiri 
Çiviciler Caddesinde meşiıı~i 

Mulz Salamon 35 kuruşluk ıastığ 
Kovacılar r.;.ddesinde oturan Meb 
metle 65 kuruşa satmış, yakala • 
nar ak hakkında talı:i bata başlan • 
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'l!tttsa 
unan adalan .. 
~i Yun · 

Ealri ~ dolmfhiı 
bu adalar -1ann ttirHl 

•---· uhne ol--c«a-~ d mUflU. Şimdi bub~s.ır b~ YO 
bu harpte her ırı ıror 
deais ••haya üssü oldu.._, 

dok' "rustanın ApolloD •· 
1un .. ' nıabodunun pek çok işlere r 

. 
0 geçerdi: Kihinlere pqı 

UJnJer., aöz g · · -"-1 -t •ab . eçırır, •-

tana yardıDJL, sfbl sebepler bu· 
,ııü:n Yunıuı ııclalannı İtalyaya 
brfl birer üs yapını' oldn. Kll~
cük Delos adası ealı:idenberi Apol· 
l.. ile Artemlıı isimlerinde biri 
kız, dğeri erkek ikiz mabudların 
dtiJlyaya geldiği yer olarak esatir· 
ee tHıomıış diye bilinirdi. Aaarı· 
atilı:a erlNıbıaı.n herhalde pek &İ· 

yade uğrağı olan bu adacık, insan
ların hava<IJI uçtuğu, denizin al
tında gittiği ve şu devrin böyiilı: 
bir harbinde kendisine bir mevki 
edinmiş oluı gerek. 

•na •lhamlar verir, çoı.aa • 
m İstirhaınlannı diJller, ...... 
ll'İilıdtize hükmederdi. Arfli 

o.anda güçlü kuvvetli olan ... 
' . 

budun birçok meziyetler• ~-
1· Fazla olarak k-disİ Ar'-118 
İndeki kız maı.tul ile ele ildıı 

•'lleştır. Maloatl .ı.a...ıeşler :!'n· 
1 adalarıatla [)elos da bn &ınt 
ıyaya sehnifler. Ormanlarda 
ma saf bir hava ve bayat sür· 

istiyen kız hiç kocaya nr • 
yarak yaşaml§tır .Likin ma • 
Uar da iıısanlann wlarmdan 
rtulamıyor. Daima bakir kalan 
mabudenin de en büyük zifı 
merakı imi§. 

. •ek hiddetlendiği ıuunanlar gti.· 
> ve saf ına bu denin ne kadar 
ıkunç old$ı ıörülmiişttir. ÇD-

bir gün derede _Y~ırk':" 
ıılisini gözetliyen bır ciir'etki· 

0 kadar öfkelenmiştir ki yine 
avcı olan 0 delikanlıyı derhal 

ilı: f<'lı:line sokmuş, sonra kö· 
)erine paralatmıftır. Bununla 
eber kam gönlü aşka büsbü • 
yabıuıcı kabm•mış, güzel bir 
anı sevmiştir. Fakat bu • 
m: bu kadar kalabilirdi. Çtinkli 
.. n bir izdivaç şekline gre

.esine mabudenin ebediyen 
ir kıılmak ahdi miinidi. Niha· 

kız sMdiği delkanlıyı ebedi 
uykuya mahk(lın etmiş ve ge-

i gelerek onu uyıırken sey· 
nek ve gönlünün ihtiyacmı 

lelikle tatmin ile iktfa eder • 
&ki Yunanistanın lllllbucl
lıim deiiştirmekle beraber 

lıı hüviyetlerini muhafua e· 
·k eski Ronıaya geçm.İflerdİ• 
llonıuı Febü.s ve ~ de 
111 01.naas.ı gibi, 
nıan adaları italyaya tlolnı 
• merhale olduğu her zaman 
lıııüş, bu sefer.ki harpte ıle 
anlaşılllllftır. Yunan adala· 
yert...,.....ı., İııci!isleriD c• 
İtalyaya daha yaI.ıqııcak • 
bu adalardıuı. cenubi İtalya· 
~. eauı.iyetle ıii;geltilecek • 
~0~Jor, Tıpkı Fra- aa· 
nnıa en Yakın yerinden Al· 
\lll'Ul t_ ~~. 

kalk -cutereye tııarnıa et· 
\ "!!Dlaları 'L • p .. ı. 
kat İngiltereye taarnu: iııi 
uma1l4ır Almanlar tarafıa· 
h11fıırılanıadıiı gibi İtalyu· 
da Y•kın olıuı. Yunan auta· 

ele ~il'n:ıeleri w ilmlı:~ ol
,.tır . ..Dnu . . 1n· """· • n ıçın 6u.ı.. as • 
nıuhıırrirleri burün b.giliz 

· ve ha \'a ko vveller in.in Yu
ıdalarından isti!adt'Si aıuııai 
ede olduğıwu Miyliyel>iliyor
lunan adalarının irili ufaklı 
nin birer ehemmiyeti var. 
?•ki zamanlarda buraları e
leki mabndların birer suretle 
:ığı yerler, denize serpilmit 
larnıış. Yine de düne kadar 

hallerinde yaşıyan adacık· 

ez çok bö~le esatiri bir ııöh· 
·etiştirdikleri zeytin ile iizü· 

birer kıynıeti vardı. Lakin 

ıa harbi, İtalyanın hiç ıö . 
rıı.iş bir §ekilde İngiltere ile 

gir~ş olması, Ynnanistana 
ızu lngilterenin Yunanis • 

DEHi ROi\lAN: 65 -

NE YEMEK== 
==YAPAYIM? 

• • 

Kemiksiz Hindi 
W gün idare f'deeek 

leszetli bir yemek 
Malzeme: Bir hindi, yarmı kilo 

yağlıca dana eti, dört yumurta, 
biraz soğan, kereviz, şalgam, ha· 
vıııç, iki d.i§ sarmısak, üç dilim ek.. 
mek içi, dört yaprak je!Atin. Bır 
kıvırcık salatası iki parça et suyu 
hulisası. 

Hindinin boynunu bırakarak, 
ba,şuu ve ayaklanın kesmel~ te • 
mizleyip yı.kamalı, gayet keskin bir 

jiletle hayvanın ensesinden koy • 
ruğuna kadar derin bir çi7.gi çi • 

zilerek yarmalı. Bu yarığın iki ta
rafından başlıyarak, hindiyi eller· 
le mım:ıklayıp uğa uğa derilerim, 
etlerini gevşetmeli. Ve eldeki j.i.. 
Jetin yardımı ile deriyi yırtmama· 

ğa dikkat ederek, adeta elbise ".?" 
yar gibi, deri ve etlen sıyırmaga 
başlamalı. But ve kanatları göv· 
deye bağı.yan mafsalları iç taraf· 
tan ~k dikkatle keserek ayınnalı. 
Sıvazlıyara:lı: boynu kurtarmalı 
Ve nihayet göğüs kısmının etini de 
kemikten ayımıalı. O zaman iske
let çıkarılır ve ancak bundan sonra 
bağırsaklar ve saire temizlenir. 

Kemikler bir tencereye konur, 
su dökülür, kanatları gövdeye en 
yalı:ınn lomu takılarak kesilir. 

Kalan .kanatlarla budlann ke -
ı:niltler!n uçları tıorakılarak, üç ta-

raftan Iı:ı:ı2taç ile kıvrılıp çıkarılır 
Böylece boşalan deri ve etler yi-

ka:nır bir masaya yayılır. tiri yu· 
~hazır lop ıluıynatılır \'e di-

!inir. Kıyıl.ınıŞ et ufalanın.ış ekmek 
. çi, ve doğranmış hindi gelir, içine 
~ sannısak, tuz, blber ka. 

~tırı!ır, yoğruluı;. Bu h~Jıt~ hın· 
dinin içine döşenlr· Tabıi hır va· 
ziyet verilerek sicimle bağl~~· 
kaynayan kemik suyunun ıçıne 
atılır. 

Hindi üç saat kaynadtklan son· 
ra çıkanlır. iki tabak arasında 
baskı altında ü<; dört snat bıra
kılır. 

Üç bardak b;ndi suyu içine je
latin atılıp eritilir. Tabaga dö. 
külerek dondurulur .. Hindi baskı· 
dan çıkınca göğsü yukarı gelmek 
üzere tabağa konur vr üzerine iki 
renk jelatinden kesilecek muhte
lif şekillerle süslenir. Tabağın iki 
başına salata konur. Kalan jela
tin parçaları bıçakla kıyılarak 
etrafına serpilir. 

de Seveceksin I 
Yazan : E. TEM İZZET BENiCE 

ıa bunun da ruhi bir sc· 
ıld~ğunu kabul etıncfüıııiz. 
unu anlatmak imkanını bul· 
n ilk. g:.indc tamanüle baua 
ereceüi,1ize emininı. 
ıi'akllt bütiin bu izanatını·ıa 

' \·e liizunı )'Ok!. 
leden böyle söylüyorsunuz?. 

.;;, le söyleınuııin tek >ebebi 
~zaklaıı yakından '"' ıla-

1hafaza etnı ye n;.• ni,yetim, 
arıuııı olı,1adı~rı11ı peşin pe
e anlatnıak içiu ... 

~ııi diıılerscni·z benimle mut-
1.iıkadar olııtaksıııız .. 
a~ır. 

inaııuıız huna. 
\Jnnııya ihti) •cıın yok. 
lkaı izi itıanc!trnıak benim 
>ati bir nıeselc. 

- Sizin için olabilir. 
- Sizin için de olmasını istiyo-

rum. 
Hali ]l;ecibin bu sö•lerini ayak· 

ta durı•p diukmi~·e mecbıır olu
yordum. Ve .. dinl«l'k~t· de sinirle
niyord111ıı. Uu siuirliliklc olacak 

ki galiba: 
- Halil Necip bey, siz cnubak· 

kak delisiniz!. 
Dedim. Durdu, şaşkın şaşkın 

yi.izümc baktı: 
_ Hiç deli değilim hanımefendi. 

Fakat belki size öyle geliyor .. 
Dedi, sözüne ekledi: 
- Aklımın tam ve yerinde ol· 

duğuna itimadıııın rica ederim. 
Kendi payıma çok haklı ve .• cok , 
dogru konuşuyorum. Dolambaçlı · 
bir üade tarzı yerine düpedüz süy-

BlleU ID 
SaC11lar Cemiyeti auuı biT 

derecey. kadar haklıdır. 
Memba aılarının doldural
tlııiu yerde, kapl.ar, ıifeler, 
lıgıl.ar, damacanalar, her ne 
ue, bunların mühürlenmui 
ifi, liizama katlar ciddiyetle 
yapılamıyor. Bundan bir 
müddet eu11el, yine bu ıriitan· 
larda, Üsküdar 11e ciuarında 
otııran lıalkın Çamlıcada , 
kan salaTı getiren sucul.ardan 
fiktiyetlerini y=mlf, Üskü
dar Kaymakamlığının na:an 
dikkatini celbetmiftik. Bilmi· 
yorw:, ba neıriyatımu:, alii
kadarlar tarafından göz ö
nünde tutulJa mu?. Suların 
mühürlenmeıri İ§i, sucuların 
da kongrede itiraf ettikleri 
gibi lıüun gelen ehemmiyet
le halledilemiyor. l' e bir mü
hür, müteatldit defalar, türlü 
nılar için kullanılıyor. 

Halbuki, her taralı iyi aı 
ile dolu olan lstanbulda, hi
leli, karlflk aı içmek kadar 
lıa:in bir hadi.a olam=. Bu 
lıali, ne akıl, ne mantık, ne 
inaal kabul eder, 

Öyle zannediyoruz. ki, Be
lediye, memba aılarının mü· 
hürlenmeıri meseluini ciddi
yetle tutar da, bu İfe lazun 
gelen ehemmiyeti verirse, bu 
ıehirde hileli su derdi en = 
yarı yarıya halledilmiı olur. 

BURHAN CEVAT 

Annesinin gözil önünde ak
rabasından birini bıçakladı 

Milddelwııumillk, lcakançlık yüzün
den Fatihte işlenen ağır bir yaralama 
v.ak:asının tahk.ikati.J"le meşguldür: 
Beyoğlunda Uile aparltmanmda ka· 

pıcılık eden Ahmet, Fatihle oturan Ha· 
san isminde bir akrabasını ziyarete 

gitmlştri. Hasanın annesi de hazır bu
lunduğu halde gBrüşilrlerken, bir ka
dın meselesi açı.nıl.ış ve iki el'kek mü
nakaş• sırasında kaveaya tuluimll§
lardır. 

Bi.r müddet altalla üııtüste boğuömuş 
!ar v• bir ara bıçağını ı;elı:en Hasan 
Ahmed.in rutcelen 1'ftine •Plamı7a 
başmıı;tır. 

Glirül~ yetlşenltt Ahmed.! löi
sünden w ııu1mdım atır yaralı olanak 
kazılar içinde bar&ın bulmuşlar ve ra
ralıyı hulanqe kaldırm!ilardır. Suç
lu hakkında talcibata beşlonmıfbr. 

İstanbulun hele bu mevsimde 
mütemadiyen değiıcn havası ma 
lUmdu.r. Çotun1uz dı.kkat etrrıe
yiz, Etcaktan cğula, ıs:ogukt..ın ~ı
cağ".ı rıkarız ve bu yüzden &hn 
vahimi olınaı.sa, hiç olıııazsa ner..t:
leye yaknlawrız. 

Nezleyi ted:.t\•i fçin en baı:dt ı 
sul bir eczaneye girip n11tnlol bo
rike tozu alınnk. ve bunu burur 
~;ekJnek, yahul klıllan1lan nı~r· 
dilin içiııe scrpml"ktı.r. 

Sık ınendil de~:l~tinnek ve tah 
rif edip nezleyi bU.bütün kl?ı.ş 

umıun~ık için, burunu sıkmama 
lıdır. Sadece burundan 
kı:an suyu sılnıek ve bumu rah~ 
bırakmalı: lil!z.ımdır. Bu aureUe 

nezlenin bir iki elin icinde önü- ı 
nP gecmf"Jl kabil olabilir 

,emeyi, içimi size olduğu gibi gös
terme~ i listüıı buluyorum. İnanı • 
nız ki siıi a~k kelimesinin ifadeye 
mııUedir olm:ıdığı bir hudutsuz
luk içinde scviyonını!. 

Siızlerini ildeta bir çılgın gibı 

söyliiı onlu. 
- 1stl' ınten bu ınantık silsile .. 

n:Y.e kArsı size delisiniz .. diyorun1. 
Drdim. İçli bir nefes aldı: 
- Peki hen sizin nıantığııuzı ka· 

bul edeyim. Bl'n deli)· im. 
Dedi \'e .• ilin c etti: 
- Bu deli adam sizi delice.ine 

seviyor. 
Giildüm: 
- A.nma deli bir adamla konu-

~ulnrnz ki. 
D~dim. Durdu, dlişündU, cevap 

vermekte biraz ınü~killlita llihndı: 
- Delilik sizin bana verdiğiniz 

bir lakap. J,aknbı deli, kendisi a
kıllı olan birisi ile konuşacak • 

sınız. 

Siz böyle sö:vlenıiye devam 
eti' ·re lı<>n ili bir an iri bile a
kıllı .. divP kabul etmem. 

Peki, nasıl konu~mamı, size 

MAHKEMELERD • • 
Meğer üç sabıkalı 
kumpas kurmuşlar 

'' Kıyasıya öyle vuruyorlardı ki 
insan arkadaşına öyle vuramaz!,, 

__ ,_Yazan: RCSEYIN 'BEBCET=t,--

Tacirin bu kadar safını ömrüm • 
de görmedim.. Tacirden ziyade, 
medreselerde yıllarca diz ve min. 
der çürüten çömezler gibi, her 
halinde bir durgunluk, bir bönlük 
bir acayiplik var. Dalmr. açık du· 
ran ağzından, nered~ysc salyaları 
sarkıp yakasında izler hıra.karat.:: 
süzülecek ... 

Saf bir eda ile anlatıyor: 
- Balıkpazarında yağ ve zahire 

tüccarıyım. Günlerden cumartesi 
idi. Cumartesileı'i dükkan çok ka· 
· "'lık olur. Ben yaı.ıhanede otu· 

rdum. Bi raralık şu öbür başta 
uu;·an Fuadı yazıhane yakınlarında 
gördüm. Yazıhane, dükkanın içın- '. 
de bir camlı bölmeyle aynlmış kü- ı 
çük bir yerdir. Yazıhaneye yakın 
Urfa yağlan fıçısının yanında yağa 
bakıyordu. Kapı tarafında bir pa. 
tırd.ı oldu. O tarafa baktım. İki ~i 
biribirle atışıyor. Şu ortadaki Nu· 
ri: 

- Kör müsün? Önüne baksana! .. 
Ayağıma ne basıyorsun? 

Dedi. Bu beriki Şevki cevap ver· 
di: 

- Kör sensin! Ayağına bastım· 
sa ne oldu sanki? Ayağın kırılmadı 
ya! .. Pardon dedik sana ... 

- Terbiyesizliğin de bu kadarı 
olmaz• .. Af dileyip elimi öpeceğin 
yerde şu söylediğin sözlere bek ... 

- Terbiyesiz sensin!. 
Derkeı), birbirlerine girdiler .. 

Sille tokat kavgaya başladılar. 
Müşteriler ,birer ikişer dükk5ndan 
çekilmcğe başladı. Amma, bunlar 
da adamakıllı kavga ediyorlar. To
kat şakırtısı dünyayı tutuyor. 

Derken, şu baştaki Fuat yazıha· 
neye yaklaştı. Ben de zatı · yerim. 
den kalkmış, yazıhanenin kapısına 
gelmiştim. Fuat dedi ki: 

- Yahu, mü~teriler birbirlerini 
öldürüyor. Sen ha!.t burada durup 
seyrediyorsun .. Gidip ayırsana! .. 
Hi çolmazsa, şuradan bir bekçi. b ı 
polis çağır da şunları ayırsın. 

Ben kavgaya pek gelemem am· 
ma, polis yahut bekçi çağırmak 

1 mülıiyim geldi. Bunlar da h51~ dö 
ğüşüyorlar. Birbirlerine öyle kı
yasıya vuruyor !ar ki, Allah verme 
sin ... Tokatlardan bir tanesini be 
yesem, ne ağzımdan bayır kalır n· 
yüzümden ... İki çırakla bir tez -
gahtar aralama girmişler .. A \'ı • 
manın imkiım yok. J3en polis İ:a 
ğırayım diye kapı~·a doğru yüru 
düm. İşte ne olmuşsa o zaman ol 
mlllj. 

Hakim sordu: 
- Ne olmlli?. Olan nedir on, 

söyle!.. 
- Anlatıyorum efendim ... Be 

kapıya giderken, Fuat da yazıh" 
neye girmiş, kasadan382,5 lira s•. 
tış parasını aııırmış. Hepsinin kıl• 
lan, kıyafetleri temiz .. Müşteri d 
ye gelmişler, alış veriş ediyorla. 
aklıma gelir mi ki, yalandan kav· 
ga edecekler de beni faka bastırıp 1 

paralan aşıracaklar ... Meğer bun· 
!arlar üçü de sabıkalı imiş .. Bu hır
sızlığı yapmak için kumpas kur. 

• muşlar .. Ben k~pıdan çıkacağım 

teklifimi nasıl arzetmeuıi emre
diyorsunuz? 

Bu hazır cevaplığı hem hoşuma, 
hem iuhafıoıa gitmedi değil. Az. 
kalsın ge,·~i)'h·erecek vı• gülecek
tim. 

- Hiçbir ~·) emretmiyorum . 
Dedim, ilave ettim: 
- Hi~bir teklifiniıri d~ dinliy• 

cek dcgiliın. 
Soııı u. lıiı·d.?n aklın1a geldi ve.. 

nasihat kılıklı: 
- Bcninı e\'lİ lıir kadın olduğu

mu elbetı.. bili ""unu•. EğPr bil· 
nıiyor auı:.t hi!.ı.:nrniz için söylü • 
yoruın. 

Di)·ordııııı. }'al-at .. zöiimü kesti: 
- AnllDS, ben .. 
Ben de onun s~ünü kestim: 
- Tek krliıne söylemeyin. Bu 

mevzu üzerıııde bu kadur konuş· 
muş olmaımz kiıfi. Evli bir kadnı 
ile bu tarzda aııuşmnnı2 doğru 
olmadığı !rndar da ~irkindir. 

- Fakat ben sizi seviyorum!. 
- İ•tediğiniz kadar seviniz. Ni-

hayet mıı ",•elr ·,e talıakkilın 

edemem. Fakat ,bana bir daha 

r:aman bekçi de yetişti. Bunlar ay. 
nldılar. Bekçi: 

- Biribirinizden şikayetci misi· 
niz? diye sordu. Nurı: 

- Nesinden şikayetçi olacaİiJm .. 
Ben terbiyesize haddinı bildir · 
dim. Onun şikayeti varsa, karakola 
gitmeğe hazımm! dedi... Şevki de: 

- Asıl ben sana haddini bildir
dim .. Senden şikayete tenezzül et· 
mem .. Senden davacı olarak hakım 
huzuruna çıkarsam herkes bena ne 
der? dedi. 

İkisi d~ nefes nefcseydiler .. A,v· 
nlıp bil'i bir tarafa, biri bir tarafa 
gittiler. 

Fuat da o aralık kayboldu .. Ne. 
reye gittiğini görcmrdim. Dönüp 
yazıhaneye girince, kasanın kapa· 
ğını açık gördüm. İçerisinde de 
ilaç için olsun on para kalmamı~tı. 
Bu hali görünce, aklım ba.;ımdan 
gitti. Fırladım dükkandan .. Sağa 
koştum, sola koştum .. Ne kavga -
cılar meydanda vudı, ne yazıha· I 
neye yaklaşan ... Polise haber ver
dim. 

- Yazıhaneye yaklaşan adamı 

görsen tanır mısın? dediler. 
- Tanırım! dedim. 
Önüme, resimler yapı~ık bir def- · 

ter açtılar .. Defterin sahifelerini 
çevirip bakarken, kavga edenler. 
den birini görmiyeyim mi?. 

- İşte! dedi111 kavga edenlerden 
biri buydu. 

- Bak bakalım .. Dediler. Belki 
öbür kavgacı ile yazıhaneye yak· 
!aşanı da bulursun ... 

Hakikaten, onların da resimle • 
rini orada buldum. Meger üçü de 
sabıkalı imi§ ... 

- Yani, senin paranı çalan bu 
Fuat, kavga edenler de Nuri ile 
Şevkidir .. Kavgayı mahsus yap • 
mışlar, paranı çalmışlardır .. Öy
le mi? .. 

- Evet ... 
- Söyle bakalım, Fuat! Ne der-

sın? 
- Efendim .. Benim ne kavga • 

dan haberim var .. Bu adamın dük· 
kii.ııını bilirim .. Ne de dükkiınına 
ayak ba•tım. Eger ayağımı attımsa 
ayaklarım kırılsın .. 

- Peki.. Bu Nuri ile Şevkiyi ta
nır mısın? 

- Şevkiyi tanırım .. Nuriyi ta
nımam. Amma, Şcvkı ile de hiç 
beraber ~alışmışlığımız yoktur .. 

- Sen otur!. Sen söyle Nuri! 
- Efrndim .. Ben ne Fuaclı, ne de 

.,·ki~-i tanırım. Şevki ayağıma 

• tı .. Nasırıın acıdı. Kavga ettik .. 
ı kadar. 

- Fuadı orada gördün mü? 
Hayır! Orada da görmedim. 
Sen de otur. Sen sövle baka
Şevki ... Nasıl oldu~ 

- Efendim .. Balıkpazarmda bir 
1 kana girdim .. Pirinç alacaktım. 
~zara, Nurinin ayağına hasmı • 

ş~m .. Bana h~karet etti.. Kavga et·/ 
tık. Başka hıç bırşeydcıı haberim 

1 
yok .. Fuadı tanırım amma, Nu • 
riyi tanımam. 

- Peki Fuadı orada gördün mü? ı 
(rJpun.mı 6 ıncı sahifede) 

. - ~ 

bunu tekrarlamay ınıs, 
Dedim ,yürüdüm. 
O du yiirüdü. 

Tam caddeye çıkıyordum. Oöa
düm: 

- Riea e-deriw1 artık yanundan 
gidiniz. Başıma bir felaket g&ti
.receksiniz. 

Dedim. Alık alık sorda: 
- Ne gibi?. 
Biraz asabi ve hırçın: 
- Ne g-ibisi var mı, size evli 

oldtrguınu !i0) lcdiıu. 
Dedim. ilave ettiın: 

- Beni kocam gürebilir. Kuc • 
mm bir arkadaşı görebilir. Yaban· 
cı bir erkeğin benimle beraber o
luşu herhalde saadetimi yıkabilir! 

Bir saniye düşündü: 
- Bu noktada hakl...,oıa, Hak· 

sız olduğunuz noktaları da mü • 
nakasa etmcklijimiıı:e oİDirl.eıriaiıt ı 
müsait değil. 

Dedi ve: j 
- Allalıo ııımarladık., 

Diyerek yanımdan yıldırım hı- ı 
2ile ayrıldı. 

C Arkası '\'arl 

....-HALK---... 

SÜTUt'JU 
E11lenmek istiyt-nler, 
İf 11e İfçİ arıyanlar, 
ıikayetler, temenni-

ler ue miifkıiller \ 

Yeni izdivaç tekHf~ 
mektubu /, 

kabul edilmiyecek 
Va.Lancb.şlar an.sında cvlenmt:rl k ... 

Ja7i1'1tırmak m•k•ıdl.yle ~mı, old• 
fumuz «İzdlva< Sütuna> okuyurulan
muın tüyülı: bir rağ-boti ıı.. l<anplaa.. , 

mış ve kısa bir umanda 7üzlrrce ••· ı 
tu!) ~t.u·. Ancak; ·utuıılannıtDll 

cla.rlığı ve \arilerimize )·en•, mti~nt"Y
vl mü.ndf'ric..:1.1 1.c-mln etmek K&ye .. i l>l
xl yeni mektup k:...bul ve nrsrlnden a.- t 
lakoym.akta.dar. Binaenaleyll yeni is-
4:Waç teklifi Jl){". k.tubn cöndf't1tmrınell 1 
ve idareba.oeııWıe ı-elmlt adresli mel<· 
tuplann bu aimlf"r tç.fr.de U:milen 
~roluıınrak Şubaiın 28 inot Cuma. ı 
[Ünü al;.1&mı iıdlvaç teklifi IU''rln~ nl
ha.)ıet. '\.'eril~(·e-ii.nt ok.u..vucuJa.rnrıma 

A.Y cı ile bUdir-lnz . 
NOT: - Balk sülunamuda, iş ara· 

ma, i;:I verme kt unJJ.rm& ...-e dvk~ru
mu.zla avuk&tımızda.n 50ruıa.c-..k sualle
re flklyet ve tcmennllett c"vap ver
.miye ekkl"i g-ibi dtvam. ola.TIJ'1'.a.kiı.r. 

e 
İzdivaç Tekliflt.ri 

+ Orla brıyla, ballk cttnde, tcı.·U
•c ıyi huy \'e ahlAk1ıyın1. Da.ima ne

ı,ı..:.:.1, 1".lJ(>r yU~hi. veiak r, tc-dakdr va 
kanrıatkanm, tok san1ınıiyim. Biraz li
san; (~ı;.· ve eh ,;1crini tAyı.kıyle bilirim. 
D;.n~J. ~ü::ıii, t').!ll>nteyi k.arurınco :,-eva
rirn. 

E~iıı1 olacak Bayda anıdıgım evsaf 
ıııunl::ırdır: A:z. çok huy ve tabiOAtıcrlıni
zin u·ril>irine benzerJigi, IK'ŞClJ, l'.\Çık: 
d'.:.şüncelı, nazile ve iyi knlbli, cemur, 
deııizı ~ever bilha. .. ::a hodbin deiil 27 -
35 ynşlarınd::ı. 100 lirndan nz rnaafıl 
olınamau. y~k mektep nli!LUilU, u
Zllll h"ylu buluruna ı. Cıdd.i t tliplerın 
nn.h::ı.kkak bır foto~uıhır yle -ve 
şar. ları ma tam m:'ın3.Si1e uygun olduk .. 
tan sonra- Son Telgra! IIaUt sütunu 
13 R, adresine yazmalarını rica rde
rim. 

* 22 yn~ında 1.61 bo;runda ltwural 
ince yapılı, dilrü~t bir aile- kızıyım. 

Tah ıll n C\d.ı.dır. Jo~v işlerini taın ro -
nasiyle biliriın. !\.1aU vaziycttmiz orta
dır. En az 70 lira maaşlı e. artlı bir ıne
mur \·('ya su.bayla evh·nip yuva kur
ınak istıyorum. Ycuıı ~) 35 f'rası, 
hos~tıs ve> oile-ı::i11f• r.ndık tam ah1Uklı 
olına~ı lıizundır Tliplerin ci.ddl ad
resle; i Y8 bir !otogr~/larıyl~ Son 
Telgraf Halk ıiltunu (X Zerrin) rumu
zuna müracaaiıa:rı. 

* 23 yqmda kumral ,az toplu 1,63 
boyı.lfıda :yi bir aile kwyıın. Mall \'l
z.iyetıın bo .... uktur t•V ıılenn~ t..ıunamlle 

viikıfun. 1layat arakadaşunı ru'8U.t 
edecek her me1:iyt'tlcrc ınalUdm. Me-
mur \.!' k~7.arıt•ınıu G.l - 70 liradan u 
olmaınası 27 - 35 7aş arnsında ince 
ı'tlh1lı ve a~gflrl li!re tahsilli bir bayla 
c\·elnme..lt i~tiyon.un. Arzu edenlerin ia

de edibnck şarliy-le birer fotoğrafla.ri.
le l-Talk sütunu • i<~. Akarsu> ,l'\t~uzu .. 
na müracaatlar. 

Gelen Mektuplar 

Güzel .:oan'oıtlar, ttnlit. Nur&.n, Açık
söz, 101 Şülı... 1'-ılf'ktupl.aı ıııızı i.ı~ gl.İ..D. 
içind~ Oeheınchal aldımHuuzı eherunıi
xctle r;ç;ı ederiz. 

İ. Gu\ en: E\"\ ('lkı mektuplarınıza 

ilaveten i"'tanbu1d u - E. 23: ista.c
buldH.n. 1'u7.1tı.dan, ıruıtb.H•~a bıtııkıl
ml!), ~ırk('('İrten • t Ucari: Sarıka
mı.'jtan - I!ayrı.n Dikıatn: Sarıkam1.1-
tan - :\1. 97: isLaııbulrlun üç ta.ne -

Ay: istanbuld"n P. it. 55: Beı;ilt
t.ruttan - R. n. 27 lı::tanbuldan - E. 
F.rçOmcnt: ~Aı.k!:iarilydnn J[. B. Fa
tihilen - Sempatik: İ~lanbuld~ın, ııaa .. 
köyden - S. 11. H: İstanbuldan. ·- s. 
D. 20 Topkapıdan taahhütlü mekt ı.ıp
larJnız vardır .. Saat 15 - 19 uraı.;ı.nda 
ahnız veya ald.ırın.u:. 

Açık K.onutm• 

S. S. Ş R. t.l. P 0,5 (Silivri) -
Bayan F. A. Ş s_abık B. (ÜaküWır) _ 
B•Y A. N. K. . lslek 222 - Bayan El· 
van {K.aılı.kôy) B.ı:ran M. G. A -
B"Y Ç K -llt•yaıı Zoh. İl (Üsküdar)
Bayan Asurnan Yıldız: Adre!l olmı ... 
yan izdivaç tckli!i mektuµların.ın ya ... 
zılrnasının usuliiınüz harici olduğu mü
kerrerer yuzlldıgı hulde nıektuplarını .. 
~ adres koyınd1 ınız göriılciülü.nden 
ın:talec;ef dercc<lil< miycceklir 

Bayan 101 Şule (Topkapı) ve Hay· 
rUnnL<>a (Kadıköy) - 1\tektı.ıpla.rınıa 

buıün adrc. lerlui.ze gönderilın.lit.ir. 

Gaib aranıyor 
Aslen Bulgari t$.nın Ru!('ıtlt dölum

hılanndan olup K ramilnel<le ıskıln e
dil .... LŞ o an \'e orJda nlifus memuru 
iken İstnnbula t hvili memuriyet etti· 
ği stihbar olunan 317 oo;umtu Tuna
lı soyadlı Abdullah.ın hayat ve menıa· 
tından M:beniar olanların atJdeld ad
reı;e ınsan.iyet namına maJ\ımat ver
mclerini 11.Anen rica ederim. 

A.k:ıarayda: Sim.itci sok.atında 3t nu
maralı evde Ni&amettin Oünıör. 

Bir aane yavrtHunu eYlatlık 
Yermek lati yor 

40 ııtinlük oğaln yavrumu ~ v,..ı,. 
yetim izin i.mk.iru·ı.zl.ığında.n bakam.ı.,..
cağımdan benjm ve- babasının ~

le. evl!ıtlık vermaıı: ı.tı:ronız. İoti,y"" 
hıııniyeW, millfik, Alicer..ap inBaııların 
Eyüp ulıanda Şl!.ıl yokuııu 5 numara 
ruı C ah"r adreııine ınü caatı.ır ı 
val\"8rtrıı.. 

neU; 

Şehircilik ruütebasaıaı Pro
fesör Mösyö Proııt'un hazır. 
ladığı imar planına göre, İa
tanbulun en eski ve namdar 
sayfiye yerleri olan güzel vo 
canım Bogaziçinin her iki &a• 
biline, bundnn böyle biç bir 
fabrika ve sanayi mii•zsesesi 
İnfasına müsaade olwımıya· 
cakmıt! 

Ne güzel temenni! 
Hakikaten, Boğazın iki ta• 

raf sahillerine de, 8rtık fab-.k 1 n a ve sair sanayi müessesesi 
İnta etmek mümkün değildir; 
çünkü, yapılacak yer kalma· 
mıftır. Ilık bir havadn -kıt 
ta olaa zarar yok- vapurla 
bir Boğaziçi gezintisi yapınız. 
görününüz ki, biı- inci ger 
danlık olan Boğa:zın iki tara
fında da, fabrikalar bağdaı 
kurup oturmuştur. 

Hani, nerede, Kuruçe§mo
deki kömür depoları kalka. 
yordu?. Fakat, gazetelerin 
verdiği havadiste, Prost'un 
planının tafsilatı bulunmadı
ğı için, muhterem müteJıau,.. 
aın, kömür depolarını bir &a

nayi müeaaeseıi addedip et
medigini bilmiyoruz. 
Şimdiden sonra, bir tek 

fabrika intasına müs .. ude o
lunmıyacak amma, bugün, 
mevcut bulunanlar en ola
cak?. Onlar, bütün azamet 
ve heybetleriyle, dumanlarını 
savura savura, o canım Bo· 
ğazda oturmakta devam mı 
edecekler?. 

Vaktiyle, İste.ııbulun pianı 
yokmuş, tchircilik ilmi yol • 
muı, zevki selim yolu.mş, 
modem belediye tq •ilatı 
yokmuş, belediyede imar bü
rosu, fen §Ub<!sİ yokmuf ..• 

Bütün bunlar yokmuı am
ma, Boğazda, o güzel, ıirin ve 
Yetil sahillerde, fabrika da 
7okınU§, duman da yokmut··• 

Buna mukabil, asude koru
luklar, yüze gülen yalılar, ra
hat ve serin kötkler, kuğuyu.. 
Yuı kayıkhaneler, uzun, ııöl· 
ıeli yollar, bir zevk ve eğlen• 
ce meıheri çayırlıklar, temiz 
dere kenarları, bülbüller ta· 
kıyan koylar, gazeller ahlan 
su baılan varmıı ! 

Boğaziçini, kendi elimizle 
boğazlı yarak öldürdük. Tek· 
rar diriltmiye çalıııyoruz. hı
tallah! 

R. SABiT 

Haklarında takibat 
yapılan muhtekirler 
Fiat Mürakabe Komisyonu dlı.ıı-

kü toplantısında, manifaturacı Ar
şak Papazyan ve Kirkor Papaz • 
yan isimlerinde bir baba ve ogul 

ile Sultanbamamında maıillatu • 
racı Kenan ve Sait Gözen ticaret
hanesini fazla fiatla mal saltıkla • 
rı.ndan adliyeye vermi~tir. Huı;e· 

yin Karamürsel isminde bir tacir 
hakkında da takibat yapılmaktadır. 

Blrlmlııa DERD" Bepladzbl 

Mahalleden mahal-
1 eye akın eden 

köpekler 1 
Çapada oturan okuyl.Jcularıııız

dan 8. Abidln yaz:ıyor 

Çapa - Yenıbah ve Guraba 
hastanesi ile Kız Orlamektebl 
civannd n gün.leni,. köpC"kler 
çog:ılmıştu 

Bu yüzden çocııklanınız sokaga 
korka korka çıknıaktadırlar. Hat.
ti geçen gün bır ~ bu başı
bot hıı;ı>vanlardao bin mrmı:ıtır. 
Arada sırada yabancı mahalleleı·Jn 
~öpekleri de biz;lıu mahalleye ıe
lip bir •üril t.cşld.I etmek ıedirırr. 
Acaba Belediyenin .aJAkadar n1•
murlan btmlarlA ne7e mücadele 
etm.i7or ve ıörmuyorl.ar?-> 

SON TELGRAF- Beled.iye Jle. 
1sl #inin bu hususta etııemmiyeU. 
n zarı dilrlrntıı.ı celbederU. 
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KURTUN iZi 
--1= Yazan: BADMI YAilZ ~ WARREN WILLIAM - RALPH MORGAN (Fransızca Sözlü) 

Balbnlı Milyoner SPİRO 
ve arkadaşlarumı Ameri
bdald bllyil]ı: sergüzeştleri 

, 
Tayyare Dafi toplarmm 
yeni plAnları - Kınlan b
• - Esran:ngiz tertibat. 

Beyıre.lmflel böyllk ıerir 

başında , atılmış bir siga· 
dan rö%1llen esrar per

mi 

Tanınmış bestekAr Sii.reyya Sa
a;ı, Bayan _.ru riban Halimın evi
ne sabahtan gittı. Bayan M.ihriban 
bestekarı kar;;ılamak üzere salona 
geçt.iğı \'akıt 

- .SL? de mı sabah ziyaretle -
nne baş.adınız? Dıye sitemli bir 
eda ile sordu 

- Sıze bil' loca biletı getblim, 
6fleden sonra ugraınama imkan 
yolı:ılLı da .. Bt: operettelu ~arkıları 

1 

ben bestelC!mıştın . 
- Maal~! Surcyyacığım.. Ko

camın °ölü:münden sonra tiyatroya 
gitıruyorum artık. 

- Fakat bcnım be ıe.u..m o
Jrunacak. 

- .. "c o!..ırsa olsun.. 
Bayan Atihrıb.ın i:o~l söyli -

• <Tek b ctckar ugu • .:.mai:- cta\·
randı. 

o \'akit Suren a Snıi · 
- A!!rdersıniz ba. an d<>d.ı, size 

başkA soyliyeccl !erim d~ ,·ardı. 
- N<>d:.r? 
- İlk tanı;tığlmız zamıınlara a!t 1 

bir meseley, s.zinJ~ goruşmeğe 

ıelıruştim. 
Bayan Mihriban guldu · 
- Fakat ıiostı.; aradan ne u· 

mn yıllar ı;eçti, o ' ak: t on dol."UZ 
y~daydıruz, ş:;mdi ise elli ya -
fllldasınız, ben de öy e değil mı? 

- Llkin s'.z da a ge 1 ve gi;
zel ka dıruz. 

- Dos ur. o ru alan bırakın. 
Ştmru o çagd.! ı h~,yruardan bir 
,ey kalmış değ dil'. 

- Sız' tere t-dcrin> kı onlar 
rüya değildi. Ben sizı hakikaten 
cı.ilicesin seYmişt.ıı . 

Bayan Mihriban Halim mi,,;afire 
tın sandalya uztıt:ı. 

- Haydi anlat.n bakalım.. 
- Evet şı:r • - ı:e .n.e ~Uf-İ..em 

kalmadı, •~: cı .~ ye ho!:. c;a 
9eVdij;iıni b:.r kc e c.Jıa an:a<lL.'T .. 

BiS;ün baya!ur.ca s:zı dtlşündüm. I 
- Hangi ha;. atmı da be~ c!cncıi? 

Sevdiğiniz k.ad.Jıların lisits b:ze 
bdar geldı. 

- Fakat onlar bo, şc. :erdir, s!.z.i 
ı:m;tm • ıçin böy:e geçıci ye n:a
nasız asklara kerciımi kap!lrcl.m; 
!Akin mu,·a!!ak olaı:ıce.dım. Sez da
ima yegane aşkım ve yıl<lli"UII k.al· 
dmız. 

Bunun üzc-rıne Mıhrib"n bidcietli I 
bir tanrla: . 

- Fakat beyefendi, böyle li - ) 
lardtlarcian hoşldr.m .. m, cedi. 

Bestekar asabi bi= halde onun 
kolunu tuttu: 

- Sözlerim ço;;, ciddi , .e kat'i 
baııımefen<l i. Bütun omn;.mcc bana 
ınıs.n: '•eren sız oıdcnuz. Bütün J 
besıeı<rım sıunk, güzelliğinizle 

ve sızc 0
1 n aş~~ır:!• dv~udur~ Ha~,r, 

bay~r, sızi biç C,;..r Ul.!'nan unutır..a
dım. 

yürüyordu. Ham: ·eye geldiklm 1 

vakit bayan: 
- Ben buran.an gıdeceğim, dedi .. 
Gökte bulutlar toplanıyordu. 1 Baştanbaıa heyecan ve dehf"l me raklı btiy& bir mevxu 

Süreyya Samı ===================================--====-= 
- M.brıban! diye söze başladı, 16-••=:=ım::::ıı:::ııs::ıı:ı::ı:m:ıa:•ızm••---:::ız~:m••llllb, 

Hıyatımı s,ze bağlamama müsaade 
edın~ Eskisı katlar yine sfae zifırn y A f' 1 N A K Ş A il HARİKULADE MERAKLI n 

var. Sızi sevıyorı.m Mihriban. J p E K HEYECANLI S.&llN;ELEB.LE 

- Fakat dosıı.m yaşımızı dü - SİNE MASINDA DOLU, EMSALSİZ B1R FiLM 
fÜllÜn' 

- Bunun bence artık ehemmi- M EŞ HU R PO L 1 S 
yeti yok. 

HAFiYESi 
- Hdydı Allaha ısmarladı.: 
Bs\ n Mıhriban bestekardan 

anca ba ka bir g'ın için sö. ver
mek suret"e kurtu1ablldi. Sözür.. 
de durmll!;tu bu sdPr onu yaln!Z 
karşıl:ımauı Yanı.00.ı iki torunu 
vardı. Be•tckAr çıktıkta,, sc.nra \"O
cuklardan bir sordu. 

- Ki bu adam buyuk anr.e: 
B· buvıık ve meşhur bı: ~

dam çocugwr 
Bil' muddct sonra Suı eyya Sam. 

KO)'C çekildı. F'akat mü§fil· Ye t<ıı.Jı 
blr muhabere büyük bestel:iınn 
ihtıyarıığını unutturuyordu. Ba
yan Mılırıbana gchncc, oncıan al
dığı her mektubu okurker. kendi 
kend.n<' ~y le derdı 

- Hanı: kad:n \"ar k. böyle brr 
erkek tar;ıaındar. SE\ilsin de mes'ut 
o!ma.t::.n. 

·NE YEMEK 

YA AYirv'l? 

Güllaçlı köfte 
Malzeme: İkı iıç dillm pişıruş et, 

üç yumurta, iki çorba kaşığı un, 
bırkaç yaprak gülmç. yarım ~Y 
.tıncanı veıEtal ıki galeta, may
danoz. 
Yapıl~: Bu köfteler et, balık 

olsun herhangı bir pişmiş et b&ki
yesinder ~p abılır. Et parçala -
r.nı ufak ufal< doğramalı. Hazır lop 
pı.~irilmı.ş ik. ~·timurtayı da ufala- ı 
y1p buna ka trnalı. 

Unu su ıl~ ezerek, bulam•<: kı
varr~ınd;c p~.1L1cli ve içine etle 
yumurlL)'l ve kıyılmış mayda
nozu k;.tıp tuz ve biber ekmeli. 
Güllacı ıslat.p ) ay:-ı1;,:ı ve iç:ne 

koyarak tulumb, tatlısı ,eklinde 
iki kat, ı,ı ,,,la ke;meli ve par • 
mak.ar :ırııs•nı.- uvarlaır.alı. Böy· 
lece hazı<lanan kofteleri çalka -
Jan'Yl!Ş bir \ u~·uı:~ n iocc dökül· 
rr.ü< galda~;. b.ılıı. arak kızı;ın yağ. 
d;:ı kız~rtn· ~Iı 

• TER 
(C SUSLAR EŞi DE) 
Ayrı.,.: MEMLEKETİMİZiN GÜZEL KÖŞELERİNDEN 

ZÜMRÜT YALOVA 

v~ Milli Şefi mü: in Y11!0,·ayı :ı:iyar<'tleri 

ACABA TESAD'OF MU? YOKSA KADEM Mİ? 

İki ki•i taw~ıyor, ııevifiyer, elem çekiyor ve ayrıhY"rlar .. 
KUDRE'n..İ ~ FE Ci Bm DRAM 

lleşJnır Rejisör V. TOURJA.NS KY'nin ~-ünıd• eetirdiği 

U l 1( L A Ş A N M E L OD i 
()) ıı.ıyanlar: 

Bu Cuma 
BBİGİTTE BORHEY - WİLL • DİRGEL 

akşamı ŞARK sinemasında 

pma (.arşı.kapı Şek.zadebaşı •1m•14&ıaı. i 

~ Z AK fm-----.1-• FERAH) 
Sinemalarında bugün matinelerden itibaren 

Karalardan denizlere ... Denizler der. göklere yayı!;ın bugünlı.!i 
kanlı harbin en büyük hakilô eserL 
Toplarından ölüm saçan ... Torpillf'rinden tufanlar yaratılan 

YÜZEN KALELER 
(TÜRKÇE SÖZLÜ) 

Sem& ve göklere §~, &ııdurmuş engin deni:zlere ale\· "" deh· 
şetler saçan filoların ölüm savqları ... Bulutlan parçalı'.)•uak , 
ülkel&i aşarak phlanan ~ kartallarda iW.li::mü hiÇe .ayan 
kahramanların zafer destanı .. 

Ey kahramanlar lı:ahıımtaıu Ttlrk eeaginrleriııia pnh airas
çılan , bir vakitler deryaları yedi laıdretiııe tı11ir eclen ey Bar

barOMlll ö:ı. torwıları!. 

Bu falleııeri aeıı de seyret! .. Ve caıııdan alkışla!. 

Bu biiyük n emsalsiı filme illıvetea: 

f E 'da AZAK'da 
Süvariler ~ytanı Batakhane km 

ÇINAR 
t L I 
1 EBI 
JÇ 11\'.IAA 

Et UA 
1 Mart 941 de 
ÇIKIYOR 

Tütün ikramiyeleri 
tevzi ediliyor 

&ykoz Atılterlik Şubesindtn: Bey
koz A'lkerlik Şubelı:inden tüttı11 ikn.;
miyerl aln1akta olan bilOmum mallı.1 
subay ve erat şehi• ailelerinin 941 sıe

nesl yoklamaları icra edileceğinden 

1/3/941 g(!nünd<'n nihayetine kııdar 

~vam edecek. olan bu yoklamaya ma
J(ıl ıubay ve erat re mı senet, rapor, 
ctl.2.dan ve ilc:ranıi.ye cuzOanJariyJe te
Mt allclt>rf de :yalnız nufus cüzdanla
riyle ve tütt.ın ikraıniye vesikasile bir
likte her ıun saat 9 dan 12 ye kadar 
Beykoz ki "rlık Şu~sin• müracaat
ları ilkll olunur. 

,.. Yakında: 
istan bulun meşhur 

Bir Sin m sı 
Sa~ın İ laııbul halkını 

Pek memnun edecek 

B:R INKiLAP 
yapıyor. 

İıtanbnl l\lüddeiumuaılli-
ğinden bir hakimi davet 

İstamıuı Mildderumum.llliinden: İa
tanbulda bulundutu anlaşılan SW!lı.e 
Ceza Hfiltlıni ıı:mın Uncuoğlunun me· 
muriyet.i.mize mOraca:ıli , 

ALHA'1 BRA ?! 
Nedir?, Neud., olacak!. 

Buru fasuı e 
ı.=f..j4f', ı(. 21\(ı g:am kuru fuul

ye, .ı.ı çorba k. ıği t.omate6 sal -
ç~, bır kanve krı:;; gı s.rke, bir çor
ba ka~ ğ~ toz ~-ekt·ri, iki baş soğnn, 1 

Bugüo iti-::=:ıerdeo ÇENBERLİT AŞ sinemasında 
Sinemanın 'fÜntde ptinliği en fıevlıalide bir filın 

Bestekarın sesi titri~·or, \'e sık 
aık içı.ni çekiyordu. Her ıki kolu
nu kaY~turm~ duruyordu. Ba· 
yan da ayağa kalkmı~tı: 

ı ik1 dt-!r.c yapragi, iki diş sarmu,ak. ARABACININ KIZI DUNY AŞKA 
- Ben şimdi torun sahüıiyim 

Süreyya beyefend!. 
- Ya.,lanmız mevzuu bahso -

lı>maz, değil mi ki kalpler gençtiı. 
aaemki dı.,<arı çıkacabınız, size 

refakat etmeme müsaade eder mi
aıniz ? 

Beraberce çıktılar. N~antaşı cad
dE':dnden, konuşmaksız:n ı:eçt:.er. 
Bayan Mihriban bır genç kız gibi 1 

Foı&llyeler i bır g..cc e\"\'el ı•lat
tı.ktar sonra, soğuk su ile &t~e o
turtmalı, yumuşayıTl<!aya kadar 
kaynatmalı. 

Bu sıra<ia bir tencereye ince kı
yılmış, salçayi, sarmisaği, defne 
yaprağını, tuz, biber, tarçın, kekik 
koy mal'. Zeytinyaği:e soğanlar 

ka\Tuluncıya kadar p_,ınneli. İçi· 
ne şehri ve haşlanmış fasulyeleri 
salmalı .On dakilrn bır mücidet .kay
natnı.alı. S;cak vey:ı soğuk yeni.r. 
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Lakin de ne oluyor Karabulut ? 
- Bu gece haoıır.e!cndi seni 

g<innek i~tiyor. Yatsı namazından 
wnra di.kk;;.t et!. Egu ben gel • 
m ezH•m, haren. kapısı.rıı a...-a!ık bı
rakacaklar iter içeri girersın?. 

Dedi. 

Kalbin1 çarpır.iı içindeydi. Bü -
tün gün bütün bır CC'Ce .....ıı,rstt
lıkla lıt-kledim. 

Yatsı olmtJ;<tu. Bir parça sonra 
t:..a...-em kapısuı m usukacık açıl -
ıiı.lıını g(l!'dıiın. ArtıK Yak.it gel -
müjti. De..'llek · ~rLgirecektiın. Bır 
yandı:n da lııorkpyordurn. Ya no-

bet yerinde bPni ararlar da bula -
maılars;ı o ya}tit ne olacak~ Mu-
1..ıkkak idam ederlerdi. 

Düşüncelerim ı bir tarafa bı · 
rakt!ln Ye kap.dan içeri dalıdı.m . İ
çl'riıic bulunaı. paravandan us-~ -
Jetle kaf•rr.ı boşluğa doğru uzat
tını. 

!ı;eris. aydınlık idi. Paravandan 
b~ı uzatıp bakt.ğın: zaman Ce
mileyı salo!lda sessız ve hafif bir 
BUrette paravana ci<>ğru gelir giır
dii:m. Usulcacık olduğum yerden 
çktım. beni g( rür görmez {aş:r ı 

( A Ş K ve H A Y A L) 
Meşhur Rus edibi }IJ .EKSANDB PUŞKiN ' iıı romanından 

Oynayanlar: HEİNRİCH GEORGES ve HİLDE KRAHL 
Bu super Fılm, BALAJ.AYK/.LAIU, ÇİGAN nıüt.ii"i, f"Ilaları, claıuılarile canlandırılan Çar B.11i· 

ya•mm eözler kamaştırıcı kibar ha)·a t.ı.nın tehlikelerine maruz kala.o ve hw;ar subayı MİNSKİ'ala 
saffet vaitlerine kamp sukut rden basit ve &iizel DU1''YAŞKA'llUI feci hilıayeııidir. 

Ayrıca : l - GECE E ŞLABI ~ F evkelade Kahkaha Filmi 
Z • PAliAMUNT .nmNAL Türkçe Sözlü 

ll•••••••1:.1Deni:ıde - anada - brau vu)nıa gelen"" sen haberltr 

ı ,·e: 1 
- Sizi bekliyorum, çok. talihi

niz var, nöbet sıze düştü. 
- Evet, 18.k.in .. 
- IiıT.ın de ne oluyor Karabu-

lut ... 
- Bu ak{am gi.dıyor ln""llZ?. 

Ta.'>ir bey e,·de mi?, 
- Ber. o kadar budala m;y!m?. 

E,·de T.un<et> kler yok ... İki harem 
ağası. ı •.ı de r ~layık .. . 

- Bun .... r ne ()}acak? 
- Ne demek ne olacak?. 
- Biz r.açtl'ktan ı.onra haber \'e-

r.rler. Sonra biz.i yakalan1ak .i:o
lııy olur. 

- Ne J"palun öyle ise?. 
- Nl' yapacağız? . Vücutlarını 

ortadan l.ı,ld;.rarak hiç olnı=a, 

sabaha kadar l<ııçabildiğimiz kadar 

1 
kı:çar vakit kaz.an ·rı7_ Ondan son
ra bizi y akala."llak güç olur .. 

- Nereye doğru?. 1 
- B=u da bana mı soruyorsun? 

Sahile doğru .. Bir kere denizı tut-
tuk mu ötesıncien korkma?. j 

- Ya ı:ect: Tahir bey gelirse? 
- Gelsin; o da alacağını alır. 

- Amma, Karırbulut ödllin ko
pu;yor ,ne diyorı;un?. Ya ııonra ya
kalanırsak vay hıılimize. 

- Artık ok yayından çatı .. Bü
t:Un mevcudıyetimi sana teslim 
ettı.ır. . Senı ltaçımıak ı;ana sahip 
olmak için herşeyı yapacağını. 

- Teşekkiır ederıın.. Göriiyo -
ram iti, iı.ırıst.iyanlığın galeyana 
'eld ı. 

- Öyle ... 
- Hani müsluman oldum di -

yordun?. 
- Demek muvakkat imı§. Ne de 

ols;; itan kanı çekiyor. 

- Memlek<>tlerımıze luı~aca-
ğız. 

- Evet, fakat ben artık Elbasana 
gidemem. İtalyada kalının. 

- ElbctU!., 

- Fevkalade bir yararlık p-
teri~." m YaVU2 Sultan Selim ba
na ~·er. i.;erı lik verecekti. 

-Ya ... 
- Fakat, oenin için h~eyimi 

feda etmeğe hazırım.. 
- Te~ek.kür ederim Karabulut. 
- Seninle kaçnıata karar ver-

dim .Şimdi ne Tahir bey ve ne de 
kımseyi düşünemem ... Önüme ge
leni yok ederim. 
- ........ . 
- Ötesuıi düşünme Allelı. ke

rimdir. 
Bu kısa b>nuşmalardan -

Cemile elimden tuttu, yukan a
lona çıkard.:.. Bir sürahi içinde ııo
luk şarap ge-tirdı .Bir bilh1r bar
dağa koyarak verdi , 

Barda;ı olduğu gibi diktim Bir 
tane daha verdi, bır dMıa ... Artık 
tamamile aarhoş ohnuştwn. C. -
mile beni aarhoş etm.ıfti.. 

Cemileye dönerek: 
- Ahırda hayvan var mı.?. 

- Ne kadar isteı:ııen var .. lUiti 
hecin develeri l>ile var • 

- Öyle ise ahıra gitmecien fU 
arapl.arı ve halayıkları 1'!ık e0e -
yim. 

- Araplar neyııe ama, halayık
lara yazık değil mi?. 

- E!. Sonra ne Y'P'C+?, Kle 
vermezler mi bizi-

- O da vnr yr 
- .. .. .... . 

NA • 
1 

Yazan: Zi 

T('frika !'\o: 4 

Kır serdan kocama 
Te 

ı 

ile Nasreddini •• • 
uzerı 

Kır s<'Tdan, N cr.addmın. mtıu"' at .ı.,.. Kucaklıyarok ıı 

- Ben sana çömn \·t-rmi~-ece .. 
ğim. &nim emektar t'ariycmi he
diye cdeccğinı. Cu kız. 'on dere -
cedc !adıklır. Se.1;11 hayalında, i
dcla bir temel direği olac•ltır. 

- Huy Aılah razı ulsun hocam.. 
Bugünden te-,ı ol .. Beı de onwı 
adını (İ»!...aı) ~.ol arım. 

- İmıı t., El ... fena isim dqil. 
Hoş man.ar .!ı bir yol. 
Uzaktan, (Akşelıir) görünüyor. 
Nasraddin, cübbesinin eteğini 

1Uhna toplamı . I:l:nıkki depe -
ie dayana da3 ana Al:~ehire doi· 
ru ağır ai;'lr iltrli) or. 
Sırtında yi3·ccek da{:arcığı olen 

• \'e Nasraddin tarafından (İınat) 
adı \'erilen · c.ıri~·e de, onu takjp 
ediyor. 

Nasraddin, hem gid.iyM; h•m 
fil şarkıyı aöylü3 or: 

Sultan olup başta gezmek 
islemem. 

Esir olup, h;ç ki.met•:ye be~ 

Aç yatarım.. Hür yaşarım .. 
· Gam çelunem. 

Elverir ki, ben.im gönlüm 
hoş olsun. 

NasraUin, p:rkıyı lıitirir bitir
mez, yohm kenarındaki ağaçlar 
arasından, hey betli \'Ücadü ile 
(Kırserdan) fırladı. 

l~ır serdarı, elin, şıtk ;:u• 
yar. Gnyet ber "t ' a orl 
se-.. ıc ~u ~ rkr~ ·ı s ~. miyr 

Kırşe. ırdc . Ak., ıre 

ı:ı,ı:.gur (l) ıle kr L (2) 
Y rır.rnı o nJ~ (3) var 
B ban. çok de 'erır 
l\ ~r;ıtidın Clt s lelo· 

tiı ( ' ~ ı l . ?. 
1{ sc (ı;]'1 

- 1. .. I! n', bu ınrm 
sö~ ı~mek ~ H .. aktı'!. 

- (Bozulornk) ) o oktı • 
?\asılsa, gafı! bulundt .. S 
dunı. 

- Neyse, onu~ rlıc ._n ·, 
Sen şiıııdi ı.. nnn i..~ !c .. T r 
lrnırk . Hit'in ~-:1 ak~'. 

- l'ulıuuu!. lr~ u~ ur n\1 1 

Dün) a bın aı;lıJo~. . ' ~ - • euen .. 
- Tiınurlcnk reliycr. 
- Gelir a:. 
- Gelir anımo. G~ld' ·~' I 

ta ü tünde iııt.. " 

ır Jı:-mıyor. 

·' - Fena mı?. Diin~ anın 
iı. b~raz azalınıı.: olur. 

4 
- Vn .. O na,ıl •iz?. \"t~ 

Timurl~ngin adamı mı ı~ •, 
- Timurlenr,in adanı· ını7bı' 

dine gel he ı·ahuıı!. Ben, c•1 

burnlı~·ını. 

- Ak. ehirli mi?. ,; 
- Yakıa. s;uihi•ar k•t - Dur!. 

Diye bağırılı. 
Nasradd.in: 

1 (Borto) l.ö3üad• do~duııı 'JJ 
burada biipidi=m. B<'n de 

ı M· ılırını. -Durdwn. 1 
Dedi ve İma! ile lıerabcr. duı<ln. 
J{ırserdarı- Ne bağırıyorMın?. 
Nasraddin- Türkü aih·Jü, orum. 
- Bu ruemlelı:ette türkü sÖyle - ı 

menin ı·asaL. olduiWlıı bilmiyor 
musun?. 

-Yeook!. 
- Bari söy l~iin tlirlrii de, bir 

tllrkü olsa. 
- ~e lı:uıycnımn, ayol. Befen· 

medinse, sen ~ylc de, bU: diıı!i -
yelim. 

- Söylerim )·a. 

- E, 5iiyle bakalım. 

? 

- Ya?. E. lt.iınlcrd<:ı > n~· 
- Merhum, llfolh 11.ı.,dı 

oilu~· tun. 

- Ne?. Molla Abdullah 
- Ent. 
- Hani, tU. Küçiik •. •• 
- Öyle ya .. Ta keııdi•.i .. 
- Vay 'ben.im Sa.raddinll' 

(Ark•" 

(1) Köylülerin, deyeye ,. 
leri isim. 

(2) Lahana. 
(3) Dost. 

BAL AL 
- Merak etme şimdi ben onları 

uzakta buhıruın çütliğe gönderi
rim. 

- Peki öyle ise, haydi sen on
ları uzaklaşt.ir. Cemile yanımdan 
ayrılıp ı:i tti. 

O, halayıkları e-vden uzaklaş -
tıracalrtı. Nitekim bir parça eon
ra, Araplar ah>rda bukınan iki 
bqvana halayıkları bindirdiler 

ve bir Arç yanlarında olduğu 

halde yollandılar. İçimden fW!lar 
lf!Çti: 

- v ~ canına ,ıae.. Anııbın &

celi gelmem.iş eledim. 
Sonradan anladığuxıa gere C... 

mile sevdiği adamı olan Araba a
cımış hu.,.Klarla ııöndermiş. 

HalaY*lar ptikten 1100ra he
men kılıcıma yap)ftllll aşairo· a in· 
diın. Baktım, evde kalan Arap o- 1 
dada ııerili w Mısır hası.rının üs
tüııe uzarcnış yatıyor. Sırtı bana 
çevrilmiş idi. 

Usuletle içeri girdim, Araba O· 

!anca kuvvetimle bir kılıç salla
dım. Arap olduğu yerde canm 
kalmıştı. Gö\'Cle&:ı lltiye bölün -

mtl§tü. 
Herşey bilmiş ' u' .rı Ç, ' 

dum, çıktım 1 tan s"lv n cvo~ 
tığm vakir iri bıYıkl n jr 
pıl ı bir adamla ;ırk<ısnd~ "L 

gibi dikılmiş lıule .• ııcc bK~ 
iki Jl.~entluk durm c.ı du 

H<riiler gelı •ı g" .. ı &• iJ ,,r:: 
.d • 

ıer:ndekı sila ı .. ra s~m ı0 

DPrl:aJ ba;; C\ \'el l ın na !; 
d uğur. kanlı kılıcım sur'atlc 
tim .Te likc yerinde idi. 
yakalanr10 ıştık On! r bnn:ı an 
madan •alcl :c . Bir ham. e 
de buluıı anı ur.virdim. 

Artık ok ~ a,'ull ç kmı~tı. C 
milenin uğrur.a ne olacaksa 
caktı. Ben, hcrıfın biris:n, Ö' 

rince 2rkada bulLnanlar bıç . .l' 
rile üzerime J ilruduler. Fııl
heriflerin har.:lelcr•"i ~a\'ll<tıl 
dum kıLc.m· o L J. ku' ·, 
savurmllij• • :C \'1lrUJitn 
yana c~r.:'l Me l·k •• ı.n ıl< 
birden ikiye bıçmı.ştın:. Tant 
aır. da sc 1 .nın dcrinliklerlll 
korkı.h; bu k:ıdm ç ğl ğı l. 
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•• 
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ra 
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ç' 
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(Bu Y&zıoın metınler.i J\.Otldolıı 
Ajans, bü!te.nlerind.en e.ıınmış~ır) 

l' elhis eden: Muamnıer Afatıır 
lfitlerin evvelki güa ~ünihle 

·· .. 1 · de,•am 
SO)·lediği nutkun aW erı da 
&tınektedir. Bıtler bu au°":rk 
Alınan dcnizaltılaruıra sont nl k 

rf da zıs bın o u 
ııeku saat ·~ . ın d·"'ru söyle • 
İngiliz gcn>JJl.l batır .... 

IDİ_şti.·ı· ......... :nJ!ik dattıSİ İ!e, an-
Ingı ız ~·a.- h . 

cak bir haftada 37636 ton acmın·· 
de on iki yapurun batmlmış ol· 
inğuau beyan etfllekfedir. !3.000 
tonluk bir vapurun Asor açıkla· 
rında bir Alman korsan gemisi ta· 
rafından batınldığı anlaşıluuştır. 

Bitler denizaltı harbinin önü
müzdeki mart n nisan ayları i
çinde bashyacağını söylemiştir. 

Bu me-.ıe.ı~n bahseden Ankara 
Radyo gamtC'İ diyor ki: •Eğer Al· 
manya İngiltereyi mağlôp etmek 
için yalnn denizaltı harbi yapa
caksa, bu, İngiltereyi korkutmaz. 
1'14 umunıi harbinde de Alman· 
lar. deıUzaltı harbini şiddetlen • 
dirmişler, fakat bir netice alama-

ınışlardL . . . , 
Gerçi denizaltı mliessır hır sı-

Jlhlır. Fakat İngilizler de buna 
karşı tedbir alarak buhranı geçir
mişlerdiı·. Fakat Almauyanın şim
(dikJ deııizallıları 1914 dekindem 
çok fazladır. Bitlerin •uyumadık• 
dediğine bakılırsa, daha birçoklan 
4a inşa edilmiştir. 

Aemirkalılar da Bitlerin deniz 
harbini şiddetlendırmek kararın
dan kendilerine bir hisse çıkar • 
maktadırlar .Bir de bu sebep üze
rinedir ki, Amerikan gazeteleri 
iııgiltereye yardım projesini tut • 
maktadırlar. 

Hatırlardadır ki, Bitler bundan 
e"velki nutkunda Amerikaya şid
detli bir ihtarda bulunmnştıL Son 
nutkundn Aınerikadan hiç bah -
setrneyisi ihtarının faydasız ol • 
duğunu '~nlamıı olmasından ileri 
ı:el•e ger.,ktir. 

EVVELA BALKANLAR 

Bitler evvela Balk&ularda, s6n
ra da denizde faaliyete geçecegi· 
ni bildirmektedir. Nutuk Yuııauis
tanda yapılacak bir müdahale ile 
Musol!niye yardım edilecegı Vll&· 

dini muhakkak hissetirmeyi islıh
daf eyliyor. Bu ise yeni bir 'i"J' 
değildir. Fakat Mu>olıniniıı ye -
~ine kurtuluş fırsatı olarak niçin 
ılkbahan sabırsızlıkla beklediği 
anlaşılıyor. Ancak bu, ltalysya ~e
re_f verecek mahiyette değildir. 
RıUerin Yunanist8 nda girişilecek 
teşebbiise kaı-~ı ,'\iman ıuilletiuin 
heyecanını tahrik elmiye gayret 
ettiii'i •n)aşılmaktadır. 

Do!;'rudan doğru~·a jndiriJecek 
41arhe ile Ingiltereyi devirecek o· 
lan adam 7 milyon Yunanlıya kar
tı Almanya, İtalya ve Bulgaris -
taııdan teşekkül edecek üç devlet 
koalisyonunu şerefli bir teşebbüs 
olarak göstermektedir. 

İNGİI,TEREYE YARDIM 
P.IWJJ.;Sİ 

Ruzveltin hazırlattığı İngiltere. 
ye yardını projesi hiıli Amerika 1 
ayan meclisin.de müzakere edil- 1 

mcktcdir. Ayan azasının yarısm - 1 

dan !aılası projenin kabuliine ta· 
raftar görünmektı-dir. İnfiratçı · 
!arın bütün ınulınlefetlerine rağ
nıcı.ı projenin az çok tadille bu· 
günlerde kabul <-dileceği anlaşıl· 
m;:ktadır. 

İNGİLTERE. JAPONYA 
MÜN ASEBETLEBİ 

l.ondra radyo .. unun verdiği bir 
.habere göre, bugün İngiliz Başve
kili Çörçil ile Londradnki biiyük 
jaııon elçisi arasında uzun bir mü
Jakat yapılmı~~ır. _Bu g~rüşmenin \ 
mühim ve verımlı oldugu Lond -
radan bıldiriliyor. 

Ru miilıil<atın iki memleket a· 
ra ıııdaki münasebetler hakkın • 
ılaki bazı suitefelıhümlerin izale
sine yardim etmiş olduğu da bil
diriliyor. 

°FRANSADA VAZİYET 
Yeni Fransz kabinesi ~u şekil

de t1i·'.'>ekkül ctmistir: 
Getıeral Hunt'Zingcr: Harbiye 

Nnzırı, Bouthilier: Milli Ekonomi 
Nazın, !\taliye Nazın, Ca•.iot: Zi
raat Na·1.1rı, Devlet sekreterleri: 
Carapino: Mourif ve Gençlik, 
fak Cbevali<>r: Aile ve Sıhhiye, 
Pierre Uucheuks: endli,tiel istihsal 
Rone Belin: İ~, General Bergeret: 
Hava, Amiral Platon: l\füstemle
k<:, Bertholt: Müna.kalıit, Achard: 
İaşe, Başvekalet muavinliğine bağ. 
lı. sekreterler Panl Marioıı ve 
"lenoit Machia. 

-, MAREŞAL PETENi KAÇIBMAK 
iSTEMİŞLfilı 

•Deyli !11eyı. gazetesinin MaıJ. 
rit muhabirinin verdiği bir bab .. 
re göre, Lava!, Mareşal Peteai 15 
ilkk.iı.nwıda Paris.ı ~iyareti esna -
sında kaçırmak ıçin bir plin ha
:ıırlaıruştı. Fakat i>u plin genç bir 
Fransız kadını ıarııfmdan me} • 
dana çıkarılmıştır. Muhabir ha • 
diseyi şö~ le anl,ıtıyor: 

•Alman hatlarından geçerek bir 
oda hizmetçisi ve bir çocukla be
raber Paristen Vişiye gitmekte o 
lan bu genç Fraı1'.lz kadını, Vişi 

hükıimetine Lavalin sukutunu İn· 
taç eden şifreli bir mesaj götür • 
mekte idi. Bu mesaj, polis müdü
rü Langeron ile o zaman dahili
ye naım bulunan Peyrontona hi
taben yazılmıştı. :\Iesajda Lavalin 
Mareşali kaçırmak maksadile ter
tip etmiş olduğu komplo etrafile 
izah edilmekte idi. 

Telefonla Vişiye malumat ver
meğe imkan yoklu. Çünkü bütiiıı 
mesajlar, Almanlar tarafından 
l;ontrol edilmekte idi. Şifreli tel
graf çekilmesi de yasa.klL 

Longeron, birdenbire bir mira
layın genç karısının kendisine mü· 
racaat ederek Vişide bulunan ko
casının yanına dönmek için yar -
dırnını istemiş olduğunu hatırla -
mış ve bunun üzerine zarfı bu ka· 
dına vererek Peyrontona gönder
miş ve o da bu suretle komplodan 
haberdar olmuştur. 

ROMANY ADA PLEBİSİT 
General Antonesco, Rumen mil

letini 2 martta bir plebisite davet 
et'mistir. Bu plebisitle Rumen mil
leti, ·General Antonesco rejimini 
tasvip edip etmediğini bildirecek
tir. 21 yaşını doldurmuş olan her 
Rumen rey verecektir. Yalıudi • 
lcr, rey vermiyeceklerdir. Rey • 
Ier aleni verilecek ve kat'I mahi -
yeti haiz olacaktır. Plebisitle •e
"\let. ve yahut •hayır. olarak ce
vap verilebilecektir. -. 
lngiliz Hari-
ciye Nazırı 
An karada 

(Bf\ŞMAll:A l.F..DEN DEVAM) 

fuz kalmakta devam etmiş olrna!<l 
da bu azme ve büı.nüniyetc daya
nı:t.u ,ttJfakın eseridir. Hu ıtibarla, 
Bay Ldcn ve General Sir Dill'in 
Anka•dY1 zı)B.Ietleri. lıcr şeyin 

ha· ıHd~1 ve gt: r~ek le yine bu ahde 
~"Jakallt'll ibaret ve biç ;tiphCbiz 
şi..uıdiye kndar olduğu gibi, şi,mdi
den ,,.,ura da, Balkanlar ve 1!akın 
:j&.rk ~ulbnnu sa~lam~aşhrmaya 
ruaa.uı bir fikir ıcausııun ve hattı 
h1.ırcket ınitbadclt.·::ıinin nıihrnklı· 
ğmı ifa edecek selaınetli ve sıhhat
li bir buluşmadır. Bu itibarla, Av
rupa harbinin ycui yeni i~kişaf, 
sahnelerine gebe oldı·!"u bır de
vird~ iki 1ntittefik devlet ricalinin 
ba~başa "·erip vaziyeti, izah ve 

i~arct ettiğim.iz bakımdan sıcak ve 
' samimi bir iş beral>erliği ha\'ası 

içinde, salıihiyetle letl-ik ve müta
lea etmelerinden daha tabii bir
teY olamıJacağı gibi; bunun yakın 

faJdalarıııı da, yine müşterek em· 
niyetimiz sahalarında sulha ve 
istikrara hizmetimiz bakımından 
istihsal etmekte devam edeceği -
miz ümidi u derece tabii ve lruv
vetliclir. 

Sulha, istiknıra ve insanlığa 
aşırı gayret sarfedenlerin hakkı, 

hiç şüphe yok ki, o n.i..metlcriu mü
kiıfatından istifadelenrnektir. Bw 
gayrete, bu hüsnüniyete, bu sulh, 

istikrar ve emniyet arzusuna rağ
men, bir gün hadiseler biıi emni

yet ve istikrarını müşterekeıı mü
dafaa ettij(imiz hedefler üzerinde 
herhangi bir tecavüzü de 'ilahla 
defetmek mecburiyeti ile, başba
şa bulut drursa o zaman ~a._ ~·in_e 
biç şüpbesill bonon mes uh)·c_tı'. 
ne bugünün, ne İle yarının tarıbı 
)ıuıırunda lıJ.ze. ait ~lınıyacak; 
Türk milleti, müttefiki lngiliz mil

leti il bir arada, yine ayni sıcak 
ve samimi hava i~inde sulh de<

tanlan k~dar, zafer şehnaıneleri 
de yaratm.ını bilecektir. 

~ t:TEll. JZZET BE.! ICK 

lngiltere Ja
ponga.11a nota 

• 
vermemış 

Londra 26 (A.A.)- Salahiyet
tar mehafilden öğrenildiğine gö
re, İngilill hükiımeti japonyanıa 
cenuba doğru tazyiki hakkında 
Toky" hükı1meli nezdinde hiçbir 
teşebbüste bulunmamıştır. 

japonyadaki İngiliz sefiri Kre
jinin bu genişleme hareketinın 

tevlit cdeceğı tehlikeler hakkın -
da hükfunetinin noktai nazarını 

japon ırinıamdarlarına bildirmiş 
nlduğu hatırlatılmaktadır. 

• 
lngilizler mü-
him bir mevki 

zaptettiler 
Kahire, 26 (A.A.) - İngiliz kuır

vetlerin.in Eritrede Mogadlsi limanı
nın 100 mil Cenubunda millı.im bir 
mevkii ~al ettikleri öğrenilmiştir. 

Arnavutlnkta 20 
bin esir alındı 

Atina, 26 (AA.) - (B.B.C.) Resmen 
teııı;g edildiğine göre Arnavutluktaki 
hareket başlad.ığındanberi 51 i zabit 
olmak üzere itaıyanlardan 20.000 esir 
alınmıştır. 

Elektrik idaresi 
(1 inci Sabit- Devam) 

dan maada ampulu yapan fabrikaya 
ait 34 rakkamı vat olarak kabul edip 
vat yekılnunu böylece 124 vata çıkar
dılar, halbuki dli:er 25 lik ampulun 
yanında 34 lük dcye iddia ettlkleri ilim 
ba çok daha zııyı! bir ışık verdiğini 
gö1leri ile gördükleri halde tekrar 10 
yerinde 34 vat diye iddialarında ı.srar 
ettiler, sözü geçen lAmbayı alıp ten
nen ölçmeye götürmelerini rica eltiıı\ 
ise de kendileri mektep mezunu oldu
ğunu il~ri sürerek buna lilzum görme
diler!.. İdare nezdinde ise evvela şi
fahen, sonra da mÔktupla yapmış ol
duğum ınüracaatlanmı nazarL itibara 
almadı ve kendi memurlarının yaptığı 
haksız ınu meleyi doj!N görcrçk on U
ra gt\ycı lazla yakmış olduğum cere
,.a.n için ceza aldılar. İdarece IAmbayı 
telkike bile lüzun1 görn1edcn .tme
murlarım:z haklıdır» dediler!. Israr et
tim. Yine teLkJk etmediler. Şimdi ser 
ruyot-um: 

<Elektrik İdaresinm Amirli haklı iti
razlarunızt nC'dcn nn7.arı itibaı·a aimt
yurak ıkinci bir n1ektup ile cynpılncnk 
başka bir ınuamele olrnad1gu· nı bildi
riyor? EğPr bir idare !'uniri siklyetlo
rimizi dinlemezse ve başlan savarcası.
na ccv~p verirse, bu kndar basit bir 
mP clede derdimiz tetkik olunnıazsa 

ab ııelerin hakları nasıl korunur? .. 
SON TELGRAF - Elektrik İde.re

smin k"ndi abonesi bir vut.andnşuı oi
k~yl!1ını tltkıke biic lu:zum gOrnleden 
mcınurlarını h::ıklı t:ık11.rmas1 gariptir. 
Bir ampulun i.tzerindcki takat kuvveti 
.numarusı ile fabrilQ numarasını tefTik 
C<i~miyecek kadar ııı.:cmi memur kul
lanması ise o nisbette hazindir. İddia 
ve şıktlyc:t hemen tetkik olunn1alıdır. 

Asker gözile 
(1 inci Sahlleden Devam) 

Bu mukabil t...-ıarruzlar karşısında Yu
nanJıların şiındiye kadar elerine ge
çirdikleri l<'1ı.E'ıcrdcn ve vadilerd<"n bir 
kanş yer dahi vcrmeınto oln1amala.n 
ve buralarını ishh.kitmlaştırmaları yi
ne Yunan ordu:.u hesabma büyük bir 
- ifakıycttir. 
Şinıdiki halde hava faaliyeti berde .. 

vamdır Tcperkl<·ndeki askerl binalar 
yeniden $ ddetle bombardıman edil
miştir. 

HarbL~ şim<lı en milhirn safhası E
rilrede cereyan ediyor. Eritrede Kub
kub ~vklinin za~tından sonra, Kere
nl mudafaa eden !tal.yan kuvvetlerine 
karşı Şimalden tazyik daha arlm:ış bu
lunmaktadır. 

İngilizler, İtaly~n SC\malisinde Guba 
nehrinin Şark sahillerindeki Celip ve 
Margefita limanlarını zapt.etmişlerdir. 
Bundan ınaada yine gtaçenlcrde İngiliz 
kuvveUPrinin eline g~ Mene Takla 
limanına. bu defa da hattı üstüvsdan 
bi~lc rce kilornetre aşarak Sudana ge
len Fran..-;ız kuvveUcri bir gece yaruıı 
ihrat edilnılştir. JJarp geınileri refa .. 
katinde bu limana getirilen bu asker
lerin çoğu Sencgallfdir ve bunlara bir 
Frarı ız Albayı kumanda l!'ltncktedir. 
Bu zat Fransız - Alman Mi.ıtareke 
Komisyonu ).za.sından bulunuyordu. 
Fransanın sistemııtik; bir tarzda parça
lanacnğını anlıyurak, hilr Fransa kuv
vet~rine iltihaka knrar vermiş, bir knç 
arkadaşı bu iltihaka yardım elrn~tir. 
Erit.reye c:ıkaı-ilan bu kuvvetler, Ce
nuba doğru ilerlemPkledir. 

Kercn'dc İtalyanlnrı.n vazlyeti he
nüz orsılnıış değildır Fakat çember 
gittikçe dar makt dır. Yakın günler
de Keı ·n'in gı zl,.r:n e-u11e .iüştütü-

nu X' ~ ıan n· ayet 
Mc •aın Akı.bet nden ,, • •• t;deb.i.
lirız. 

lngilizabluka· 
s ı Bulgarista
n ada teşmil 
edilecek mi? 

Avam Kamarasın
da iktisadi harp 
nazırının beyanatı 

Lonclra 26 (A.A.)- Dün, Avam. 
Kamarasında İktısaıli Harp Naınrı 
Dalton, hazirandanberi Ronıanya
ya müteveccihen hiçbir geminin 
İngiliz ablukasından geçemediğini 
beyan etmiştir. Çünkü o zaman • 
danberi Romanya hü.kil.mcti bn 
vapurlarla gid~n emtianın sırf 
Romanyada istihlak edileecğıne 
dair, Londra hükumetine teminat 
\·eremeıniştir. 

Bir ıneb'usun, Romanyanın va
ziyetinde bulunan diğer memle • 
ketlere de ayni tedbirin teşmil e
dilip cdilmiyeceği hakkındaki su
aline de, Nazır mU.lıet cevap ver
miş, ayni tedbirin BuJgaristana da 
tatbik edilip edilmiyeccğİ hakkın
da suale cevap vermek için müh
let istemiştir. 

İngiliz Hariciye 
Nazırı Eden geldi 

(1 lncıl Sahifeden Devam) 
Diye dost sesini yükseltmekte de· 

vam ediyordu. Askeri kıt'anın tef· 
tişinde nsonra Bay Eden istas -
yon meydanını yürüyerek ve halkı 
seliunlıyarak geçti ve meydan so. 

· nunda otomobillere binildi. 
Bay Eden Hariciye Vekilimizle 

beraber, General Dil de Asım Gün
düzle birlikte otomobillere bitmiş 
bulunııyorlard.ı. Pek hararetli al -
kış ve tezahürat içinde misafirle· 
rimiz Ankarapalasa indiler. 
Bay Eden ve Dil saat on bire beş 
kala İngiltere sefaretine gitmek 
üzere Ankarapalastan ayrıldı. Öğle 
yemeğini sefarethanede yiyecek o· 
lan Bay Eden saat üç buçukta Ge
neral Dil ile birlikte Atatürk mu. 
vakkat kabrini ziyaret ederek çe
lenk koyucak ve saat dörtte Şükrü 
Saracoglunu, saat beşte Başvekil 
doktor Rdik Saydam'ı ziyaret e
decektir. 

Gen<!ral Dil de saa~ dörtte Ge· 
nelkurmay Başkanı Fevzi Çalı: -
mağı ziyaret edecektir. 

Misaf'rlerimiz ~crefine bu gece 
saat onda Hariciye Vekilimiz ta -
rafınd?.'1 bir suvade verilecektir. 

Harici)C' - ~·f.•'; ....,i7irı_ Ankarada 
üç günlük bir resmi ziyaret idamesi 
muhtemeldir. 

Adil AKYAY 
•U'LUS• UN BU SABAHKİ 

BAŞMAKALESİ 

Falih Rıfkı Atay •Müttefik İn.. 
giltcrenin muhterem mümessilleri 
Ankarada• başlığı altında bu sabah 
çıkan Ulus gazetesinde şu makale
yi neşr(tmektedir: 

cSayın misafirlerimizin ikisi de 
büyük bır impaayro 
büyük bir İmparatorluğun başlıca 
salahiyet ve mes'uliyet makam -
Jarmd n ;kisini işgal etmektedir -
ler. O imparatorluk ki, son sekiz 
on ay i;inde bellti de tarihinin en 
çetin ve ~erefli imtihanlarından bi
rini vermiştir. 

cMalO.mdur ki, Türkiye ile İıı -
giltere ittifak halindedi~ler. Bu it· 
1:ifak hiç kimseye karşı bir teca _ 
·viiz maksadile yapılmamıstır. Ve 
hiçbir menfaat hesabı üstÜne müs
tenit değildir. Bu ittifakın gayesi 

elden gelen bütün vasıtalarla har
bi önlemek, eğ<ır bu mümkün ol
mazsa, elden gelen bütün vasıta -
!arla harbi müşterek emniyet böl
gelerimiz içine sirayet ettirmemek 
iıdı. Hiç şüphe yıııt•ur ki, bugün Ya
kın şarl ve henüz harpten masun 
bulunan Balkanlar alemi şimdiki 
huzur ve sükı1nlaıını İngiltere ile 
Türkiye arasındaki ittifakın, bu 

müşterek enuıiyet bölgesine mah
sus tedafüi ve iyı niyetli karakte
rine borçludurlar. Bütün cihan i

çin nazik olan buhran günlerinde 
iki n,uttefik arasında sık sık fikir 
teatisinin faydalan inkar edileme
diği kadar bu fikir teatilerinin, 
müşterek =niyct bölgemiz su! • 
"'"nun istifadesine olacağında da 

r 

ŞUBAT 1941 

Barb Ve Casusluk Tefrikası 

Bil n idam olun r 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 24 

Fena havalar Bizim Almanca konuştuğumuzu 
askeri harekii· gören garson liiübali bir gülüşle 
tı lj a Vaşlattz 1 !arı, lüks olınıyan, orta halli, fa.. tıor!. dedı. Biliıltis, bu ;a;xm cen-

. kat çok şirin bir oteldi. tilmen sizin hayatın11.la alakadar 
Atın~ 26. (A.A.)- Mahdut top- Sömstr tatillerine henüz çok pek müstacel bir mesele ıçın :;i -

çu fııalıyl'tı. vakit olduğu içın otel tenha idi. zinle hemen görüşmek mecburi -
Atina 26, (A.A.)- Ajans telgraf- Anna o kanlı ve kiıbuıslu Danzig- yetinde olduğunu sôylıfyor' 

!arı barekatı.ıı yavaşlan".'asını fe- den şir_in ve ferah Varşovaya, ha- Garsona biiyıı.k bır can sıkıntı-
na h~valara atfetınektedır. . .. kiltl vatanına gelmi.ş olduğumuz i- sile döndün>· 

_Atıı;ıa 26 (A.A.)- ~vv~.ı~~ -~ çin, henüz aıı:eliyalı.n sebep oldu- _ Kimmi.ş bu adam?. Biz Dan-
dö.~t -~taly~~ ta.:yaresı .duşu~~ • ğu zafieytten zay •f ve solgun ol- 2ig treninden daha şımdi çıkıyo -
ıı:ıuşmı:: Dıger uç tıınesı de usle- masına rağmen, pek memnun ve ruz!. Biraz ıstir•hat etmiye .ı:nuh-
rıno donemlyecek halde hasara neş'eli bir haldeydi. tacı.z!. Kimseyi kabul edemeyiz!. 
uğratılmışlır • Fakat, hi~ aklımızdan geçirme- Dedim. 

0 
--- diğimiz bir §Ckilde, birkaç dakika Garson göbeğıni ı!Priye uzatsralı: J ng iliz le r 12 içinde bu ne~·e. akılları durdura- yine yılışık gül~ile gı.ildıl· 

cak ·bir kabusa tahavvül ediyordu. - japonlar mantık anlarlar mı, 

d R b Biz henüz oteld<'kı odamıza yer- orasını bi.Imeml. dcdL Fakat s zin yer en Q e- Ieıımekle meşgul bulunduğumuz Danzigden geldiğınizi o da bilı • 

• t "d"/ bir sırada otelin kırm;n saçs11. ka- yor. Gayet mühim, hnvalınıza ait 
şıs ana gı ı er fası yaglt imiş gibi pırıldyan şiş- bir mesele içın gôrü~!'Cekıniş! 

KahiN', 26 (A.A.) - (B.B.C.) Milt.
tefik kuvvetlerinin on iki ınuhteut 

nokt.J.dan Hubeşista!l oraz.IBJne girdik
leri haber verilmeh.1.edir. Bu kuvvet-
ler, Cenup, Garp ve Şimal istikamet
lerinde ilerlemektedirler. 

Siyamdaki Amerika
lılar çağırılıyor 

Bongkok, 26 (A.A.) - BirlPşk A· 
merika Dcvlt<!lerinin Siyam Eltisi bu 
men:l• .ctet bulunan Amerikalı çocuk 
ve kadınlarla Siyamda bultınmalan 

~anırt olmıyan Amerikalı erkcklerhı 
memlekelerine dönmelerini tavsiye 
etm.iştlr. Elçi bu t.evsiyenin endişe do
ğııracak ve gUçUikler çıkaracak m&
hiyette olmadığını da ilAve etmiı;tlr. 

Dç ıecı ilim 
(l lıw:I S&blfeden Devam) 

Kasımpaşada oturan Vedadıon 

oğluÖmer Kasımpaşa deresine dü
şerek yaralaıunıştı. Zavallı yavru 
kaldırıldığı Şişli çocuk hastanesin
de evvelki akşam ölmüştür. 
Şehzadebaşında mukim sıvacı 

Murtaza; Vefada Yusuf Satvana 
ait 26 numaralı e\Tİn musluklarını 
tamir ederken birdenbire üzerine 
bir fenalık gelerek düşmüş ve öl
müştür. 

Haliç Fenerinde oturan Ahme· 
din bir buçuk yaşında kı2'l Gül -
seren evde oynarken mangala düş
müş ve hastaneye kaldınlmışsa da 
yanıklarından kurtulamıyarak öl
müştür. 

Yedikulede Taşlar sokakta otu
ran Manok isminde biri de kale 
duvarından düşerrk yAralanınıştır. 

·Anadoluhisarında Kandılli Cad
desinde 40 numarada oturan ve 
halat fabrikasında çah§an 35 vaş· 
lannda Ahmet kızı Didar sağ ko
lunu makineye kaptırmış ve kolu 
kırılarak Nümune hastanesine kal
dırılmıştır. 

Beyoğlunda Bereket mahallesin.. 
de oturan 65 yaşlarında Andan is
m · t:n Göztcpe vapurı· Köp
rüden Kadı köyüne gidcrhıı vapu
run kC'narında durmuş ve üzC'rine 
fenalık gcl.,rck denize düşınliıjse de 
kurtarılmıştır. 

ko garsonu kapıyı vuı·up içeriye Hayretle ,tekrar Annanuı yü • 
girdi. · ziine baktun. 

Elinde tuttuğu bir tepsi ile bir Anna hayretinden .ıdeta d n 
kart\'iziti uzatarak, o şi<man a - l:nuş bır haldeydi. 
damlara has komik ciddıyeile fu. 
lonya dilinde ıl:ıirşeyler söyledL 

N~ söı::lüyor diye Annanın yü
züne baktım Fakat Annanın bir
den.bire solgun yüzünün bembe -
yaz kesildiğini gıörünee elimdeki 
eşyamızı bıraktım. Annaya al -
manca olarak: 

- Ne var Anna?. Hayır ola?. 
Bu herif ne diyor?. 

Diye sordum. 
Anna kekeli:yerek ve gözlerinde 

deh.~et parlıyarak: 

- Bilmem!. Anlamadım!. Bizi 
bir japon görmek istiyormuş!. 

Dedi 

- japon mu?. 
- Evet!. 

- Aca.ip!. Bir yanlışlık olacak!. 
Fakat daha Annanın cevap ver

mesine meydan bıralınıadan, bi
zim almanca konuştuğumuzu gö
ren şişko garson liıüball bir gü -
lüşle: 

- Hiçbir yanlışl:k yok, bay dok-

Balkanlarda vaziyete\ 
amnml bir bakış 

Benim yüzüne baki., mı gonın
ce, gayet ürkek bir nalde: 

- Oh!. Fuhi • Fuhi 
Diye mırıldandı. 
Ben: 

- Biz hayatımızda hiç bir japo
nu tanımıyoruz!. All. h Allah' Bu 
adam kim!. 

Diyerek, asabiyetle garoonun -.:. 
zattığı kartı alql baktım: 

Tolı:yo sinemaları endüstri 
mümessili. 

Yoki - Tuhimi 

Gülmekten kendimi alııroadı.us 
Annaya dönüp gülerek 

- Anna! dedim. Gallba ıapon 
sinemalarında sana yıld,z olmak 
teklifinde bulunacaklar' Adrun 
Tokyo sinemaları mümessili imişl 

Anna deh§etle: 

- Tokyo sinem ıln rı ın um<' ·ili 
mi?. Oh!. Yarabbi' 1.s~l~ırı m'. 

Diye bağırdı. 
(Arkası \'ar) 

Alrillada ta ya 
tayyar si kalmadı 

(1 lno1 Salılff'd('!ll DeV"!'m) (1 in<ll Sa.hlf~en I> vam) 
Esasen Londra mahfilleri Tür.. gün içinde Malta müda[a uı· 1 o 

kiyenin niyctleritıd"n hiç bir düşman tayyaresınt dı.isfJr ilğtl.nü 

zamnn şüphe etınenıiş ve 'l'Hı:k. .. bildınnişt.ır. 
Buıgur aııl ı!jınasında, mevcut ta- Naztr demi.şt.ir ki 
ablıiitlrı-i l oruyan fıkrayı teba- - Libyoda, bidnyette hava mu-
rüz cltiı·mcktcu hali kalluanıış - harebcsinden enctışe ediyorduk. 
tır. ·Tinıc.S• guzelt•sinin de işaret Çünkü İt.alyen ve lngı.1•z tayyar. 
ett:ği gibi, Alıuanlar Yunanisa· kuvvetlcrl arasındaki nlsbet 4 ie 
na kar. ı yapacakları harel al için 1 idı. Fakat hava ku\vt•tlerın1izr. 
Bulgorista111 bir üs olarak kul • em ıl!'iz -eraaUe-ri sayesındc ha-
lauınak istedık crı takdirrlc Tür- vacı'ık tarıf1nd3n her türhl ehli-
ki1 c-nln ~erLcsti.sıni ınuhafaza et- ke be~ra! edilmistir A k da 

ınek isledig ınallımdur, 1000 d<"n fa7.la İtaly tayy e3i 

Fakat Loııdradaki Bulgar si • düşur ı11k. Şimdi y ı z '"" 
ya~ı mahfilleri, n1es-elcyi haska tayyaı len ı~ rı ı ~f>'e c<l y ~rz... 
bir \:İlcd<n gtrnıck i ·ten1ck.. N"azır nutkunu b t r k n 1-
trdiı. P ınahfıllcre gôre, Sarac- ltın, Alınan tayy n hı ı 
og,lunun beyanatında, anlaşnıa- rını arttırmn ·'lnna lntı.z:ı.r etmesi-
da nıevcut olnıı)·an ) en1 Jıi~bir ni de bilo.,rnuştır 
şel ~-oktur \'e ·~ıuniyet sahusı• 1 -

Tramvay trmam Mtl· 
dürü bu sabah geldi 

tühiri miıpheın bir tibir olup İstanbul Asliye 4 üncü 
Türklerin, hudut[arı tc('avüze uğ- ,,.. • • '"". 
raıuadan da l! lıe ı;ircbilec•kle- hukuk hakımlıgınden: 
rine ada dcl~lcl etmemektedir. Zo ldak ·· .. k 'd 
l\kzkiır mahfill«r, eğr Türklerin ngu gu:nnı 1 •<'Si ta -

(1 lool Salıifedm Dev&ıı1) 

kie 7 knı uş verecektir. 

Alakadarlar, Tramvay İdaresi ta. 
ı rafından hazırlanmış olan bu ta

rifenin yalnız yeni ihdas edilecek 
aktarmalı biletler kısmında tadi
lat yapmışlardır. 

Bir yolcu tramvay değiştirerek 

devam ı>deceği aktarmalı seyahııt

ler için birinci mevkide 11 ve ikin

ci mevkide de 7 ,5 kuruş verecektir. 

Mablilt kahve 
ıatanıar 

Piyasada mahlut kahvelerin ço
ğalması üzerine Belediye memur_ 

!arına her t.;ırafta sıkı kontroller 
yapılması bildirilmiştir. Dünlril. 
kontrollerde de Beyoğlunda A:ı -
ınalımescitte 2/3 numaralı Fiploe 
ile Muradiye Caddesinde 25 nu

marada kuru kahveci Mehmet 
kahveye nohut kan.ştırdıklanndan , 

böyle bir n"yeti olsaydı, bunu da- rafından Mahmut Acar Je, hin@ 
ha açık bir §•kilde ifade eder • ve yine Mustafa Zekı Bur~uc•ı oğ-
lerdi kanaatini taşımaktadır. lu ve İstanbul Süleyınaniyede 8 ın-

Ayni mahfillere göre, Alman
yayı, projelerini tatbik mevkiine 

koymaktan meneden yegıine şq 

mevsimin, hn genişlikte harekat 
için pek aı müsait olmasından 
ibarettir. 

Yugoslavyanın ne yaziyet a -
lacağı meçhul görünmektedir. 

Yugoslavyaıla İngiltere lehin
de sık sık lc1alıürler olmuştur. 

Bu haıtiselerin ortasuıda Ya-
nanistan soğukkanlılıi;nı mnba
faza etmektedir. 
Diğer taraftan İngiltereniI 

Balkanlarda, bir müdohalcsiııİıl 
ne derereye kadar mütehammil 
olduğu da tlüşiinülmekteir. Bu
gün Vayru ora.su, B.ingazinin İf

galinden sonra, herne.ıı serı.e.t 
kalınıt vaziyettedir. 

suç üstü ya kalaıunı.şlar "e kahve- A .k .. 
leri müsadere olunmuştur. merı anın mudafaası 

ci ilk okul karşısındaki evde mııkim 

Hacı Ali Semereioğlu aleyhlerine 

açılan alacak davasının yapılan mu
hakemesı ;ırasında: Müddeialeyh

lerden yukarıda adresi yazılı H ·c-ı 
Ali Semercioğlunun göndcr·len 
ilall<!n tPblıgat üzerine mah < mede 

hanr lmlunmndı ~ııırlan bıı ! fa 

mahkemece bakkırıda gı} cı. 1 ' ıra

rının ıl<lnen tebLg ettiriln ıne 
karar verilmış ve bu ilanın ".la bir 
ay müddeti<> Qlup bir w mtihlet 
verılme ıne karar vı-rilmış rıldu • 

ğundan oermucibi karar muhake

mer.ı.n mualliık bulunduğu 17 /3/ 
!Hl saat 14 de müddeialeyh Hacı 

Ali bir ay zarfında mahkeme)"! 

müraeaat etmedıği veya bir vekil 
göndermediği takdirde hakkında 

muhakemeye gıyaben devam olu

nacağı ve işbu ilAnm bir suretin.in 
mahkeme divanhanesine asılm14 

şüphe edilemez. Mes'ut bir tesadttf 
bu defa Ankaranın mes'ul şahsi • ı 
yetlerile bırinei sınıf İngiliz •all
hiyet sahiplerini bir ;ıraya /lO -
tinoektedır. 

Vaşington 26 (AA.) - A"an 
bııhriye encümeni, Guan adasında, 
Samo'da ve diğer adalarda alına
cak müdafaa tedbirlerinP sarfbdi- 1 
lecek 242.313.!\00 dolarlık ' hsisatı 

kabul chn4tir. 

olduğu ilan olunur. 939/372 

ZAYİ - Beyazıt .Eleld:ıik ida,._ 

den old.ıiıro hilviyet cüzdanımı kay
bettim, yenisin! çıkaracağımdan esJd 
sının hülcınu 7oktur. HÜSEYiıı 
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Y4%anı Jıkender F. Sl:.J<.Ji:.LLJ. /fo. _,9 

Kayser Vilhelm Çanakkaleye geldiği zaınan, 
Enver, neden Leyman paşaya Kayserle te

mas etmek fırsabnı vermiyordu? 
- Garip teY· Enver paşa mM- ııizi bir kere de aWlen cllnJe:mek 

tefikimizin askeri hı.yeti mukave. isterim. (2) 
lesini neden feshetmişti? .Leyn:ıan paşll, Kayserin bu llU-

J'esih mes'elesi yok. Tecdideıı falına teşekkür ettikten 10nra, tab-
jmzelandı. telbahir muharebelerinin izahını 

- Bir ,ey aıılıyaıııadun dotl'1lllll geçeıtt, Kayııeri kısaca tenvire ça-
bu imzadan, lıaı:ror: 

Hayri Bey müstehzi bir t.mrıa - HAfttıetmeab! diyor. Çanak. 
gülüyor: lWe önünde tahtelbahir muhare-

- Anlıyaınamn, azizim! Baı bu besi tesirinin pek az old$ ıa -
işiıı içinde iken blrfey anhyama- rülmüıtür. Zira, Çanakkalenin yal-
d.ım. Sellİl1 anlamına lmkiD ;yok • nı.ı dar delil, gellİ§ yerleri hile de. 
tur. / mir q!Mla kapatılmqtır. Bu va. 

- Bu ittifak !fi böyle eııranngia .ıiyet karşısında hiçbir tahtelba • 
bir safhaya gırdi demek?! hir baştankaraya vuran ve par • 

- Evet Her ifimb gibi o da ea- çalanan gemiler gibi, kendini bu 
rareııgizdir!. qlara atıp feda edemez. J'eda eı.e 

Hayri Beyin çok ııamlmt dostu hile bir netice elde edeınH. D-
olan meb'us ( ?) Bey böyle heye- nizüatü sahilleri uzun meıızilli ve 
canlı ve teli~lı bir günde Talit diteı' obüa loplarile müstahkem 
paşayı görmekten sarfınazo ede. ve mücehhez olduğu gibi, deııi.zal-
rek BabıAliden aynlıyor. tı da arzettiğinı ıekilde ağlarla 

Şımdi, harbi idare eden bir b· ôrülmiiftür. Buradan hiç bir telı.. 
binede oldukça mühim bir ph - like beklenemez. Maama!ih, leh -
siyet olan Hayri Beyin sırrını an- like yoktur diye ihmal edilirse, o 
lıyamadığı bu ~n içinden &elin de zaman, tasavvur edilen tehlike bir-
m çıkm bakalım! denbıre büyür, ve gayri kabıli iç-

• tinap bir telul alır. Zira Bolayır • 
dan sahil pek yakındır. Düşmanın 
buradan • cepheyi zayıflattığımız 
takdirde - Marmaraya akması 
muhtemeldir .• 

Kayser'le bir mülakat 
..Kayser Vilhelm, Türkıyeye ge
lir gelmez (1) Çanakkaleyi ziyare. 
te gitti, 

Kayser, Çanakialedeki muha -
rebe meydanlarını birer birer do
laşmı.§tı. 

Leyman Fon Sandres paşa, Kay
serle .konuşmak için fırsat arıyor
du. 

Enver paşa, Leyman Fon San.. 
dres'e bu fırsatı vermemek için e
linden geleni yaptıysa da, muvaf
fak olamadı. 

Leyman paşanın bu sözlerinin 
Kayser üzerinde ne tesir yaptı • 
ğını bilmiyoruz.. Ancak, Leyman 
Fon Sandre..'in kendi hatıraların
dan §UDU öğreniyoruz. 

Leyman paşa bu kısa fakat çoi< 
mühim mülakattan bahsederken: 

•- Bu maruzatım, Kayser ta -
rafından zerrece bir suitelilliye 
uğramadı!• (3) 

(Arba ftr) 

(1) 17 tqrift~et 1917 de. 

Maliye Vekiletinden 
Daatelab bir karaıtuldan• tedaYiilda kal

dınlma•ı hakkında ilia 
Dantellb lılr lı:uruılulı:lann 7W2M dmtelli bir lımnıaıu1<1ar darp .... ııı:r-

,.. ltAtl mllı:tuda çılı:anl.ımf oldulm>dan dantelolz bir lı:uruf]ukllruı 11 mart Hl 
llrilılnden sonnı tedavllldeo lı:aldınlmuJ lı:lnr~. Danteı.sb bir lı:UNl
luklar 1 nisan IHl tarihlııden lllbareıı ıutoıı Wıda..W etmQ--ı< ve bu tarlht... ıu

bıuaı IDlcalı: bir oıene ınllddeUe y.ınıa -ı·ond•Jılar1le c-!ıwVet lılerlı:ez bıuı. 

ıı:a.. 1Ubelerlııce '"' Cumhuriyet Mlor!ıa b&lıkam ııubeol ~ 7«
Zinıat baııJıuı rubelerinft !ıabul edileblleoelı::llr. 

.Ellade danteı.lz bir Jıuruıılu!ı bulımanlann bunları malM!Mblı:larn. CUmbu-

l
ri;J'eı lleıka ve ııın..t ı..m1ı:aıan 1Ubeleliıı• tebdil ettlnne!.ni ilAn olunur. 

, • 9035, •12"3> 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1 

1 - .lıftfrtıdat ııataı mudblntt ıe kalem nmbiel!t lmdavat mllumesl ıçı!ı i 
oı1ııdltme ..wlyle aatm alınacalı::tır. 

ı - Muhammen bedeli 433.88 lira mııvalı:lı.al ı.mlnatı 112,&e liradır. 
a - J:Uiltme 10.3.941 Pazarteo! .ıtnll oaat 18,30 da ltabalaşta levazım ve 

mllhy•t ıoı-lındekJ alım lı:otnı.,.cmunda 7apılaca!ılır. 
4 - Liste ııözQ ı~ ıubeden puastt alınabilir. 
1 - lstelı:lııenn puar!ılı: için ta;yin olunan ıün ve saatte 'llı T ,5 ıftyenme pa-

ıuırı. tılııliJıte ~ lı:omlsyom mııracaatıan. (1383) 

Meşhur S 1 N G E R Saatleri 
Hifbir sam görmekılırla eekl fiyatlarla 
utılmaktadır. Sİ \GER IUtiaia kalitffi, 

yiiksek, milbay•• teraiti faydalıdır. 
ıce, ..U &.-.. arba ,__ I~ Lira 

• • Çellktm • • ıı • 
• • Kromdan • • ()Ilı: ..... Z5 • 

• • Glim~ • • il • 
Ucuz oaaUer halı:ilıl garrufu temin etme&. Saatin Jıa
litesl yüDek, milbayaa ,enıili faydalı olmalıdır. Tllr- , 
ki)'ede evaalının yükseklitile töhttt bulan S İ N G ER 
aaaUer\ büWn faydalln ı:Amdir. 
Çünkü; diler marka saatıerdan ucuzdurtuarrufu te
min eder-

Çünkll; hayatınızda al%l başka oaat.. muhtııç etmez. 
Çünkü; on beş sene zarfında tamlr puuı yermezslnJz. 

ıiu t.rsattan jatifade etmek itt.iyen la~ra müşterilerimiz ı.o ... eııni posta va
aılulyle peşin cöndadiklerınde posta Ocreti tarafımıza aid olmak üzere saat 
&öoderillr. 

1 
D i 1[ ıı: A T : Slncer ... u..n İatanb.,lda yalnıZ Eminönb merkezindeki ma

laumızda satılır. - lstanbulda $Ubemiz .rolttur. 
__ siNou SAATLDlt Mat•zası. İstanbul, Eminönb caddesi No. 8. J 

Devlet Uemiryo!!arı ve Limanları İşlet11l U. Haresi la.ıları 
Mulıammm ocaeU (4830) Ura olan 7 adet 8 - 10 kilogram lı:arpltlik oeyyar 

yllbeJc tazytlı: asctiien cih>zı (21.3.1941) Cuma eünil saat (15) on beşte Haydarpa
••dı Gar binası dahilindeki kop·icyon tar!ından kapalı zal'f usutiyle 1&lın alına
calı:tır. 

Bu işe cirmek lstlyenlerln (3ft2) Ura (J:I) ıruruşıuk ınuvaltk:ıt temmat. kanu
nun tayin ettiji vn!kalarlı> birliltle teklifierın: muht<>vl zarfL>nru ayni ıün aaat 
(14) on dörde kadar r.omı:ıyou Rea;Jtine vermeleri IAumdır. 

Bu ı..- alt pzlnameıer K~ınlrmrıcıan ı:ıanwz olarok dalıttlmalt\adJr. (1229) 

Anf Tesir 

Kendinize beyhude 
yere eziyet 

ediyorsunuz 

NEVROZiN 
varken ıshrap 

çekilir mi? 
Bal> Diı, Ne:zle, Grip 
ve üşütmekten mü
tevellit bütün ağrı, 
sızı, sancılarla nez-
1 e, romatizmaya 

karşı 

NEVROZiN 
kaşelerini alınız. 
icabında günde üç 
kaşe alınabilir. 

• 

Şirketi Hayriyeden: 
Pıılıd mÜID'er De -ıı -eııerinlıı ı M&rt ıuı ıanbiııd" 

itibaren ldare1 m.eM-ea'IJ" •ste ~ b&flanatatı "'ayıo bL# 

-lüııı-. 

------------------------------------- __ ,,.,,, 
lstanbul Dördüncü İcra MemurluğundaJ 
İbrahim Nalm'ln Hazineye olan borcundan dolayı merhun btıı 

eatılmasına karar verilen Eyüpte A şcıbaşı mahallesinde Aşcıpaşı çV 
zı ookaeı»da eski 22, 24 yeni 2, 4 sa yılı ve bir tarah Abd1 ır. ~ 
bahçesi ve bazan mahlül arsa ve Halide hane bahçesi ve bir ta.rafı 
veresesi menzil bahçesi ve Zebra menzil bahçesi ve mahlul hail ıSf 
ve ıaratı rabii tariki bas ile mahdut açık arttırma suretile paraY' 
rilınesiııe karar verilen gayri meA!t ulün; tamamına 852 lira ıuyııııl 
nulmuştur. 

Hali hazır vaziyeti 
Gayri menkul ınetrUk bahçeli ahşap eslı:I, viran haı.e olup zeııı!J 

zemini Karoslınen döşeli bir taşlıkda iki oda bir hala tulmbalı bir ııı ~ 
Birinci kat: Bir aolada dört ocla bir haladan ibaret olup mezk~.w 

nm ittisalinde \ek katlı kuru du varh kömürlük mevcuttur . .il""' 

metrfık bir halde olup içlııde bir kaç .meyya ajacı vardır. 

Umumi evsafı: 
MezkCır gayri menkul ah§ap, ea1ı:i, lıuap bir halde .tııp ıç1ıııll 

aile ile ilti odasında borçlu oturmak tadır. 

Sahası: -
Tamamı 71K metre murabbaı olup bundaıt tıe metre aurabbll 

ınüte>bakisi bahçedir. 

ı - İşbu gayri menkulün arttırma prtnamesl 28/2/941 ta~ 
itibaren 41/1809 No. ile İstanbul 4 üncü icra dairesinin muayyeıı 
sında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan ~ 
malı1mat almak istiyenler ~u şart nameye ve 41/1809 dosya No. 
memurıyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yu kanda yazılı kıymetin "' 7 ,5 ıı~ 
tinde pey veya milll bir bankanın teminat mektubu tevdi edil~~· 
(Madde 124) 

1 ı • 4 ] 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alacakların ve irtifak hl 
stanbul as ıye üncü sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarının hl'ausile fau ve ıtJ 
hukuk hakimliğinden rafa dair olan iddialarını işbu nan tarihinden itibaren on beş gün iç!fl 

Zo ld k H 
. al. . t evrakı mii.ılbitelerile birlikte memu riyetimize bildirmeleri k;ıp 'eli 

ngu a azıneı m ıyesı a - . . . . -•• 
rafından L.tanbulda SultanseUmde Aksı halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin !'"" 

Debbağyunus mahallcs.ınde Soğuk ·ılaşmasından hariç kalırlar. 
tulumba sokağında 3 No' da otu - 4 .- Gösteriıeıı_. günde artt_ırmaya iştirak edenler arttırma §81'~ 
ran Lütfi Eyüp oğlu aleyhine açılıp ımes~nı okumuş ve luzumlu malumat alıxuf ve bunları tamamm 1' 
Zonguıdak mahkemesınce salahi • etm.ş ad ve ıtıbar olunurlar. 
yet noktasından verilen karar ü7e- f>-Gayrimnekul 18/3(94~ tarihine müsadif Sa~ günü saat 14 ~ 
rJle mahkememize tevdı olunan 16 ya kadar İstanbul 4 uncu ıcra memurluğunda uç defa bağırıldd< ~ 
940/42 numaralı alacak davasının S<'nra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muha.."lffl 
yapılan muhakc'.ı.e~i sı'..asında: kı~etin % 75 ini bulmaz veya satış istiyen:n alacağına rü~anı ~ 

Bir gün, Çanakkale koy !Mından 
birinde Kayser tetlı:ikat yapıyor -
du. Kendisine takdim edilmek ü
zıere, orduda mU.tahdem Alman. 
larla yüksek rütbede bir hayli 
balıriye zabltarunuı da dahil oldu· 
ğu büyük bir maiyet muvacehe • 
&inde, Kayaer, Leyman paşaya il
tifat etti: 

(2) K4yıer, Leırm<ın ~,,.,.Al-•--------------------------

Mumaileyh Lutfı Eyup oğlunun diger alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayrı menkul ile te 
yukarıda yazılı ikametgahına ya- !edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttır~ 
pılan ilanen tebligat üzerine mah- j taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 10 gün daha temdit edil~ek .• ı 
kemeye gelmediğınden; mahkeme- 3/941 tarihine müsadif cuma günü saat 14 den 16 ya kadar istaııt.'"' 
ce mumaileyh hakkı.ada ilanen 4 üncü icra memurluğu odasında arttırma bedeli ıat11 J,ştlyen n ~~ 
gıyap ~ararının teblığıne k .. rar rüçhanı olan ·ge alA ann bu gayrimenkul ile temın edilmiş ~ 

- Sizi burada gördüğümden pek 
memnunum. Tahtelbahir muhare
beleri h.alı:lmvi•lri di;oü"ffleri -

""'" k47'4T11cihı"4 göndermif olduğıı 
1'aponlan h4berd4,. bulunduğunu 

bu ruretle if4de etmif oluyordu. 
(3) Tü,.kiyede beş ıene: Sahife 

177, cl.ey;Mn S4ndru-

ZAYi: 132'1 oenesinde Vefa Jdadlti
nln 1 lnd ııuutından alınıı oldutum 
tudilmameyt zayi ettim. Yenlalnl ala
n,tımd•n -.kJ,a.ln..iD hUkmU yoklur, 

Alund Fan.k N, 7%1 

•• 1 " G. U. ~ T. A. Ş. K O V A P" 
Güzellik müstahzarab Kömürcülük ve 

T. A. Şirketin- vapurculuk 
den : Türk Anonim 

Şlıbtlmh:ln alallıde H.,.,eU Umu
m!J'•l ıt ıı.n ltU Cuma ıonıı saaı 
on binle Caiatada ~er aolı:a&uıda 
? numarada lı:ilıı merkeı.lııde toplana, 
eatınd&n, loplanb1a lıUrak dmek ı.
tı,en ve en aı on ııı-,e ııahlp o1m 
hı.ıoedarlarm ? Mar·a lı:adar ıu.eleri· 
ili, Şirket _.,_.ne 1•tum•l•n J.Oau-
mu l1h oluııur: 

atiZHAIOI 

ı - ll.edls1 İdare ve lıluntıp nı
porlaruun okJmmpe ft kabu.10.. 

2 - BllAnço, 1tlr ve Zarar ve Mev· 
cudat -plarmm okunmaıı .,. lı:&bu-
111. 

s - ~ iclarenlıı ..,. .1ıLırakıbia 
ibrası. 

' - lılunklp intihabı. 
• 1 - Hr.retı İclan! intlhatı, 

ı - Memur, mQdür ve mn.tahdem
lerin laylnl ... llcret '" -1armıa 
toobW lcln &yeti ı-...,. ~ 
ftri1-i. 

7 - Heyeti İdare ... ıımm lkumun
da strtı:etıe muamale Jaıımalanna mil· 
.....ı. -ıı-ı. 

DOKTOR 
Rafız Cemaı 

LOKMAN HEKİM 
DAJIİLİYE MÜTEHASSJSJ 

Divan,Yolu llM 
vrauene saaU•rf: %.5 • t. Tel: tll!ll 

Göz Hekimi 

Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoğ'lu - Pannakkapı, İmam 
aokak No. 2 Trl 41SS3 
l'rt ıayene ve her türlü röa 

ameli ~tı fıkara a aruııdır. 

1 

'j 
• 

Şirketi 
Esas mulı:avelenamenln 51 ind mııd

desl mucıblnoe, Şirketimizin Umumi 
Hey'etı 22 Mart ıa.ı Cumar1csi rıınıı 
aaat D da Galato Talık Han 4 llndi ita· 
tındaki Merkezinde adi toplantı,ı.a da
vet ohm.ur. Gerek au.Ictesı ve a:uelue 
velı:jjeteıı Uınum Hey'ele lıtlrak ede
<elr olan lıilledul&r ometiorlnl 15 
Xıırt lHI Cumart .. ı f(lnüne lı:adar 
Şirketin ldara Merkezine leYdl etme-
leri !&ıımdır. 

aUZNAJQ 

l - !danı Hr.r'ell ..., lıluralı:lp ra· 
porlannm ok1•n..,..ı. 

2 - 194-0 yılı biUnçoou ile lı:Ar '" 
urar hesaplarının tetlttlı: ve tlid.ilti ile 
İdare H"7'<'tinin lbr.uı. 

3 - 11142 de Toplanacalı: Hey'eti u
mwn.iyeye kadar i,..ray vaıife etmek Q. 

&ere bir murak.ibın tayini ve t.abilaa
luun leoblıJ. 

4 - Ti<>ltt'I Xlnununwı 323 ndl 
mad..ı m·udblnce Hey'etl İdare ha· 
lAnıun pl'H lı:ondi ve ıereı..e Üçün.
dl l&lualar pamlarına biu.ı t v.,.a bil. 
TU1ta Şirlı:etle muamele yapmaa. lçlo 
.)endllerine rııe:ıwti,yet verilmesi. 

5 - Şirket ~rınl tedvir için ıure
U mauuaada memur edlleceltlere .,..., 
riı-ıt 11aeıı tesbit WNluıda idAıe 
M ... ljsjne aallh.ı7•t wrilmesL 

idue Meclloı 

Doktor A. Emanuelidi 
Slrkocidekl muayenehanesinin ıs
timliki dolayuile ayni sırada Mer
kez Lokantası üzerine n:ıklelrnlftu' 

Şehir tiyatrosu 
TEPEU ~I D"B..UI 

KISMINDA 
811 akşam aaat .20,30 ela 

MEŞALELER 
U. Sim k.iacde Co<ıılı. Tem•illtd Jçla 

lalı.t ve.nıu 

F t •h lh 1 · · Hukuk M hk · h ver•lm•1 ve bu gıyap kararın;n ltl • ,,.M a 1 su nıcı a emesı sa ş tebliğ ' . . kendi ' b' -h ca. an mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin YbJ 
Memurlug.., undan•" l . ı .1lmçın . sme ır av mu - yetml§ beşiru tutmak p.rtüe en çok arttıraııa ihale edilir. Böyle 

e. verı P.ıne ve maıaemenın 4/ bed 1 ld edilm , ıtf' 
4;941 t 14 de t 1 y k e e e ezse faale yapılmaz ve satış 2280 numaralı kanuna 

Havva, Biıuıaz ve İskenderin tasarruflarnı<:la bulunan Lllellde Me- rilmi§ ::ıakla, yu~:.r:: .:;::ı ::- fikan geri bır~. , . 1' 
ıı!hpaşa mahallesinin !.&.leli sokağında 55 kütük 763 a~, 23 panel eski ismi yazılı müddeialeyhin bir ay . 6 -: Gayn. menkul kendisine ~e olunan lrlmse derlıal veyı ııOf' 
17, 17 mükerrer yen! 25 numaralı (4614) lira kıymetli sırf m!ılk kar- zarfında mahkemeye müracaat et- ~«>n mühlet .çınd_e parayı vermezse ıhale .kararı fHtıo~unarak ı.e ' 
gir ev i7.alei ştıyu zımnında açık arttırma suretile atideki şartlar daire- medlgi veya bir vekil gönderme _ sınden evvel en yüksek tl'klifte bulunan kımse arzetmış oklu~ 
ainde mahkeme baş Jd.tıbinin odasınıia satılacaktır. diği takdirde gıyabında mahlı:e • ile almıya razı olursa ona razı olmaz veya bulunmaua hemen ye1i ~ 

Hududu: Mahkeme dosyasında mevcut kadastro kayıt örneğinde meye devam olunacağı ve ışbu ili- müddetle. arttırmaya çık:n1'P en çok arttırana ihale edilir. İki i~ dl' 
gösterildiği veçhile bir tarafı Lllelicaddesi bir tarafı 22 bir taralı 24 ve nın bir 3Uretinin mahkeme divan- arasındaki fark ve geçen gunler ıçın % 5 den hesap olunacak faız vr ~ 
25 ve arkası 25 parsel numaralı ma ballerdir. hane.iliıe asıldiğı ili nolunur ğer zararlar eynca hülııme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcı 

Evsafı: Kapıdan girilinee \>ir ufak çini döşeli taşlık beş ayak taş __________ 940_1_42_· -- tabslf el~~~ ~:: :J.;ı bari~ inde olarak yalnız tapu ferağ ha~rl' 
merdivenle çıkılınca bir sofa tzerinde iki oda bir hali vardır. Bu sofa-

M .., " b yirmı •Pneli.k vakıf, taviz bedelini ve ihale karar pullarını verm 
dan 13 ayak a:ışap merdivenle alt kata inilir. Burada bir ta§lılı: ve için. ege r UÇ Sa J k a l 1 mecburdur. 
de çamaşır için su kazanı bulunan bir mutfak ve çini döşeli bir yemek k k ~ 
odası ve termosiionlu ve kumclı bir banyo mevcut olup yemek oda<an- Um P a S urmuşlar Müteraldm vf'rgller, tenvirat ve tanzifat ve telllliye resmin J' 

(3 - mütevellit belediye rüsumu ve mü teralrim vakıf karesi alıcı)a ait_,,, 
dan bir kapı ile arkada bulunan ufak bahçeye çıkılır. Orta kattaki so- uncii sahifeden d"""m.) mayıp arttırma bedelinden tenzil olun.ır. İşbu gayri menkul :rukal"' 
fadan 17 ayak ahşap merdivenle yııkan çıkılinca bir sofa üzerinde ilci - Hayır! Görmedim. t*' 
oda olup bahçe tarafındaki odada açık balkon vardır. Bu katta bir ha· Hakim, bu sefer dava~ıya dönü- gi>sterilm tarih<!e İstanbul 4 üncü icra memurluğu odasında işbu ı 
ıa mevcuttur. Ev kirgırdir. Hav.:ıgazi, elektrik, terkos mevcuttur. yor· ve gÖ6tU'ilen arttırma ıartnamesi dairesinde satı!a.~3ğı ilan o'unuf· 

Se 9tl/180~ 
1 - İlk arttırma 4 mart 9(1 tarihlııe müsadi! salı günü saat 14 den - nin şahitlerin var mı? 

16 ya kadar yapılacak ve muhammen kıymetin )Ü.Zde yetmiş b~inl bul- - Var ef •dim .. Tezgahtar var .. 
duğu takdirde en çok arttırana ihale edilecektir, Aksi talullidc son art· 1ıu tane çırak var .. Müteahl.it Şe
tıranın taahhüdü baki kalınalı: üzere 14 mart 941 tarihine müsadif cuma rif Bey var .. Kavgaya geldJ, IJolll§U 
günü ayni saattte ve ayni mahalde arttırmaya devPm edilerek en çok Yorgalti var. 
arttıran& ihale edilecektir. 

- I'eJti .. Onların lsiml~rini yu-
2 - İşbu gayrimenkul 26-l98 ikraz nurnarasile vakıf pııralar mü • dır Kal Ç .. eme ver. ağırıp dinleye. 

dürlüğüne 700 liraya birinci dere<:<! ve birinci sırada ipotekli olup ırıüd-
deti 26/8/941 tarihinde hitam bulacaktır. 1/2/941 tarilundeki borç mık- !im. Siz de, üçünü:: de, şimdilik 
dan 537 lira 91 kuruş olup geçecek beher gün için yevmiye 13 kuruş me-ıkuf .kalacaksınız Haydi ba
faiz iflemektedir. Bu borcun vadesi henüz bitn emi.f olc!uğundan ayni kalım .. 
surette ipoteklı olarak müştenye devro:unacaktır. 

3 - İşbu gayri menkul üzerinde müseccel ve gayrı müseccel hak 
sahiplerinin ilan tarihinden ıtıbaren 16 gün .ı..rfında ve:rikalarile bir
lilcte müracaaUan lAzımdır. Aksi takdirde ı:a, ri müseccel hak sahip:CO 
paylaşmadan hariç kalırlac. 

4 - İhaleye girmek l.itiyenler yüzde yedi 'buçuk nlsbe&de pey 
vereceklerdir. • 

5 - İhale bedeU peflndir. Ancak -~ memuru kanuni mehil ve
rebilir. 

6 - Müşteri bedeli lhal"yi ınU dmda vem.ez...- ihale feshedilerek 1 
gayri menkul veniden arttırm•:va çıkarılır. Ve en çok arttırana ihıue 
edilerek arada.ki lark ve zara~ ıı:üş teriden bi!A hükü.,, alınır • 

7 - İhale tarihine kadar vergiler h!."M!ılarlara yüzde ilci buçuk tel. 
Wiye müşten)'e aittır. 

8 - Şartname bugünden itibaren herkeOı görebileceği surette a~k
tır. Fazla malümat iııtiyenler satış 177 sayılı do:;yaya müracaat etme-
leri ilan olunur. (3134) 

Orman Fakültesi Alım Satım 
Komisyonu Ba kanlığından: 

Takım Elbise 
Muvakkat Teml!ıab: 
ilıaıe 

Jlf1ktan llluhaıımıen n. 

113 TL 2J U 
238 Ll. 
H/3/ıHl Cuma Saat 14 

~Ta. 

3Ul4 U 

Omıan Faküllal Talebetrl içın 113 Takım Eibittnln :ruJnında y&Z11ı r0n "" 
maatte &,otlu Lile!tt Muhasebeciliti Dairesinde e-k.siltmesi yapılacakur. Kuon.as 
ve hare nü.muneler nı ve Şartnameyi gönne.k ii4.1e.D.loruı Bu.r~ &~ 

Koridorda, davıı ının etralına 
birkaç ki•i toplandı. Da.racı, etra
fını saran meraklılara: 
_ - Paraları Fuadın ç:Udığ..ıu gö

zumle görmüş gibi biliyorum. Am
ma, öbürlerinin yok yere giinalıtna 
mı girıyorum Acaba! Çünkü, bir 
birlerine öyle kıyasına vunıyor • 

lardı ki, insan yalancıktan, hem de 
arkad.ısına öyle vurmaz! .. diyordu. 
&ınra rücu etti: 
- Hiç bu kadar tesadül bir a. 

raya gelir mi? İ1'J ıalııkalı kavga 
edecek.. Ba1ka bir sabıkalı da 
fırsattan istifade paralan çalacak.. 
Sonra, ilti sa!nkalı birbirlerini la
rumıyacak .. Hiç bu' olur şey mi?. 

_,,iyi Aşçı ... , 
ARAYANLARA 
Alafranp ve AJa•• rka 1enıe1ı:, 

Tatlı ve Börelc üZcılne elimde 
bonaervialerim vardtr. 

Adresim: eı.ıı ()!nnanbe:rde Bea
sln d.,,.... 1anm-b .A4çılar lı:IJı. 

..-.ı. Bol..:a Ali Uol& 

Orman Faktı!- mtl:acaatıan. 11688) ı•------------

I lST ANBUL BELEDİYESİ iLANLA RI ] 

Tııhmln ı.. 
lle<MU Temınal 

244,CO 18,30 Şehremininde t>enluptal Malı. Jla,..,ıd1 So. 196 cı adada !IS. 11 

JıU. ııalıl4 ananın ... 
600,3ı 17,52 Fatihi<! Ha.an Halltu Kab. Halım!ar Cod 88 d ıı!ada 83, 64 14'-

aabalı ananın satışı. 

660,00 '2,00 Ur.kaparunda Hamıççı Kara l.rehmet Malı. Yqlltuluınba So-
43/1-fB/50 No. İki flV ve dükkinu, ankaz sallfı. _..,ı, 

2000,00 150,00 Unkapamnde H:ırra~çı Kara Mehmet M.ab. AbdillauJ-o ıc-
35----37--38 No.. blna ankınnın satışı. 

TahmiA bedelleri ile ;Ik teminat miktarlan yu!ıazda ,.aı:ılı analarla iki pal19 
anlı:u oaulmııJı: ılzere a'Orl ayn açık arttırma,.a lı:onulmuşur, Şartnameleri zıı~ 
ve lıluametit 'MilJ!lrlütl\ kaleminde gt;rill•b'lir. ihale S/3/Hl l'azarı..s! ci\nü ..,.t 
14 de Dalın! :ıı:ocamende yapılacaktır. Tallplerln ilk teminat makbuz veya mek" 
tuptan ile ihale rıınu mtJ177t!D ııaatla Daimi Encümende buluıımalan. (il 15) 

Kuleli askeri lisesi müdürlüğünden: 
ıı:u,eli k.kerl u-ı~ !'imılye ı.td<U olup ta laımılarda şubelere, t.ııınbtJl·fa 

dl ılotnıca md<tebe mün.c:aat etmil olanlardan sın•nanııcı.. döneklil! Liaı\..,.,,. 

blltiln ı;mıe ...,.uannı haiz bulunan ft ayni zamancıa cırı, evralı:ını tekeınr.ıll 
ettirmiı olan, ~rln lmllhuılan yapilt'>alı: aure 7 Mart 9U Cuma gıırd 
aaat 9 da J[ukU U-inde bulunmaları .,. bu tarihle nıı<ıi<lepta bıılunrr.ı;ırnılaJ'la 
baltlannı lı:ayM<!ecelrlerl ll.ln olunur. (1'43) 

Devlet limanlan 
dürlüğünden : 

1 

işletme " umum mu· 

Keşif bedeli cl8~7• lira •54• lı:uruftaıı lbarel SedclQJbablr lll!As fenerlnll 
tamirata açık eksiltmeye konulmu'>tur. Muvakka! temınatı cl24> lira c92• ku• 
TU$'"'" İhalesi 10.3.94 ı tar:hine rastJıyan Pazartesi g<.aıU ıaat 15 ele Galata rı.b
ı,mındakl Umum Müdürllllı; binuır.da toplanacak olan utın alma komisyonunda 
J'&pılacaktı.r. •• .. . •• •• • • . ••••• •. • • • .. • •• .. •• • •• • . • .. •• .. . • •• 

Şartname va teferrllltı her rıın ollz(I ceçen korol.s;onda g~rlllebilir, C ız:ıı> 

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

cSON TELGRAFıt Metb•-


