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An karada ingiliz Hariciye Na ırı Eden ile Ge 1 
Kurmaylar Arasında Temaslar Devam Ediyor 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Harbi Balkan
lara intikal 
ettirmek iste
yenler bizzat 
onlardır .. 
Türkiye kendi milli ai
yaaetİnİ en isabetli tan
da idare edecek rqid bir 
devlettir; onu tesir altın
da kalacak zannedenler 
kendileri gibi farzedeıı
lerdir. Türkiye 'ff Türlı: 
milleti ne zaman ne ya
pacağını bilir.. Akıl ho
caıına da ihtiyacı yok-

tur" 

Yazan: ETEM iZZET BENİCE 

İııgiliz Hariciye Nazırı Ekselans 
Eden ile imparatorluk Genelkur· 
may Başkanı Jon Dil'in Aııluır~~· 
ziyareti dün işaret ettiğimız ııbı, 
hariçte derhal binbir türlü tabmın 
ve tehir menuu oldu. 

Hakikate tabantabana sıt olan 
bazı tehir ve tahminler Uzerınde 
durmanın manası oJaıamak . .ııerek· 
tir, Zira, Anlı.ara, badisele."IJl her 
türlü inki~ saf)ıasmJ .ıı~z?nım· 
de tutarak ve milli siy~tini d.~· 
culamıı bulunarak; çekitaıı gıbı 
ali;ır yerinde durnıakta v~ vakarl 
vekayii• ,.nını tıkip eyle • 
Dıektedir, Türk mili haha . -
Türk devletinin milli ıly~setinl, 
pl"11ı ıiyasetini biçb~ tesı: ı: 
ınüeuirin deiiıtirmesıne 81 a t. 
kin yoktur ve bwıu tasavvur e 
!Dek de !ıayaldir. Fakat, ~ti~fanlb' 
a. S fyııdaıı nalıletti ı ır 
Jansının o - .. fa dasıa 

telgraf üzerinde durm.- Y 
dejj:ildir. Stefani ajansı bu habe
rinde şöyle diyor: ,. Bul-
._ ı;deDin Ankalll ııqııha ... 

Ci!r &l)'asl ınahfillerlnde, yunanıstana 
7ard.m hedefi Ue Ball<aolarda l<IU'l•
aalılr 7aralmak bahSlnde tnıııııer~ 
)'eni bır t~bbilsü olarak teW<l<I edil 
mektedir. Bu tqebbta BuJ&arıatanda 
lakblb edilm•kle ve Londranın barpeu 
&latemleri dab• fazla teessüfle 1<81'11-
lanmaktadır. Sofya siyası mahfllletın
de bl..7an edild.iıı.ııe cöre bır Balkan 
cephesi kurmayı istlbdal eden inaıllz 
manevrası suııaristarun pıımkAr mu .. 
balefeti ile kal'llİ&U8caktır .. > • 

ltalyan ajansının, Bulrar sıyui 
mahfillerinin intıbauıa atfen ver
diği bu teblii, sadece Türlı.iyeye, 
lngiltereye karı• baıırl.~f bir 

k 't b'ır iftira ve tenırdir. 
ası, . AD 
tnıiliz Hariciye Nazırının -

karayı ziyaretinde, Balkanlarda 
bir cephe Jı.urmak ve Balkanlan 
ateşe bopak ıibi bir niyet ve ka· 
ıit aramak ne kadar ıfilünç ise; 
Ankarayı Roma sanmalı. da o d~ 

budalaca bir bilnıemezlık rece . 
Türk Şefini, Türk iktıdar mev· 

ve • ' b'I .. , .. Türk milli siya etını ı me-
aıını, T .. 
mezlik ve tanımamaılı~t~r. ."" 
kiye, kendi milli siyasetını ~ ıs~· 
betli tarzda idare edecek reşıt bır 
devlettir. Onu, tesir altında .ka!-: 
eak zann denler, kendilerı ll'bı 
farzedenlerdir ve .. bu tip milletler 
arasında eıı başta, sa.kalını Al , -
manyanm eline tamamlle verınıt 
olarak İtalya gelmektedir. Sani
yen, İngiliz Hariciye Nazırmın 
do tana ve resmi ziyaretinde bÖY· 
le bir •-- "J" 
1 
..•. rna ... at aramanın dn gu unç· 
ugü ortadadır. Eden İngiltere ile 
~a.lkanlarda, Yakın Şarkta ve her 
~~; ~ev!etin nıüşterek enıniyel 
• 

0 re erınde sulhun muhafazasını 
"lıhdaf eden bir ittifak imzala -
mış bulunan Türkive.-e batta 
geç kalmı. bir zi~are.t' . f• t . ' t' I . , ı ı a e rn1"• 
ır. kı müıtefik devlet d> b 1 . arasın a 
u nev zıyaret ve ten · ı 
1 ıa. arın ya-

pı masından da daha tabi' 1 
bilir?. Bilhassa, Avrupa •hneb~ ~· . . ar ının 
yenı ye~ı safhalara namzet oldu. 
~ ve dünyanın tehdide boğiıldu
ıru fU sıralarda ... Binaenaleyh ne 

(Dev&1111 1 ln<l ll&J'f&da) 

Ankarada Kalacak Olan Daha iki gün 
Kahireye Döndükten 

Sayın Misafirimizin, 
Sonra Atinayı da Ziyareti ihtimali Var 

İngiltereyi 
İstila teşebbü-

Bu vatandatJ.arm 6Ulmladen kim mes'ul 'I 

Sayın misafirimiz Hariciye Vekilimizle birlikte istasyonda İngiliz marşını dinlerkea 
(ANKARA FOTO MUHABİRİMİZİN İLK l'ETİŞTIBDI<'il RESil'tll.ERDEN) 

ingilterede, Misafir Nazıra 
""~ .... .-::a.--· v • • i i ka 1 d i 

bir heyecanla karşılandı 

Bard:'1et dalrealne Jlfperkea .ı\tafflrldin mane vt lınzuranda 

Hariciye Vekaletindeve Genel Kurmayda bu 
gün görüşmelere başlandı, garın hükume

timiz tarafından resmi bir tebliğ neşredilecek 
Ankara 27 (Husus! muhabiri -

mizden) _ Dün nezaket ziyaret -

KJSACA 

Bu ne tatla dil? 

!erini tamamlıyan İngilz Hariciye 

Nazın Eden ve İngilı.z Genel Kur
may B~kanı General Jon Dil ile 
hükUmet adamlarımız arasında 

bugün görüşnıelere başlanmı§tır. 

Bu görüşmelerde iki memleketi 
allkadar eden m seleler üzerinde 

<nn- 1 inci a;rh4a) 

rl..._•_ı_,a_k_ Tarihi T_e_ır_ık_a__,~?n>·, 

•• • su gayrı mu-
ayyen zama
na bırakılmış 

merlkablar de • 
nlzalb harbinden 
bir şey çı aca ı · 
m ummuyorlar 
Nev~ork 2.7 (A.A.) Alman· 

!arın ı;on günlerde yüz bin • 
1erce tonilatoluk ticaret va· 
puru batırdıkları hakkındaki 

(DeY&IDI 1 lnd ııa1lada) 

\ J 

Akşam kız san
at okulları defi
leleri başlıyor 

lık Defile Cumar
tesi günü Beyoğlunda 
Kız San'at Okulunda 

Genç aile kıı.lanmız ve kadın • 
)arımız tarafından büyük bir rağ· 
betle karsılanan kız san'at mek. 
tepleri ve aı.,am kız ııan'at kurs
ları yıllık sergi ve defilelerine baş· 
lanılnıakladır. Bu yıl, ilk sergi ve 
defile Beyoğlu akşam kız san'at 
okulu talebeleri tarafından tertıp 
edilmiştir: Martın birinci cumartesi 
gunu saat 15 de açılacal< olan bu 
s~rgide rnezk(ir okul sipariş atöl -
yelerinin kış ınevsim!ndeki mes:ı· 
ilerini gö•teren el işleri teşh i r 

edilecektir. :Bilahare Beyoğlu 
akşam kız san'at okulu talebeJ>i dil<. 
tikleri elbiseleri giyerek davetli -
!ere lethir edeceklerdir. 

İki muhtekir sü
rülüyor, biri de 

tevkif edileli 
Asliye İlt.inci Ceza Mahkemesi, 

pil ihtikan yapmaktan suçlu Yako 
Gabay ile Baruh Gabayın suçla -
rını sabit görmü1 ve ikisini de be
şer yüz lira para cezasına ve iki er 
sene Eski•ehire ı;ürülınelerine ka· 
rar vermiştir. 

Fincancıl:ırda ecza taciri Raşit 
Sevil de kilosu 320.350 kuruş ara· 
sanda satılması lcabeden jelatini 
eczacı İbrahim Nezihi isminde bi
rine 750 kuruştan sattığı için Su!. 
tanabmet Birinci Sulh Ceza mah
kemesine v1!11lm'4 v. dün tevkil 

TUNA BOYUNDA ' 'ASKER o6ziLE11 
TÜRK ORDULARI~~ CEPBELER 

~ 1 ! 

Ajanınn naklettiği bir habere 
.. Alnıan Hariciye Nezareti 

gore, h f 
Balkanlarda sülıtinun mu a azası· 

d'ıyor ve buna ıayrct sar-
nı arzu e . 
fedıyormu. , Bulgarısta~a sızma, 

1 hududunda tahşıdat yap • 
Bu gar d 

olunmu tur. 

ibi haberler hep uy urmay· 
nıa .. 1 im • Bulgardostluğu asla 
Dlll· A an 

1 
bozulınıyacakmış.. d da bütiin 

Bizinı mabut arka aş . 
bunları okumuş o~a~ak ki: 

_ Bu ne tatlı dıl.. . 

Dedikten sonra, iliive ettdı: B 
sabahın• ka ar o· 

Taarruz 'k d" - . marka Belçı aya o-
landa, Danı ta;lı dil ıözönilne 
k "J bu tarz u en .. he veriyor ya .• 
ıeldikçe iJıS8111 illP • • 
uteıal. 

Yazan: M~ SAMI KARA YE
2

L [ 
1 

Şarki Afrika 
ı f. çenber içinde 

Macera, A~k, Deniz muharebeleri, f.ı 
ııavaşları, Din kavgaları, Saray entrikaları, 
Şehzadeler rekabeti, · keler fethi 1 

~it:.\':l~c-t,. Yakmda Son TBLGRAF'ta 

Eritre, Habeşlsıan ve İtalyan 
Somalislne lı.ar ı tevcih edilmiş o
lan harekit ıittik~e ehemmiyet 
k betmektedir. Cenubi Afrika 
kuvvetleri ııimdi hem karadan, 
h m havadan müeuir olmala ba 

(ıı..-ı 1 lıııol aıf•da) 

-4 fakir hastama 
batasızhasta eye 
alınmayıp ölmüş! 
Belediye fakirlik mazbatala
rının sür' at le verilmesini istedi 
Şehır hastaneler inde tedavi ve yat 1 

rnak Hın mü racaat. edenlerden fn
kir olaııların fakrühal maz!:ı~t~ - 1 

Almanların 
Roman yada 
ki hazırlıkları 
tamamlandı 

l 

M sta U Fransız 
1 a Orta ark 
r 11 un elinde 

ız. mdl serbest kuv
Yetler u un •ta· 

nu bildiriyor 
Diin A rnın Kamaraınnda Bal

kanlardaki ~a7iyet gorü ülmüş
tür. İngiliz Hariciye Müoteşa • 
rının söylediklerine ıöre, Bul
garistanı i ı:al yolundaki Al • 

man hazırlıkları buırUa son de. 

ları ibraz ctmelen Şehir Meclis,n
ce lttihaıı olunmuş ı ;r karar cüm

mrvaıru 6 laci ~or..ıa) 

BALKANLARDA Kİ 
VAZİYETE 

UMUMİ BİR BAKTŞ 
rc<e ilerlemiş bir haldedir. in. 
giliz elçisinin Bıılgaristanı Cer. 
kehne i umanı keadi yerine 
bırakılmıştır. İnı;iliT eltisindrn 
btı husw;ta bir rapor .-erme i tel
grafla istenmiştir. 

Yine Avam Kamarasında bir 
i çi meb'us u . uaJi sorınu tur: 
• aye-t Bulıraristaıı ~tiklilioi si· 
Jı1hla müdafaa etmezse, onu nıu· 
ha ım telakki ed <ek miyiz?. 

Meb'u un bu snall cevap u 
blmıştır. 

Türk • Bnlgar anlaşma ı da A· 
vam Kamarasında bahis mevzuu 
olmu ve Hariciye Müsteşarı 

Batler bu busuı.ta so.rnlan sual. 
Jue cevaben duaişfu lı.i: 

(Dnaıu s .... la:rh<la) 

Ey··p otobüslerini 
tahdit doğru değil! .. ~~~~~~~-
Topu topu 25 araba çalışan en kalabalık bir 

hattan 15 araba nasıl eksiltilebilir ? 
(Yazısı 5 inci saihfede) 

ÇERÇEVE 

(Eden-
İngiliz Harici) e • aW'ı Anka

rada .• 
Bugüne kadar pat nta ı İn • 

Jilizlerin elinde kalan iyi erkek 
lfİyiminin bu nıe bur mümessi
li, ayni zamanda rnhunun iyi 
ıiylmlle ele m hW' İngili& 
Hariciye Nazırı, kılı lı.ırk yaraa, 
bin hesap, teenni ve ıüphe klı
bnsu altında bunalan mantık 
pşlı.ınlarındaa delil- O, man
h ızlık ve h psnlrğıa feJ -
ketin! takdir etti;I nl. bette, fa
al hareket ve her hesabın flı • 
tündeki ruh hami ini, müva -
seneli cür'eti de anlıyanlardan
d.ır. Sistemli taarrur ve müv .. 
renell •Ür'et, 5ır ve lmliyaum 
ifşa ettiği insanlar arasına ona 
da almışhr. 

Bu ulvt vallflarm İngilterede 
en kuvvelll mümeuill İngiliz 
Ba vekilinden IODra .ııen~ Ha· 
riciye Nazın, her balı.undan İıt
gilterenln buıUnkü r:ihin ve 
ntlı biletini eykellq • k U.. 

eden) 
NEc.IP FAZIL KISAKÜREE 

yakatine sahip gorünenlerden" 
Dikkat cdcrsen1> buraya ka

dar İngiliz Uarid e Na•ırının 
ismini benuz kullanmadım. l.t
ml (Eden), ev ı .. Fakat bu ya· 
zılış şekli aynile İngilizcesi ... 
İnırilizlcrln telıiffuzuna göre 
biz.im (ldın) ·ıu:mamııı lazım" 

Bn .rine lngifül<r Ji!ıi yazıp 
kendimiz gibi t.ıiılluz edelim: 

( cn)-

M lum a türk~e (edt'n), )·a
P ,icra eden. meydana geti • 
ren manasına ... 

Bu tuba( imla ve kelime oyu
nunda iugili, Hnricİ) e , azm. 
na ait §ah iyetin, İngiliz imlftsı 
ve Türk ltigati içinde anki 
mes'ut bir tecelli ki! var ... 

(Eden), edendir ... Dem müs
bet mana. ile eden, hem de men
fi manasilc edene ettiji;ini bul • 
duracak olan; yani i)iyi eden, 
fenayı edeni de yok etmeı.. fik
rini temsil eden (Eden) ... 

(Ed.en) iyi (eden) ıiir. 
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Kahveleri 
K VJNLARIN 

T AHS LDARLICI 

Bir gazete ıu aerli.vhayı 
koy : cKadmların becere
medı ·teri tek it: Belediye 
tahsildarlığı!» 

Efendim, IOD zam•olartia 
Belediyeye alınan tallaildar· 
lar, tahaili.t yapamıyormuf .. 
Bunlann yerine yine erkek 
tahsildar abnac•lnn!fl 

Bizim lıildiiimiz. kaılınlar, 
insanın ditini. ciğerini, kalbi
ni bile ıöküp alırlar. Para ala. 
maz olurlar mı7. 

YÜKSEK. 

K-4.LDIRIM 

Tünel kanının eskimeden 
ılaha bir müddet kullanılabil
meıini temin edecek çare bu
hmdu: Öile Takti, bir kaç sa
at, tünel aeyrüaeferi tatil olu
nacak! 

Öniiııııııiiz yaz. eTct yaıan o 
öğle ııcaklarında, kan ter 

içinde, paçaları Sl'Til:JlP Yik
Kk Kaldırımı fırmanenokn
mz. 

En iyiR bir kaç yüz kilolıdt 

yük ta§ımıya altfmı§, iri yan 
hamallardan aeçip. Yillaek 
~lclınmm alt batın• oturt
malı. Vaktiyle, Aksaray mey· 
clamnda yağmurlu haTalarda 
arrtta adam tafmmaz mı idi 1. 

BROŞURLE 

MÜCADELE 

Belediyemiz ihtiki.rla mü
cadele için, halkı tenm mak
•_!tdiyle brO!ÜJ'fer, afitler ha
ztrlahyormuı.. İyi, h09 am
ma, bize öyle ıreJir ki, beyhu
de zahmet ve masraf! Hem, 
hani, Belediyemiz, kağıt ta· 

aarrufu yapacaktı, ne oldu?. 
Eğer, afifle, brOfilrle ihti

kir mücadelesi fiddetlene· 
cekıe, diyecek yok!. Biz, pek 
mnmuyonız. Çünkü, (Ueb> 

ler, hersün, en canlı Te har. 
ketli bir tekilde bu Tazifeyi 

rörüyorlar. 
Fakat, faydası oluyor mu?. 

SAMATYA 

GÜZF:llER/ 

Şu S-tya cilzeli ftJ'1L 

Samatya Kraliç~ıi müteveffa 
Rum dilberi kızın batına ge
lenler mahlln. Kürtajdan öl
mıqtü; cesedi morga k dı

nldı, tihkik.at hi.li devam e
diyor. 

Yeni bir habere CÖl'e, me
ğer, kraliçeaiD küçük karde
ti de güzel bir kız imiı ve o 

da Balıklı Rum hastanesinde 
çalıtırken, bir doktordan ge· 
be kalmıt ve o da kürtaj oJ. 
mU§l 

Şimdi. bu ilci numaralı Sa
matya güzeli de §İk&yetçi! 

Samatya cüzellerine ne o
luyor, böyle, canım?. 

AHMET RAlJF 

kontrol 
Belediye gazino ve 
kahvelerı esaslı 

kontrol edecek 
Belrdiye, şehirdeki kahvehane -

lerin çogunda damguız olarak ka
çak tavla ve domino bulundu • 
ğunu gfüeru bütün kahvelerln 
sıkı kontrollere tabi tutulınasım 
kararlaşt~. Son günlerde 
bilhassa Galata civamıda bu. p -
kilde mühim miktarda kaçak 0191 
lleti y• kalanm., ve mllsadere oln.. 
narak sahipleri cezalandınlıwtt&L 
Diğer taraftan §imdiki kont:rc»

l.erin gayrikafi olduğu görüler8 
telrınil hl·vehanelerin esaslı Te da
imi bir ş~lcilde kontrolü dün Be
lediye Reisliğinden kaymakam}ı)ı; 
lara bild.irilm.ittir. 

Bursa mıntakasın
da tütün fiatları 
çok iyi ve müsait r 

Bursa mmtakll31 tütiinlıeri çcık 
iyi bir şekilde satılmaktadır. İnhi
sarlar idaresi de bu mıntakııdan 
büyiik pertiler müba)'M etmşitir. 
Bu sureti" tiatlar iyi bir seviyede 
tutulmuştur. Şbndi.lı:i piyasa 25 ile 
70 kuıut aıuındacbr. Beş mil;ron 
kilolıılı: -.ekol.tein b9ll bir zaman
da qtıJacağı ümit edfün.,ktedir. 

ViLAYET ve BELEDIYEı - ---·--------* Otobllo biletçilerinin ellen lc!rli 
ve bmılardan bir )Iı1JD1mn ayni za
manda IO!ör muavinlili ya-akta ol
du.klan gôrQlmil:ı, bu clbilerin çahş
malnna müsaade edilmemeP lıizumu 

DalıAliye v~ a!Jkadarlara 
biJdirilınlıt!r. * Bcledzye Reis Muavini B. LO.ttl. 
AlDoy dün ııelırlnüzjn muhtelit semt
lerlndekl kuaplan tettiı etmiştır. Bu 
te!tişie klf.i et bulunduğu g6rülmlif
tur. Diğer 1ara1ta:n ıılmdlld et fiyatı
nın 20 Marta kadar değı,mi)'ecdl uı
JaıılıwJtlr. 

MAARiF, ONIVERSITE: - ------* İnönü An&iklopecllsinin hazlrlm
ması için ,ehrimizde de caııpnaıa,.. 

Wşlanm.ıştır. Bu ma.t.'!&U& diln Maar!t 
Müdürlüğünde müze mümess:Oleri ve 
mutehıuıas mualliııUerin iftlraltile bir 
içtima akdedilm.iftir. Toplantıda ta
hşna p.._...,,, ve nızite ı..kaiınl -ra
ptlm IJl.ır. * İlk mMlepler;n ~ .... ytı
Eilııcü yıldOııümü münasebetiyle şeh
rlmJzde bir -ııı açılması için tefeb
büslere ıtfrişilm.ift!r. * Kız mektepleri ar""ılldaki v~
bol maçları dün Emincmü Halkevi .
lauunda yapılmış V• Çamı ıca talamı 

aamplyonJtJtu ~ştır. 
Dilııldl birinci maçta Çamlıca l[.ız 

Liseliler 15-12, -&-3 sayılarla E
ren.1<5y Kız LlsctUeri ;yec nıı;ıerd!r. 
İkind maçta Kız M ıalllm, Kandil

liyi 15 - 10, 15 - 6 matJUp ~-
Son maçı Cumhunyetlc K Liseri 

takımları oynadı ve Cumhur.şet ll>-
11, 15 - 9 galip ııelmiftir. 

TiCARET ve SANAYi: 

+ Dün sehrlınlzdm ece bin llrahlı: 
lhrac:at ynpılm.ı$1ır. Btı ılır.ıcatm en 
mUhirn kısmını İngiltereye ihraç olu
nan tiftik, Almanyaya ihır•C olunan 
tütlln ~pi etmektedir. * Dün Aimanyaya ıı:~n~rilmeııi 
takarrür eden keçi kılı ve ldtreler için 
Tiftik ve Y•P'liiı İhracatçılar Birlitl 
toplanmı:ıtır. Toplantıcla mezknr mad
delerin tüccarlar a.rıısında talaıimi ya
pılıruştw. * Tiftik ve Yap:ıjı İhracatçılar 
Birliiinin lbttyacmı k8f111amak üze
re 30 bin çuval ıı:etktilmif ve Birlilı: 
...- lllcarlar arıuında ta.kaim 
.W-ifbr. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 41 
-. 

BILLO KÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMİ 
- Söz v"1'İyorum ... Fakat öyle 

kcırkunç bir i1ad.eniz var ki beni 
U: odınyor. 

- Ben babası meçhul bir kız de
ğilım, fakat Cemal Bey de üvey 
kızı değilim. 

Şcfık hayretle genç kıza baktı: 
- Nasıl olur? .. Anneniz Cemal 

Beyın kansı değil mi? 
Bir müdılet düşündü sonra ya

V'1 !wa: 
- Yoksa kızı ınısı nız '! 

Hayır, ne kızıyım, ne de üvey 
kız vım .. Ann ınlc Cemal Bey ni. 
!:ahlı değiller .. Henüz evlenme -
diler_ 

Şcl'kın kıpkırmızı olduğunu gö
rUnce derhal ilave etti: 

r na 

iZZET 
- Pek yakında niktblaıuıcatJar .. 

Bugüne kadar evlenınemeierine ye
gane sebep Cemal B..yin annesi ... 
Bir türlü raz.ı olmuyordu. 

Şefık dar bir muhitte büyünıiif
tü. Müesses ablak ve içt.imaiyat 
kaidelerine sacl..ık1L Bunun hlla -
fında her ne olursa olsun onun na.. 
zarında çirkindi. Afifenin samimi 
itiraflarile sakinleşecek yerde bilA
k.is tel!lşlaodı, düşünüyordu: 

•Demek evli değillermi4!. Bis 
namus! u bir aile ile görüştüğümüzü 
sanarken gayri meşru yaşayan • 
larla ahbap olmuşuz!. Bu fena ve 
çirkin! .. Bu hal duyulacak olursa, 
köy halkına rezil oluruz! ... 

Söy lenecelı: sözleri, y apılacıık 

- HALK=--

BA AB 

Günün meselesi: 

Tramvayların ye-
1 Tramvay 
sıkıntısı Bnıa · De llarta•• ıl} 

Aldı Hmolini, aldı Bitler. Ne- • 

tuklar birbirini takip etti. Bllttla 1 n 1 f •. a t t a r ı• f e s •. 
&özler baharda, Musolini, bahaz ı 
cüııeldir, g1iml ıeyler getireeelı:, 

saatli ak
ilıdas edildi 

dedi. Bitler, Mart ve aiaan ayJa.. r91-
n_ııda göreeebiniz nem olaca}, ucretli pasolar ve 
eliyor. 

Eııltid- .. ban şairler kaıplıa, 
bsioleler yauı:lardı. Şimdi, ba -
harı politika adımlan ve sillh bıl

lımanlar karplıyor. 
lllııkidea, ıı.ı.. tmeUk, 3 5llAı, 

.... llilı: Vfl c-Plk _...,.., iA 
Şim4i, harp Daffsimİ oldu. 

llııhıır Yllfllmrdl, 9"rilmH, ....... 
llinil, göde:ııircti. 

Şia..n ı..lıar, bir n•---.ı..ıı.,, 
lıir ııliıırhı h-.ıdur. 

İsa~ ancak 1Hl bahan -
clır ki, ltcaıiüıi. ..... "' .. lıu laıdar 
çok alilı ·toplamış, ııöıı. aıö,.letmif, 

-u.ı. UJ'""duıot'!hr. 

Bll~fuı, cBahariyeı yi, politilııı
al.a.r, sert "'"1<alı:larila yUQ'or. 

Be ~:- l>aharcla .. var, M 

nlılı?. Bilen yok... IUm.lrilir, le:r

lellerin M ettilder:i bu. - im
de, kaç leylek yuvaa d.lııa ı.-. 

hınk, bç ya-.nı ........ ,.,,,. 

l•de sitttiıaeeek... 
Melıe.I. .,&.lııieaiıoo!• . ırö ılık 

ve ıtır b&ı,., feuhlılıla nu dola • 
~J.T; ,,_.ıu; o e-ıoD ilati -
§'tın.>a ın1 snlua kapanaulı:br, 
mr.• ıap1..,. ,ıtyı.i aa4ef oyalar aa

smd - .......,....eır!. 
Bbıia .......... .,..., pttıır. 

güneşlik!. Başka ııli7arlan bil -
mem... 

RESAT FEYZi 

Şebre yealdea aıanıaı 
dikleri koau 1 

Belediye, Be:ediye binasına ko-
nulmak rızere hava tehlılı. za -
manında kullanılmak için eli mü
teharrik büyük bir ahımı !.iduğü 
alınağa karar vc•fil'iş\ r. Diger ta
raft..an Seferberlik üdürlü de 
şehrimize yeniden müteaddit a • 
lamı düdükleri lroymağı karar -
laştımı ıştır. 

İpe lrozalanmız 
b. rlçten ratbet 

çolı artıyor 

Hariç memkketlerden ipek ve 
kozalanmıza rağbet gittikçe art -
maktadır. Eskiden başka memle

Jretierdeo lı.oza ve ipek alanlar bi
zım mallanmı.zı çok beğendikle
r laden imdi memleketimizden si. 

parışl Me balumnakt.:u:lırler. Bu 
seneki ist.ihsa.lat da çolı. fazla ol
du rundan memlekete buyük fay
dalar temm edı lcrektır. 

VTEFERRIK: 

tarma biletler de 
Elektrik, Tramvay ve Tünel İda

releri Umum Müdürü B. Mustaıa 
Hullı:i EMmin dlln sabah Ana -
rııdaıı. ~ geldljini. dün }'Sr' 

mıı; ve tramvaylarda yem fiat ta. 
rifesinin 10 martta Mfbyac~ 
haberv~ 

Bu hususta alc!ıiımız mütemmim. 
ma!ümata göre, mmbıb. mali! lı::al
dırılacak, birinci mevki tramvaya 
binen 'her şahıs nereye giderııoı git
ııi.n 7 lı:uruş, ikinci. :aıevlrie binen 
ise 5 kuruş verecektir. Ta~be. bi
rinci mevlı;ide 4, ikinci mevkide 2 
lmnış, zabitan mevki farkı ohn!Üf

sızm. 5 İ:\lrUf ~-
Asker, talebe bı..letine tibid:ır. 

Aktarma bil~ birinc:i Dle9ld 
11, ıkınci mevki 7,5 lruruştıır.. 

Ta!'<"beııin Utarma bileti ia l:ıi
riı:ıcı mevki 5, ikinci mevlı::i 3 ~ 
~ 
Ai!~ :Tftlİ taı:ifenin tat -

bir. l'UW't'.n ar>w:ıda blŞ!anacak
tır. !\.)! =.a biJr'ıPf'i ]'erldea ta
bıedil-.:ejf. 'c;in bun!ının tathtlcma 
.martın n:'"~t ile nisa.uın onu N rr 
cf.a başlat'. 1 ımlatıım..tır. 

Bunlardan başka ücretli paS<> ır
sulü ihd;as f'(!ilrnlp, Birinci mn. 
lliler için icretli pao qda 840, i
lıinci :mıev'1 90 lmruştm-. Talelıe 
iıçin birinci m"'7ki pno 480, ilrind 
mevki MO lruraftur. 

Aktarma saatler bir saat için 
muteber olacak, bu biletlain: ~
de saat işantini gösterir rabınlar 
lbulunacaktır. 

Biletçiler bu? ..tlnıe mni:ıa ile 
itam etmelr sumile J"'lcamm 
kullanacağı aktarına bilet müdde
tini tayin edeceklerdir. 

YEN1 llALZElııfE 
Tramvay idaresi .lfimalrale v~ 

kiletinin yaptığı an1"4"'8 ile ~ 
manyadan istaubuı Tramvay to. 
resi için temin edilen 800 bmdajm 
yakında gplmesjne intizar etmek
tedir. Bunlar geldiği takdirde bü· 
tün arabalar h~te g irilerelıı: 

yolcu nalı:liyatmda ferahlık temin 
edilecektir. Ayrıca, müsaadesi a
lınan 200 bin liralık dövizle de A.
merikaya bandaj ve ray siııarif o
lunacaktır.. 

( 

DLiYE n POLİS-;-\; 

1 233 lira a cezası 

et er yece mute 
J'8 'Sı.u.ııMU 

malllEOm oldu 
m•ınuaıanadaa ö 

dirdfl beraat etti 
33 hin lı:üsw: liralık ihtilas su- ı 

çile şehrimiz Birinci Ağırceza 
l\fahkeme>ine verilmiş olan Asım, 
Emın, Fenni, Necrnı, İ.small. 'l'ev
fik, Şerif ve Han isimli Adli~ 
mutemet ve memıırlarmm dava
larına dün devam edilmiş ve ka
rar bağlanm19~. 

Tahkikat ve muhakeme safaha
tında bu ihtilas miktarının daha 
fazla oldıığtı ve lt.!r mutemedin 
kendi zimmetlerinde bu_lunan pa

ranın mik\9.rı anlaşılarak dünkü 
duruşmada suçları sabit gfüülen 
mutemetler hakkında mahlı:ılmi. -
yet karan verilmiştir. 

Suçlulardan Emın. Asını ve 
Fennınin il:-.tilas ile suçla dınl -
malan ve ecmının razi.fesini 
suıiı.stmıal!e ib tiliisa 
suç.! göruhnesi uzerme her !ıiri -
n'-'l beşer m p yetin ve 
anca il' ı L.llcrın. def' tla p -

Fenni ve eeimnin Jixa 10 ku
ruş Mıbi hıırç ödemelerı de bıır 
altına al rm~tır. Ve yine suçlu.. 
lardan Emin 20400 lira 91 kuruş. 

Asını 4008 Iir.ı., Fenni at"iO li:cı 28 
kuruş ve Neı::ıni is<> ootün bun -
!arın tutarı alan 2651i9 lira 1 ıa.. 

"1"' öftdiliaı lıqka her 'biri yi
ne bu miktar kadar para cezası ö
di ecekler e bun.lann faiz ınilsi
tarı da tcshit eclilere bunu c
mik tarına ılfıve edeceklerdir ki 
bu hesaba göre hep.sinin mahk.tlın. 
clduklan para cezalarının mec -
muu - faiz hariç olmak üzere -
106 bin 2.36 lira 'l16 lnınış tutmak
tadır. 

Diğer suçlolardan İsmail, Tev
fik; Şeri! ve H anın bu lh tildsta 
meth !dar olmadıkları mahkeme

ldu:~dan onların da 
kufıyet halle

k:ılmıbı::ı::ıruı karar veril-

~- Bu Ue bu y:ilı:k dava 
dan dö. ..n beraeti 

Seyrüsefer müşküla
tının önlenmesi için 

yeni bir tedbir 1 
ş.,hirdeki. tramvay sıkıntısının 

önlenmesi için Bebek hattında 
traınvaylann liğvi ve. ~aküdar 
tra.ınnyiarınm mal-1.eriııdm 
:Wtifade edilmesi ileri .ııürülmek • 
tıedir. 

Ortalröye 1ı:ac1ar oı.ıı ~ 
1er nazarı dilıılı:aie ıılııııdığı tak<lirıW 
dahi Ortaköye kadar trarrıwy iş
letmek ve Eminönü - Bebek batımı 
l.ô.ğvetmek miimkii.n · görülınuek -
teıL:. 

Bbgiin halkm ~ lraın. 
vaylar kadar rağbet etmediği an
laşılmaktadır. Fakat tramvay kallı:
tıktan smıra meebııınıı vapurlara 
binilec"1ı:tir. Bu suretle hiç olınazaa 
diğer kalabalık 'hatlarda tramvay 
sıkın tısı önlenmiş olacaktır. 

Bundan başka İstanbul hdla -
mıda işletilenııyece#i anlaşılııİı. O.. 
lı:üdar tramvaylarının hiç olmazsa 
malzemelerinden istifade müı.ı -
lı:üııdiir. Bilhassa Bo&tano ıı.ttın. 
da tren ve vapur gibi kiti nakliye 
vasıtası bııiundoğu diifİillülilrae, 
buradaki tram.vayJ.anıı Ji#vi ile 
malzemelerinden tata.nınaı uam -
vaylarında .istifade edil~ tmıin 
edileeelı:tir. 

Halle 
dee 

Osküd r 
plijı tim 
kiralanrnı t 

Belediye, ÜSküd.ar Halk Plljmı. 
şimdiden~- Bu sene bu
rası güzei. bir şekl 90Jrulacalı: ve 
büyütülecektir. Plijın sahili ta -
ınamen temizlenecek ve kumluk 
bir hale getidecelı.tir. Plij boyun. 
ca bir de büyük rıhtım inşa edile
cektir. 

Buz fabrikasının 
tevsii 

Süllicedelti buz. fabrikasının i&
tihsalatını arttırmak için 250 tane 
yeni buz kalıbı yapılması karar -
!aşmıştır. Bu İf önümüzdeki ay 
içinde tamaııılanacalı:, fabrika ni
san ba~ındm itil:ıu't>n faaliyetini 
artıı.ra.alı:lu: 

istanbul Kız Lisesi 
mir edlllJor 

İstanbul Kız Lisesi binasının e
saslı bır şekilde tamiri kararı~ 
JnCjtır. Bu hususta hir proje ha -
zırlanmaktadır. Tamırat tatil za -
manında yapılacak ve mektebe bir 
de jimnastik salonu ilave edile -
cektir. 

Ziraat Bankası ü:: üs tahsil. 
!eri ı:rna.m miktarda kükürt 

n etmişti:.-. Bankanın tıer ta-
raf! ~ri vasıtasilc bağ sa-

Yııan: ALİ KD1A.L S ~ h 
Eski Romanın büyük adaıall 

nndan biri ikidebir: r~y 
....:... KarUıca mahvolınalı .. diyer'* ı bi 

vatandaşlarını tahrik edrrıtıİt 'ı h 
Nihayet Roma ile Kar ea ar• ' Yıl 
smda mqluır muharebelerr ~ ırde 
şihn;._ llfte.lerce ea merb-ejjll ı. 
bir mücadelenin devamınca " t"llpa 
malılar türlü mağlubiyetlf".tt ft ·tık ~ 
..... ....... gııılip pinti~ 'it d 
-...ımldl Awowlılllftn Jıarplaf ll'afu 
-cı .. llori.n ~ne~ ja 
acı geleceği kolaylıkla anla~ di 
Onun için ezilmi~ yüreklere F 
-.ki. •'?'Pe•ın misallerini hatırl'!u.., 
taralı: hal ve isülı:b3l İçin 
ve~yi tecrülıe etmek de bir 
n sayıbnq o.la~ilir. 

Kartaca ma!Um oldnıiu iizc<" ~ıiJj 
aall Afrikada l>İı'. zama nii r 
meşhur bir diyardı. llli1:1ıt~n 8 
- ıwvel tesia eSi.Imiş. Gr9I 
ve tüccar Fenikelilerin hu bi 
eseri milittan ev"! 146 sen 
de Romalı.lar flmrf mtla" hıh r ip 
lunmuşiur. Bıı&fuı.kü hru:.i taya 
re Tunua körfezinde l1ıls Alcl 
meW lnırnnnun şiddetn rüz 
lanı brş P?Uduğn mmlaka 
H:Hfaemmr .reri olwrak den· 
Plınılıielller tımafmdan iatihap 
ıilWiii ..aşahyw. 

Karilıc:aam bilyiill lmrnand 
Sanailıalia ..... 11y..U, italyada 
Afrik..ı.a&.i harekiıtı tuih in h 
claniade erbııhuwı da ima tak 
rin.i bzN>mı§tır. Onun m 
harbi İtalyanın orta!l1na kadar 
tirerelı: Kartacanm dflşınanını 
uıamile yenmelı:ti. 

Iartlaa ile Romanın -
iri münaseı...tı.,re bakılınca bir 
giiniil mattrasmm ne lııı<lar 
tuttuğn hatıra gelir. biri Kont• 
ilin illt meşhur baba1<1 sayılan ı;.ı. la 

; 
Yunanlılara mağlup dlişen Tr1l 
dan kaçuak ihtiyar babasile lıll' e 
rısını, çoeuiunu ve kenıi.i onıtll 
µ.tarııhilmi~i Enen.İn işi İ~ 
yaya kadar gid~.rek orada yerlet' 
mek ve yer sahibl elmaktı. Bıı il 
u..lisi.u mabutilu tara(ıad .. 
veril.mit bir TUife idi. Çiiakli 't1" 
nJı bJınmaa -....,.., Pn .lif 
Jmr gii.:ıııelli.k -ı.a.ı.i v ..fitJfll 
oilu ~S.. · -ı' ti 
na ve o:ıım &0ıın gııleeek ..,_. 
lımna pek parlak bir i.ıiJdıal .,t
detmq ol.aealı: lıi Ene do taıııJll ~ 
her türlii ~ rafmee 1" 
ımyarak yeluna devam etıni . 

Onu u imi ıl\ yohındH alıJıe" 
yaeak olan bırşlıa bir tehlib ~ 
~ bıtşgüstermi i: Enenin gr 
misi İtalyaya ılegH, artaca1' 
doğru yol almış, Kartacanın fe., 
kaUide dilb"r melik.,.i I>ido Eııl 
ile o~lunu misafir etmi~ti. 

Kartacawn güzel sahibesı frıt' 
va bhramarunm raıarıJll 
dinler, ona acır ve n ha et 011• 

çıldırasıya sever. Faknt ızel ı.r 
dmın misııfirpuv rr . c içi' 

+ Asr. l'ürl< Dok :nacı lığının en 
eski. ve emektar refıbe Ierındcn ... ~
ti u .. elld gun wzıfesl b=<ia 
vefat et:ni;Ur San' tk ır hır rnin 
çrc lan merhuma Alloht.1n nıh
met ve qi .ıc Oç çocuğuna aabırlar 

dilerız 

..=ı et = 
mı..::ı::c.,ünin altıda biri ka

laraıt • şer sene ı ar 
ımm .,c:.::nyetlcrin • ve aynı za-

::o.unun tııe 
ile neti.celeamif 

' hip nn l<:iJriirt tevziatı= bugün
lerti haştanacakttt 

artılı: bir uap olm tu. 
etnı a önildi" r 
Ene ne kadar kahramwn o ıır.: ol' 
sun yine. bir usandır. E r ldO' 
dan fıabersiz.cc ve bir hır ıl !İı.I 

+ fihıstcı:at Çubuk n<4mında bir ec
zacı h ır. evvelki a:ece k.ı&kançhk 
,,mimi n altı ay iıli: lıAmile bulunan 
karısı 30 y;,ışında j ·meti öldurmüş ve 
kaili cürmd meşhut ınahk.omeolndr 22 
senrye rna:btctl:m ediltniştır. * Kazlıçeşnıede Gödcrici sokağın
d.ak lriiııele f:abriltasmda çalışan Şüic

ril oğlıı Murat " -111da lı:ıaıı"'1 sol 
elinin parmaldaı:ıw silindire Jmptu-
mlftlr, 

ti üs ed r k zimmetle -
rinde ll.rdlkleri '"lly. ödedik
ten b -Ka cezacn bır o kadar mı1ı:
tar ve bu mılı:tu:t düşecek olan 
faiz tutarı me- ... u m .. n kendile -
rin<len al:nmasıoa k.ırar verilmiş
tir Bu karar ile suçluların ayrıca 
uçer sene altışar ay memuriyetten 
ve müebbeden amme lıi=etin -
den mahrwniyetleri, 80 lira avu
katlık ve 353 lira ehlivukuf ücreti 
ile i:ınin ve Neenıinln 48 lira 18 
kuruş, Asım ve Necminin 80 lira, 

dedilcod.ulan tasavvur ediyordu. değilim ... Benım de ailem, soyum 
Afıfe: 90pum var .. Kendinizi benim yeri. 

- İşte doÇuyu söyledim dedi; ıne koyun u.z! .. 
bunları size söylememeliydim... - Allah korusun! .. Artık kiti 
siz istediniz ben de söyledim. ... Her Şe!ik Bey._ Allaha ısmarladık. 
halde bu sır aramu.da kalın.. Arkasını döndü, dağa doğru tıı:-

Şefik kekeledi: manınaga ııa.ıac1ı. 
- Buna emin olabilirsiniz .. Hak- Şefik bır miııirlet ağzı açık UJ.. 

kını« varmşı .•• Böyle blr vaziyeti dı. Genç kızın peşi sıra gidip biraz 
tasaV'<'ur edememiştim ... Kusuru- evvı•.kı ksbalıl(ı icın özür dilemesi 
ma hakmayın, aklım başımdan m: liizımdı, yoksa bırşey 90yieme-
gitti. mesı mı? 

Afife Şefike baktı; Şefık başın- B~e söylememe karar verdi. 
dan aşağı brr kova su dölttilmüş bir Ve o da arkasını dönup köye do~-
adam halinde\ dc. ru ınmege başladı 

- İtirafınız beni o kadar şaşa.. - 6 -
!attı ki, binız yalnız kalmak, yal- O pazar günii köyde hayvan 6'!1"-

nız başıma düşünmek, uzun uzun • gisi açılmıştı. Bu münasebetle bü
düşıi.nmek i h t.iyaeındayını... Hak- tün civar köy halkı bir araya top-
kım da var değil mi? lanmıştı. Bir yanda davul zurna 

Afife acı acı gülümsedi: çalınıyor, köylüler oynuyor, bir 
- Hakkınız var ... Tecrübe et yanda güreş ediliyordu. 

dedin.iz... Görüyorsunuz ya, tec- Meydan kalabalıktı. 
riibe iyi netice vermedi. Bu kalabalığa Zekiler de sokuL 

- Rica ederim Afife bıınıın a- muşlardı, başlannda bermutat Ha-
lay ebneyıniz. ben de ııizin kadar lis Adem d., vardı. Biraz ötede Per-
müteessirim ... Sıze öyle bağlı i- tev Dayı duruyordu ceketini omn-
d.im ki. .. Öyle bağlanmu;tım ki... zuna, hasır şapkasını arkaya at -
Fakat ben de tek başına bir insan tnllitı. 

Yeni Gelecek Otomobil 
Listilrleri 

Memleketimıze Avustralyadan 
8 hin Amarikadan ise 3 bin oto • 
m.:ıbil lastiği daha gelecektir. Bun
laı:ı.ıı celbi için icabeden alıredhif 
vcrilecektır. Bu miktarlardan bar 
ka aynca akreditif verilen 20 biD. 
otarnobil ra.tlğinin yalın gel -
ınesi beklenmektedir. 

Bir aralık biribirlerine fıııkos 
geçtiler' Karşılarında Scrzadeler 
vardı. Zehra Hanım da gelmifti. 
Cemal kalabahğı yanp aıuıesiı» 

ytt açmaıja çalışıyordu. 
Karşıdan karşıya selamlaştılar. 

Zehra: 

- Karşıdakiler sizin ahbap kom
şularımr değil mi? .. Onların ya • 
nma l?Jlmiyor muınmıuJ 

Afii.e atıldı: 

- Ha ır hayır, onlara takılını
yalım. bcırada pek iyiyiz. 

Afife Cemali kandırmış, beraber 

Yeıµlköye gi~er; Afife ihtiyar 
kadlnın gönhinii etmiş, onu sergi 

münasebetile köye ÇJığırrnış, ge-
tirmeğe ~ muvaffak olmuştu. Genç 
kız son günlerde çok değişınifti, ıro.. 
şesinde sessiz, sakin oturmaktan 
usanmış gibi tekr~r eski haline 
dönmüştü. Gülüp söylüyor, gezip 

!Dzuyc.rdu. Yerinde duramıyordu. 
Kızının <!il oo beş günlük bir 

durgunluk devresinden sonra böyle 
birdenbire coşkun bır neş'e gös -
termesi Lemanı telaşlandırıyor, en-

Çiftçı \•e ba cıların gözt:!Şı ih
tiy:ıcı da incır ve üzüm koopera -
t'flerl tarafından temin edil ı:ektir. 

lst b lliylerbıı 
mısır tohumu tevzii 

Ziraat lıfiidürfüğü; Viliyet da • 
hilindeki köylere mısır tohumu 
tevziine karar vem:ıiftir. Şimdiden. 
2500 kilo kurak ve 3000 kilo da 
normal mısı.r !Dhwnu bazırlarumf
tır. Bnnlarm tevzlınt! bugiinlerde 
başlanacaktır. 

~=~ka:~ıh~':'.:~m=:.. ~ 
hayet kadının eas.ibesine ıuaglİlf 
ol.acağını anlıyor 

Di.ılo keudisinin bırnkı!dıi!"' 
anlaymea bir k.ad.uıuı kalbirıdel 
çıkabilecek. en acı (ez ·:ıı ile. b•'; 
~ Bwı.uala b r:ıber bedb•~ 
hk karııwoda kola l ca kc ıııl 

teslim edHAlı gihi deıiildir. ~·~ • 
nıa ap1Mlıla kaamıyer. Se~d~ 
erkeie kup ubk en şidde.lli ~ 
huswıuıl duyuyor. Ouun lıa~ııı• 
büyülı. felilı:et yıldırımlarını ~· 

dumalarlJll malıutlarmdan isti 

d.işeye d~du. Artık sözle
!:İni de hiç sakınmıyordu. Alı:lına 
geleni eskisinden daha açık açık 
aiiylüyordu. Buan -"•~im .;;-'er JOZ:. I' 

~,"""' .,. ~..., Ene hundan soora bahtiyar~ 
arasında öyle kelimeler kullanı • labilıli mi?. Herhalde müstal<-' 
yordu iti değil yalnız cvaide hanı- Romanın temelini kuracak ol 
mefendi. Cemal ~ şaşıyordu. bu kahraman için şah i mac•~ 

Leman endişe ile kızındaki de _ !arın tesiri belki ıle geçicidir. il' 
ğişmevi tetkik ediyor, bunun bi:r na annesi. V eaüs ı.öy le bir ,.,, 1' 

'· vermi:,. Ollll n· donun cazibe -
asabi buhran olduğunu seziyor, fa- t ı 

iltifatına kapılmaktan kur • *" 
kat sebebıni soramı;yor, sormağa mıştı. Ne m akkntli bir tıa~• • 
cesaret edemiyordu. Enenin hu TrU\·alı gibi bir ı~j) 
Kızına her şeyi itiraf ettiği ge- san olan baba" vaktile pıcl 

~enberi, Afifenin yüzüne çelı:in- ilahesi tarafından b~.iienilınif. 5~ 
gen bakıyor, kuma ıemredemiyoc, vilmiş. iltifat ıörmüş. Bu nnıb•ıfl 
sert bir şey söyliyemiyurdu. Ona betin mahsulü olan Eneye k• 
karşı mahcuptu. annesinin muhabbeti SGnsuıd 

Fakat bir insan v<'levki hir ııı• Afifeye kabahatini itiraf ettik • k 
ten sonra kızının gözünde küçül- bud lİn evladı da olsa alnına , 
müştü; otoritesini kaybetm~ti san- der taraiıaılan ııe azılmı~ ı'•,,ı 
ki ... Ona böyle geliyordu. Gayri nu görüyor. Encç de çok utıgi" 
ihtiywf. gayri şnurl, kendine bir çekmiş, pek çok miicadelelere I'. 
emniyetsizlik değil . fakat bir çe- mi.şiir. Kah meyus olarak, kah1.,ı 
kingilik arur olmuştu . .Ana kız bi- lip gelerek. JLııe s.oounda ""'~ 

l 
aördii. &ki Bomahlar da bir ~ ribirlerinden ayrı yaşıyorlar gibir • 1111~ di, aralarına ayrılık ginnİljti. Kartacayı yendiler. Fnkat b 

(Anaa '9r) Jaatka Ua.nniballa var. 



J)h teklifleri
n akiheti ... 
hay• 
ı b. Ilı ID.evsinıi, her teplt-
1 ~r vakti var. Mevslıai .-1-

e!' iefebbtia. er~ vakit
Yılmağa nıahkbulur. Şu ... 
trde bıuuın bir ..-ıı .. .. 

pa harbi plecek ........ 
ık Yeaiden p.W.t ••6

_. 

k diye~ J-.-
afııulaa hlr ..na .... •• -
japon tek"fial teddk ef.. 

eli •~dua dl6k --P- _-ı. • • 
Fabt llarMn aJticcaını yı-

lle kazaıunak mevldin«le 
1111 .. ıa İngiltere ise yalnı• ba 

e varmak tizere çah maktan 
kendisi için kestirme yol 
nı biliyor. Bu esas gi;sö

n mak tutulınamak prtile 
sulh llkırd111 nereden ıe · 
pisi• 11.ialenebllir. Kaldı ld 
ya teklifi de öyle umulduju 

vuzuh ve sarahat kesbet -
Dünya matbuata l~in aacak 

ç gün merak ve alüaJl cel· 
e bldı. 

lisa Jaarlrin ortamtda ba· 
uta bir sıra•• S1lllı ~
hangi bir teklif tam menı-

'e olmat •11lamıyor. ~çen 
harp bunun bazı misalle

ptermiıti. Harhin ortasın· 
lyle sulh teklifleri velev ki 
&taraf sayılan bir mutavas • 
' gelsin, göreceği mukabele 
s resmi nezaketin icap ettir
.adar bir hüsniikabulden iba· 
allmaktadır. 

nıqhur olarak seçen 114-11 
de Papalık makamı tara • 

n muhariplere edilen aWh 
i de nıtittefiklerce ancak 
brplanabilmifti. Harp er· 

la iken ileri ıüriilea bir salla 
i claima muhtelif :uYiyeler
e&irlere uğrar. O uman da 
On Bqlnil Benuva dünya 

•na iade etmek ı .. keatılile 
bir tete••Use ~fi vakit 

&!Un \a yeldaki mesaisi tlr
iü nrittalealara yol açmqtl. 

.. aöJiemei4ı ıa.m 7ok ki 
ıgın teklifi nami iikkat v• 
~ eell.etıaq, ona rröe de a
ntıaıaketle ~vap •erihalftl. 
• V •tikaaıa ita 79Waki mil· 
ı, l'el'ek ... nribnit cenp
~10lbatlık etieltiyatnllD ea 
.~a.eleri sayılaWlir. Fil
.tice hir kelime ile .. .e 
ıtır. 

(>re~ seçti. 914-18 urfm
n bıten vekayi aydınlata -
ınıtlnıat ortaya çıktığı va· 
ha iyi anlatıldı ki Vatika· 
tp orta11m•aki sulh teklifi 
kaneı Al muı)aAlllll ar

ıc noktai nazar. dairesi.nde 
tiriilmut bir teşeltbUs imiş. 

on ~ci Benuva Alman 
m imiş. Sulh teklifini tle 
ayı memnun etmek üaere 

. danı ıp göriifttiktea soara 
atııuı. O zamankı Almaa 

.rlkaten sulha istiyor muy-

•ksa düımanJanıun harbe 
etmek üaere sarfettıkleri 

l, gO!lterdikleri sebatı gev
., sarsmak mabatlile mi or· 
yoklamak iıtiyortlu?. 
luru olnın, muhariplerin 
tarmalıyan pek çok şüphe

rdı. Bu ıüpheler her vakit 
ne benzi)or .Mutaussıt ro
bP.rine •lan ~aralın kendi 

)EBI ROMAN: bb 

flllll ,..ıı •• bti«ln dlaya
••uı••f71111i•·-- içia faallyete geçtiiiae 
aaa ... düD,YaJl inandırabil= t11pJomatlık ilemiade kolay ....... ..-. 
KJ1ı kırk yararak her tetehbisl 

nll ona ftire baxulıyaıı Vatikaata 
bile geçen harpte böyle ftipheler 
uyaadırmıt olmuı uautulur sütl 
tlejildir. 

Bu harbin bir adı da sialr harbi 
oldu. Kavpya bnpnlar birbir
lerbıin sebat ve mukavemetini 
töketmek için ne yapmayı uygun 
baluyorsa onu elinden geldiği ka
dar yapıyor. Urun sürmek Wida
dmı göstermiı olan bu harbi kı
pltmak maksadını güder gibi gö
rünerek ileri sürülecek her türlil 
sulh teklifi, geçen harpteki em· 
sali gibi a~ak menfi neti~elere 
varabilecek. Yoksa daha herp bl
tecfıie busemiyor. 

• • 

Bir köylü kızının 
cesaret ve 
soğuk kanlılığı 

ıa basımkanlarıçıa
de ltıralıaa karttan 
usıı bıtlkam aımış 

Mersinden bildirıldiğıne gore 
Silüke kazasının Guzeloluk koyü 
civarında genç bır köylu kızının 
cesaretini gösteren bir ı:ak'a ol -

muştur: 
Bu köyden Durmuş oğlu Meh· 

met Topal, köyüne bir saat mesa· 
fede Pınarbaşı mevkiinde bir 
ckurt tuzağı• kurmuş ve bunu tet· 
kike gittiği r.eman tuzağı yennde 
bulamayarak merakla ara§tırmağa 
başlamıştır. 

Nihayet bir çalının arasında tu
zağı, bir dişi kurt yakalanmış ol. 
cluğu halde bulmuş ve sevinerek 
tutmağa kalkışmışsa da birden ça
Warın arasından; dişisinin akıbe
tini beldfyen erkek bir kurt fırlı -
yarak Mebmede hücum etmiflir. 
Kaçmak imkanını bulamıyan Meh. 
met Topal uzun muddet azgın hay
vanla mucadele etmiş ve muhtelif 
:yerlerinden yaralandıktan sonra; 
yorgun ctii.fen hayvan uzaklaşmış-
tır •• 

Mehmet Topal kanlar içinde eve 
dönünce babasının yaralarını gö
ren ve hadiseyı öğrenen 17 ya ın· 
daki kızı Emine duvardaki ç ftevi 
omuzlıyarak Pına b m \ k ne 
koşmuŞ ve yolda kurdu m·i t ır. 
Hayvan bu sefer de Emıne' ~~
dır.ınıt fakat cesur kız tu ng nı 
hemen a lıyerek kurdu oldur -
müş, sonra da tu ğın bulunduğu 
yere giderek tutulan d .. ı kur_du 
alıp erkeğile beraber uruye su • 
riiye köye, evınc getirmıştır. 

fllustriyus kuman· 
danı terfi etti 

Londra, 2ı? (A.A.) - I1l trous ta7-
~ .ıemlal kumandanı Boyd'un Kont 
Amirali ğe terli edıld .tı bild rl ekte
dir. İlllstrous ıemlııine men..~p tana· 
reler 1940 İldnclteşrıode Tarantıo')'a 
yapılım parl , Inı Uz hOcumu esna
ımda I a)yan !il ınun b tik bır kıs
mını taıı;rıbe m va:ttak olmuslardı. 

'en de Seveceksin I 
Yazan : ETEM iZZET BENiCE -

~ica edenm art k be • t . ı nı ra· 
~ yıu. Sıı"nle hiçbır za-

r f daha kon~ank de-

Macera heyecanı besliyor, in -
san ruhı nu tazeliyor, ~ ıarleri 
da"ma dık ve tok hıtab 1 -toı. En 
d 1 amik fikirlerin, en ) uk ek fU
ur s rarelerinın en hami lı ve 
k . km zeki eserlerinin muessır· 
lerjnde mutlaka hı maceralarmın 
besle) ic.iligi olnnqtur. 

Halil Necip hiçbir \'akii b~. 
için bir zihin \ e gönül me guliy~ü 
olını) acaktır. Buna en inim. Sali
bi sevmiyorum. Sc' ebılm me de 
imkan tasavV111' etmi) orum. Aıı· 
cak, onun nikahlısı olnrnk haldık
ça ona asla hiyanet etmeyi ak -
hnıdan &~iremem 

Buna baflı bulunduğum şeref· 
l~ri~ ne kadar ihtiyacı varsa ken
di üstün şeref ve haysi) etim.in de 
0 kadar ilati7acı var. 

Çoll 181 lteldlyoraz 
Yeni iaıe tqkilatı İfe baılı

Y"' • Bu yeni kuram, her ıey
den evvel, memlekette ihti· 
lı.6r mev~a İl• uiraıacak. 
Sonra da, hal/tın muht~ ol
daia yiyecek maddelerini 
<bizzat ele alaralc temin ede
cek. 

Ticaret Vekilinin beyana
tuula söylediği gibi, gapi
mqrıı kazançlmı, namı.akar 
~ca tercih edenlerle ar
tık lw'i haaplllf'llalı günü 
gelmiftir. 

Hayatın pahalılandığını, 
hallt, günden güne daha çolı 
hi..diyor. iki une evveline, 
hatta bir •ene evueline na. 
ran, ltayat ~/ıı pahalılapnlf
tır. Bana, ayni miktarda paTa 

ile bugün ayni ifi göremeyin
ce daha iyi anlıyoruz. Zaten, 
normal :Mımanda bile, Türki
yeJe bir hayal pahalılığı 
meu.zuu vardı. Ve, hatırlarn
na, hükümet, pahalılıkla 
mücadele i~in bazı tetkilcler 
yaptınyorda. 

Bu sefer, Avrupa harbi, 
hayatın pahalıla.pnaıt.nı bir 
kat daha .Ur'atlendirdi. Fo
k.at, ii•tüne, bir de muhtekirla 
tu~ biber ekince, mesele, da
ha ciddi bir mahiyet aldı. 

Yeni İaf'! teıkilatınclan 
,ok ıey beklemekte kendi
mi:ule hak görüyoruz. 

BURHAN CEVAT 

D kaç BadJO 
ona çalışıyor 

Hergim rad) osunun düğmeleri
ni çevırenler, bazan kendi kendi
lerine sormuşlardır: •Aacnba ~er. 
yüzünde radyo neşriyatı ~ apan ~ 
istasyon var?• 

Hesaplara gore, musiki neşriyatı 
yapan istasyonların mıktan 2500 
dür. Fakat unutmıyalım ki, sade
ce siyasi, ticari haberler neşreden 

istasyonlar da vardır. Bunlardan 
ba~ka deniz fenerlerinde, vapur
larda, tayyarelerde, rasat istas· 
yon annda.ki telabler de bunlar
dan harıçtır . 

Bern şehrinde bulunan beynel
mılel radyo Neşriyatı Birlıği u -
munıi katipliğınin son ncşrettifi 
bir istatistığe göre, yeryüzündeki 
istasyonların miktan 36 bin kü· 
surdur. 

El çaOaldarı 
Kı mevsiminin şikA7et edıleo 

tara lanndaıı bıri de el nre 
çatlaklıklar hu le 
Hem bu çat ık rı 

hem de elin dCt"Ui y m şak ve 
taze bulundurmak !çın herk in 
bildiği basit usuller vard r Bu u
sullerden biri k m yatarken, el· 
lere glisenn n t r. D ter bır 
usul de bir eldıveııln için dı,,nrı
ya çevirmeli 'e badem yağını sü
rerek, tekrar ı haJınc ge rmell. 
Akşam yatarken, bu eldı cnJ aı
yerck 6yle uyun alı. Sabahleyin 
kalkınca elleri cilz.elce yıkamalı. 
Bu suret e e çatlak ta kalmaz 

• • 
Otele otomobille ge-
1 en yağlı müşteri! 
Bıraktığı 

varmış 

Kağıt ve 

mllkavva bavulda ne 
biliyor musunuz ? 
tahta parçaları ..• 

-~·I.: Yazan: lll SBYIN BEBCET-ı-
Ayrı ayrı üç otelin sahıbı, ve dı· - Üskudara geçeceğım, vapur 

ğer uç kl§ı davacı... Maznun da, kaçta vaı acaba" dıyc ordu. Ben 
muteaddıt sabıkalan olan bır otel vapur tarıf rarken duvarda a· 
hırsızı.. Gözlen velfecrt okuyor. sılı ceke m n cebınden cuzdanımı 
Hanı, karşı na babası Hı: a kafese çekınış. Cüzdanda yedi buçuk lira 
koyacak gıbi.. ile ıbazı hususı evrakım ve fotograf· 

Otelcilerden Hüsmi anlntıyor: lar v.ardı. Sonradan, odasında bı-
Galiba on gun oluyor .. Kapının raktıgı bavulda, kağıt parçaları, 

önünde bir otomobıl durdu. Bu tahta parçaları olduğunu ordük. 
Nedim indı .. Elinde buyiık bır ba- Üçimcu otelcı Mehmet anlatı -
vulla otele girdi. Bır buçuk lıraya yor: 
tek yataklı bir oda pazarlık ettı.. - Bızim otelin onunde de oto • 
Bavulunu odaya koyup kılıtledı mobilden indi.. Elinde hır bavul 
Anahtarı cebine koydu. Adapaza- vardı. Bavulu yukarıya çıkardık. 
rından ticaret için geldiğmı soyle.. Otelde iki gece kaldı. Tüccar ol -
dı. Fazla paralı bir adam gibı gö- dugunu söyledi. tiçuncu gün sa-
riınüyordu. bahleyın, gozlermı tednvı ettirmek 

- Ben ge« gelrimı diylp sokaP içın Maraştan gelen Şehabettinln 
çıktı. odasına, Şehabettın yuzunü yıka· 

Geceyarısı otele geldı. İçmifti, mağa gıttıği zaman gırıp masanın 
ağzı k.>kuy<ır, dili dolaşıyordu. 

_ Sabahleyın erken ışim var.. üstünde duran cep saatıni, bır al-
Saal altı buçukta uyandırın! tın kalemini, ıçinde ıkı yuz yırmi 

Dedi Odasına ~.ıkıp yattı. Sa • kurUf olıın para çantasını çalmlf .. 
bahleyin, dediği gıbi, altı buçukta Acele dCele bana geldi. 
uyandırdık. Acele kalkıp yıkandı.. - Ban bair on liralık bozar mı-
Giyindı. Aşağıya ındı. Yazıhaneye sın? dedi. Ben parayı bozaI'k~n. na. 
geldi.. sıl yapmış bilmem, yelek ccbmden 

- Aman bana fUradan bır süt altın saatimi çekmiş.. Çocuklu • 
getittiverin! dedi ğumda sünnet olduğum zaman da-
Yazıhanede ~den başka lrimM yım getınnıştl Yırmi beş sene var. 

yoktu. Miifleri kıhar mlişteri diye 1 Bu otl'lden çıktıktan on dakika 
koşup karşıdak.ı sütçfü!en süt, te- 1 sonra Şebabettin geldi saatıle ka· 
:e~ reçel söyledim. Onları yiyip leminjn ve para çaotaaının çalınoı-
içti... ğuu söyledi. O aralık, ben de, saa-

- Karacleniı.den nııpurla tanıd:ak tunin çalındığını farbttim. Polıte 
bir tüccar gelecek .. Onunla ifi.mia haber \'erdik. Yukanda odada du. 
var. Belki onu da aizin otele pti· rsn mavulu açılınca, içinden eskt 
ririm, dedi. 

Otelden çıktı. gazeteler, paçavra parçaları çıktL 
Biraz sonra, para !hım oldu.. İki gün sonra da yakaladılar bunu. 

Sürgüyü açmak için anahtan sok- Diğer üç mağdur da, paralarmı.n 
tum açılmıyor .. Bır de baktım ki ve eşyalannın çalındığını söyledi
kilitli olan ll6ı'ID1 aç.alm'f Çeldp ~ 

1 

ler: Hakiıı\, maznun ŞebaNı ..,_ 
çınca, sürgüyü tamtakır ıördlm. du. 
Gözde bulunan yirmi bet lira pe- - Ne ~lar Şaban? Ba 
radan ba§ka, birçok mifteril.eria 1 aöyledfkled hırmllklan ylptın 
nüfuz tedterelerinin de yerinde mı? 
olmadıfııu pclüm. Ben bu telifta - Evet .. Y11p~ efmdim .•• Hep. 
iken, eski müşterilerimızden Nil- I an ~dur. ~u uç otele dört gün 
deli Hafız Efendi indi. içerımıde gittım. Bayledikleri teT-

- Hüsnü Efendi, dedı. Cüzda • / leriıı lıepsini, tınat da,tükçe çal
nmu çalnııflar .. İçinde yüz elif lira dmı. Sonra, Galatada Çiçanm e. 
vardı. Biz otelciyiz .. Böyle şeyleri vinde kapandım. İki gün sonra ge
çok gördüğümüz, çok duyduğumuz ltp yakaladılar. Paradan ancak yir-
için, anlarız. Hafız Efend.inuı de mı lira kadanru yemift1m. Ü8t ta-• otel•n de parasını bunun çaldığını rafını buldular. Saatlerle kalem de 
anlariım. Poıise haber ~rdık •. İtte, duruyordu. Onları da buldular. 
yakaiamışlar. Polise haber verdik-! Hepsi buradadır. 
ten sonra, odasına çıkıp bavula Otellerin kltip ve hizmetçllerı de 
baktık .. Bavul, mukavvadan bir p.h.it olarak dinlendikten sonra. hi-
bavulmuş. Gayet de ağırdı Açıl- j kim, ele geçirilen paralarla saat ve 
dıgı za l an, içinde gazete ve tahta saırenin sahıplcrine iadesine, Şa
parcaları olduğunu gördiık. banın da, sabıkaları da gozönune 

İkincı C'telci Nuri anlatmağa baş. alınarak bir sene sekiz a) hapsine 
ladı: ve tevk.fine karar verdı. 

- Bızım otele de oyle, otomobil Mahkemeden çıkan Şaban par -
ve bavt:lla geldı. Yukarıda oda maklarıle bir şeyler hesapladıktan 
komşu Sam&unlu Arıfle ahbap sonra, kendi kendine mırıldandı: 
o~uş . Beraber l "aret ) apaı m, Yı~" tam kış ortasında çıka-
dı!e k r~ :n1 K go r nda <'.ıgım.. !şle bu iyı olm ~1! Bari 
çınde 6! lira bu nan cu da .ını §U iki ene olsa} dı baha 11 karşt 

\,ve c d isi YlllllYWnUl&k kalır. : - aşınnı,.,. Akşam uz ,. yaı Yazu.a- çıkar .btr ı~ tutardım. :St.ndan son-
' neye geldi. ra hırsızlık mı?. tövbeler tovbesi •• 

Hem, bili bu Halil ccip, mu
ammasnıın i~iııdl'n ıkabilnılş de
lilim. Bu adam nh d n mi hana 
aşık? Yoksa benden ) d ği toka
dın acısını yine benden en müthit 
bir l in halinde cık rm k mı i . 
th or?. Bu iki nokta iızcrinde çok 
tereddudıim 'ar \'c .. biriııcideıı :d· 
yade ikinci:\ c inanıyoru ı Naciye 
ne d r· c de ıu bir insanın hır 
ru tc bir k d n ık ol 1 
'c h u he n hır h t lık h li
ne '\;ık elteb·ı e ·ni anmı o -
rum. 
Eğer Naciycnın anlatbklarma ve 

Halil Necibin hen· ıle t m t ki 
vuiyetlne inanmak luzım gelse 
bu delik lının •Mecniln• u andı
ran bir aşk kahramanı oldu una 
derhal kabul etmeliyını!. 

KOl 
Yirmi dört saat dnha geçt 
Necipten biç eni bir hab 
Diin korka korkı abl m li 

gidip geldim. 
- Ha 

0

mdı kar ı n ak' 
H ı kö r! 
lI kamdan eli) or 

DıJ e üzüm liziım uzuldunı. Ca
nıma ka.:tedecek bir inir buhraa 
ve fc, cranına dııs c gını a la ha
tırım getircnı ordum. Halil 
Neciple on koııı n nı ilk oaceki 
hu korkumu kaldırdı 

o 

' r i kou h tan 
bu,ı kapılıp 

e' 1111 lmrge kalkı mn ından 
korkuyorum .. 

Böyle bir 'a7ıyet benı nı b"e
dtıbilir. 

Her Cl den onc kortlarının iha
netini ~orc göre nemrutla an Sa
lih hemen beni bo ar. Abl m böy
lece afise edilmı hır kad nı , ine 
almn:ı. Sokak ortasında t k lı 1• 

ına k lırını 1• 

·r kadııı i ·n buhm b"r h ) t 0 
J "çinde sıl mıye iı ı m 

k bir d ı ı alnrnda 
t a\etk 

başına kalmak herhalde •vahim• 
kelime inin ifade edemi:\ eceği \ir 
akıbet olur. 

DÜŞÜNCE 

Halil N~be karşı en basit 'bir 
alaka dul muyorum. Genç, güzel 

ve sevimli bir erkek olmasına rat
nıen göz.leriınde ve ruhumda bu 
se' ·mi iliğin en basit bir izi ltile 
yok. Fakat niçın ı.ihnim hep o
nunla nıeşgul?. Otururken, yli • 
rurken, konuşurken, evde, okak
ta ) atakta hep onu diifiınüye -
rwn. 

Niçin b:a dÜfilnee?. 
İ§te bu noktayı blr türlti taWll 

'Ye izah edemiyorum!. 
Hatta 'bazan tlalıyor, o kadar a

:ıun düşunilyorum ld bir defasan
da Salih: 

Ne düfiiali)'onun ltu kam 
muıı ve derin? .. 

Dıl er k bonim claJiınlıiım ile 

alakadar olmak lüzumunu bile 
duydu. 

~HALK----.... 
az 

SÜTU-NU 
Evlenmek iatiyenlr.r, 
İf ve İfÇİ arayanlar, 
ıikiıyetler, temenni-

ler ve miifkülı.r 

Yeni izdivaç tekllfi 
mektubu 

kabul edilmiyecek 
Va c lar arumcla e.·lerıme1l ko-

l;ı,yla k mabadiyle ~ oı.ta-
lamuz \&ç Sütuuıı» ok11.rac11lan-
mmn bli.rlik bir rafbeU Ue ~ 
~ \'e kısa bir umanda 71lı.lenıe ....... 
&ap almımştır. Ancak: stitunlarumml 
darltlı ve karilulml.ze Jetd, m~
yf münderlcat &emin etmek pJest lıi
ıd ;reni mektup U.buı ve neşrinden a
lakoYDUdtt.adır. Blnamale7h 1fllll lııl· 
6ae tellllll mektuba ıiaderllmemell 
n lıd&rehaamıbe nlmlt Mlrmll llM!k
tapJann bu ıünler ielaae kimtltıll 
Detrolananlı: Şubatın 28 inci O.... 
&tini akpnıı bdlvaç teklifi Defrine al
b&J'et TerlJeeetbıl Mll711C11'1arınma 
8'111 ile hU4lrlrta. 

NOT: - Halk sutaııa-rwda, it ..... 
iDiL. lf Vl".nRe Jw amlanDa 'li e dolrtoft• 
masla avukatunızdan sorulacak sualle
re tlkl1et Ye temennilere ce' ap Ter

miye ~kk\c;f ırlbl clevam ohm~tır. 

• İzdivaç Teldifieri 
+ 22 ~mda 1,74 boyunda, M kile 

halı esmer bir aencim. Scrbe4t mes
lek hlbiylm. Va ı,,eUm b r aıleyi ce
çlndlrmek için normaldir. Tevazuu se
ver, hassas bir insanım. Hiç bir lçtd. 

g rn kullanmam 
Yaşımla mOtenaslp, hiç evlenmemlf 

iyi tcrb yeli, çok hassas, sade .azeı. 
boyu 1.68 den aşağı olmıyan, tercihaıı 
hayatta yalnız kalmış -Terz.l de ola
bilır- bir bayanla evlenmek iati7o
rum Halle .Otunu T. L. 202 nımUZUDa 
müracant. 

+ Yüksek tahalli ikmal elmil 26 
7aşında, 1.78 boyunda, bulday ren
g nd b r g~clm Yqı, 20 den fazla 
olmıyan, en u ortamelttebi bitirmie 
bir kızla ev~ek istiyorum. Halle 
sütunu (Y. S) adresine müracaat. * 23 yaşında 55 kilo ve 1.M bo7da 
koyu kestane g<Wil ~ e saçlı muntuam 
hatlı bir kwm. 

cZek.l, zaril, ılrin, hassas, mlku1. 
sempatiktir> kelimeleri ebeıVa kula
luna cellr. Bir kumı iltifata da, ihti
mal aslına da yakındır. 

28 yafllldan yukan bo7uma ve tipi
me uysun. aylık kaz.ancı en 818'1 ıoo 
Lira olan talipler, Halk antununda el 
J'atma 8> rumuzuna rea1m ve adreme
ri Ue tercümei hallerini lCıtfen blldtr
ılnler. * 28 ~on. Orta tııtwflhal 
üanal ettim. EY bdmhpu twb1We 
butrba. Olcfulıca tanJa bir allmJD b
Sl11Dl- Balık etinde '" dolcun _. 
bo7lu kumralım. Tabl8üm •a.Jet 111'
saldır. Biru lı:ıatanc:lmdır. ~ 90 li
ra kiradan reIIrim vardır. Bir lbu,. 
bebam var başka khmem 70k. 8cılıU, 
sinema, ıeune bilıMln. Hemen h
herıün evde:rbn. 
Maaşı IO liradan aJail olmıyan, ya

tı 30 dan 4a e kadar hiç ev~ 
İstanbullu, kim9esl& bir memurla ev
lenmek lstt,.orum. Aputımanı otura 
daha muvatıktır. Tip mevzuubaba de
lildir. Yeter ki yuvuına andık olsun. 
Taliplerin Hnlk sOtunu eli. ~ ru
mU&Una mlirar.aatlan. 
+ 22 yaşınd 1 H boyunda, bük 

etinde kun•ral saçlı sı7ah ı&ıü, U. 
onuncu sınıfa kadar olcumut bir ]azam. 

.\ilem namuslu w vu:betl tPHr. 
v ve elişi, dikli bilir bir evi idare 

edebilirim. Biraz da keman çalama, 
Mazim temiz, ablllctm dürüsttür. Ba
na talip olanlann, yübelt tahsilli, bo
yu 1,72 den fazla, 30 - 40 araanda 
esmer, basaaa. müz.llcteı anlar otmaa. 
bir evi aeçlndirebilecek m.aaaı bul~ 
mua 147.ımdır. Taliplerimin Halk sQ

tunu M lncl rumuzuna mGntcaatıan. 

Gelea Mektuplar 
f Gtıven: Evvellti mettuplarınm. 

illveten istanbuldan - E. 23: Iatan
j>uldao, Tuzladan. m tb aya bırakıl-

m11, Slrlteclden - M. Uçari Sanka.
mııtan - Bayan DDanen. S nkanuf
tan - M 97: İstanbuldan uç tane -
Ay· I tanbuJdan - ~ R. 55 Bewüc
taştan - R R. 27 lıtanbuldan - B. 
Ercüment Aksarnydan - H B Fa
tihten - Sempatik· Iırtanbuldan Ha
köyden - S. H. H: htanbuldan - S. 
D. 29 Topkapıdan taabhlWil mektup
lannız vardır. Saat 15 - 18 arumda 
ahnız veya aldırınız. 

Gaib aranıyor 

rese insaniyet namına 1 t v•-
m lerlni U1nen rft-a ecMrim 

Altaara,,.da. Simitçi mık.alında 31 ma
maral e\ de NJzaıneWn Günıw. 

Bir aane yavra111Du evJathk 
Yermek iıtiyor 

Eşek eUadea kaç tir
li yemek yapılır' 

Ajana teJ.araflan, 12 Ada. 
daki halkm ~ektiii sıkıntıyı 
anlata anlata bitiremiyorlar. 
Açlıktan, bakımıızhktan her 
ıün bir çok kadın ve çocuk 
ölüyomıutl 

Bütün ltalya ile irtibab ke
ailen 12 Adanın çektiği bu 
•ıkıtıtı, İtalyanın düıünceaiz
liji dolayıaiyleclir. 

Yunan cephe.inde, Afrika 
cephelerinde fevç fevç teslim 
olan İtalyan kıt'alan aibi, ıe
neralleri aibi, 12 Ada kuman
danı da tealim olaun, diye
cekainiz.. Fakat, kime tealim 
olaun, adamcaiızm karıııın
da, yanında kimae yok ki .• 
Büyük talihsizlik eacri, ola
rak küçücük bir takım ada· 
lar üatünde ve deniz ortaaın
da kalmlf.. Bağırsa, çagıraa, 
feryat etae, kım duyar, kim 
dinler .. 

Gelen haberlere göre, bu 
adalardaki halyan sub yları 
da yiyecek ~ı ~ıntısı çekiyor 
ve imtiyazlı olan bu zevat da
hi, et namına, ancak, kokmut 
qek eti bulabiliyormuı ! 

O da, bol n ıktarda deiil
miı ! 

Ben, bu kokmut qek eline 
akıl erdiremedim. Madem ki 
qek eti yemiye razı veya 
mecbur olmuılardır. O halde, 
ne diye kokutuyorlar. Taze ta· 
ze keasinler, pirzola, biftek, ıit 
kebabı, Bonfile yapsınlar, ye
ainler .. Yok, eğer, idare ile 
yemek laı: m aeliyor ve meae· 
li bir qeai bir ay devam et
tirmek zarureti haaıl oluyor 
aa, o zaman da, buz dolabına 
koyaunlar. 

Diyecekainiz ki, kocaman e
tek butlarıiıı iatiap edecek 
fazla miktarda büyük buz do
laplarını nereden bulmalı?. 

Nihayet et, bu .. Pnı·çalana
bilir .. Sabrın albna konur vo 
süzelce keailir. 

12 Adanm içinde en büyü
ifl olaa Rodo.t.. mefhur otel
ler Yarda. Y aa Ye Bah.r me•
aimlerincle, bir çok zenainler, 
dCinyanm dört bir tarafmdan 
kalkar, selirler, bu otellerde 
bir iki ay kalırlar, Akdem in 
pzel havaaını tenef füa eder
ler, rüzgin ile yorıun baJla
rını dinlendirirlerdi. 

Acaba, timdi, bu otellerde 
Ml'Yialer ne alemde?. 

Otelerin günlük yemek iia
telerinde neler var?. 

En çok, bu 12 Ada balkanın 
zayaJJı yerlilerine acıyorum. 
ÇüDJrii, yerlileri, bildiğiniz i
bi, kam sıcak, maaum Rı m 
lardD". 

R. SABiT 

Yeni tip ekmek u
mar te si çıkı)or 
Yüzde 10 ~vdarlı ~en tıp k
~ cumartesı sabahınd n ıt ba. 
ren btitün fırınlarda ımn ba -
lanacaktır. Bu ekme n bugunkun 
den 50 para kadar ucuz ol ı he 
saplanmaktadır. 

Fiat Mürakabe kornıs nu 
rınki toplantısın~a yenı t 
un ıfıatını tesbit edecek v 
yede buna gbre narh he 
caktır. 

Birimiz la 
Beplmtzıa 

Sinemalar havalan· 
dınlmıyor mu ? 
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- -1= Yazan: DiLAiiA AKÇURA =1--
Genç kadın heyecanla yerinden '! 

talk!:. KararJıkta. masaya çarp
ro«n-.ak içın dikkatle yürüdü. Pen
cere; e ) aklaştı. İçini çekerek tül 
perdeyi ara'.ad:. Dalgın gözlerle 
karşıya bakmağa başladı. 

Genç kadının gözetlediği kar • 
tıki apartımanın ikinci katıydı. 
Geni.j pencereyi, sık işlenmiş ma
vi ba tül perde örtüyordu. Aba -
jordan dökülen mavi bir :şıkla tül 
perdelerin oymalı ~emeleri karı
fUlCa odayı koyu mavi bir ·buhar 
dümanı gölgeliyordu. Genç kadın 
heyecanla doğruldu: 

- Gölge! 

bur zümrüt gerdanlıklı sahibi ken· 
disiydi. 

Gölgenin yarulmasına iınlriin 
yoktu. Daha fazla düşünıneğe lii.. 
zum görmiyerek yatağına uzandı. 

Genç kadın tanı on gün gölgeyi 
bekledi... 

Ne kendisi, ne de haberi vardı. 
Her gece ayni saatte pencerenin 
önüne koşt..ı. Mavi tül perdeli pen
cereler ay :n bol ışıklarile yıkanı
yordu. Fakat o biçimli gölge yoktu. 
Yok ... Ümidini kesmişti... 

Genç kadın altın renkli tuvaleti 
içinde bir kat daha güzelleşmişti. 
Bu gece baloyu allak bulllak ede· 
cek kadar sinirliydi. Bu kuvvetin
den emin, güliimsiycrck dolabına 
yürüdü. Çıplak boynunu süsliye
cek zümrüı gerdanlığın kutusuna 
ınandı. Kutunun kapağını açtı. 

Diye mırıldandı. Tül perdenin 
arka tarafında bir gölge belir • 
mışti. Bir erkek gölgesi ... Uzun 
boylu, geniş omuzluydu. Başı bi.. 
çımli çizgilerle şekilleniyordu. 

1 Kutu elinden düştü. Bir feryat ko. Bir aşağı b.ir yukarı yürürken 
adımlarını sert attığı belliydi. Göl
ge elleri pantalonunun cebinde, da· 
~kalarca pence•enin önünde du- 1 

ruyordu. Sık i~lenrn~ tül perdeler· ı 
den yüzünü gi;rmenin imkanı yok
tu. Genç kad:ıı sinirli sinirli per • 
deyi bu~ıurdu. Tam bir aydan
beri bu biçimli gölgeyi seyrediyor, 
yüzünü gciremiyordu. Bu seyrediş 
ma\'i ışık sönünciye kadar devam 
etti .. 

Genç kadın derin derin düşünü-
1"'rdu ... İçinde anlaşılmaz bir his, 
heyecan, bir merak vardı. Sessizce 
yerinden kalktı. Kayar gibi yürü
d'~. Aynanın önüne gelerek ken • 
dini seö·retmeğe başladı. Yeşil 
gözleri kıyrnetlı zümrüt taşları gi· 
bı parlıyordu. Tatlı tatlı gerindi. 
Gururla gülümsedi: 

- Güzelim, zenginim, üstelik de 
dul um. 

Diye mmldandı. Aynanın önün. 
den çekildi. Yum~ dıvana uzan
dı. Kaia~ında binbir düşünce çar
pışıyor, içi bir macera yaşamak 
!st<'ğiyle kıvranıyordu. 

Bu yalr.ızlık onu uyuşturmuştu. 
Bir eş anyordu. Güzel, centilmen 
bir eş ... 

Birden gözü saate ilişti. On iki.. 
Kalktı, elektrıği söndürdü. Göl -
geyi gözetlemek için pencerenin ö -
nüne oturdu. Çok geçmeden karşı
ki apa'rtıınanın ışığı yandı. Ayni 
yalnşılkı gölge bel.irdi. Genç kadın 
dakikalarca orada durdu. Mavi ışık 
kararıncıya kadar ... 

Genç kadın ani bir kararla dön. 
dü . Mütalea odasına girdi. Masanın 
banna geçti. Heyecanlıydı. Beyaz 
bır kiığıda ~unları karaladı: 

Gölge! 
Beyaz villanın sahibi .rizi gÖ'r· 

mek istiyor. Üç gün som-a, yani 
cuma günü. gece saat on ikide bek· 
;ı;yonı.m geliniz. Hönııetler .. 

pardı. Kutu boştu. Gerdanlık yok
tu. Genç kadın dehşetli gözlerle 
mahfazaya baktı. Yerde katlanmış 
bir kağıt gördü. Şaşkınlıktan, ız· 

tıraptan ne yaptığını bilmiyerek 
kağıdı aldı. Açtı. Okumağa başladı: 

Güze! kadın! 
Beni çağırdığınız gün geleme· 

dim. B~ka bir gün gelişimde sizi 
bu.!ımı.a.dım. Bende hatıranız kal -
mak üzere zümrüt gerdanlığı al
dım. Beni boş yere watmayını.z. Ve 
affediniz. Hürmetler ... 

İmza Gölı;ıe 
Genç kadın haykırarak yere yu. 

varlandı. 1 

İstanbul Asliye 4 üncü( 
hukuk hakimliğinden: 

Zonguldak gümrük id<ıresi ta • 
rafından Mahmut Acar aleyhine 
ve yine !>hıstafa Zeki Burgucu oğ
lu ve İstanbul Süleymaniyede 8 in
ci ilk o;.;uı kar~ısındaki evde mu.kim 
Hacı Ali Scmercioğlu aleyhlerine 

açılan alacak davasının yapılan mu
hakemesi sırasında: Müddeialeyh
lerden yukarıda adresi yazılı Hacı 1 
Alı Semercioğlunun gönderilen 
ilanen tebligat üzerine mahkemede 
hazır bulunmdaığından bu defa 
mahkemece hakkında gıyap kara· 
nnın ilanen tebliğ ettirilmesine 
hazır bulunmadığından bu defa 
ay müddetle olup bir ay mühlet 
verilmesine karar verilmiş oldu • 
ğundan bermucibi karar muhake
menin muallak bulunduğu 17 /3/ 
941 saat 14 de müddeialeyh Hacı 
Ali bir ay zarfında mahkemeye 
müracaat etmediği veya bir vekil 
göndermediği takdirde hakkında 
muhakemeye gıycben devam olu
nacağı ve i~bu ilanın bir suretinin 
mahkeme divanhanesine asılmış 

oldu!'" •lin oloınur. 939/372 

KARARDA 
•• 

SU R'A T 
Mamcağızın birisi, su başında lf· 

far yapmak istemiş. Kasaba civa -
nnda bir su başına gitmiş. Gü· 
n~in batmasını beklerken .uz.aktan 
dolu dizgin gelen bir atlı görün.. 
müş. Atlı yanına gelince, aşağıya 
inerek sormu5: 

- Nereye gidiyorsun böyle ? 
- Hiç, bu akşam da su başında 

iftar edeyim. buraya geldim. 
Meğer herif haydutımuş. Sor • 

muş : 

- Turbanda ne var ? 
- Ne olacak ? Kııtık. .. 
- İnanmam, para vardır. 
- Vallahi yok, inanmazsan, aç 

ta ·bllk ! 
- Peki amma, sen dervi,~ ben

zi.)'<l:r&un. Sana bir şey soracağım. 
Bilmezsen, vay haline! 

- Sor bakalım evliıt ! 
- Da\'Ul tozunu minare gölgesi· 

ne karıştırırsan, ne olııt'? 
Adamcağız b:raz düşünmüş: 
- İyi amma, bu sual h-Ocaya so. 

rolacak sual! Böyle bir suale kürsi
den cevap verilir. 

- Burada k-ürsi ne arar? 
- Kürsi yoksa beyg.ir va.r ya! 

beygire çıkayım, oradan sana ce
vap vereyim. 

Haydut razı olmuş. Adamcağız 
beygire atlar atlamaz, vermiş okır
bacı! Kaçarken şöyle seslenmiş: 

- Da,'tll tozunu minare gölge -
sine karıştırmağa gelmez. Sonu 
böyle olur. Şimdi ne halin varsa 
gör! 
Kıssadan hisse: İnsanlar tehli -
~ vaziyetlerde kararlarında sür. 
atli olmalı ! 

&ayvanlar da gıda 
tabtlldahna tilll 

japonyadaki muhtelif hayva 
nat bahçelerinde birkaç hafta de
vam eden bir isyan hareketi ol -
11Ul§tur. Arslanlar, kaplanlar, pars
lar açlık grel'i ilan etmişlerdir. 

Arslan .zayıflamış, Kaplanın ve 
parsın tüylerindeki parlaklık git
miş, öteki hayvanların da gzöle
rinin feri kaçmış. 

Ne olmuş? Hayvanların gardi
yanları bir sabah her gün yeme -
ğe alıştıkları et yerine önlerine 
balık dökmüşler. Hayvanlar ba
lığı değil yemek, kokusundan bi
le iğrenmişler. 

Fakat en nihayet alıştıkları et 
parçalarının gelmediğini grünöce, 
evvel& arslanlardan biri tecrübe 
için bir balığı ağzına atın~. Onu 
diğer hayvanlar da takip etmiş, 
Şimdi zavallılar, insanlar ara

sında muharebeler oluyor diye ba
lina, morina, ton balığı yiyorlar. 

Açlık bu!. Hayvanların hüküm
darı.na bile boyun eğdirdi. 

Güzel bir bere 

Spor içi" bir bere, yanı" yün
den bir tok pratik bir başlıktır. 
Başta hafif durur, sıcah tutar. 
sonra şekli bozulmaz ve valizin en 
küçük bir kenarına .!!k.ıştınlabilir. 
Y u.ka.rıda si.ı:e bir model veriyoruz. 
75 gram koyu mavi bugün yapıl
mıştır. M aamafih siz istediğiniz 
rengi intihap edebilirsiniz. 

Yandaki resmin üstündeki ör -
gii.sünü gösteriyor. İsterseniz aşa
ğıdaki örgüye görede yapabilir • 
siniz. 

Merak il 

Şeyler 

Daçe, Fllırer, K~~ı-
ıo ae demektir T 

Malfundur ki Hitlere cFührer• 
'.Musoliniye Düçe., İspanya Devlet 
Reisi General Fı-ankoya Kodilo. 

lakabını veriyorlar. Acaba bunlar 
ne demek? 

Führer Almanca cFiihreTl> filin
den gelmektedir ki, manası creh· 
bertik, sevk ve idare etmek• de -
mektir. Filhakika Almanlar Hit
leri kendi rehberleri olarak te -
lakki etmektedirler. Tarihdc bu va.. 
sıf hiç kullanılmamıştır. Ancak 
Hıtler iktida: mcvkiine geldıği za
man, bu lakap kendisine verilmiı;
tir. 

cDuçe de liıtince Duseo - Duks• 
kelimelerinden gelmektedir. O da 
•rehber, sevk ve idare edici• ma
nasınadır. Ordu kumandanı, şef 

manasına gelir. 
Roma üzerinde yürüdükten son

ra, Musolini iktidar mevküni eline 
alınca, kendisine bu isim veril • 
miştir. 

Kodilo İspanyolcada, ordu ku----:" 
mandam demektir. Filhakika es· 
kiden İspanyol askerlerine Kodilo 
lakabı Yerilen insanlar kumanda 
ederdi. Şimcii İspa:ıyol milletinin 
mulrndderatım elinde bulundul'an 
General Frankoya El Kodilo Fran
ko diyorlar. 

1= Beyaz Vill<i 
Cuma gecesiydi.. . 

~l.'Vlnl~L"lr.ıol~~~n:ıll!ll~~:ıı;ı;~;:r.ı:~ıı:c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~-.:;~ 

YE'SE DÜŞEN AŞIK ~ Genç kadın heyecan içiiıde çır
pınıyordu. Kalbi çarparak dakika
Jan saydı. Saatleri bekledi. Artık 
zaman yaklaşmıştı. On iki... 

Saatin \'Ul'Dla.sı genç kadını ye-
dnden hoplattı. Yava~ aşağıya in· 

eli. Belclemeğe başladı. Zaman sü
rünerek geçiyor, gö4!e gelmiyor
du. Ümitsiz, kendini divana attı. 
Acaba diye dlifündü. Bir erkek ta
rafından çağ:rılcbğını mı zannetti? 
Sonra gülü:rsedL Bunun imkanı 
yoktu. Çünkü, beyaz villanın meş· ·-

Z S ·l~ EliM 
" ,' ı 

•
1
Halifeier .Diyarında 
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Sarayın kale kapısından çıkmak müşküldü 
Ben bunu CeırJlenin sesinden z.i. 
yade yabancı bir kadın sesi zaıı • 
nctlinı. 

Bunun ü :erine lulıeımla hamle 
ederek ileri atı!d.rn. Sofaya doğru 
vü:Gci»'l:. İ;o!e, bu sırada bir ses: 

- Am"n Karabulut benim!. 
Bakt..'1: C,milc korku ile salonun 

n.rn:!:venine dayanmış tirtir titri-
yordu. Cemileyi bu halde görünce 
kılıcım elimde olduğum yerde 
kald•m. 

O bana: 
- Amruı K.ı.rabulut ne Yıwtuı • 

Bütün herifleri doğradın ?. Sen, 
çok babayiğit bir adamsın?. 

- Bı.rak ~imdi ,bu sözleri. .. Da
ha başka birşey kaldı mı?. Haydi 
yola çıltalım. 

- Hayı.r kimsecik:ler kalmadı. 
- Ya Tahir bey ... 

- Tahir bey kaldı mı?. Şimdi 
öldürdiiğün onde bulunan Tahir 
beydi .Arkasındakiler de muhafız 
MemIUklerdi. Bu Memlukler dün
yanın en cesur ve bahadır insan
lıırı;ydı. 

- Ya, demek. Tahir bey dece-

bemıemi boyladı desene?. 
- Evet ... 
- Fakat, bu herif ne vakit geldi. 
- Birdenbire geldi. 
- füuıi gelmiyecekti? 
- Geldi işte .. 
- Haber mi aldı acaba?. 
- Zannetmem .. Ansızın gelmiş 

olacak ... 
- Seninle karşılaştı mı?. 
-Evet ... 
- Birşey eöyledi mi?. 
- Hayır... Fakat, hareme doğ-

ru gidiyordu. 
- Sonra?. 
- Ai•ğıdan yabaııeı birisi gel-

diğini görünce \'aziyet aldılar. 
- Ha! ... 
- Çünkü sen, elinde lalıç pli-

yıordun. 

- Desene az kalsın yakalana • 
caktık!. 

l 

- Sorma Karabulut. .. Korkum
dan ölecektim. Yüzde yüz yaka
lanaeağına ve yahut yaralanaca
ğına ve yahut öldürüleceğine ka· 
ni olmııştum.. Bilmez sin bu Meın
lWeri sen? 

"' . ~ 
: !,..ot:.• 
""" i•· <l. _. ... - :.:.::- ) ~ · .. () 

'--...... J ·~ 'ı , 'O • 

- Bana Karabulut derler. 
- Hakikaten Karabulutsun?. 

1 

- Fakat bil ki, bana bu me -
bareti, intikamı ve bu ruhu ve
ren Türklerdir. 
- ....... .. 
- Hemen, her Türk oböy le baba

yiğittir. 

Dedim \'e Cemile elimden tut
tu, salondan geçirdi. Odadan o
daya geçti, büyük demir kapılı bir 
odaya geldi, belinden bir anahtar 
çıkardl, kapıyı açtı. Yerde duran 
küçücük bir şamdanı yaktı. Oda
nın içi alim, gümüş, mücevherat 
dolu idi. 

Cemile, b~nim elimden tuttu ve 
bir müce\'lıcrat sandığının başma 
götürdü ve şunları söyledi: 

- Haydi ne \'ar ne yok sandığa 
doldW'. 

- Yahu!. Hırsızlık derler ... Ne 
münasebet?. 

- Ne hırsızlığı bunlar benlın. 
- HerŞ('yi yaparım, la.kin!. 
- Ba-bayiğıtim seni temin ede-

rim, benim hazinemdir. Ta.b.ir be
yin hazinesi öbür taraftadır. 1 • 

İPL Rİ MU
HAFAZA 
Bir tarnn:n içinde bir miktar 

katran kaynatmalı. İpi bunun i
çine batırmalı. Sonra bir tahtanın 
ortasından ip cüz'i ııü.rünerek ge
çecek kadar bir delik acı.Jır ve bu 
delikten geçıımek suretiie ipin 
üzerinde.ki katranın fazlas: alı • 
nır. Sonra da paçavralarla slinip 
kurutulur. Böyle bir muamele gö
ren ip çürümez. 

İkinci b;.r muamele dar.a yapı
labilir. Bir kil-O su içinde elli gram 
sabun erilmeli ve br parça göztaş> 
18ve etmeli. Bu tertip kenevirden 
mamul ipleri katrandan ziyade 
muhAfaza eder. Yalnı.z ipin bu ter
tip içinde çok kalıp J.i.şmesine 
meydan vermemelidir. 

~Kadınlar için T 

Fay dalı bazı 
bilgiler 

~ -+ Baz.ı !landık oüalarındit, yüklerde 
rütubet olur. Bunun önUne gcçmek 
jçin en basit usul kOŞ(>},ine bir kase 
içincle sönmemiş kireç koytnak "\if: "ra
sıra de-Jiştirırıektiı-. 

• Gü\·ellTe kar~ı kullı=ınıl..-.n n.ıfta

lin, kfıfur, tüti.1•1 vesnirc, aynı <i<"recede 
ıt::J.rli ise de b'J.nl;:ırın ktı\'VCti kokala
n ancak kullanımıyacak elbLsryı mu
hafaza e1ı11.ye r:lto.r.c.ittir. Da: r. .ti..:lla
mlan şeyle rı gii.v(>dt.'il k r .. , l. i~ı iyi 
bif usu., eibi!>eı1i? a~!ı bui'..&r dola

ba ot'.71 aı;ık lılr iı'·şe içindi'! ntft yağı 

koyı11.ıL•• Kok.u ı.ı çalıuk zaı. olur. 
Nci yc.ğı~ı"' batınlınış bir ianLu ı:.ar

çaşı do!abın için aWn:~ıl?, e.:- ô.. b.İI 
tleğjitirilrncli. 

Tefrika No: 8 

Hocaya candan bir kadıll 
' lazımdı; evlenecekti 

Kırserdarı, cesim cüssesile Nas- haber ver. Ben, dnbal bet' 
raddinin üstüne atılır. Kucaklı - lerim. 
yarak, yukarı kaldırır İmat bir • - Hay Allah razı ol• an, ili' 
denbire teliişa kapılır. ğa .. Hadi kal sağlıkla.. ~ 

- Amanın, a doslar!. Herif bi- - Hadi sana da uğurlar 
zim hocayı boğuyor. Şehirde görüşürüz. 

Diye bağırır. - Hay, hay .. 
Kaburga kemikleri çıtırdamıya Hoca, Kır§ehire yaklaş•l~1

1 
başlıyan Nasrnddiıı, boğuk bir Yolda, tesadüf eıtiği .,.~, 
sesle: nalarla saliimlaşıyor. 

Ba:r.ılarile de durup •Öl le~' 
- Dur be .. dur be yahu!. Ka • • 

lnırıa kemilderim biribirine gqi- tuyor: ıl 
- Merhaba, Hacı Hasan J 

yor. - Merhaba . Molla Nasr• 
Diye, haykmr. 
Bu sannaş dolaş, birkaç saniye E, boş geld'ıı. 

- Molla dea,.ı'l. H-•a .. Jl(l(J-
devam eder. Kırserdarının beye- '" 

- Vay .. Demek ki icazetioJ 
canı geçer. Muhavere, tabii bir 
şekle girer: tim. 

il h Alı b k S 1 - Çok şükür .. - A a , a .. Kos ·oca.. aç ı · 1 ' 
- Hadi bakalım. lnı.aal ••• 

sakallı adam olınu~rnn .. Şimdiye • 
kadar nerelerde idin?. banın yerini tutarsın. il 

- Konyada.. Tahsilde idim. Nasraddin Hoca, evinin 
Medreseyi bitirdim. İca•et aldım . geliyor. 1 
Kısmet olursa, babamın yerini a- Komşular, bnşma toplanıl 
larak onun yerine geçmiye gel • Hocaya sarılıyorlar. Öpİİ!W 
d~. br. 

- Hoş g"ldin .. S•la geldin .. Beni Kapının anahlar.nı getir•) 
tanıdın degil mi?. Açıyorlar. Hep beraber k•'' 

- Biraz gözlim ısırı)"or amma.. yorlar. 
C D 1. H J'l Ocak ba'l,ına scd;rıcre oitl~ - anım •. eı aı .. 

- Ay .. E'ki kırserdarı. !ar. En·ela dereden tepcdeil 
Tli k ~· · 11ustnktan .,uııra, sözii n1iilıırf - , rn<ıı~ı .. 

_ imdi de kırserdan mıs.ın?. ı mevzua get'riyor1nr: 
- Öyle ya .. E'"lm (Bey), kim- - E. hoca! .. Burada yalnıı )1 

seye emniyet <"lmil or. Bu işi, b<"n· ı yalnız yaşıyaralu.ın ?... .1 
den başkasına veremiyor. - Yalnız değilin• ki.. İ~te J:>iı1 

- Ala. (ok ala .. Vallahi çok mez var ya. 
memnun olılum. - Canım; bu acaip mar•ukiıJl,ı 
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* ı·ık•·!Jtı.n 5'J boruBvr.u al&bilC.iği 
k<:ıddr s<•< .ı vt.: tu:i.la doldurup yıtı ım 
&aat blrıık:ı.:.ılı, ~cnı-n tirde nbire bt :t.:a 
kaynar ::u dtik.ır.<:liC:, . 

+ Donan bQruları rı:rr::" k ıçin ayni 
SU!'etle muamele etmeli, !;.k;.,t ;yalnız 

tuz kullanmal.:, sodadan sarfınazar ey
lemelidlr. 

- Ya ben. Seni tanıyınca, adeta ne faydası dol;ımar~k. Cand ıl 
babanı görmil< gibi oldum. Hiç kadın !azını. Diyl'. lıorayı •' 1 ~ 
meral: etme .. Uabaınn mollalığım iO! ikna ediyorlar. Muhtarın 
alınan i(in, şayet (Kadı) efendi bir zını almağa k•rar veri~·orla1 · 
n1ü~tülit çıkarırsa, hemen bana (Arı.aı-'ı ,. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--./ 

+ Yumurta lekeleri hnl<> oğn.ıükla 

çıkarılır. 

SİNEMA 
Haberleri ' 

Erkek mi güzel 
kadın mz? 

Güzellik her yerde- vardır. Fakaı. in
san vücudtin<le toplanmış olanı 2 yn 
bir mazhariyettir. 

Baı..an orlaya §O~·Je bir idô.l! atılır. 
•Kadın \·ücttdü mti1 erk.ek ''ÜC''.Jt.::t. rr:ü 
dah~ güzeldir?> 

Bu ezelı: d:!va ı-.cn:ız lü:.11edilm~ de
ğildlr. Yunanlıl;:r .<\poHonu d::ı, Ve
nUsü de ıüzel tutarlar. 

Fakat acaba hadd! zatiıı.de güze~l:.k: 
nedir'! Derler ki, Evvclh vücut g:ize!
liği ve tenaslıbü güz,elligin islina; di
re~idir. 

Ikı.zıları da sorarlar: .. o halde Kle
cıpatranın bumu niçin me~ . .- .!'dur'! 
Antuan bu burunun güzelljgine mi 
tuiulmu1>tu?> 

Daha yenilere gelelim: 
Greta Ga.rbo, neden bu böar meş

hurdur? Bir ı;ok sinema mütehaseısla
n derler ki: 

- Gn:ta, bütün muva.tfak.ıyetlerllıi 
gözlerine medywıdur. Nasıl ki Con 
Kravford"un ağ'ı:ı çok güzeldir. Mar
len Ditrih'in yüzü ona ~uva!!akıyet
lerini kazand.ırrraştır. Katerin Hep
burn'wı bunın deliklerinJ de bütün 
dünya be&cniyormuş! 

nanmazsan göstereyim. Hatta ge
çen ak~m sana göstermiştim ya!. 
!fani Anıplar müc<\'her ve altın 
sayıyorlard :. 

- Doğru mu söylüyorsun Ce
nıHe?. 

- Seni, hı.ristiy anbğmıla temin 
ecif-r.im. 

- PeU!a!. İnandım. 
Bunun üzerine altın ve mücev

heratı toplamağa başladık. Sandık 
ağzına kadar ıJ.oldu. 
Artık herşey taına.mlaıunıştı. 

Aı:ağı) a ahıra iııdik. İiki tane gü
zel Arap atı seçtik Üzerlerine 
bindik sandığı da yerleştirdik.. 
Yiyecek ve su da almıştık 

Vakjt gC<!e yarısına ;ı,:.k.mdı. 

Saı·aydan sesoizce uzaklaştk. Yal
n:.z kale k.pı.;-mdan çıkmak m4-
küldü. Kan;bulut bunun da ko -
!ayını b!llmııştu. . 

Nihayet kaie kapısmdan kola
yını bulup çıktık. Şimdi çöle dli- 1 

~ü.~tlik. Bütiin gece dörtnala 
çölü geçtik. 

Arada sırada Cemile ile iOfÜ -
fiiyorduk .O soruyordu: 

GARY GRA T'ln 
KATHERİNE HEPBURN • DORISNOLAL c LE ~- A) !<~ 

ile yarattığı F R A N S 1 C Z A 

AŞ Filminde 

Şöhretine yeni bir ufuk açmış. ismine eşsiz bir zafer daha 
ilave einıistir. ı 

SENENiN EN BtlYÜK BİR AŞKROIVİANI OLAN EL' f'iı.,~I 
KALBİNİZDE HEYECAN, GÖZLERİNizDE YAŞ .. DUDAl;ıJ 

RINIZDA TAKDİRLE 
~ 

Bu akpm L A L E Sincma@ında GörüDiiı 
İKİ MÜHİM iLA VE: 

1- TARANTO BOMBARDIMANI: T'ÜRKCE 
Paramunt Britiş Jurnal'da 

2- YUNAN Jl."R."ALI En son harp haberleri ~·eni g<>l<~ 
B.u.mca Yunan jurnalında 

Yann fevkalade Suare ile 

ŞARK S/NEMASl 
Nadir bir san'at Jnıdıetilc vücude getirilen \'e yeni bir 

dehi eseri olan 

UZAKLAŞAN MELODi 
fihnl.ııi takdim edecektir. 

OYNIYA."ILAB: 
"Esrarıenızir. L.aıln:,, 

Mükeınm.elivete varan B il 1 G T T ı-; H O R N ı; y 
Tam bır muvaffakiyet kazan2n "ASİL,, VJLL Y Bli\GJJ• 

Meobur rejisör : V. TOURJAi'\SKl 'nin "'er; 
Büyük ve FECİ BİR DRAJlf 

Yarın geu için JlllJllaralı yerlerinizi e\'\ ehlen tedarik ed:ıı;ı. 

- Karabulut Halinden mem -
mın musun?. 

- Evet, güzelim ... 
- Bir kere İtalyaya canımızı 

at..ak ... 
- O da olur. 
- Fakat deniz lnyııııına bilar 

lrorkumuz var. 
·- Onu da atlalırız. 
- Hele şu çölü geçelim bir kere. 
- Çok uzun bir çöl... 

1 
- Sabaha kadar çölü geçersek.. 

takipten kurtuluruz .. Yok.sa, ha- ı 

liıniz haraptır. J 

- Sürelim ha:rvanlan.. ı 

Türk ordusu aldığı em.ir muci
bioce sabahleyin şafakla hareket 
etmişti. On birinci bölük :rnreket 
ettiği halde daha haliı Karabulut 
nöbe'. yerinden gelip bölüğe ilti
hak ~ımemi.ıt:. 

YW.Oaşı çavıışa oruyordu: 

- Karabulut gelmedi mi? 

- Hayır ağam!. 

- Geç kaldı bu çocuk.. 
- Gel.ir yüzbaşım! 
- Yı:ıksa uyuya mı kaldı?. 

1 

- Zannetn,em ağııır.:. 

Trampt'telı r Yuruyorad. tJC 

CÜ ve son t! : .. f.'C:.e de \':..l:;il' 

Daha h;.ı,;: g<.iruni:rde K.J·:ı 1' 
yoktu. 

Bölük h~rc kc 1 ~ geçti.. J(~rı• 
lut gelmerr:işti. Yüzbaş: çJ' 
seslendi: 

- Karabl.ı<:l d'1fa gt~:r.c·dl tf 
- Gelmedi ağam?. . ı/ 
- Allah, All:ı•1'. Çöle gıI< 

sonra buUanil,,;~.c.ıı~ bizi. 
- Merak buyt:rma;;mıı h~ 

~·kgözdiir )tli;:r. 
Dedi. .. ; 

Çöl, gii. ci' "'° s·c~kLğın~ ıtljll 
kabil ser' nce idi. Gecenin ser 1 
!iği çöle can ve ha.' at verı·"r 
Cemile hayv&ı1a biıımcğt ~ı~ 
olmad:ğı için yorulmuştu. ()il 

han·anın.ı vedeg· e o·ııııl; 
• . ' Jı~ 

de kucağırr a aldım. Ben:n1 ır 
,·ar.mı, oldukça kuvvetli ;dı: 1 
l:'; ·) ı ra},at, •alıat taş.yabil 1;.-,,ı 

( ArJı.11"' 
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(itu Yazının metinleri p.nrtdoJU 
AJillJA bulteı11erinden .~ır.ır> 

f elhis eden: Muammer Alatıtr. 
D ı · eıı ebeıtl" un ı;:elen haber erın . ııere 

mıyetlil·'rindcn bin de, I.Pglı n.uı 
Bah • .Nezaret erı 

. nye ve Harbıyetebiığde. şarki 
bır teb!ığidır. Bu nJarın denız 
Aktlenızılckı 1taly•""" olan ~•...;•lr 
ta aresi iiJ;ılİUl" Jl14,,_ A ..... -

- ()nild 
f~iz .. .ka~ bulu-
.AA& zı•::::ı.inıba eD 
JJIUl .... b •. 

ak adalardsa ırı o
y ın Meia Adasını ifgal 
!:.iı!erdir. Bura~ ltal
yanların bir denız taY
yare ÜNÜ .ardı. 
Binpzinin Cenubunda 
bir çarpl§ınada Alman 
askerleri sörülmüttür. 
Londra mebafili cüz'i 
miktarda Alman asker
lerinin Tarabluaa seç. 
mit olmalan ib~lini 
kabul etmektedir. y 25 ~ubatta İngilizler 

Mcıs ada. ıııın edildıği bildıril - -::::::;:::========! tarafından ıf!al .• 
na ıedJr. b. d K vetlerin Libyaya gelmiş olmanı 

f ıs Antalyanın gar ın e, aş kabul et.mektedir. Fakat mlktar-
ka ~ın tam karşısında kt.ı. !arının çok mahdut ·1lduğu kana-
çuk bir adadır. itaplar Onılti a- atindedır. 
dayı işgal ederlerken, Avr_u~arun 1 İtalyan tebliği ıse şoyle demelt-
Kastellorio dedikleri bu k.uçiik a· l. tedir: 
davı ci.a işgal elmişlerdi. Meis iJ_e 1 •Şimall Afrikada 24. şubat a-
Rodos arasında takriben 40 mil bahı Afrikadaki Alınan kuvvet -
bır ınesnfe vardır. 1 · "lk def ı ak A--ı.ı ·· 
l
·T,\LYANLARIN SOMALİ VE en ı a o ar ._~ya ço-

Jünde düşmanla temasa gıelmıştir. 
ERiTREDE VAZiYETLERİ İngilızlcrin zırhlı kıtaatı ile ya-
Şarkt ve şımali AfrikaıU.kı son p lan bir çarpışmada düşmanın 

vaııyetı ÇÖ le hulisa edcbılirız: motörlü \'es&ltl ve tankları tah-
Şarki Afnkada on iki cephe il- rip cdilmış, bir ın.iktar eoır alm-

zerinde barek:At yapılmaktadır. m tır. Almıuılann zayıatı yok -
Cenubi Afrika kun-ctleri Caba 

tre . d tur.• 
nehrinden 400 kllomc ıçerı e Fakat İtalyan ve Alman tE.b -
bulunan talyan Somalisınm nıer-
kezı ,'.l,fogadiscio'yu işı;al etmışler- liğleri bırbırlerini tutmamaktadır. 
dir. Bu rareket, sür'at itibarile Röyterin ôgreııdiğine göre, 
Libyayı da geçmiştir, Bu kuvvet. Trablusta İngılızlerle Alınanlar 
ler motörlü olduğu iç.n kendile - arasında herhangı bir çarp;şına ol-
rinden böyle seri hareket bekle - duğuna claır Londrw sarıh malti-
nebllir. Mukavemet gösterm ğe mat yoktor. Hatta bu ajansa gö-
çabalaya:ı bir ordu kar ısında bu re, Trablusta Alman lut'alannın 
sür'at asla beklenemezdi bulunduğunu teyit eden malu -

Bu kuvvetler ayni enerji ile ha· 1 mat dahi mevcut değildir. l\taa -
reketlcrine devam ederlerse, vasati ma.fih Sicilya ve İtalyadan çok 
2200 kilometrelik bir sahaya malik kuçük Alman müfr~zel nnin 
olan italvan Somalısuun en çok Trablusa geçel::lrniş olmaları ilı-
bir ay içİndc tamamile işgal edil- tımali k.ıbul edilme.ktedil', 
m !:ıekelneb!lir. Ştnıdı İn ,iliz TA CA MESEI...ESI HALLED1LD1 
kı.:." tleri İtalyan Sı: alis: in mer .ispanya, Fntem~onal mın -
kezinin d ğusunda b unan nehri takas nın tah m edil"!llyecegmi 
de geçmişlerdir. tcmın eylemı.ştir. İngıltcre \..ikU-
MOGRADİSCİYO HAKKJNDA meli İspanyol hükıimetının Tanca 

MALUMAT m ntakası dakl huW.si ala ·asını 
Loııdrada Mogad'sciyrı'n:.ı.n zap. , T caya ait Enternasyonal mu-

tedilmiş olma ının müstakbel ha- aheaeleri iırza et.mlş olan devlet-
rekıit üz& nde büyük bir kıymeti INin şımdi müzakerelerde bulı.:.n-
olacağı ka ti mev.-utlur. ına' ır imkfın olmadığını tanı-
Şchrin nüf ru 55 ki iden ıha- II'ıştır. 

rı-t o'up bunun sekiz binı ftalvan- Butler, beyanatın:n sor. nda 
dır. Habqıstan harbinde Moga • •nıhai a~laşrnaya intızaren. Tan-
dıscıo ttaıyanların Somaliden h.a- r ,.,,dakı inı:ılız tebaa m n ıkı 
rekete geçen ordu!an ıçın bir Wı iktısad! ve kanun! haklan bu 
olarak lı:ullanılm h . Rurada, 11 - la~mo ' !wrunm~ olma tadır• 
mali şarki istıkameti.rıe gıden ve demiştir. 
ceman 2.070 kilom,. rP uzunlu~n· YUGOSLAVYA l!Aim:iY.E 
da c 'an dar batlı ik1 ~ mı n ıı vur- NAZIRI PEŞTEDE 
dır Ş nıale giden yeli r cıldu ça 

Y""oslavya Hane ye Nazm 
~~DA ALMA KUVVETI..ER1 Markoviç, dı.in sabah ikı gun sü-

V AR MI' ecck resml bır ziyaret içın buraya 
Ringazinin 250 kilometre ce - gelmiştir. Bu ziyaret esnns rı.la 

nutnını!a vukua geıeo çerpşma - son defa aktedilen de t!uk .:ı -
lardo Alrran ask,.rlrri ·· ımüş- bedcsin musaddak ~t..ı • te- 1 
tür. Londra mehafili, bu kuv - ati edilecektir. 

Bel~d.iJ' ::ytı.p - Kcrrsttt.ilrr o-
l<> u rtnı t.Jhdil ederek buradaki •· 
rabaL>rdan biT lalmını l"hrin dller 
aenı lerlndeltı hatlara nakleunek: iste
m ~P _ Kerestecıler otob&ç\l· ı 
lerır: büyük bir endlle7• d mıUf-

r Bu va daşlar, Beledt.1"'"'11 du-
rup ırurk le bir tabd1de luzum 

l'O esıne hayret etmekte ve şimdiki 
ar a y ı bıle ihtiyaca gayr!k,if1 
D:eD otobQslerin .. yılarınm azalbJ- 1 
p ına ıazum cörlllmesınln ( ') olsa 
ol Haliç İdaresıni hin' ··e etmek gi-
bı ıar.tg!razı• blr d6fWıcedtn i.ltti ır-
leb lece~i .O,.J.....,ktedırler. Ezcüm
le un kend.JJenyl,. ko uanız 

Eyüp - Kerestedler otobiloçUleri bu 
hasuata tö11e dut ,.amnııJ•rdır: 

_ •Dclediye; blzim tıatta 31 ototıüa 
~tınldığı.'U 8öy!üyor. Halbuki bu 
dogru degıldirw Halen 22 otobus _ ça- , 
htrnaktadır Ve bunlardan 4 - 5 ı de 
•ık &ık tan1ire çekilmektedir. Mevcul-
lar bıle ihtiyaca gayrikAfi tkrn niçin 1 
::•baJarıınız1 dJ.jer ballara verınıye 

lkışıyorlaı·? Otobti.slcrf herkesin 
l•h:.ına Y ı t bir pemdır. E; as nna-
D Bel 7ertln tedıti yerde kulla• 

tQı" Biıiın arabaları nak}et.
meıı: lslediJı.Jert 
z:ı ltll\lık ballar; müşlcrisİ a%, 

le !masa d ll1IJ, seferlerdir. Etıor bOY· 
tobü.s \:rk.1 

Q hatbrda e\:velre 13!i o-
t k. maız'!,. 'mctl 39 a inmezdı! .. 

t.ır evr ı blJet benzırı ııahalılaşnış-
ın ri u~yle ve az 

ı e o hatıard.;ı 
H k Hal ç id ı....ı Ur edilemez. 
tob ll"r teı ıh elrn:~Purıarı yerine o-
P r bı w.- tedır. CO.ntil va-
b ...._ ııdılebıı-. 

' ntı ıa da ki katlı .. u Yere olo-
ll~r Bel dın tahdJdj .,.~aktadır. 
ı:a • --.. ıııar ... ını 

~e ıı;tn JBPı.:toraa b ha 
te 1 !ecıler - EyQp ~ reket hlç 
raı n"' km '1ıCtJfaatfnc r.ı&ında otu-
m Cönk uyeun ohnıya-
""'IUIIUzdıı ruıJJı: n!tti.n noktt oldajtu za-

clh edecek ve ..::: OtabUaJen te... 
&an Ldiha -.,..w. aznlct•iı.n-

ma, :rolculann tmaı müd-

det otob beltl= ep olacalc-
tır , 

Haliç t,rapurlan İdarr..m blma.re 
için 1ıö7le bir tedbır d~nmektense 
dol'rud:tn dolnJ.ya vapurlarl ıslah e
dip, .Or'atleı 1 rttırıp bize, otobüs
lere rekabot etmek: en mlkul ve doğ

ru bır harekettir. B=eııalcyh Bele
diye tahdit kararından \ azgeçmelldır. 
Eğer arabnlrmızı başka Jvıt.lara nakil· 
dP. urnr ~. burada zarr etmek
teııaa taşnda ı;alıomayı t.!rcih ederiz, 

11111.u.lan B an
ald bazırllklan 
tamamı andı 

( 1 ln<I Mfoııl"' 0..-) 

•Bu anla~maden İn1'iltere hfl· 
kümeli haberdar edilmi1hr, Dik
kati çekerim ki anla manm mu
kaddimesinde ikit tarafların ta
abhuılcrini muhafaza etmekte 
elduklllrı sarih .ıuette ziluedil· 
nı ktMlir. vına Kanı.ansı ua-

1 da bunu oku lanlır. 
Mil.stııkil t'ramız ajamı da 

tanları söyUiyor: 
•Ynnanlılarla Türkler araaı~da 

asker' bir anlaşam vardır. Türk 

k 
~ de Trakyada tahşit edil -

as erı ..... f 
. b 1 uyor. Oıger tara ta1> 

DllŞ U UD , d . eli 
General Vayvılın eınrın e ı;l1Dk 

b ·t kuvvetler bulunma taser es 

dır.• • bir mem· 
Berlinden: Yan resmı 

bildirili. ·yor: cBulgarıstan, 
badan ı .. 
Al 

le sıkı ve dostane muna-
manya ı bır devl:ttir 

sebetler ldaıne edeni ğ ih!M ede-
ve Almanya bu dost 0 tr 

1
• 

bilecek hiçbir harekette bulıınJJı 
yacaktır.• 

1 

Romanya da 
Yapılacak 

0 Iehisit 

Amerikanın j EN SON 

yeni yaptır- ı DAKiKA 

Londra muhafilı 
Gri. Antenesko-

makta olduğu .Bulgaristanı 
z ı r h l ı la r işgal hazırlığı 

nun idaresini nasıl 
karşılıyorlar ? 

Loıııdra, 27 (A.A.) - Bö7ler Ajan
s.mm diplomatik muharriri yazıyor: 

Bomar,,-a llafveltil.i Geııenıl Anto
nesco 7ewden HıUeri. omek: a~tır. 
General AniooeBco, kendi .iya»eüni 
Runıen ınilletmin ta"Vip edip etmedi
ğini anlan1ak iç;ın plebisite muracaat 

eıı!Q'or. 
Bu, HiUl-·rin iktıdan ilk ele ald.ıtt 

zamanlarda ve Avusturyay1 il.haktan 
sunra çok hoşuna &Jden bir usuldü. 

Plebisiti tertip eden! rin karşala.şa.
cak lan guçlUklerden bırı de- halkın 
,.uz..ıı yil:zilnun d tık aleyhinde 
bahm m.4 oldu!unu i..~pat edebil-
mektır. R 11menlcrin yüzde seksen ve
ya llO runm, mutlA?!ikleri llO'Vdl&ine ,,. 
rı.ü.stev11 Almanla['a karşı kin besledi
lınc ı;Uphe .roksa da Romun7ada yapı
lacak plebisit herluılde bunun tama
miyle aksini c&terecektlr. .Plebisit 
ıttll rr!!7 ile yapıl"'c:ık, fakat, h~·r rf!!T 
lrullaneak adam üzerinde lllk.ı b:r kon-

bik otummıa her mtllwp oda>;ınııla giz-

l"qUıgton 27 (A.A.) - cNorU. 
Carolina• zırhlısının 11 nisanda 
hizmete gireceğini ve temmuzda 
da Amerika donanmasına iltihak 
etmiş bulunacağını bildiren Bah -
riye Müsteşan demiştir ki 

İnşası bitmek üzere olan Vôl'ıing
ton zırhlısı da 15 mayısta hizmete 
girecektir. Bu zırhlılar, 1942 de 
inşaatı bitecek olan diğer Massuc
huset, İndiana ve Alabama zırhlı
ları 5"risindPdir ve 35.000 tonili -
toluktur. 

Gazetelerin yazdığına göre bu 
zırhlıların 16 pusluk 9 topu, çok 
kuvvetli hava da.fi bataryaları, 
yanlarda da kuleler içinde topları 
ve üç tane de tayyareleri vardır. 
Sür'atleri 27 mildir. 

Gazeteler, bundan bir miiddrt 
evvel •New-Y~· tezgahlannda 
kırk beşer bin tonilatoluk iki zırh.. 
lının da inşuına başlarurıui oldu
jhınu bildirmiflerdir. 

Tamamlandı 
Londra Z'7 ( A.A.)- Londradaki 

reuil mehafil, BulgariııtlUllll if -
&'ııli için Alınan hazırlıklarının ta
maınlaam olduğu kansa 'aııh ıliE 

Bulgar Kabinesi 
bugün bir toplan

tı yapıyor 

Başvekil dün Ge
nel Kurmay Reisi 

ile görüştü 
Salya 27 (A.A.)- Başvekil diln 

Hariciye Naınrı ve ('.enelkurmay 
rei<i ile llZWl bir görüşmede bu
l11nmuştur, Kabine bugün bir 
toplanh yaparaktır. 

trol yapılcak "" r Alman o. 1 " tat.- s ı· yam ı· ı e çın· 
li meznurl"r bulwucak:.ır. Bu ,...uar B l • 
lç!n<I aleyhte rey vermek için bır Hm· distanı ara- u garısta na 
inaanm hakik:ıleıı dlr'etli olması li-

zımdır. ı sında tavassut Alman ordusu-
1 mi ·rıerl- Tokyo 21 (A.A.> - Siyam ue 'lUn girdiğini 

t 1 Hind çını arasındalı::i ihtiUb hal 
e ı r tçin Japonya tarafından yapılan Bulgarlar tek -

(1 ı atıife.ıt11 Devam) teklifi bahis mevzuu eden Domei 
f'ıkır atileri yapılacaktır. ajansı diyor iti: • e d ı" g o r 

Goru !er Hanciye V kitle - Japonya bu tekliti yaparken, Z ı P 
tind<' Hariciye Vekilleri arasında tarihi esaslara istinat etıiğı ve Sofya 27 (A.A.)- Röytcr: 
ve Ge-ıel Kurmayda da Kurmay adıl ve bitaraf bir teklif olduğu Bulgu ba ın dircktorii, 12 bin 
Başkanları arasında olmaktadır. kanaatile yapmıştır. Bu teklif baş- kişilik Alman kıt'alarının dün 

Gorlışml'lcr hakkında yann bir ka mülahazalara güçlükle yer bı· Tunayı .gl!Çerek Bulı:aristana gir-
teblığ ncşrolunncaktır. rakabilir. Bununla bcrab-or son miş oldııı;'ll hakkında yabancı 
Rdsıcumhurumuz Milli Şef İs- haberlere bakılırsa, Fransa hükiı- memlekrtlerde nesredilen haber • 

met İnönuniın bu akşam misafir- metı Japon tekilli ka ı nda kat'! leri re ·meıı tekzip etmis ~e bu 
lerimızi kabul etm ı muhtemel- bir vaziyet al.makta tereddüt et • haberlerin tamamile asılsız oldu-
dir mektc ve hatta Japon tavassutu - ğunu ila e eylemiştir. 
EDEN AMERİK N VE YUNAN nun akim kalmasında menfaati o- Diğer taraftan Bulgaristanda 

ELÇİLFRINI KABUL ETrt lan bazı devletlere temayül g;;. - Alman kıt'alan bulunduğu da telı.-
Muhtcrem misal . :Uz İngilt e termek.tedir. Fakat J'aponyanın bu· zip edilmcktedir. 

Harici c Nazırı Mi ter Eı.len dün na gözlerıni kapama~a hiç nıvetı 
alcyım ÜZt'"' in ı ız büyük elçili - yoktur. Ve şarki ~ada sulhu ve 
ğinde Amcrıkan ve Yunan büyük istikrarı muhafaza 1 ~n her ihtimal• 
elçil ·rııı ! bul ed rek kendilerıle karşı icabed<"Cek tedbirleri almağa 
bır miJddct görl.i;;müştür. hazırdır, 

DÜNKÜ ZİYAKETLl>.K + Llıbon, 27 (A.A.) - japanyanuı 
Ankara 27 (Husu•i muhabiri - e>ki Berlin Bllyük Elcial B. Kurum, 

mı d n t ldo:ıla) - Dün sabah dün Lizbona gelmlotır. 28 Şubatta A
merikanın fEk.scalibus> vapuru ile ve 

h 11.c gelırı< cian lngilız Ha- NeV7orlı: 7olu ile l•Pon.ra.ra ıritmek-
rıc•>" N rı Ed ·n ile Brilanya tedir. 
İ!!' :ıratorlu Genci Kurmay * Londra, rr (A-/>..) - Bir japon 
B kanı G ne• 1 r Jon Dil öğ- deniz heyetlrun BerU,,. ııeldi#i bildi-

riliyor. 
led n • l ,JO da Çankaya :;:::~~t::'~l!'ıit:!~IJ;\ı:ı::!ll:flll_, 

un(' gıd K d ftttı mahsusu 
dır M firlerimiz 

n sc.n. Haricıye Velclle -
tuıde Şukru S unu, Başve • 
k. le e d R<"fık Sa damı, Bü-
)"U M 1 t Meclıs• . ~ d Abdili - (1 lnd :..ıııteııım Devam) 
halik Reııd yı z:;.ya·rt etmı er, bu Jesindendir. Fakat; fakrühal maz
zıyarctler Ankarapala. ta kendile- batası çıkamıak ıçin bazı hasta 
rine iade edilmiştir. vatandaşların kapı kapı dolaşıp 
Bnyiık Bntonya Genel Kurmay büsbütün hastalandıkları; batta 

Başk nı Sir Jon Dil yanında İn • bunlardan çok hasta olan 4 kişinin 
giltere büyük elçisi olduğu halde mazbata çıkartıp hastan !ere ya-
Genel Kurmay Reisımiz Mareşal tıncıya kadar - muamelenin te-

Fc\'Zi Çakmak, İkinci Reis Or5e- keınmülü esnasında - öldükleri te.. 
ııeral Asım Gündı.izu ziyaret et - e.;siirle öğrenilmıştir!.. Bunların 
miş ve bu ziyaretler kendisine la- mes'ulü aranırlren Belediye Sıhhat 
de olunmuştur. İşlen Müdürlüğü hastanelere bir 

Misafirlerimiz Ebedi Şef Ata- tamır gönderen•lı: çok basta va -
turkün kabrini de ziyaret ederek tand~ların evvela hastanelere ka-
m~hte em bir çd •nk koymuşlar ve bul edilemelerini ve fakrühal maz-
Ebcdi fın manevi huzurunda e- hatalarının bilahare tanzim etti-
ğılnıışlerdır. Bu zı~ arete, mısafir- rilınesini teblig etmiştir. 
lı•rınıiziıı rnaiyetındeki zevat da Diğer taraftan bazı kazalarda 
iştırak etmışlerdır. fakrühal mazbatallll'ının geç ve • 

Harıciyc V«kiU Şukrü Saracoğlu rildigi, lahkıkatın uzun sı.irdüğü de 
tar:ıfından diın gece Ankarapa - görülerek hu muamelenın ıalalu 

Harbi Balkan
lara intikal 
ettirmek iste
yenler bizzat 
onlardır .. 

(BAŞM KALED N AM) 
Edenin Ankara ıeyah tinden 
•Balk nlarda bir ~ephe a mak te
tcbb- Ü• çıkarı bilır, ne 
de Tiirkiycnin şu ve bu tesir ile 
kendi milli v pi· nlı iy tini 
dci tireceji zannı!. 

Her iki mana ve zannı çık:;.rt -
mak da suiniyet ıuahsuliidür ve 
cenubu !i&rki Avrupasındaki sulh, 
istikrar ve eınniyet havasını boz
mıya ınntuf bir teşebbüs ve hazır
lıktır. Eğer, harbi Balkanlara yay
amk, Balkanlarda ltir ~ phe vü
cude ııeıirmek bahi n ihtimal 
mevzuu ise; !tunu i tiyenler biı;

zat bu yoldaki haberleri işaa ve 
tasni eden ve harbi Yunanirlaua 
getiren, Romanyaya asker yığıın
lardır. Harbi önlemek, Balkan -
!ardan uzak tatmak istiyenler ise;, 
bugüne kadar olan ve bugün dahi 
devam eden gayretleri ile Türkiye 
ve İngilteredir. 

Türk - Bulgar müşterek dekll
raı.:, onu da, harbi Balkanlara sıç
ratmamak, her iki devletin aulh lasta misafirler refine hır ak§am al;ikadarlardan ist nilnt' tır. 

ziyafetı \rr 'mi tır Zı)afetı bir : --~-;;-------..:::.;;:.:,::;.:.. _ __,,_,I ve emniyet mevzuu iiuriJtlield 
re•ml kabul takıp e t r bancı gazetecilerle Ajan:; muha • açık ııiy,.ılcrindcn başka nedir?. 

İng lkre Haricıye Nazırı Mıster birlerini kabul ed c ktir. O halde, Kahireye adar gelmif 
Eden frakını vamnda getirmedi • Mısafirlerımizin daha ıki gıin olan İngiliz Haridye Nazırınuı, 
f:ind n davete oklıı.i le iştirak Ankarada kalmaları muhtemeldir, Ankarayı nı ııın zi)areti ruüna-
etml11tir. Bundan wnra Kahireye dönecek- sebetile çıkarılan bu şayialar ve 

Misaf·rlerimiz şerefine veı1Ien ı { rdır. Mister Edcn'in Atinayı da :rürütül n aykırı tahminler, bizzat 
süvarede Fr 'I ız, , iman, İtalyan zıya;·etı muhtemeldir. mli1>ascbetsidiğin, gayri. aminıl -
Stiyuk <:içi rı'e Dan:ınark:ı Elçisi İN<;lLTElUDE MEMNUNİYET liğiu ve zıt i!jllalAr aı:kasına gizi .. 
ve bu elçilikler mensupları da ha- 1 Vınd 27 A.A.) - Eden'in Tür- nişin ta kendi. iwr. 
zır bulunıru !ardır. kıv~ye muvasalatında kendisine ETEM İZZET BENICS 

Diğer bütuıı Büyü'< ve Orta Ee- kar ı gösterilen f vkal.Ade hüsnü 
çiler e ı; •·areye ıştirak elmiş - kabu1 bııtün İngllterede derin bir 
!erdir. m mnunivetlp karşılanmıştır 

Suvare esnasında Mistrr Eden EDEN GELİRKEN" KI13RISA DA 
İ'lır,ıliz B'jyiik Elçi.>ı ve Yug~s1 avya UÖRADI 
Orta Elçisi Şiml'Dkcviç tle birlikte l.Pfkoşa 27 (A.A.) - Rcuter: 
kliçük bir sa .:ına kilerelı: bir 1 Bugıin ciğrenildiğine gör,., B. Eden, 
ıni!ddct g!i~mü tür. Türkiyeye gidPrken Kıbrısa kısa 
Mıster Eden yarın Türk ye ya • bir ziyarette bulunmUitur. 

i zeh"rci tutuldu 
Tophanede Berberler sokağında 

4/6 numarada oturan Arap Necmi
nin eroin sa ttıl!ı ha bfor alinm.ış w 
üzerinde eroinle yakalanmwıtır. 
ClbaHde Mwıtaıfa Çllekel isminde 
birinin de afyon kullandığı anla
•ılarak yakabn1TUo1tır 

1 Arnavutlukta1 Bu sabahki ve 
• 
ltalyan mane- dünkü esnaf 

ah boz k {Ontroll eri • 
vı 

-----
Esir edilen İtalyan za
bitleri böyle söylüyor 

Atına, 'l:1 (A.A.) - Esir edilen İtal
Ja.ll ı.a.biUerinin anlattıklarına göre. 
Arnavutluk cephesindeki İtalyan ao
kerlerinln ~ı. çok ı-uıı:tur. 
Siyah Göınlcltliter muharebe etınek iı>-
telll.I)'• -!ere karşı alet ·
dirier. 

İGTİNAK EDiJ:.EN MAl.zBMS 

At.ina_ 27 (A.A.) - Dun, Ywıan.i9-
taııda llalyanJardan !it.inam ediletl 

malzemerıin "-- ,,.,.....ıltmıtür. BUll 
lann -.nda. 130 - tıop. 100 alır 
top, 1500 Nıva ntopu, otomatik li.ı!elo
le[', mebzul miktarda fişe.le ve cl.iğer 

harp malzemesi vardır. 
ı.o:v . .bıW; IJİDDlo:TİNE JtAr..uc.v 

Atına, 27 (A.A.) - Şidetli ;rabrıur

lar Ye kar AmavuUuktalti barUAta 
l"D.~ mite.rasta ena l olınakı..dır. Bu
nu.ola benıber, Yunan Jut'aları keşif 
ha~tıaa ve tali hıı1'kAta devam et.
mektedlrler. Bu bareklt esrumnda dat 
mütrae.ıcrme DlıllmUp ban ukerl.
...,. edilın 

U TAYYABJI DÜ!JÜlltlLDIJ 

Alma 27 (A.A.) - İn&lllz v Yuıwa 
layy arcler harp sabaamd ki italyaıı 
mevzilerini 11ddetıe bombardımana 

devam etmektedir. 10 Şubattanbf'ri 41 
İtalyan tayyattsınin di.ışur bil-
4Jri 1111 tedlr. Bwılıu:ın 17 ıııiıu Yunan 

tan reler~ 24 ımü de incııa tana~ 
!eri dillurmUilerdir. 

Üç ltalyan tay
yaresi Yugos
lavyaya indi 
Belgrat 27 (AA) - tl'ç İtalyan 

tayyaresi Yugoslav topraklanna 

mecburen inmişlerdir. BunLırdan 

bır. bir bombardımruı ta)'yaresidir 

ki, benzini kalmadığı .·in ıııım~tlr. 
Mürettebatı enterne edilmiştır. 

Şoför er patron
larından şikayet 
ediyorlar! 

Dün kongr de 
ne r gör ül ·· ? 
Şoförler CPmıy tının yıllı!< Korı

grcsı dun Tak -nd k! merkczınde 
yapılmıştır. 

Toplantı kalabalık olmuş ve !da. 
re heyeti raporunun kabulunden 
sonra bazı şoförler patronların; 

kilometre başına kcndıleı-inden 

15 kuruş alması 15zım gelir -
ken 25 kuruş üzcrınd n hesap gör
dükle~•:ıi ve &} rıca onda:lık nısbet

lerıl' de a !tıklar nı söyLyerek 
dert yanmı rdır Taksi tahdıda • , 
tını~ 300 400 şcx!öru işsız bırak • 

tığı da cbaruz tır, i bu 
şoförlere hrmehal 1 tem j ce
.., yett n i tel' rr Teavun san
dığının ihyası da tal ;ı olunmuş • 
tur. Y ni idare heyeti bu mevzu. 
larda teşebbüsler yapacaktır 

lngiltereyi istila 
(1 inci en Dev-) 

iddialaruu Amerika &'azeteleri 
§Üplıe ile karşılamaktadır. 

Gazeteleri1> bir Jı.ı mı Hitle
rln •on nntlmnu, Alman bava 
kuvvetlerinin harbiu neticesi 
üzerinde mliessir olmadığının 
zımni bir itiraf suretide tefsir 
etmekte ve Alman hallı.ı bu 
nutkun kıymeti üzerinde i le
nil·orsa da, İngiltereyi i tiliı 
teşcbbiiaiinün gayrimuayyen 
bir ırıiiddetle tehir edilıliii 
zannedilmektedir. 

Kna "' ei h t de tebarüz et
tiriliyor ki. 1917 de Almanla -
rın yap tidd tli denizaltı 
harbi Ka~·zere zaferi temin ., 
deın m ve bugün de vazi
yetin maddeten deği,miı ol • 
ma ı için sebep yoktur. 

bfonl>ol Aol~ t 1lllCll Rııkak er.. 
klml!ilndm: 

Davacr istııı)'edı.t Kllrkçllbqı ma
h•ll• ınde Mehmetata sokak 1 No. da 
mulı:lm "'- Barı;,er Allrcrlik Şube
ıılace :ı:ı Temmwı 332 e aska
re ""'1!colunarak halen hayat ve me
mat meçhul olan 314 od mlu Nuri 
otlu Hüseyin Kemalin kıı;yıp;ığma ka
rar VC'rllmf'sinJ İstinycde Fuat :Pasa 
yalısında itı.san zev~ıl Atiye tarafın
dan istenmiı olup mahkemede kayıp 
hakkında mnlCmıatı olanların bu bap.
tak! rneldmatlanru bir 11 ne için.de 
mahkemeye bildirmek Qzcre k~ 
llAn olunur. rt0/2Gt 

erı,an 
hiiJDmalllk y D• 

ıar da yak n17~H· 
Emniyet mudurlugu ~ube me -

murlanmız taralından dwı ve bu 
sabah yapılan esnaf kontrollcrınde 
Fındıklıda Dereiçınde 8 numarada 
fmncı Mehmet Erdem fırın da
larında aıle oturttuğundan. aynı 

caddede 1 numaralı Kostantın fı. 
namı ı> tuUugundaıı cezalan -
dırılmıstır. Ayrıca Emmön ede 1J 
anaf hakkında muhtelıf su la: D 

ceza kesilmiş ve 32 bakkal dükkiı
nınd n da muhtelif gıda ma oesı 
alınarak tahlile gond rilmişt r 

Köprü ilıerınd fil, p~rj;an kı· 
yaiette lıama.llık yapan 13 kı tu
tulınu , 12 y ar fa da ca d 
yi ış ld n ceza k lmi tir. 

• Zavallı ır 

m akascı 
bacağı • 

1 
Evvelkı alqaoı Ual ıla.rp şada 

feci bir U('U Uz<ISI olmu~tur. 
Saat :?l r la ıuakıni't 
) rinin iaaraiıu!c' ı lok ıuol.f 

manevra yap~ ke ka; ı illıaml 

Toker ~ağ ll} a 0 na ma a a ılış ... 
tır~tır~ 7.a .. lı ad ıu U:.ıcrtne 

d • ru ııel lok "'" ıfın rua.kine
ıılııi durdur • ı ı can1ıa, !ile a
vazı çıl.tığı kad:ır 

lamış, l kat k' c.l1 ııürültü..U 
bu çığlık! ı makınist · du) ma • 
na mani ol tur. Lulıoruoüf za
vallı adamın sağ a ıgıaı diz ka
pagınd ke. miıt r.~ Cır müddet 

ııra k:azaz yi ntın bir h ide 
kanlar içinıh lmluıılar il d rpao;11 
nü ne ha n 1 ıı~ -
!ardır. 

Asker göz"le 
lom l:ır 

rik:ı ki 
paratnrlnğun 

her taraftan 
tadır, Ccn 

yap r , bu J'eıl bo unra du • 
me mı k f"tn~tfni kıraralc C'~libi 
zn l t i ltt ·r ., md' Ct'lih ıle 

B arasm k vo! "" 1 \e 
İt. lynn kn yl k ıTiıyMinr çe-

Jı.ilcbilm lerint' en mu a't olan hır 
yol da k:ı anmı tır. 

İlnl) anlar Cob ıl n sahil bo • 
yunra geri ttkllm ki ir. Bazı 

daı!Jnık müfrt?.tlenn b'r t:ı are 
giır~• leri znml'n tc 1 m n k 
itir. he • baı-rak salladı 
b 1 >il t.ed r, u anla 1 r kı, 
bu bölgede de Hal) :.rn ku.vı ri 
ümi.t iz bi hale dıi rd r 

Cennhi r :ı ku' 
çen salı giinü •ahil i t kam t n e 
150 kı 1 ı re ıne.saf d hu! n 
Bra\ a lırlıu 1 gal el 1 rd r 
A i kıt'alar ltal an nı 'n 
eıı ınübim liınanı olıın l\1 dirıo 

ya da ı:irmf~lcrdir. Rıı 1')1rr C'ııba 
nehrinden 450 kilom tre oıededir. 
iaıııiliz kuv tlerinin ııüude lı.ırk, 
elli kilometre katettikleri anlaşı
lıyor. u hale gör.,, Afrika
daki bu büyük piırfüiın temizlen
mesi ameliyesine başlanmış de -
ınektiı>. 

Buna raCnıeu İtalyanlar, Erit
rc--Oe Keren mıntaka ında, İngiliz
leri &lassua i.atiltametinde denize 
indirmennok için •ictdetle muka -
vemet etm kt diri r. &u nıa.ka • 
vemet lurıba bile Asma•ada da 
eyai ~iddetli muk .. emeti p;ste -
receklerl "phesbdir. 

Diiı:er bir habere göre, flmali Af 

au""'" askerleri getiril -
oıiiteauldit mo -
• Bin zinin 100 

metre caıobuna kadar ~le • 
·ı erd uau a ağıdan 

tuyl etmektedir. Halbuki Lond
ra r.ıbl11Mı Alman aslı.erlerinin 
gl'ldiği halı.kında arih mıılümat 
tJl adığını bildiriyor. Anuk ÇDI< 
k • Alman müfrezelerinin sit
m i ih · li kabul edilm•ktedir. 
Bnnu da İtalyanlara boki ten fi
li bir yardım değil d<>, m neviyat
lannı yill<. lımek İ(in alınmı bir 
t dbir olarak lıabul etmelı. Iazım 
geleeelıtir. 

:SİLEN IDAM OLIDffill 
MOndcrlcatımızın \Oklul!undan bu

!liln lefrlkamm deroecle:nedik. oı...-
~ dileiz. 
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Ya%an: l•kerul.,. F. SERTELU 

Hayri bey, Talat paşaya sordu: .,Bir Alman 
gazetesi, T ürkiyede 

olur! Demiş .• Bu 
diktatör 
diktatör 

ne isterse o 
kimdir?,, 

Leynwı p,...,... Xay3ett 8iiyle--I rüne atfedenler ek bulundu. Fa• 
dikler! ııe denı<:eye kadar doğ • kat, 0 Ha1ız İsmail Hakla P8§8'1 
ruydu. Bunlan Kayaere, bilhassa kendine o kadar rakip gllriiyocdu 
Çanalralecle ~1-nQı iayda • 
1an Jabillrdi' lrl adeta onu ölüme sevlr.etmek ).. neo . 

Bilmiyoruz. BWlllll sebeplerini çin kendisine yeni bir cephe ııç -
ukeri tarihçilerimiz arqtınınlar. DU§tır iddiamı bile makul gönnek 

Biz, Ç8nalrk•le önünde tahtel - mümkündü. 
t.hlr mııharebelmne devam eden Hl.<an İn.et Jl&f& da~ 
dİİJ!llam deniz barekitile önlemek tan Envere yazdığı bir telgrafta: 
tikriııde _..,. eden Enverle, onun .Bu cephede ancak esaslı ha 
dayaııdığı (İttilıat ve TerakD) lw· müdalaa hattı .kurabilirııek tu -
mitasının bu v8;'1yet ~arşısında na. tunabiliriz. Taarruz.& geçmejle 
al ft neden bir çözülmez ~ maddi, manevi hiçbir kuvvet w 
aldıklaruıı tetkik ed~. . hazırlığımız Wi değildir.> 

Bu muammayı deniııcilerlıniz de Dediği fikriııd göster--
çözemediler. Halbuki, bence !§in .. ,,.. . . ~ 1 değ eli~bar '-•-·· 
tç yüzü fU oba gerektir: .._.... ıçm, vvy e er ır er .. ...,. 

Enver paşa son günlerde • bir harbi.ııılz derhal tekaüde aevke • 
dedikodu mahiyetinde olmakla be- dilmi§tL 
raber - Napolyonun hayatına ait Hatta Huaıı İzzet paşanın fikri· 
eııerleri fulaca okuması ve tuttuğu ne i§tirak eden bırçok güzide er-
yolun icaplan kendisinde ·dikta- kinıharp zabitlerimiz de o zaman 
törlüh ruhunu uyandırmıştı. Her Enverin hodbinliğine ve kıskanç -
cephede ondan, her makalede o- lığına kurban giderek, ordudan u-
nun meziyetlerinden, yüksek de • u.ldaştınlnıı.şlardı. 
hasından ve askeri kıymet ve oto
ritesinden bahsedilmesini isterdi. 
En sevdiği bir zabit mesela gü -
nün birinde bir mecliste herkesin 
bilmediği, dü.şünmediği bir me -
aeleden bahsetse, Enver bunu ha
ber aldığı zaman bir ~uk gibi 
kıskanır, o işi niçin ötekinden ön
ce keııdısinin dü.şünemediğine esef · 
ederdi. 

Bili.hare Şeyhulislam olan (tt. 

Birçok Avrupalı askeri miina.k
kitler ve diplomatlar da, Enverin 
Tiirkiyede (Mililer disiplin) i (Mı. 
liter istibdat) a kalbeaerek tam 
manasile bir diktatörlük kurduğu-

nu ve kendisini nim resmi t.ıir •ilik· 
tatör• olarak tanıdığını yazma • 
nıışlar mıyjı? 

Yine bir gün Hayri Bey, (İtti-
tibat ve Terakki) nin Evkal Na • hat ve Terakki) merkezi umumi. 
zın Hayri Bey, Enver hakkında boş ainde Enverden bahsederek: 
yere: •Onun çocuk tarafı da var!• 
dememişti. 

Enverin kıılltandığı, çe.kemedlği 

kumandan yalnız ~eral Fon San· 
dreı; olsaydı, bu bahis üzerınde 

durmadan geçerdik. Halbuki, En
ver, kendi devrinde yüksek askerl 
f'lhsiy.,tlerden Hafız İsmail Hakkı 
paşa, Faik paşa, Hasan İzzet paşa 
gibi birçok değerli kumandanla -
nının da çek<!JDezdi. Kıskançlığı 
o derece bariz ve ııaribdi ki inkAr 
ve tevil kabul etmiyecek kadar 
gözönünde duran bir hakikatti. 

MeselA :lanıail Hakkı paşanın Sa. 
nkamışta yaralandığını duyduğu 
zaman, bu haberi veren yaveriM: 

- Ölmüş mü? 
Diye ııormaktan kendini alama

Dllflı. Bunu vehleten onun tee ·ü-

Doktor A. Emanuelidi 
Sirlı:.odeld mua~neslnln !s
timlllı:J dola,...;Je a;yni sırada Mer
kez Lokanuw Ozerine ıuldeımiftir 

- Alman gazetelerinden birisi. 
cTürkiyede diktatör ne isterse, ne 

emrederse o olur!• diye yazmış. 
Bundan gazetenin kasdi nedir? 

Demiş, Talat bir hadise çıkma
sına meydan vermemek için: 

- Halletmişler. Türkiyede dik· 
tatör filin yoktur. Ortada koskoca 

bir parlimento var_ Ayan var ... 
Padişah var ... Ve nihayet azası 

reyinde müstakil ve hür bir kabine 
var. 

Diyerek, Hayri Beyi i.laıaa çahş
~ı. Hayri Beyin: 

•- Ben, bu Enverin şımanltlık· 
lanna tahammül edemiyorum.• 

l)ediğini herkes biHrdl. 
(Aı'.ltMı Var) 

Satılık piyano 
Sahibinin Taşraya (itmesi dolayısi!e 

eolı: temiz ve az lrullanılmıf BLtlTH
NER Markalı Alman Pi7anosu Acele 

ı aaWıktır. Taksim Abdülbakh?mit 

·-------•••••.ıİ cadesl W3 No. :ya mi1raeaat. 

f 
.. AKS iTLE ------MARVlN 

15 8"De garantili 
İırriçre Preıı!zyon 

saatleri 

A EG Fırın - Süpl!rge ve 
her t(irlil ..ıektrilt 

il etleri 

SATIŞ 

Luxor 
Radvolan 

l E THavagazi 
Ocak lan 

OSMAN ŞAKAR ve Şki. 
Galata, Bankalar Cad. 47-59. Tf'lefon: 41378 
Beyazıı: Üniversite Cad. 28 - Kadıkö)',. iskele cad. 33-2 

lstanbul Bölge San'at Okulu artbnna ve 
eksiltme komisyonundan: 

lla.. n. ~ T. G. 1. 11. TIL l<tdJ 
llM. U. ita. U. ltL 

Bllrid ı::ııme so sa 11 111311141 Pmrieo! B. 14 107 aı Açılı: 

İstaılıul B61ce S-'at Okulu - ;yaı.lı ~ için IO kat lıarld elbl8e 
tıbQlme;ye lı:ooulımıştur. 

1 - l:k.l!ltme ~othmda Ylllısolı: llekt.epler mıJ ' Dil!. b!naımd• 
top] T ıtcımı.,.ında 7apılaeaktn' 

2 - t.1ekıller :UllO numaralı bnnmm J.rtedili eYMfı hah olaeUür. 
ll - İalelıliler Ticaret ()daenm 11141 ;y1lı -.eııilı:aamı lbrQ& mecburdur. 

.4 - t.teı.ıııer elblııe IJlrlnameeln.I 1ı:wn11 ve m.obemeaini ıörmelt loıt 1 1kle-
d talrdlrde mddebe mllracaat etmekrt ilin olunur. (HM) 

Kuleli askeri lisesi müdürlüğünden: 
Kuleli Aalı:fti I looojne ı!rml:ye lsteJtli olup ta ta;ıralarda ıubelere, İıtaııbulda 

da dotruca mektebe müracaat etmiJ olanlardan sınıfiannda dönekliği olnuyan 
bOUlıı ,ırme ,.nlarmı haiz bulwıan ve ayni zamanda (iriş evrakını lekemmill 
ett.innlf olan. lsleklllerin imtihanları :yapılmak üzere 7 Mart 841 CUma günı 

saat 8 da Kuleli Lisesinde bulunmaları ve bu tarihte mekteple bulunlll.!J'anlarn 
baklarmı lı:a)'bedecekleri llAıı olunur. (1443) 

~~·~~~~~~~~~~~~ 

DOKTOR 
Dalız cemal 

!'f.ürkiye Anonim 
ı Lastik 

Şirketinden 
6'lrlletimiz b' ! Mılar JleTetl UID'll• 

ınlyql alelAde olaraJr. 27 lllart 1141 
Pereembe lilnll -t 14 de Sirketlml
zln Yem Pootane ltarpmııcla 30132 No. 
lu Merkezinde lçltma edecel<tlr. 

Jı5ezkQr ıctim•da btıhınmalı: ~ 
"11 llf&itı 25 ıu-,.e malik lılaoeclarl.arın 
içtimadan OD illıı evwl W- SCDetle
riııl Slrfttlıı Yeni Pootane karpsı"""
lcl merllezbıe -vettrdı: karplıtıncla -
bullye var.:lı:ası almaları ilin olunur. 

ıdlz.&xııu auzıııAJIBSi 

1 - İdare Mecllsi l'BPorunun dln
lmme:ti ve icıım, JıW'ltsinln ibran. 

2 - Kunklp -ru - w 
Kuraldbin lbl'Mı. 

3 - Billnço ve ~ ~
ıı:mın letldk ve tudlkl. 

4 - TenettOilıı oured tenli w -
manı, 

5 - idare - baaı lııtllıabt. 
t - 11141 aen•i için munklp lnti

lıabı ve Ucreünln ta,.inl. 

Sultanahmet Birinci 
Su h Hukuk Mahke
mesinden: 

L6tti Özdinç ve İbrahim Hul!Wnbı 
183'ian ve müşteruen mutaaarrı1 ol
duJUan İatanbul Sultımııbmet mahal· 
lesinde .. lı:l Fenerli ve 7eııl Mustafa 
Pap ııokatında 7 kapı n 4 panel nu
maralı bır bap kigir banl!'nin izale! fU• 

yuu '1DlDlnda ttlrubtu 1üarrlir ede
rek müuı7edeye vazolunm111ıur. H ... 

;ret! umumlyesinlıı JaymeU muham
menesi (1100) liradır. 

Bll'incl açık art!ırmalı 81/3/841 ta
rihine mUsad.i1 Paı.artesı &Unü saat 14 
len 18 :ya )<adar icra olunacaltbr. Kıy
meti mubammenesinln ~ 75 ;yüzde 

yetmiş beşini buld~ takdirde o &Un 
ihalei kat'iyesi yapd.acak.tır. Bulmadıj:ı 

1 alı.dırde en son arttıraru ıı taabhildii 
balr.i kalmak üzere on iüıı milddeUe 
temdit edilerek ilı:iııcl açılı: arttırmuı 
10/4/941 tariblne müsadlf Per;eınbe 

ııünü - 14 ~ 1a ya lı:adar k:ra lı:ılı
nacak ve o ~ en çolr: artbrana ihale 
1$lec~ktir. İı>0tek aahıbl alacakhla.rla 

di&er allkadarlann iJbu p7rimeıılı:ul 
üzerindeki ha.kla.nnı husuaiyle faiz ve 

maaata dahil olan iddialanıu evrakı 
müsbıı.eleriyle 20 gun içınde bildirme
leri Jfızıındır. Ak.si Jıalde balı.ları, Ta
pu sicillerile sabit olmadıkça salış be
delinin paylaşmaaından hariç kalacak

lardır. Müterakim vera:iler hli.seedarJa
ra ve deJlilıye ılıa1e pulu ve tapu mas
rasfları müşteriye aittir. Sabi. peşin 

para ile ve tap11 U,.<l.i mucibince ve 
icra ve .illAa kanwıuna ıevtikan icra 
,edilir. 

Arttırma prtnamea;. lfbu i1tın tari
hinden ltılıareıı Mahkeme divanhane
sine tAlilı: kıluıııııştir. Talip olanların 
ıa,.metı muhammenesiniıı ;yüzde yedi 
b~ nlııbeUnde pey akçesini Mml
ı.., o giln ve saatle İstanbul Sultanab
mette Tapu binuının alt katında da· 
lrei ınahsuı;aı;ında (Sullanabmel Bi
rinci Sulb Hulrulı: Mtıbk.eınw Baıı!ıi
labetıne) 1141/3 No. ile müracaatları 
illin olunur. ffl/3 

Satılık müstamel su 
borusu 

231 metre mtıslamel su borulan ı LOKMAN BEKİM 
DAHİLİYE llfÜTEHASSISJ 

Divanyolu 104 
Mart 1941 Cumartesi günü aaat 14 ta 

1 16 ya kadar açık arttırma ile aatııaca-
'fıra 'rtnc t0aatlert: Z.5 ~ ı. Tel: %2391 1 ğından tal.iplerin Bostancı Yeni Karye 

lı:öy oda.ına mliracaaUan. 

Ortaköy Mecidiye 
mahallesinde T aşmer 
diven ve Kayıkçı so
kağında eski 28 ve 
mükerrer 28 13 yeni 
36 No. lu evde mukim 
iken halen ikamet~a
hı meçhul Donnebint 
Salamon'a: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 - 2 - 941 Vaziyeti 

lstanbul ikinci icra 
Dairesinden: 
İsrail Roberlan velı>t Salaınon 

nanıurdan halefiyeı tarıltile hazine
ya olan borcunuza mukabil vefa. 
en ferağ eylediğıniz yukarıda ad
resi yazılı gayrimenkule yeminli 
üç ehli vukuf marifelile 5746 lira 
laymet takdir edilnı~tir. Bu husus
ta tebliği mukta.zi ihbarın ikamet
gfıhınızın meçhuliyeti dolayısile 
mercice bir ay müddetle ilanen teb· 
liğine karar verilnı.iııtir. İcra Ka. 
nunu hükümlerine göre ilan tari
hinden itibaren bir ay zarfında va
riyet ve kıymet takdiri hakkında 
tululan zabıt varakasını görerek 
bir diyeceğiniz varsa usulü dair&
ıinde 40/2595 No. ile bildirmeniz, 
aksi takdirde yapılan muamelenin 
ve takdir olunan kıymetin kabul 
edilmi§ addolunacağı ihbar olunur. 

40/2595 

A k t 1 f 
S:-ı 

Altm: S&.!l ldlcıcnım 
Bıuılı:not • 

U.803.011 

Ufak.Wı: • 
Dalolltleld llıdWtlrlerı 

TUB Llruı • 

Jlar19*MJ Jlvb·tHuı 

• 

• • 

Ahın: Saf ılı:iloçam 5.010.758 
Alim& ıalıviJJ lLabıl oerıı.ı d!M&
lr 
Diıier d6nzler w borçlu .Klldna 
lıal<i7e1"ri .. 

- Talırilloriı 
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JlffolLoııt mukabili illvela t..ı.. 
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• 
Uayri Menkul Sabş Danı 

Sulh Mahkemeleri 
Katipliğinden~ 

Baş 

Mustafa Keılan Bu1bq 1ıe Ali Jıızı Haett Nanılye ve Sernıet ""~ 
lan: Mesııdet, Eıı.ıine Nazmiye w HÜ&e;yin w Alının f'Q'lan ve moıı.ere
ken mutasarrıf \ıulunduklan: 

1 - FerlkO,. iklnci lusmı mahallesinin Ş.,U Kijıtbaot caddesindl 
(BuJıııır çarşısında) ~. 58, 68, 60 No. larla mutakkam; on taraf, Ş11lıniıl 
Kiığıı.lıane caddeoı ve arka ta.rafı Kır solG!tında büyük bir arsayı ve mil· 
teaddit ahır ve odalan mlıflemil olan ve bUDlardan 54, 56, 60 No. War1'I 
ilıtt kaLla.rwda ikamete mahau.s oda.lan, geıif taraaalan Vt!' ıuu~Jan 'ie 

helaları ve ber birinin altlarında bQ..durumları ~ 'birinde Ele.ıl'.tri.k, Hav8"' 
gazi ve terkoo llJYU diğerlerinde yaln.ız elelttrik ıe.ı...tı mevcul b\ılıına" 
ve Oçü ayda aııcarl :yirmi ilı:.ifer lira ve bbi sekız buçuk li r., kira bedeli 
aetiren ve ana ve ahırlarla birlikte tamaını sekiz yUz 800 n1etre murab
baı ~ ..atlı.İJ'eslnde ve 25500 Yirmi beş bin lıq yilı lira Jı:ıymeli 
mulıammenesiude olup ali ksımlan k;i&ir, üstleri ahşap ve Komur<U. 
Eczalıane, Hallaç ve Marangoz dUklı:Anı. olaraJı: kullanılmakta olan döri 
bap dükkln ve: 

2 - ~ cadde ve mahalde ınezlWr dültkanlann k21'J1 tanı!ında kfı· 
iD 37, 39, 41 No. larla wurak.kam bir &ak.f aJtmdiil ayni teş.kıliltı hlllz üçet 
kaUı haricen k5gir ve dahilen ahşap ve losmen yatlı boyalı ve arka ta· 
ra!l.annda duvarlarla muhal küçül< balı.o;eleri ve aynca ağaçları bav! 
bQyUk. bır bahçeyi ve dahili.ode çama,ubane, kOmurh.Ut. hı.z.melçi odUJDl 
mti.ltemıl, terkos ıuyu, haveazi ve eleklrik tealııaUı olup beheri ayda asıarl 
yirmi 1Jı:iter buçuk lira lwa bedeU ıeüren ve lam:ımı 890 aekız JllZ dol>
san meire murabbaı mesaha! aatıılyeslnde ve 23500 :yırml üç i>ın bq yiil 
lira kıymeti n1 ulıammencsinde Uç bap hane, ve: 

3 - Befiktaşta Elune!tÇJbaıı mahalieslnde e:ıkl Tartabaşı ve Cqme 
meydanı. yeni lc14dıye, Sedbaşı, Cqme meydanı sokaldarlle mubat 6. 110; 
10 No~ ve 2, S, 8, 110 No. taJla murakkam olup bunlardan 110 No. hsı bo
durwn katı hariç b.Lrincl kat antre ve salonu beyaz. rnern->.~ dÖ§l!li h y 'eti 
umwnıyesi ahpp yai!ı boyalı, dört kaili w bırinc:i 2. ve 3 üncll katları 
ikişer bOlük ve her katta vAş.i saJon}arı ve her bölükte ao!a, kiler, h ıaıorı 

ve çatı katında miıteodd.it. odalhn mevcut ce:man 21 odalı ve aynca bahç...
.si.Dde hizmetçi odası, büyük iki mutfajı ve cehşnemlik ve kumah ala 
turka bü,yucelı: bir hanıanu bulunan_ ayda yetmiş ııelueıı lira ki.ra bedeli \e

minine miisait bır .konak ile ayni bahçe itinde 6 ve 8 No. !arla murakkaD'l 
bahçeye ve solwğa kapılan bulunan b>r ıak! altında ilı:i bölük ai'6'1P üÇ 

katlı ve 6 No. lu bölülı:te beş oda bır laşlılı:, dört aoıa. bir andık odası, iki 
bel.A, bir mutfak ve taka.im SU)'U ve elektrik tesisatı mevcut olup ayda yir ... 
mi lira kira bedet.ı ııetırmeltle ve 8 No. ile murakkam olap kapısı Sed~ 
sokağına açılır kı::ıımda ikl katlı olup ceman ilti oda, ikı ı:ofa, bir mutfak 
ve ik.ı heJ3dan ibaret ve Taka.im suyu ve elektrik tesisalıoı havi ayda 10 
lira kira bedeli gelırmekle olan bir hane ve :yıne ayni bahçe dahilinde 1 
No. jJ.e murakkam ve Çeame meydanı soka.Sına bahçe kapl! ı bulunan ki
gir iki k.k.tlı, bir tatlık, üç oda, bir sofa ve bir belidan ibaret, elektrik .,e 
Taksim ıU)'Wlu havi diğer bir evden ibattt olmak üzere l~ bin sekst!D 
be~ metre murabbaı meoalıai aallı.iyeslnde bır bahçe dalılliııde ve dort du· 
varlıı.rla ve solı:aklarla muhaı bir Ada !inde olup a;ynca ahçe dr.lıilinde 
Taı..iın su;yuna ait terazi tabır olunan Su ı.uinesi mO'\'cut bulıman tama· 
mı yırmi bet bm yedi yüz elli 25750 lira Juymeli mubammen .. md<lı:l ııar 
ri menkul 11uyuun izalt:ıil z.ımnında açık arttırmaya konulmu.şl.ur. 

Bu ppimenlrullerın evııa1ı v.. tafsi!Atı satış do.,._nda bulunan vas'• 
yed zabıt varaltı.siyle ehli vukuf keşiJ: raporun.da mevcuttur. 

Bırınci açık artlırmalan 24/3/841 taribo.ııa müsadit P.......ı.ei ııünil sa· 
aı 14 len 16 ya .kııdar icra edllerek en çok arttırana kal'! olaralı: ilıale edile
cek tir. Birikmiş ve ihale taribme Vdar birikecek bi.na ve belediye verıi
leriyle evkat icaresi hissedarlara ve deualiye rWumu ile 20 senelik tlıviz 
bedeli, ihale pulu ve tapu harçları müştri,e ait olacaktır. Arttırmaya ioti
rak edecek kıınselerin gayri menlrullerın kı;ymeti mulıammenelerinln 7iı%
de yedı buçuju n.işbeı.inde pey akçe&ini veya mill1 bir bankanın bu a11bei--
te 1.en1ınctt mektuubunu vermeleri şarttır. .Arttırma bedelinin kmdisiDe 
iliale olunan laraf.ından ihale gününden ltllıa.ren verllecek millllet lçmde 
mahkeme kasn!i.l.Da ödenmei.i mecburidir. deônmediği ~dirde ihale fnbe
clilerek kendiainden evvel en ;ylilı:ııelt tekliIW. buhınan lı:im.&e ar.ıetıniı ol· 
dugu bedelle almağa raı.ı olursa ona ihale edllerek ve o da razı olmaz ve
ya bulunmazsa hemen yedi &ün müddetle arttırmaya Çıkanlacaktır. Ya
pılacak ilan alakadarlara t.ebliii edllrniyoce'ktir, Müzayede sonunda en çolt 
arltırana ihale cdılecek ve her iki halde birinci ihale edilen kımsc 1.k.1 ıha
lc araaındak.t farktan ye zarardan rnboul tutlllacaktır. İhale l.arkı ve ıeçen 
ıııın!erin yüzde 5 faizi aynca bükme hacet lı:almaks12.1D taııı;U olunacaktır. 

iPotek S&hibi a1acsktı1arıa wger alik.adarlann aayri menkuller üze

rindeki hakl~rını, hu!ıusiyle talz ve ma ·ata ve salnrye dair oJan bak!annı 
ve iddialarını evr.kı müsbitelerlyle on bet gün içinde sat1.1 memuru u!an 
Mahkeme B~katıbine bildirmeltti lh.ımdır. Aksi takdirde haklan ıapu 
sicilleriyle sabit olmadıkça satış bedelinin payi.aJmasmdan hariç bırakıla· 
caldordır. Müzayedeye işllralı: edenlerin bütün tcraitı kabul cimi~ ve ev
yelden öÇenıni.ı ve bılerek gayri merıitulle'e lallp bulunmu, olduklan ad· 
dedlleı:tt ,oııraclaıı ltıııu.ları mesmu olam>yacagmdan sat.,; gwıünden ev· 
nı P7ri ınenlrullerl sezip ıönnelerl ve fllla malümat almalı: istlyenlerin 
94:1ı ı No: ile Vehkeme Ba,k.A11plilfne ınUracaat etmelGl'i il~ olu~ 

(318i) 

İstanbul asliye birinci ticaret 
mahkemesinden: 

Kadri Kançal tarabndan ı.tan
bulda Davutpaşada 36 numarada 
kömürcü Mustafa ile Osman vari&
leri aleyhi.De 939/165 numaralı 
docya ile açılan alacak davasının 
gıyaben cereyan eden muhakeme
sinde: Davacı tarafından mahke • 
meye ibraz edilen 22/19/933 tarihli 
ceınan 723 lirayı ihtiva eden iki 
senet altındaki imzalann keneli • 
aine ait ohnadığma dair davacı ta
rafından teklif olunan yeminin ic
rası için müddeialeyhlerden M us
taüınm 31/3 /941 pazarteai günü 
saat 13,30 da mahkemeye gelmesi 
ve gelmediği takdirde yeminden 
kaçınmış ve yemin edeceği vakıa· 
nın sabit olmuş sayılmasına karar 
verileceğini mübeyyin tanzim kı
lman davetiye mumaileyl:ıin ika. 
metdhınm meçhul bulunmam hao 

İstanbul lkirci İcr• 
Dairesinden 

Bir borçtan dolayı 3714°"' No. Jf 
dosya ile mahcuz P. R. D. marlı• 
bir adet bilet makinesi Haliç şit• 
ketinin Ayvansaray vapur iske -
!esindeki binasında 4/3/941 tar~ 
hine müsadif Salı günu saat 12 d 

13 e kadar satılacaktır. O gün nı~· 
hammen kıymetinin % 75 ini bili" 

mazsa ikinci arttırması 7 /3/941 t•: 
rihine mü.sadü Curoa günü aY~1 

mahal ve saatte icra olunacak iJti# 
ci arttırmada en çok arttırana iJtS' 

le edilecektir. Tal!plerin sal~ gii~ 
ve ~aatinde % 7,5 pey aktesile fll 

hallinde bulunacak memuru~ 
müracaatları ilan olunur. 37 /4 

sebile mahkeme divanhanesine •: 
sılmıştır, Keyfiyet tebliğ yer~) 
~çmek li2ere ilAı:ı olunur. (31 


