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Dost /ngiliz Hariciye . Nazırı Mister Eden ile A nkarada Yapılan 
ile Belli Olacak Görüşmelerin Neticesi Bu Tebliğ 

Meis'i işgal 
kal i değildir/. 

Meia'i iııal Oıilld Ada
nın ifııal ve istikbali yo
lunda bayırlı bir merba· 
le addedilmek lizımdır. 
lngiltere Şarki Akdeniz· 
de tam rahatlığım temin 
etmek için bu adalan 
Bahardan önce kiınilen 
ele geçirmek ihtiyacın
dadır •• 

Yazan: ETEM lZZET BENİCE 

İngiliz Harbiye ve Bahriye JI'.~: 
aretlerlnin müşterek bir tebligı 
Mela adasının i§ı:al edildiğini ha
ber verdi. Meis adası lıalyan ist
l&sı altında bulunan onilrl adadan 
biridir ve Anadoluya en yakın 
olanıdır. Batta, Bodrum ve Fe~· 
yenin burnu dibindedir. İııgıllz 
tebliğinden öğrendiğimize giire; 
burası İtalyanların deniz tayya • 
releri için üs vazifesini gören ~da
lardan biridir. işgalin ne §ek.il~e 
cereyan etüğini tafsilitı ile bil
miyoru:ıı. Herhalde, kıtaatımız ta
rafından.. tabiri kırUanıldığına 
ıüre, hava ve deniz hombardıma· 
ll1nJ müteakip karayı ihraç olı•
nan kıtaat tarafında• adaıuıı it· 
ıal altına alındığı anlaşılıyor. Bu, 
oniki adanın nmunıiyel itibarile 
l§ııali yolunda hayırlı bir merhale 
addedilmek Ja;tUDdır. Yine bu sü
tunlarda bir 111ünasebetle tcba· 
riU etti;diğinıi:t gibi; İııgilt_ere 
Şarki .Al.denizde tam rahatlıgını 
temin etmek ve arkadan vurul • 
mak, rahatsız edilmekten kurtul
mak ıpn, bahardan önce b~ ~da· 
lan kimilen ele ıeçirmek ihtiya· 
andadır. 

İıı,Uiz Bari dye Nuırının Ankarayı ziyaretJne alt resimler 

Mister Eden bugDn Türk ve ec
nebi gazetecileri ile _görüşecek 

Ankara 28 (Husust muhabiri -
mizden) - Reisicumhurumuz Milli 1 , 

Şef İsmet İnönü dün akşam saat 1 
18,30 da Büyük Britanya Hariciye 

1 
Nazın Eden ile Genel Kurmay 
Başkaııı Generol s:r 'oı:ı Dill'i ka· 
bul buyurm~ardır. İki .oaat d • 1 
vam eden bu mülakatta Haricıye 
Vekili Şükrü Saracoğlu ve İngilb 
Büyük Elçisi hazır bulunmuşlardır. 

Başvekilimiz doktor Refik Say. 
dam da, misafirlerimiz şerefine dün 
Ankarapa!asta bir öğle :tiyafeü 
vermiştir. 

Diln akşam İngiliz Büyük Elçi.si 
tarafından Büyük Elçilik bina • f 
sında İngiliz Harici~ Nazın Eden 
ve imparatorluk Genel Kurmay 

- ....,.., ·- --_;_ı Bu adalara, Suriye, Hayfa, Mı
lllr istikametlerine veya İtalyan 
ıenelkurmay)llca tayin ~dilecek 
hedeflere pkanbnak Uzer~ ıs.o,~oo 
den fasla asker tabşit edılmıştır. 
Blllldan maada; bu adalar birer 
denis Ye hava tı.sü baline so~
muş ve bir bayii emekle tahkım 
•lunmuşlardır. Fakat, İtalyan d'.'" 
n.anmasmın Akdenizde faal bır. 
nziyete ıeçememesi, Taranto b~
kını, Mısıra yapılan ta~ruzuu ~
lası, inıiltereııin Akdenızde ka".lı' 
hiJtlmlyeti sür'atle ikti.sep e~!! 
italyaya bu adalardan ~e~edııı 
hizmet fırsatını vermemıştır. An· 
cak, şimdi AJnanya, Akdenizdeki 
İtalyan vazifeleri llıerine elkoy
mak niyetindedir. Ondan bekle • 
diği hizmetleri onun, iflAsle ne· 
ticelenen kabadayılığından sonra, 
!Jir defa da kendisi tecrübe etmek 

İıııili:ı imparatorluk Genelkur may Başbm General C- Ot1 Milli ~ef imiz : V 
1 

Mareşaliın ızle beraber 

Misal iri erle ikı1 
Saat konuştu 1 Arnav~tluk 

Cephesınde 
Çin Hindista
nı ile ·Siyam 
barışamıyor 

Ankara 27 (A.A.) - Reisicum· 
hıır lsmet lnönii bugün .saat 18.30 
da Çankayadaki köşklerinde Bil • 
yük Britanya Hariciye Nazırı Ant.. 
hony Eden'i, refakatinde Büyük 
Britll1\ya 1 mparatorluğu Genel 
Kurmay B<I§katıı General Sir John 
Dili ve Büyük Brita .. yanın Ankııra 
Büyük Elçisi Sir Hııgh Knatchbull 
Hııgessen olduğu halde kabul bu
yıınnuşlardır. iki saat devam eden 
bu mülakatta Hariciye Vekili Şük· 
ru Saracoğ!ıı hazır bulunmuştur. 

um.inde görünüyor. Bu itibarla, I;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;::;;;;; 
(Deftllll 5 lnGI Sayfada) ı; 

:::ı::=::. :::1 Yeni Büyük Tarihi Tefrikamız 

Tuna Boyunda 1 

!; Tor k ordu 1 a r ı /ı 
' (Yazan: M. SAMİ KARA YEL) il 

ıl BU ESERİN içiNI>ıııd BAHİSLJlRDEN BAZlLAlU: 1 

ıı lı. d il Umur Beyın 
B~l ıno&uııan Balkanlarda - AydınOV u edik Rodos, Ce-

1 ıar ve Sırplar üzerine Jıarek'Jltl - en lıans impa
' nevız deniz tııuharebeleri - Umur ııeyııı B i to· 

1 
ı:ıtoriçeaine aşkı - y tmlşllk Sultan Orbıının mpara da 

1 

rıçe Teodora'ya aıkı _.'.'. Orhan Gazilllıı BizaM S•i"~an ı· j : :::;:,Uı!. - .Papayı Türkler aleytııııe Jolkırlan 
· Elııı Salip harpleri vesaire--

! : --~1-_ı;.ıı.....,,~ 
-=-=--=--' .,...,..:.::....i ~Çok yakında son Teııral'ta T 

Askeri vaziyet 

ltaıyan tayyareleri 
bir Yunan adasını 

bombaladdar 
Atına, 28 (A.A.) - Res.mI Yunan 

tebliii: Mahalli mahdut faaliyet. Bir 
düşman mlUrezesi ateşimiz altında a
lır zayiat vermlştir. Esirler aldık. 

Ta;yyarrelerimiz muvatf~euı faali· 
7ette bulunmUJtur. 

Atına, 28 (A.A.) - Yunan aözırilail, 
~man tara.!ından mukabil taanııs 

yapılmadığını ıöylemiştır. BUtun cep
hede İla)Jranlar halen müdafaa vuj
yetinde bulunmaktadırlar. 

Atina, 28 (A.A.) - İtalyan ıayy..,.._ 

le1'i J!:i• denizinde bir Yunan adaaına 
lıöcum elıniJlerdlr, Hasar ve telefat 
7olı:tur. 

Heybelide feci 

Japonların mem
lekeU terk etme-
1 e rı bildirildi 
Şanırbay, 28 (A.A.)- ja· 
ponyanın Hanoideki kon
aoloıu, Hindi Çinide bu
lunan japonların derhal 
tabliye edilmeleri hakkın
da talimat almı§hr. Çün
kü Çin H indiıtanı ile Si
yam araeındaki aulh mü· 
zakereleriııin yakında in· 
kıtaa uğrıyacaiı :ıanne· 
dilmektedir. 

(Denmı:ıı.eıaJtll<la) 

bir deniz kazası 

Bir su 
makinist 

motörü battı 

Dün akşam saat 19,30 da Hey
beliada açıklannda feci bir deniz 
kazası olmuştur: 

Büyükadada oturan ve Palan so
kağında 7 numarada suculuk ya
p;ın aslen Nev§eltirli Yorgi oğlu 

boğuldu 
Katıcıoğluna ait cZafer. motarü 
Çubukludan su alıp Büyükadaya 
getirirken Heybeliada önünde bat
~ ve içinde bulunanlardan kap
tan Mehmetle makinist Ekrem de. 

!Devamı a bıei Sa7faü) 

OTOBÜSÇÜLERiN MÜRACAATI "' Bulgaristanı 

İstilaya ha -
zır Alman 
Kuvvetleri 
Kar fırbnalarından 
bu teşebbüs bir 
müddet geri kaldı 

Tramvaylar gibi ayak
ta yolcu taşımak 

ımüsaadesini istiyorlar 
1 Malzeme ve Benzin ;allabbitl otoblslerla 
şimdiki istiap haddinde kil' bırakmıyor 

r aka t Bulgaris
tan sivil Almanla
nn lstllbı altında 

Solya, 28 ( A.A.) -
Röyter mahabirinin bil· 
Jirdiğine göre, Çarıamba 
günü batlıyan ktıT fırtı· 
nalan, Alman kıt' altıTı-

<»evamı: ı luti ...,.lad•l 

İngUtereala Moskova 
Sellrl Ankaraya gitti 

İngilterenin Moslrova Büyük El· 
çisi Sir Stafford Gripps dün öğle
den sonra bır Sovyct tıı 'l amsı\.: 
Moslı.ovadan Yeşllköye gelmiş ve 
Ankarad:ı. bulunan İngiliz Hariciye 
Nazırı Mister Eden'e mülAlı.i olmak 
üzere dün akşamki a-le Anka· 
raya gitmi§tir. 

Sir Sta!iord Grippıı ga:ıteecilere 
bulunduğu beyanatta demiştir ki: 

•- Memleketinizde nekadar ka· 
Jacağımı bilmiyorum. Fakat dil • 
nilşte, İstanbulda birluı9 gün ka
lacağım.• ------
İtalya, İspanya

nın borç lis
tesini hazırlıyor 

DabW .barpte ıooo 
· top ve 700 

ta JJ ar e vermişler 
Londra 28 (A.A.) - Stefa:ni a

jansı, İtalyan hülrumetinin, İspan
ya muharebesi zamanında General 
Franko'ya verilen malzemenin b;r 
listesini hazırlamaktadır. İspanya.. 
nm ttalyaya borcu, U taksitle ö
denmek üzere, 61 milyon İngiliz 
lirasına baliğ olmaktadır. Listed~ 

1000 top, 100 nakil vasıtası, 700 tay
yare ve büyük miktarda diğer harp 

1 malzemesi vardır. 

(sısA AJ 
Çabalamıo kaptanı 

Bizim cenubu ıarbi Anadolu 
ıabillerinde, İtalyanların yıllar
dır fuzuli olarak ipi edegeldik -
)eri lıir ada vardır: Meis adısıM 

İııgili:tler, bu adayı 25 pıbatta 
i§ırııl ettiklerini bildirdiler. 

Dostumuz Abidin Daver, •Meis 
adasıuın rolü• ismile yazdığı bir 
tetkik makalesinde ~uyle diyor: 
•- İtalyanlar, adayı Türk top· 

raklarında elde etmeyi düşündük
leri köprübaıı mevziine iskele 
olarak kullanmak istiyorlardı. 

Bizim mahutla bu mevzuu ko
n.nşuyorduk dr. 

- Öyle amma, ıleıli, İtalyanlar 
senelerce, beyhude yere mütema
diyen iskele bazırlamışlarM Çlln· 
kü, ortada ne İtalyan gemi i, ne 
de ıemi yürütecek kaptan var_ 

•• 

son ıtlnlerde ı;chrlmlzln muhtelit 
baUarmda lşli~ otobüslere, fazla 
yolcu alındığından -dolayı Beledlye me
murlarmca kesUen cc-LBlar coğalrru.ş
br. Bilhassa Keresteciler - Eyüp hat
bnda bir çok olobüstüler gllnde bir 

Odun kömürü 
ile işleyecek 

otomobiller! 

Bir lsviçre firması 
iktisat ~ekaletine 

bir teklif yaptı 
Ankaradan bildirildiğine göre bir 

İsviçre firması iktısat Vekalctıne 
müracaatte bulunarak bugün kul. 
)anılmakta olan otomobJllere hu
susi bir cıhaz takıldığı takdirde 
otomobillerin odun kömürile işll
yebileceğini, bu suretle de mühim 
miktarda benzin tasarruf edWebi· 
Jeceğini söylemiştir. Alakadarlar 
kömürle işliyebilecek bu kabil oto
mobillerin sür'atlerinin ne olaca. 
ğ:ını ve bir mahzur olup olamıya -
cağını tetkik etmektedirler. 

ÇERÇEVE 

Jı:ac defa c:ezalandırılmıilardır. 
Belediye memurlan Bcrer fazla 

müşteri b8'ına ilıi lira ceu lı:eslllı:I._ 
rinden mezkllr hatla günde 50 lira ee
"' lı:eallen otobüsçüler de olmu~ 

(Devamı a ilMıl llqfa4&) 

Kibrit İnhisarı 
Romanyadan ka

vak getirtiyor 

inhisar idaresi bir 
eksperini Bükre

şe yolladı 
Kibrit imali içUı KHırit ve Çak. 

mak İnhisarmın elindeki mevcu& 
kavak a acı stoku • sarfiyatın fu
Ialığı sebebile - axalmıştır. 

İnhisar, Romanyadan yenideıı 
Kavak ağacı getirtmeğe karar vv. 
miş ve bu münasebetle eksperle • 
r!nden B. Servm Biikreşe yolla • 
~tır. 

R<>manyadan kAft miktarda kib
ritlik kavak ağacı getirtilebile -
cektir. 

Bir adam arıyorum!!! 
İsmail Hakkı Baltacıoi!lunmı 

(Yeni Adam) da güzel bir fık. 
rasını okuılum. O, bir adam arı
yor ve aradığı adamın vasıf· 
!arını zincirliyor. 

Ben de bir adam arıyorum; 
ve İsmail Hakkı Baltacıoğhı 
gibi, aradığun adamın vasıfla
rını zincirlentek istiyorum. 
Aradığım, şöylesine bir adam: 
Kimse ona inanmadığı vakit, 

o kendisine inanabilecek kadar 
kuvvetli olsa •. Herkes ona inan• 
dığı vakit de, kendisinden şiip
beye başlıyacak kadar :ıaah ta
nısa ... 
Na:rimıarun, bütiiıı kuzuları 

midesinde toplamak hırsında 
bir kurt olduğunu ve böyle bir 
kurtla arkadaşlığın ıntimkiln ol· 
madıpnı bilse... Demokrasya
Jara ı.ıd düşünenlerin bile aııl 
emellerini gerçekleştirmek için 
Demokrasya zaferine hizmet
ten gayri çare kalmadığını tak
dir etse... Hesapııızlığıa ölüm, 
fakat yanlış hesabın da (basil· 
badelmevt) ala bir yıkım oldıı
pnu sezse ... 

Adetlerin gide ıide bitme. 
diği, mesafelerin aka aka dur
madığı, saatlerin işliye işliye 

varmadığı bir zemin illerinde, 
insan ve kiinah ıııınsıkı tahdit 
etmiş bir üstün hüküm ve hl
kim yaşadığını duysa ... 

Boğaı.içinin mahınııı bir CÜ· 
zel, kilblkaeı lnşalann malt • 
rur bir çirkin olduğunu ~ak .. 
cak kadar zevk ... (Bir çok ap. 
tallar) tanının T!ir ifa· 
de tlebasıııı "~ oicım 

NECİP FA'.Zll. IDSAKÜREI 

göreeek kadar bilgi... so
ğan ıibl gömlek U.tüne göm
lek giyinirceslııe kire batmış 
insanlara ceva, vermemenin 
aall muerefüıi sa)ı:acak kadar 
ınalltık ... 

Ve davasını iftira ve kal
pazanlıkla kazanmaktan baş • 
lıa çare kalmayınca, nefsinin: 

- Yalan sö;rlüyorsun!!! 
Nidasını duyacak kadar ah· 

lik ... 
Bundan sonra o adama, bir 

(Radyolin) di~ macunu ile 
Mahmutpaşa) dan hazır alın• 
mış bir kat elbise yeter ••• 

NOT - (Akbaba) ııazeted 
sahibi Yusnf Ziya Ortaç'ın 
(Son Telvaf) da bana ilk ce
vabını neşrettiği tarihten ile
risi müsleslla olmak üzere, O 
güne kadar yozdığun sadece 
(Eserim etrafında) ve (Namık 
Kemalin karısı) isimli iki çer· 
revede hedefim, hakikatin de 
tam mutabıkı olarak, Ynsuf Zi-

Ortaç değildi. Tabi oldukla
rı ve bir gün hesabını verecek
leri hain maksatların emrinde 
hedefi teşkil edenlerle, o hede
fe tamamen uzak ,.e ayrı bir 
mfınada boy gösterenler ara • 
smdaki zemin farkını, şahıs 

ıahıs niyetler ve iıkıbetler belli 
olsun diye kaydediyorum. Dün 
bir mecliste mutavassıt dostla
rın delllletile Yusuf Ziya Ortaç 
ve aramda vfıki karşı laıµna 

neticesi tesbit edilen bu haki
kat, (Tasviri Efkar) u• bu sa
bahki tavzihini aydmlacaklır. 



2 - S<'N TELGRAF 

KAP ALI 
DURAKLAR 

Dıdeler r~ n! Üatü kapalı 
tramvay durak yerlerinin 
planı hazırlanmıt! Yakında 
inşaata geçilecek.mit! 

Fakat, bize kalırsa, kııın 
bilmesine turada bir ay b
dar bir ıer var. Artık, üıtü 
kapalı durak mahalli inıaaım 
önümüzdeki Sonbahara h.. 
raksalar; oldu olacak. acele
ye gelip tifirme bir ter yapıl-
ma.sa .• 

Naaıl olsa, soğuğu, ayazı, 
yağmuru yedik, nezle, ıriP u. 
ramı:Q savdık! 

ŞARAP iÇEN 

ÇOCUK 

Evvelki gün, bir meyhane
de, aarhoş olan bir baba, 4 
1aıındaki oğluna zorla fAJ'ap 
içirmiye k en, bütün 
meyhane balkı tarafuıdan 
haklı infial ve hücuma ma· 
ruz kalmıt! 

lnıafıız baba, timdi aorıru
da! 

Dört yqındaki çocuiu ,.
r ba alııtırmakta bu kadar a
cele eden baba, bir rivayete 
göre, hücum edenlere kartı 
k ndiıini fÖyle müdafaa et
miı: 

- Oğluma süt ahp içir
aem, sanki, daha az mı za. 
rarlı?. 

iŞKEMBECi 

DÜKKANI 

Şehir Mecliainde görütül
duğüne göre, birinci ıınıf 
lükı caddeler üzerinde i§· 
kembeci, kasap dükkinları 
buhmmuı doğru görühncmiı 
ve bu gibi dükkanlar, arka 
~kaklara naklettirilecekmiı. 

lflremb«i dükkanı ıçın, 
haydi, ne Ue.. Fakat. kasap 
d"'-'-~-'-- ıl ·1c· • ™GD.JaTlm, nas ı •ne•, ü-
çüncü derecedeki ..Mıaklara 
nakledebilirsiniz?. 

Bugünkü günde, etten da
ha lüks, birinci muf nıadde 
..-ar mı?. Kiloaa 80 kunql. 

SôZUMVZE 

GELDiLER 

Nihayet anlqılmıı ki, p 
.b.irde, a.sfall yollar çabuk bo
zu uyor. Bilhaua, demir te
ke .• ekli nakil vasıtaları, da
ha uzun zaman İstanbul so
ka !arından kaldınlamıyaca
ğuıa göre, bu ıehirde asfalt 
yol yapmak batadrr. 

Son Telgraf, bu bahsi bir 
kaç defa yumıf, uazarı dik
kati celbetmifti. Fakat erba
bı akıl, ilim ve fen aldırıf et
mediler. Etmediler, amma, 
timdi bizim dediğimize geli· 
yorlar. 

Yapılan uf altlan itte gö
riiyonu. Bitibı mozaik par
ke Jstanbınbm DHDae yet:İf
mez?. 

AHMET RAUF 

28ŞUBAT 1941 

cnebr· 
işçiler 

KüçükSan'atlar kanu 
nuna aykırı hareket 
edenler yakalanıyor 

6 mcı §'ttıe memurları küçi1k 
san'atlar kanununa aykırı olaralt 
gizli ı;alJ?ll ecnebi tebaalı işçiler 
hakkın da akı kOBtrollere be.şla • 
llllflanlır. 

Büyükdere civarında yapılan bir 
kontrolde, Çayırbaşı mahallesınde 
Bahçeköyü Caddesinde 82 mana • 
rada oturan İraa tebumndan Ali 
Kulo ile Elektrikçi sokağında 33 
numarada oturan Yunan tebaasın
dan Yani K.ara,.el gizli ~keıı 
) akalııııınışlardır. 

j B 

'ViLAYET cıe BELEDiYE: 

+ }~ ı Şe T17at-
l"05U Dram ve Komedi kısımlarında 

önden ıa dt.I sıra koltuJtlann !1yatları 
50 n ıw ç rtlacaktır. * 13clodlye Mak.ne Şubc\j Müdiır
.Lilğü şehrimizde mevrut but.un uaıı

zörleri k trola başlamlflu'. 

Dün ;yaptlan konlroM;t. Galatada 
Rıhtım ıranında bir ~rün bozuk 
olduiu ıı:örtL.ııil;ı ve tam.iri için allka· 
darlara emir verilm.iit.ir. * B e ."-dalarm saı mttrl cini 
bu •etı• ka ·t bir tekil<k halle~ 
kan.r ve ~ır Ayn: z..man Adala
rın gilzc1 tirilrocsi jçin de calıştl

mak1adır. Vali w Beled!)'e Relai Ilolı:
tor LQtfl ICırdar da awı Adalarda le'
kilder ;yçmıflD',• 

MAARlF, ONIVERslTE: -+ Ünherdı.t talel>elt-rmiıı munta
z.aman df'rlll~rini haı.ırlıyabilme.leri 

için lrilıüphaıM'lenn akşam 20.30 a ka
dar açık kalmaları tıemln edilm.iştir. 
Bundan başka bu ıtibı yerler Pazarlan 
da açık buluııduru lacJoktır. 

+ Univeraite R~ktörti B. Cemil Bll
ıel dQ.n eaıet.t.-cılf're bey.-naU.a bulu
narak faldr lalrbeleriıı. vauyeUerinin 
Rdı:lörlilkce -.ıı bır şekilde tetkik 
olunduğunu ve her talebenin içllmal 
vaziyetin! ltil>lı. içın ı..Jebcler IU'UID

da bir azıı:et ~•acağnu söyl.em.1-. 

TiCARET cıe SANAYi: -
+ Bankasmm Iııtazıbul 6tıbeol 

114.lldllr ekliı M<cll, eski vazitesi olaD 
Umwnl J4:ı..JUr Muavınliol e iade edil
m4tir. Mec:ldln yerme muavinlerd.en 
HaJisln tay tarar~. 

+ Dün Mı:ılı:avn '"' KAjU İll>alAt-

erilmiş 

tl ıer 
Beıaüz wbın içı.adıtyi'l. Fakat, 

bu sefer, 1'14 harbinden daha ev• 
veı. ha. ua.lar n•e~ei Hş • 
tan.ı.. 

Muhtelif Anupa gaaete u 
meeauıelerr. Fransa o y.ıkılcl, 

Belçika nodea teslim ıla, gibi 
tiirlü i.simler altında, lıir takım 

yaıı serileri n diyorlar. Bun
larda• lHP kwuı, iti ~ .Wlmui 
caiz şahsiyetlerin kaleminden. çı
kıyor. 

Bizim petelerden lısılan a. 
bu çeŞitıi het,rattan bir kısmını 
dilimize ~c 'rip tefrika ed'iyvrlar.. 

Bugü&W harbin içyiizüııü, ha
kiki sebep ve seyir şatrtlarını or- 1 

taya lı.o,yınak iddiasuıda bulwwı. 
bu ·azıların, tamamen sıhhatli ve 
sahih olduğuna, ben inananlardan 
de Uiw. Çilnkii. lıeu.üs hela per. 
dC<i kapanını değ 

Belçika kralının, 
ıl ve Dt'de t i e i"' tıe dair, 

bir gazetede bir tefrika çıkı19r. 

G~ ·· bu tefrika bir ser
levhası gözüme ili ti. Şöyle ii
yocdu: 

«Bclçilta Kralı vatan bini •~ 
ğildir. Teslim elmakla, vatan:ma 
loiame t etini tİ.l' .• 

n.. serlevhayı çok şayam hay
ret bulftnı. Bizim bugünkü. '"' 
riiş ve ölçiilerinıize eörıt, onlu 
teslim etmrk, düsmanla ~arpışnıa
yı kabul etmemek vaJann hiznıet 

dir!. 
Bııı:ünkü harbi.a i~yiirii, fada· 

nın hltarmndan anuk (Git wnra, 
h f'' 'k n 'le anlıışt
Jaralctır. Şimdiden, böyle hüküm
ler çıkartan yaZJI ra udi sütun
larım a yer venuek. hihneın, 

.. d eaye Jaıd d • el r!. 
REŞAT FEYzl 

Kuleli lisesine alına
cak talebeler 

Kuleli Lisesine yeni talebe kaydi 
yapılaeaktn-. Bunun için 7 martta 
bir imtihan açılmıştır. İmtihana 
~ek için şimdiden müracaat lA
:rnndır. İm!'han Kull'li Askeri Li
sesinde ve mezkıi.ı: günde saat 9 da 
icra oluruıcaktır. 

F 

Günün meselesi; i G e n ç 1 i k 
Yeni tip ekme .. e I bayramı 

rı ~aşlan yor! !~:~:!et;:t~a7ç:: 
On beş giin sonra ekmek f ita
l arı on üç kuruşa i e ek 
Dün Fıatları Mürakabe Komis. 

yollJJ. et ve ekmek fiatlarını tetkik 
etmiştir. 

Komisyon, Jl"'ni tip elı:mek u -
mınun beher çuvalı için 9'!8 kuruş 
fiat tesbit emişir. Eskiden bir çuval 
ekmeklik unun fiatı 1070 kuruştu. 
Yeni fiat eskisinden 92 kurıış ek
siktir. 

Belediye tktısat Müdürlüğü ek
mek narhını bu yeni fiat üzerin • 
de bugun. tesbit edecektır. Yapı
lan hesaplara giire. yarından ıti -
barcn ekmek nıırhı 15 gün müddet
le 13 !ruruş 30 para oiaca!t!ır. On 
bes gün sonra run-h n ı.dt!n tesbit 
edildiği zaman ekın ifuı 30 para 
dah'1 ucuzla abilcceği ve 1:3 kuru
şa tahmin edilmektl!dir. 
Çünkıi eski tip ımun bir çuvalın.. 
dan 94 kmclt l;lkartldığı halde 
yeni tip unun bir çuvalından 98 

Kaptan ve çarkçılaruı teı:fli için 
nisan a.şındıı OrtJköy Deniz Tlca.. 
mt mektebınde bir ımt:ihıuı acıla
<n!lı:tır Evvelce yapılan fintihanda 
muvaffak. olluıu nlıır da bu im. 
tihana girebileceklerdir. 

Münakalit Vekiıletlnden gelecek 
mütehassıs bir heyet de imtihanda 
hazır ufonacnktır. Şimdiden ka
yıtlara baslanmı.ştır. 

ekmek çıkanlabileceği ve bir çuval 
undan bugü nalın.makta olan 146 
kuruş buğday koruma vergisinin 
bir liraya indirileceği umulmakta, 
bu takdirıh! de ekmek flatında ,e;
ni baştan 30 para tenzilat yapıl -
nıası mümkün görülmektedir. 

ET NARHI 
Flat Mürakabe Komisyonu. dftn 

et fiatlarını da tetkik etın~. hay • 
van borsası komiserinin izahatını 
d.inlem4t-r. Son günlerde liatlarda 
bir tahavvül olmadığı hakkındaki 
bu ızal :ıt iızcrine, bug-,mkü narhın 
15 gün daha mubeber elması ka • 
rarlaştırılmıştır. 

Ko1D!Sv:on pazartesi günü kuzu 
eti btlarını. tesbit ed ktir. Kıızu. 
mulr lif mtlerde 80 ku~la 120 
kuruş- arasında satılmnktadır. Ko • 
misyon, kuzu fia.tlarırula bir mik
dar tenzilat yapacaktıı:. 

Müptclu olduğu haııtalı.lttan k:ur
tulamıyarak iki gün evv ~ genç 
yaşta ölen İstanbu Olnnan Mü -
dürü B. Fcvzı Babanın yerıne Bo. 
lu Orman Müdürünün tayin olu
nacağı haber alınmıştır. Diger ta -
raftan kıymetli bir. onnıınc~ olan 
B. Fevzi Babanın ölümü tekmil 
meslekı:laşllırı derin bir teessüre 
d~ürmüştür. 

r . . ' -cADLIYEve POLiS .u:...J-

ems hem güçlü işık genç; 
1 
KlZI 

.. nca 

çalışmalara başlandı 
19 ınayı:; gençlik bayramının 

programı şimdiden Maarif VekA -
!eti tarafından hazırl.annuş ve bü
tün mekteplere bilılirilmiştir. Bu 
yılki jimnart;.k ~enliklein~ im • 
!ar 14 ve erkekler de 15 hareket 
yapacaklardır. 

Mekteplerdeki beden teriıiyeai 

h<Jcaları şimdiden talebelere bu 
hareket!~ öğretmeie başlıyacak. 
!ardır. Maarif Vekili, alfilı:ad Iara 
yaptığı bir tamimde, bu seneki 
bayramın lıtt senekinden daha bü
yük ve muvaffakıyetle yapılmım. 
için ciddi çalışmalara başlanma -
sını bildir~tır. 

S r o kadı 1 
Refet kızı Remz. ve ı.nninde bir 

kadın saı:!ıoş bir ha de İstiklfil cad
desinde 11 numaralı turşuı:ıı dük
kaııına gtrı:ıuş ve alış veriş edti eıı. 
hiç vokbn ükkan sahihine ve 
düklı:5nda bulwıanlara sarkuıiılı.k 

etmeg~ ve takılma a başlamıştır. 
Rezaiet çıkaran Rcmzıye yakala • 
narali: Adliyeye v rilmiştir. 

Talebeler 
trainvaylar 

ıçın hususi 
işletilecek 

Tramvay İdaresi bah ve akşı:ın 
mektep saatier'.ııde hamsi tram -
va lıır işleteı:clrtir Bilhıissa f.azla 
mektebin bulunduğu Ortaköy ile 
Beşiktaş arasından öprüye ve !s
tanhul taraf na hususi arabalar 
kaiaırılacaktır. Aynca Karaköyde 
Tünelin arka sokağında makastan 
ak§amları ı · natlerinde Beyoğ -
hına bir iki boş tramvıoy kaldırıl.
lacak ve böylclıklc İstanbuldım 
dolu gelen tramvaylara binemiyen 
yolculara kolaylık gösterilecektir. 

u yılki zeytla t• 
tınuumR ç bol 

~lır ~~~ .. ~ k~;ı":'uı:'~ jkevıerlaln se 
!b.tiyacımlLl \em.ın meo.elesi .eörüıül- 1 il Q i ar Dün Adliyede bir hAdise. OinıU§ 

cilr'etkar bir genç, kendisinden 
yüz çevinç muhakemede aleyhinde 
bulunan sevgilisini dövmeğe kal -
kışmıştır. Vak'a şudur: 

daki muhalızlarile birlikte mah -
kcmeden dışarı çıkar ·en hemen 
önü sıra dışarı çıkmakta olan genç 
kızın arkasından tutup kendine 
doğru sür'atle çelan.iş ve: 

Bu seneki zeytin mahsulümüz 
çok iyidir. Allıkadarl.u zeytin ı. 
tlhsalini arttırmak için y..,.. ted • 

birler almağa karar venn.işierdir. 

Gemlik mıntakasmda şimdiden 
mütehassıalar tarabndaıı. tetkilı: -
ler yapılmaktadır. Yeniden zrry -
tinükler vücude getirilecek ve uy

tin istihsalatı.mız Umumi Harpten 
evvelki vaziyetine yükaeltilecelı: -

muş ve yenı ıdare heyeti ı;eçilm.if1:ir . 

+ DQn februnlzden muhtelif men-
leketlcTe ~o bin lint ihracat mua-
melesi ka.! tir. Bu mallar 111e-

7&Jl1Dda ~Utereye tiftik. Almarıya,-a 
bıtwı. ltLOJı<»Iavyaya lı.u.s;ıe, Yu.nanJs
tana bıt.i:k eondcrilm.liUr. 

MUT FERRlK: 

+ Sam ırada Bad lı:Oyllnde 
oturan Yorglnın kaçak 1&nıp una1 etU
At ihbar ed.!diğinden Gwru1lk in-
h.ioar lan Yorı;ının ..,,,_ ,.ap-
tıklan b!J' . da •ır laP lı:açalı: 
IBJ'llP, meydana çıkarDU$lardır. 

Şaraplar muaadoer edilmiş, suçlu 
Adliyeye teslim edilm.işUr. * Wın.oınma Bulgarıslandan ev
vellti gün ı•len, Al! bpl;m idaresin.
delti Ş.hıtn molörunde Gllmriik me
murları ~ ,1'9Pıhtn. ıkı bir a
rqtınna neı-de l\Drlrilı;ten kaÇ> 
rı1ma.1ı: ~ makara, )'Wı ipütı ve 
bu ıı:ilıi bir çok a bulWU11U1lur • .Mo
törü.n kaptaw. 7ak11a0c.ırak Ad.liyeye 
te.lim edil.ıniJtir. • 

+ DilD Avrupa ~ı. şehri-

- 10 l"olca;1ah .~. -
IO - M )'q.uıda ıı:ençierdeo aıinldrı:p 
o1an lı:afile buradan FDistine eidenlt 
oradaki Pl>loD,7a LelJ'oııuna lltihalı: o
deceklerdlr. 

P'at1lı Halkevinln bu menim için 
hazutıdı!'!l aokak kDşularmdan iltinciai 
2 Man Pa:r.ar günü 11811.t ıu da ev ö
nünden ba~lamak üzere 4 kilomeı..tlllr 
bir saha Qzerinde. yapılacaktır. Bu ko

JUDUD birinci, ikinci ve üçüncülerine 
k.ıymeW be<IJ;ycler verılcccid:ir. Koşu

laoa girmek fst:i7ımler her iUl1 k:ayJi 
olunrnal:ı:ıdırlar 

Sanycr H lkev !ldC'!l: 4000 metre 
mesafe![ KO'§u, 2 Mlırt Pazar günü sa

at ı t de il ıtlredlw:nu a
ra!iında 4000 me re1ık bir K - Koşusu 

yapılacak ır. Bırincı, ıklncı ve- üçüncü 
celenl re m .. t verfl r lto.şu

ya iş:lirak cdtteklrrın •ayni gunde saat 
(9) lltevlrulo 'uız.ır bİdlınmiları. 

--<> 

Yen· bir har"ta 
Maarif VeJtat tı, okullarunızda 

anavatan coğrafyası tedri•atı için 
1,800,000 mikyasında büyük bir 
hari a bastırmıştır. 

Devlet matbaasında basılan bu 
harita bezsiz ve bezli olarak iki 
~'!tir. Maarif Vekaleti bütün 
mektep!ere haritayı tavsıyı!' etmiş
tir. 

17 yaşlannda bulunan Melek 
isminde bir kızla Nıhat Özöz adın
da bir genç bir nişan ınerasiııımde 
tanı.şıırak .evişınış1er ve bır müd
det gizlı izli mektuplaşmışlardır. 

Nihat Meleğe ızdivaç vadinde bulun. 
.ııuı.ş nihay.et bir gün de genç kızın 
arzusu hıl~fına kaçırmış, teyzesi
nin eı·inc götürmü~tür. Orada bü
tfuı ısrarına rağmen kızı bırakma. 
mı !ardır. 
N·hayc~vaki şikayet üıcrill<! iki 

sevda zede <le yakalanmışlar ve Ni
badın Meleğe •ir fenalık yapama
dığı fakat cşcl\\•ct hi .,le bit genç 
kızı yaruuda alakoy.duğu.> anlaşıla
rak bu suçla Asliye 8 inci cezaya 
verilmiştir. 

l3lr müddettenberi devam eden 
bu muhakeme nihayet dün netice
lendirilıniş ve mevkuf bulunan suç. 
lu NUıat E'.ızöztin 4 ay mahpusiye
tine karar verilmiştir. 

Tevltit edllinia olmı. suçlu. yanın-

- Seni kaltak seni!. Nihayet bu 
oyunu da oynadı ha... B n sana göe
tereceğlm daluı.. .. 
Dıycrek bir elini boynuna sarıp 

bir ellle de, korkudan. iki kat olmuş 
olan genç kızın başına yumrukla 
vurmajta başlamıştır. 

Bir taraflan Mel gın, diğer taraf. 
tan anne Servetin bastıkları fer
yat kordoru altüst etmış ve muha
fızforın rniidalıales; kız güç beli 
kurtarıfmıştır. 

Hadiseye derhal el lroyan Ad -
liye polisi Sadettin, dayak yiyen ve 
baygınlıklar geçiren genç kızı der
hal Adli"e d'lkkıruna götürmüş ve 
Müddciumumilikte <ikayeti tesbit 
edilmiştir. Dün geç valdt cürmü • 
meşhut. Miiddeiumuınillğine veri
len evcak bugün cürmümeşhut 
mahkemesine verilecek ve muha· 
keme dıırlıal neti.cıele.ndirilerek hem 
suçlu hem giiçlü genç mahkUın e
dilecektir. 

tir, • 

Tür çele irile
c!!k iSllnler 

Dahiliye. Vekiletı biitun vilyııet. 
leı:e bıc tebliğ yapmış. kasab•,Jtöy, 
mahalk ve yol ısimlerinin tetkik 
edilerek bu isimi rin tiirkÇl!leşti -
rilmesini bildirm~tir. Her vili -

yette bırer komisyon kunılioca.k voe 
bu işle meşgul olacaktır. İsimler 
ayrı aY.n !etkili: edilecektir. 

--o---

Körler orkestrası İs
tanbul mekteplerinde 

konserler verecek 
Körler Ot'l!ı!strası, Bursadıı ver

diği konsemrde büyük muvaffa -
k:iyetler kazanınıştır. Orlıestra bun. 
dan sonra şehrimizdlf' mektepleri 
dolaşacak ve muayyen günlerde 
talebelere konserler ~lrtir. 

Son Telgrafın Edebi T etrikası : 42 

1 

erkekle nikAnsız yaşıyan bir ka • 1 
clmın kızı elduğu için, eemi:;.-et ken· 

kek, yüzüne bakılacak kimse yok.. 
Bu sırada gözü Afifeye ilişince: 

- Sözümü geri aldım dedi, kar
şı.da Afifi! var. 

Köyde herkes senin Afife ile sözlil 
olduğunu, evlı.neceğinizi söylüyor. 

- Acelem yok. Henüz yirmi ııl4 
yaşındayım. 

- Hayır gelmıyorumn. 

Aynldıiar, Halis Adem Cemalle
re doğru yürürken düşünüyordu, 
Şefiğin esrarengiz halini düşünü. 
yoı-du: 1 L L O R. K Ö S K ~:!e~~i~,:::~ o-

l 
n:ı.n omuzun~ yükletmekte tered -
dut bile etmiyorllll'dı. 

BÜYÜK AŞK ROMANI İ.şJ:c Şefik onunlıı evlenmekten 
l)ekııuyor, ltorlı:uyordu. 

SELAMI 
Biçare Leman Afifenm lı:albin. I 

d geçenleri bib-e çok daha fazlıı 
uz urdu. Hayatının en me'ut ça
ğında, kanı kaynar, canı oynar -
keıı kaygusuz bir dimağ ile ha -
y eşiğine ayak basarken, anne-
sin 'l ,tirafları ile Şefiğin sözünü 
g .ılMa •• genç kızın en mukad
dc. JJygu'Jn"lı, en giizel havai • 

lcr.ııı S!.IP supurmü.ştu. Korkunç 
bır ır ır dan onra nasıl yerlerde 
a ku"'ttikleri, dallar, yaprak -
laı· .uiiklenirse, onun da her ya

nında her şeyı devrilmiş, kopmuş, 
ÇCJ< uştü. Gözlerinin ferı, yüzüne 
hayat Lfadesı r n gözlerinın nuru 
torun~tU. Ancak hayatın çirkin-

iZZET 
l:ilderinı, • · ııltlerıru go yortiL 
Onu tattı bir gütümwyiş~ karşı -
!ayan hayatın yalm~ ri,.._....., ah
laksızlığını farkediyordıı.. İyilik, 
hmnü .niyet, vaKi, yemin her şey, 
ber ~'1 ya.landı. 

Zehra harum nelı:ad&r dar kafalı, 
nekadar merhametsix, Deltadar Jı:ö.. 

tii olursa olsun, cemfyrt ona hür
ınetkiirdı. Ceına! · e Leman ne 
kadar ıyi yıireldi, neltadar dtiru.t 
olurlarsa olsunlar, ellerinde nikah 
kağıdı bulunmadığı için makbul 
insanlar değillerdi. 

Ya lı: ndi&i.? .. Kendisi namuslu, 
afif,, durust, lelrnsız. bir ku. değil -
miydi? .. ~'akat ne aiurııa olsun, bır , 

llu haksızlılt genı; kızı iIJyan et
tirlyo , dün: ad:ın; cemıyetten 

ııtiret ediyordu v:e o da Aleme km 
bağlt,Y.Ql'du. Bu baleti ruhiye doğu
IUDdalıl neş'eyi, mücadele arzula. 
nn.ı;. ınaceva sevgısıni k~ılaro.ış

tı. Cemiyetin Qna yaptığını o da 
aynen cemiyete iade edecekti. Ona 
bakaı:et etmişler, onu hakir gör -
ınii !erdi o da hakaret edecek, ha
kır görecekti ... Elinin allına dü
şecek ilk aşktan bütün intikamını 
alacaktı. 
Bunları düsünürken, kar'!lda du

ran Halis Ademle Şef! bakıyordu. 
Halis Adem: 

- Şu Pertev Dayıya şaşıvonım 
diyordu, elinde kalem r:ıstg<!le köy. 
!ünün l'CSmlni yapmaktan re zevk 
duyuyor? .. Burada ne kadın, ne er-1 

Şefik Afileyi çoktan giirmüştü; 
fakat belli etmedı: 

- Ya dedi, sahi mi?. 
- Baksana .•. 
- Pa . Sahi burada imiş. 
- K.ıllıın çarpıyor mu?. Haydi 

gel gıdelını. 
- Vazgeç ... 
Hal.ıs Adem gülümSİ)[Crek yan 

gözle arkadaşına baktı: 
- Haydı haydi, gitmek için can 

ab.yorsun... Eger benim beraber 
gelmeıncıni istiyorsan ben gelmem. 
Şcfık kızardı: 

- Saçmalama ... Canım kur yap
mak istemıyor. 

- Vay'. Aranız açıldı mı?. 
-Bıraz. 

- ı\ş_ıklar arasında böyle şeyler 
olur ... 

- Bir Ren. ben Afifeye işı..k 
deği'lm .. R'.ca eder.m Halis bir dıe 
bu sözıi ~ıkarma. 

- Bu soru çıkaran ben değilim. 

- Sen geçen senedenberi çok de
ğiştin. Geçen sene bir gencin eo 
bü~ük saadeti kendine bir kız bul
mak, sevmek ve evlenmekür di.. 
yordun. 

- Bunu gene söylüyorum, an -
calt bu kız Afife değil ve olamaz 
da ... 

- Amma bugün de Afife inadına 
güzel.. Benzi biraz solmuş fakat 
bu solukllık ona daha yakışmış. .. 

- Olabilır, fakat öyle güzel kız
lar vardır ki, onlarla evlenilmez, 
onlarla evlenmek caiz değildir. 

- Bu onunla kur yapıp gönül 
eğlendirme e marn değil.. İster

sen Dayıya da sor, o da benim fik
rimde ... Bak, kalemi kağıdı cebine 
soktu. onların yanına gidiyoı:. .. 
Müsaade edersen ben de gideoe
ğim ? .. 

Şefik arkasını döndii: 
- Güle giile dedi. 
- Sen gelmiyorsun demek? 

•Bu ııe demek? Acaba ne oldu? 
Daha on beş gün evvel çifte kum
rular gibi beraberdiler, adeta ni
şanlanmtŞ; gibıydiler. Zekiler için 
varsa yoksa Serzadelerdi.; Dedı:en 

birdenbire soldan geri... İki aile
nin arası açıldı. Ateşli Şefik buz 
kesildi, Afife ile evlenmeği aklın

dan bıle geçirmediğini iddia edi • 
yor ... Olur şey, olacak ff!Y değil 

bu... Her halde işin içinde bir if 
var ... Sakın Afifenin bir lekesi ol
masın? .. Acaba Zekiler bunu mu 
haber aldılar? Her halde ben illıc 

gündenberi Cemal.ren şüpheliyinı. 

a<?ayip. esrarengiz halli bir adam 
o. Her halde vicdaneıı muztnarıp, 
vicdan azabı çckiyoı:, işlediği bü
yuk bir günahın yükü altında ezi· 
liyor Her hnltie Zeltilerle ahbap
lı · n.ı9ılY$1 v•meleri boş değil. 

C&rıa. VK) 

• 
L • 

İki namlı ika 
Yaı:aa: Alnnet Şükrü ES · A. 

Mihver devletlcriırin ada e 
bulunan ikı lid<.-r tarafı11d3" ııut 
günler içinde ıki nutuk ,o•1 \ 

ıua 
Gerek Mu<olini ve gerr eti · 

btr rı ler ,tarafından . oylm~o ıi b'·. 
nuhlk da lideri in nıill<~ •nıu, 
loir nn-i loesap v .•nelen çet 
;,etindedir . .\'lasolıni, son ft hu 
leria !elıeplcrini a. tm '' '&it 
ler de harbin uzayıp git t mat 
hepleri üzerinde durarak. bU fil 
tat, kat'i netice ·,. yakıa ul ay 

an bi.Hıiıaiştir. eıul 

MuS!'olini'"nın ""lTZferi, dal~ tiye 
de aczin ifadcsiydı. Ve ! • ıl 
lerleriyle, İtal~an don r.' ıin d 
neden kendilerine nr'I 
yi başaramadıl.l arnı 'zulı 

ilrld bir le-•~ 1 

şist lid.,.i ltnlyanıu lıazrdı 
lanol haı:b g 

de k.ıldığuu su 

ya:µ ta.lı ti t • 
kında lllun rakamlar \'1'rer 
mıştir li: 

- BÜ rak 

llolt:tcı:terkt-n b Y 
....,.•u1 a u urlnr•n dı tını 
harbe tar. !ta oldıı.l.la.-ını so 
m k.le !aışist parti.sini bir itJı! 
dan kurtarmak istemi~tiı'. , tol 
dur ki ı• un harbinin a kt 
tanı[ından iTerı sunılen nınb 
iare rağmen fa i!t partisi ta 
dan açıldı 'h çok defa Ö) le 
tir. Ha Bad glio'mı '""''' -
par![ ile askerler arasınd.ı in 
tada pkan · ti a atrc.ı::ı~ 

111u .. 1nı, İtalyan eflı:irı ..,._._:::ı 
,_ tem t verirlı:en, 

Pa.riaaÇ ve tliğtt fa • t e~~· ...,... 
,.,.ptığı ıibi, mes'uliyırti te 
ltcrleTe y' iste · 

Mıı:ıolini, harbin italya al Jf!ll 
ne inki§3f rlmelı.te olduğmnı bi 
aı itirai etmiştir. Fakat lnı itli' 
lı:endiııi için bir meziyet ol• 
bydetmil e teşebbüs etmes 
tir. 

Fıışiııt liderinin .özleri gosl o 
yor ki artılı: İta!ya, butün ÜJ11' la 
Almanyanın zaferine bağla 

Daha büyük alib uyıııı 0 

Hitlerip nutkuna gelince; nıııl 
deri, SÖLlcrinlıı buyük blc kıJl~•I 
bermutat, Versay sullıunun • 
sı.dıklarınıo tahsls etıni tir. 0 

ltlındıu fü w:zi lıareketi, ,; crıı 
sulluı.ıııın haluzlı!;hrına ka ı 

.re~ksiyon §"klinde ba laı 
hi rd<.fa parti kurnlduktıuı SO 

da bu &ıı.kild nya mevlw.aı ıı•1 ır 
sızlılı.lar üzerinde beı.le.ıuıııf 
Versay'uı zi.rcirlcrindeıı lı:ur~ııl 
mak noktasında bü.ü.ıı diw) 

1 

sempatisi Almanya ile berabt~ 
Fakat Almanya çnktar. b b • 

le. v ur. 1 
tikUıl bııkkıtı.l J.ukü ...._ bit 
1inı. ıüplıesia,. V U"8y • ~ 
daha az Wıksıa dağilılir. 

Nazi lid ... i, İta! "'n.ın ıJ 1 
wli.iııdaa cde.rken, 1 
dil§ıaan lwvvetlı:riııi tutup. ~ 
aiııe çek '•iai ıö !emekle, I"' 1 

1.iııi.'yi teselli eUııe.k istenılıjlir· 
Bitler, i.lkbalıariıdı:i nkeri ti 

• luık da iter luıaci bt. 11 
aıiacle b Jal\TB Y;"1'8YK~ tİ 
söyı-kt ... lııaçılllllllfld. • 
İaeilt-, Jı:ı.ta üerinde au_..., 'I 
riıUine, ~da .,.v• 
şacainu iıildism.ittir. Bitler, I 
iı yüan ayıu ııödai -. .,.ık 
tlııııla -:rt-ıitli.. 

l'akat yakuı idikhld .. ı.; ~ 
ütıa - pflı ..... ,....,. ~ 
ak lıalıMl.miftir: Alııuıııya 1 

J 

ıUaltı maluıreı..iae büyük ,ıı..,. 
mi.yet atfetti.ti ıuılaşılmaı..ta~'./ 

:Eğer Almanya, kıgiltenyt J 
ruz denizat~ muharebesi) le ti' t.• 
lup edebileceğine inaıuyor.<ll• -' 
man kumandanlıwını.a 1917 s< ~ 
sin Hiııtlmılııırı, Luden.ıarf /ı 
diğer A bmanianları jl 
yanıldıkları eör ektir. Del> 
tı · caret cem.ileri.ae karş.ı ınil ılf 
bir harp vlll>ltasulır. Fakat ını:l nl 
ler, lıa si.liha kazşı Jıonınn•' J 
usulle.ini bulınu. lar ve tckc•":,.ıı 
ettirmişlerdir. Ve Aınerik~J 
ysdımiyle, 1917 senesinde "' ıJI 
gibi, bu defa da hu varla) ı • (f 

malan heklA!n · . Fakat ~ı_n••~ 
nıa yalnı:ı drnizıılh gemısın~ del 
nat etmediği 1 itler'in söıter111"" 

< J'd • dt' de anlaşılıyor. Nazı ı rrı 

tir ki: 
_ ıtu .. vetl riai:ıi .. lçebil•' 

mi~ zaman U,krar geliyor· n• 
Bu kuvveiler u~rede '" ~ 

. "'' u ölçülecektir? e lıerkc•ın . ,. 
ğu sual budur. Ve Hıtl tıf ,ıP' 
bu suale cevap Yermesi de b 
nemezdl 



ecef n 

rıll 

. '1ı11; ., 
,,# 

67 

r -'-ı* ROID•hlar, ,ınubarip 
L.a. d ....,eli ve 
oldukJarı b ar J 
. • daınJarııU§• ınp&· 

aıyaaı ~ )la~etlendir-
ra~rluaJU .onu nereye va

mıY~ oaeçbul itlant air· 
ra~ . 
me.zMr1D*• 

:rfkadakl vas17etf~ bir u evvel 

f
. -->i}c--.ıı.ıclir. Mevcut İtal-taa ıye cıa ~ 
ı.. .. 9 vederi daha nerelerde ba

ya• ...... 
Junuyursa artık onların da ınu • 
ka•emetinc nihayet vererek Af
rika harbini filea bitirmif olmak 
İngiliz tanıfıDIA hesabı a daha 
uygun gelecek göriiniiyor. 
inıliz ask«.>.ri mbtclıassıslonrun 

yazılanndan anlıışıldıt'lnn göre bu 
harp te inıdi)e kadu birçok şey
ler öğretıni§tir. '&fesela italyu 
ordusunun biçe snyhr gibi olma
dığı. İtalyna crkfınıharbiyesinin 
de çok iyi hcsııpla hareket eltiti 
kabul edili~or. Habeşi!ıtan harbi 
sırasında bu crkiimharbiscnin iyi 
iş ,ördüğünii İngiliz mütehassıs
lan bu seferki harpte de bu 
gö:.terdi •ini tekrar ediyorlar. 

J."akııt nutmaınalı ki Hnbc§istn• 
seferinde İtalyan kuvvetlerile Ha
beş ku\•vetlcri arasında hiç bir 
nıüsavat yokhL O harbi idare et
miş olan Debonolarm, Badoglio -
ların bir istedikleri iki olmu~ordu. 
Her \RSıtayı kendilerine bol bol 
temin etmiş olduklnrını )azdıkla
rı hatıratta anlatmakla bitiremi -

yorlııı·. t~unwıla beraber şimdiki 
Afrika harbi bei altı ı;cnc ev,•elJd 
gibi Olmamıştır. Netice kaç ydır 
İtalya için hep menfi oldu. llabo
şistan zaferindeki neş't."'llİn yerl
ııe şimdi baştakilerin birbirini ka
~nhatli görmeleri geldi. İngiliz 
askeri muharrirleri için İtalyan 
a kerinin lehinde kaydedilen nok
talar da vardır: Aza kanaat eden, 
yiyeceğinde, lçc('~ğinde kanaat -
kıir olan bir asker. Bununla bera· 
her eski Romaya mirasçı olmak 
arhl bugünün işi olmaktan çık -
mıştır. Eski Roına imparntorluğu 
o zaman devrini ynşaın~. bitirmiş, 
istendiği anda istenen §CY olmak 
elde deill 

_c-· ::J_ 
Kadınlar için ...,.._ 

Hayret 
bir 

edil 
iş 1 

ell 

Yeni hiT marilet imi,, ..,._ 
iti.. Çok yadılı, gidilı, ,... 
Jem•, dinletemedik. Niha
y«, Martın onundan itiba
ren, latanbul tramvaylarında 
iiCTelleT Jeii iyor. Kıt'a farkı 
kalkacak. Birinci mevki il• 
~;yahal 1, ikinci mevki ile ıe
yahat 5 kuru§ olacak. Nere ye 

giderseniz, gidiniz bu paTayı 
verecekainiz. 

Tramvay ldarmıi ba iste 
mavallall olmak için çok ~a
lıffı. Nihayet alakadm vekii- · 
let te kabul ve tasdik etti. Na· 
nl kabul ediUli?. Hala anla
m'§ değiliz. 

Tramvay ldme.C bu iri .}ra· 

parkaı, lalanbul hal;~ına, aş. 

la esbabı mucibe ortaya koy
mamıştu. Bizim büdiğ;miz. §U 

ki, yapılan bu İ§, yeni bir ta
rile değil, uılahat değil, yeni-

lik değil, halka kolaylıJ: değü 
hiç bir §eY değildir. Sadece, 
hayatın §U pahalı zamanın-

da tramvay ücretlerine miit· 
hif bir zamdır. 

Eğer, buna, e:1m firltet yap. 
ıaydı, lnyamcileri kopara· 
dık.. Ya, fimdi, ne yapalım, 
küıH! dert yanalun'l. 

BURHAN CEVAT 

v g rolan 
Diba et yanı 

edlllyer ı 
Son bavagazi kazalll"l dolayıstle 

Belediyenin tebligatı üz.erine Dol

mabahçe Havagazi Şirketi Gala -
ta.saray ve Tar1aba91 cıvanndaki 

havagazı borulannı nihayet mua-

ÇOCUkl ara neler yeneye başlıyabilmiştir. 
Bunlardan eskimiş olanlannı de

söylememeli ? fiştinneğe baflamıştır. Boru fer -
Kuyuda lroc:ıman bir canavar şiyatı eskiden yapılmış olan diğer 

var, sakın yaklaşma, !!eni yer!. mıntakalar da ayni şekilde mua-
Halbuki çocuğun mtnıkı korku- j yene edilecektir. 

dıın dnha kuvvetli olduğu için, ço- -------------
cuk akaşama varmadan, canavan 
görmek için, mutlaka kuyudan 
aarka.ralt ıçeriye bakacaktır. 

Bır fenaJ.ıg .. çocuğa ifşa etmek, 
ona bu icnaliğ yapmak fikrini 
tcl}Jn et.me.k olur. . 

D •• ha bunun gibi bir çok ırı:1IBal
ler gooıcrtlebilir. Çocuga ~ı~me
diği khtü şeyleri öğretmek ıyı de-

ğildir. 

Ci din sıhhati 
Evvelıı cildin temiillrı Iii.wnl Hatır

alymız ki, c:lld iki tabakadan milU: 
,ckkllcıır. Bı.rı 0:.-t, yani sathi ıuımıı, di
len ıUt Jrnımı. Vucudü lıcrtıOn ta
nıa.miylc yı.k11mak ınumkun değilse, 
sabah, akşam, IJoynu, yuz.ll yıkamalı
dır. Hele elit ı ı ı~ sık ,.!kamalı. Ya
kar 1;"ibl ohuı sırtıunla :ı kullıırımııma
lı. ,Eğer 1\n:iımız sabuna tahammül 
etinıyorsa, vazcliıı Jyıdir. 

70 dereccilk kolonya ile kıın eev&
ıaııınm istıknmetine dugru fribi.yon 
yapınız. 

Cild, gür.ellik kremler il değil, 
cDoktorc:ı> muhafaza edıli . Ar enik
li pudrıılarn dutkat eLmclı. B zı yUz 
boyalarının ınuhtc\ .ı,yatu d kurşun, 
dudak nıiJanndn kıb .w cı-.; a varciır. 
Bwılar cildin taraY tine zarar verir. 
Haberiniz olıiun. 

c ' • 

Bir İneili mecmuası, şimdi İn
gil~de yeni bir hastalığın çıklı
ğmdan bahsediyoı·. İngilızler bu 
ha talığa Kovenlri has1.alıgı ismiru 
venn~ler. Neden? Malum değili 
Herhalde bu Ingllız sanayi şehrinin 
pddetle boınhm'dıman edilmiş ol
mıısının b hatlı-ası olsa gerek. 

Bu h::ısbhk enız tutması eil>i 
bir şeymiş şiddct.lı bnş nğnlan 
ve umumi zayıflık ile tezııhur edı
yonm ş. Alarm dudlıkl~ri cnlmıya 
ba:;l aıgı :r.nmaıı, bu ha to ığuı şld
de~i azamı derecesini bulu)ormuş. 

Ingili.7. Mtıcınuası, bu hasUılıgı 
c!lmlci asabi,ye71 tamamiyle tahrip 
edecek kadar tehllkelı bulmakta
dır. Fakal İngiliz do:Ctorlannm u
sıl şaştıgı şey, hasUıh~ın snrt ol
masıdır. Slmd bu hastalık hak
kında tetkikler yapılmakta ve 
münasip bir isim nr:ımaktadırlar. 
Fakat şimdiki halde ıı!,rızlorda hns
talıb.n ibmi Koventn hastalımdır. 

'- J 

Diyorum. En bu) ü tere düdü 
İstanbula gıtm kle, Omıancığn git
mek arasıudn. 

- Osmanc.ıkta ağabeyim var, as
k.erlik 'ub i reisi. Ne olsa yobnn
cılık dnymQm, Hcuı de rahat ede· 
rim. 

-----------------------~--~---- Diyor. Buna neden lüzum göriı· 
~pr \"C için içın ne diiglını.iyor, bil 
mıyorum. Ancak: 

ABL 
rı ınd ab-

dİ)O

olma· 

Dedi. Hakikaten kadıntağn bir 
dcrı b=r uık knldı. Zntcn zayıf-
tı. tıfus c mı biıtün bı"tiin eritti. 

Den de gitme i için epey ısrar 

ettim. 
_ Gideyim, gideyim.. Fakat, Ni-

ba t ne olacak?. 
Diyor. En bü.} tik ıztır:ıp ve endi

şesi bu. Koca ından zaten a) n. An· 
cak Şnru<lu oturmak, onunla bera· 
ber oturınuş ulmnk kendisine bir 
ya1mılı1~ \'cı·iyor. ş.ımclnn uzaklaş
ınayı, sanki Nihattnn ebediyen 
uznklaşnın mış gibi sanıyor. 

- Ahi cıgım, enıştem na ıl olsı4 
ccph de ve.. send n n) rı. izinli ol· 
dt vakit Şuma gelmc<ıilc lstan-
b hı gitmesi n ında niha) et de-
m 11 olunun biraır. uzun .al· 
nuısı f rkı \ nr. 

- Hı rp içinclcyiz. 1 ta buldn 
kıtlık ve tchl"ke var. Ağnbcyim 
O mnnc 'in çok ucuz olduğunu 
yazıyor. Hem de o ınıntakanın en 
yüksek rutbeli a eri. Beni iste İ· 

ğim gibi rah t ettirir .. 
Diye iişimüyor. Halbuki 1m

ıniscr bahtım onun iç.in İstnnbulda 
ıız 1111 destek? 

Neyse kendi bilet'cgi i . B 1 im 
de doğrusu İstanbnla gitm ini 
istememin en giıçlii sebeple inden 
biri kendimin de beraber gitmeyi 
isten cmdcu .. 

Bilmem öti r ir mtl o?. Y but ta 
Salih izin \er "?.O dn b sk . 

IK:t YotDAN BİRI 
lamla diin de uzu ı ko-

M ELERD • • 
u Seninle alay eden 
se n bete n,, 

"Hem suçlu, hem güçlü .. Huzuru
nuzda da 1 akaretini tekrarlıyor.,, 

--.E Yazan: B 

Gayet titiz., sinirli bir adamdı. 
Sinirli sinirli, koridorda dolaşı -
yordu. Karşısına çıkıp, 

- Merhaba kardeşim!. Nasılsın? 
Diye elini uzatan bir tanıdığına 
ancak sağ elınin serçe parmağını 
uzattı. Karşısındaki de, her halde 
onun bu titizlik ve sinirliliğıııi 
bıliyor<iu ki, yadırgamadı. Elile 
st-rce parmağını tutup ctoka• yap
tı. Tur.ıdığ1 bıra~ konu.şup ayrıl -
d1.11. e.n soma, arl a cebincicıı koca.. 
n-rın, ysssı bir kolonya şışesi çıkar-

ı avucuna b.raz kolonya dök
n sonra, ~ışeyi sol koltugunun 

AJ ına sıkıştırdı; el!erıni kolonya .. ' 
ıle uguşturdu. Oyle anlaşılıyordu 
kl, mikrop .korkusu, bu zatta ma -

• b ' razı ir hal almıştı ... 
Mübasir, mahkeme k pısınm ö

nünden elil eişaret etti.. 'r1liz, si
nirli zat, mahkemeye dogru yü • 
rii<lü. Ben de onu takip ettim .. Sa
lona girdım. 

S!nirli zatla önündeki peştemali 
belme dolayıp ucunu içeri sok -
tuktan sonra üzerinden ceketini 
ilikfoycn ve esnaftan olduğu an -
laŞ11an iri yapılı bir adam Mkimin 
karşısında, yanyana durd~lar. 

Sinirli zat, sorulan su'lllere ce
vap olarak şunlan söyledi: 

- İsmim Vasık .. Babamın adı 
Hazık ... Otuz iki yaşundayım .. İs. 
tanbulluyum .. Eshabı emlakdenlm. 

- Davanızı anlatınız. 
- Dün akşam, bu Salih ustanın 

dükkanına gittim .. Arada sırada o
radan alış veriş ederdim. Ben si
nirli, titiz bir adamım. Tezgahta 
çırak \rardı. Yarım kilo şamfıstıklı 
tahan helvası istedim, Çırak, par· 
mağını tükrükleyip bir kağıt aldı. 
Bu, benim en sinirlendiğim şeydir. 

- Ne yapıyorsun? dedim. 
O, her zaman bunu yaptığı ve 

alıştığı için, gayri tabıi bir şey yap
tığını zannetmiyordu. İstilhamkfu
yüzüme baktı .. 

- Oğlum .. Parmağını neden tük
rüklcyorsun? Zaten Belcdiy e de 
~u menediyor .. Bu, pi~liktir! de. 
dım. 

Salih usta duymuş .. İçeriden çık
tı .. Çocuğa çıkış:maga başladı: 
~ Ulan size kaç defa söyliye _ 

ceRlm .. Her müşteri bir olmaz. 
Parmağınızı tükürüklemeyin! Za-
ten Belediye de yasak etti.. Ga -
zeteler yazdı diye size tembih et
medim mi? Siz ne lfıf anlamaza
damlarsınız. Bir deha böyle şey 
istemem. Çekil bııkayım oradan! 
Dedi. Çocuğu kogdu .. Tezgiıhın ba
şına kendisi geçtı. 

- Siz eınlara bakmayın! Bunlar 
cahil çocuklar .. Bılmczler Ne em
rediyorsunuz? dedi. Parmagını tük-
riikleyip bir kagıt çeldi.. 1 

Ben, fena fena yi.izuıw bal lıın .. l 
O vakit anladı. O kngıdı hır ıkt •. 

- Affedeısinız .. Çocıı o hıdde-
timden ne ~ apacagımı a ırdım. 
dedi. Ku ura bakmayın 

Tekrar parmagmı tiıkrukleyıp, 
tezgahın yanında asılı desteden biı· 
kağıt daha çekti. 

"""• ..:-tık buna dayamlmazdı. De· 

nu tum. 
- Ahln. ts.tnnbula git. 
Dedim. i ettim: 
- Beni de beraber götdrilnıön! 
Gtilii~ or. 
- Seni nnsıl giittireyim. Salih 

bırnhır mı hiç?. 
Hi olmaz n iki ay İstanbııld 

hrım. 

Olmaz. Sen kocanııı ) nnındn 
kal. 

- Cıınun abl c 
lıit çıkartma. B ı b ıua " rd n 

t ~alihi ikna cd r 1 • in alalım. 
- hin '\Crl!cc ·nı aı mam. 
- Niçin?. 
Ablam blitiin yorgunlUb'llll \'C 

zayıflığına rn ın n bu unrm kar
şısında kendi ini hiddete cvlıcde

rek: 
- Budalasın sen galil>n Lutfiye. 

Snlihiu sana iı"n erebilecc !ini 
na~ 1 t hrnin cdı orswı?. 

Dedı la\ c etti: 

- Ko omn huyunu hfila · "..qoene
nıed" n mi? . 

Ablan bo}1 ·~leyince hen de 
kızclıw: 

1 B Tl~ 
mek kı, benim le alay ediyordu. 

- Salih usta ayıp değil mi? de. 
dim. Müşteri ile böyle alay edilir 
mi'? Sen benimle düpedüz alay edi· 
yorsun! 

- Seninle ne alayı edeceğim .. 
Sanki ağzımda ne var? Demesin 
mi. .. 

Deminki perhiz neydi, bu lahana 
turşusu nedir? Biraz evvel elini 
tükrükledi divc çocuğa çıkışıyor
du .. Şimdi kendisi yapıyor .• 

Doprusu hiddetlendim. 
- Ben sc-nın bildı~in, ala;y edi

lecek züppelerden değilim!.. Sen 
başka müşterilerinle alay et: de -
dim. 

Ne dese beğen ı iniz? 
- Seninle ala' eden senden be

ter olsun! demez ıni? 
Ondan sonra, nezaketsizli~inl, 

terbiyesızliğini anlatmak için bır 
knç cümle soy1cdim. Helvavı da 
almadan soknğa çıktım. Bu cİa ar. 
kamdan sokağa fırlayıp yakama 
sarıldı. Çırağı da geldi. Deni döğ
dü1er. Cezalandırılmasını ve beş 
yüz lira manevi tnzminnt verme -
sini isterim. 

- Salih usta .. Sen de nnlnt ba
kalım! 

- Efendim .. Asıl ben ondan da
vacıyım. Bann sövdü ... 

- Peki ... Nasıl sövdü .. Anlat bo. 
kalım . 

- Efendim .. Bunu şöyle bir ta
nırım .. Birkaç defa bizdE"n helva 
aldı. Dtin akşam da ben içeride 
helva döğerken gelıni:ı. Dı.şanda 
çır.ığı haşlaınağ.ı başladı. Kıya -
!~ti temiz ammıı, ağ?.ı çok pis .. Öv
le fena 1aflar söyled~ ki. .. Ben de, 
i'Şi büyütmesinler diye çıktım. Ya
landan mrağı azarladım. Amma, 
elim alı~.. Ben de parmnl!ımı 
tükrijkledim. Ters ters bnkınca ak
lım başım<& geldi.. Amma, dedim ya. 
el alı.,c:rnış. ikinci kağıtta da elimi 
tükrüklemişim. 

Bu se!er de bana bulaşmaz mı? 
Aman ne pis laflar söyledi.. Ben de 
dedim ki: 

- Seninle ne alayı edeyim'! Se. 
ninle alay eden senden beter ol -
sun! Haııi. bu sinirli .. Biliyorum. 
Sinirlilik kabahat değil.. Allah 
yapmış .. Fena bir maksatla söyle
le.medim. Hani, senden beter si -
nirli olayım. demek ~tcdim. 

Titiz. nc:abı zat nyagn kalktı: 
- llcm suçlu, hem gtiçlii .. Gö

rü\ or mu unuz? Huzurunuzda da 
hakaretını tekrarlıyor. Hem de, 
parmağını tükriıkledığini de u -
tanmadan tekrnr ediyor. Bir de 
elim alısmıs! • diyor. Hnlbuki Be. 

lediye bunu menetmiştir. Pislik • 
tir efendim ... 

- Siz susunuz' Sıranız geldiği 
zaman sfiz ~öylersıniz ... By'!, Sonra 
ne oldu, Salih? 

- Sonra, daha fena lfıfün söy -
ledı. Söğe sa} a, ~ok, ğa çıktı. Be
nim küf ıre tah •. n ülum voktur 
Ben de arka:.ından !ırlayıp.soknJtta 
kıstırdın . cNe söğüyorsun azi -
zim?> de hm. Bu sefer de beni to-

(Devamı 6 mcı sayfacta) 

- Huyu yere bat ın. Zaten on· 
dan kaçmak, bir iki ay da ol un o
nu göruıemck i~in gitmek istiyo
rum ya?. 

Dedim ve.. ilave ettim: 

- Abla imkanı yok. Bu adnmı 
sevem.i) orwn. Giin geçtikçe de bi
raz dnha sıkılı) or. biraz daha o
ğu301·unı. 

Abl~ma h~r türlü derdimi nnl • 
tam dıgım taraf ta bu. l\:c disi 
koeasıııı sevi) or • dı;\ c zannediyor 
ki, mutl .. ka ht:r kadınııı koc, sını 
sc\ mcsi şarttır. 

Belki, bu ,.artın tab l>kuku v 
her k~oınm kocnsııu se' mcsi ıde
al prcn iptir. Fakat, bu S«'\ ı cbılen 
karı kocohır için bü3 lc ohn: or. Ben 
onu eğer scunemi" ve se' mi3 a sev
mi3 e k n<l i He c\ lenmişscllı luuı
gi hıv\ et beni onu scvnıiye rclırc
dl'bihr. Bilttin hiisnü ni) etimi, bii· 
tiin iyi dnygıılıırımı cferbcr C'do
rclt ona yakmla mıyn, onunla bir 
göuiil b ~ \ c c gl'frınc~e ç -
lı tııu. f 1. t lı r dcfn mdn hı~ 

hır ıimit bulama-

(Ark varo ' 

~HALK---.. 

Ü TUNU 
Evlenmek ilfiyenler, 
İf ve İfçİ arıyanlar, 
fi.kiiyetler, teme..-. 

ı.,. a. miifküller 

Şark a -g 

1 k ismi verııalıliiJ•v.ı.u~~.11 
Beyazıt Meydanında, Be-

yazıt camiinin önündeki } tz
lık kahvelerde, bir ynz nJ ,a

izdivaç teklif me 
tubu n ş i müd 

b g··n ·ui 

- mı veya sabP.hı bir fin nn 
kahve İçtiniz mi?. Zevkine 
~oyum olmaz.. Burau, in ll· 
na, tamamen bir Şark havaH 
teneffüs ettirir. Erbabı kale
min ve ilmil irfanın l~ül ük 
adım da verdikleri bu kahve
de, kimler yoktur, kım er .. 

Blr ~ Pndeırbaf Uıln etdifmb 
Yeçlılle hdhao teklif mektubu bbnl 
ve n«!fir müddeti buı'ünkü teklltlerle 
beraber l>i.!!,DişUr. B~ \"e CTI"el
ki ıiinkü tcltlif'lerc cond.erllecek cevap 
meld.uplan da a:umi bir aç ı:Un daha 
ncşrolunarak h.lplerine bUdlrtleeek
ttr. 

NOT: Balk sütunumımın it anma. 
1ş vcnnıe, m illJer, temnınller ve 
dolrlorla avuka.kmızdıın sorgular ıu
ınnıl:u-ı yhıe mecc:uıen ııeşrcdlleodl n 
sorpla.ra bu sühınd& cenp nrile
l'cir.dr, 

• 
izdivaç T ekliflcri 

+ Orttı. yaşlı, fnkır, kimsC31%, mü
nevver hfümü DlUQDeretıe melOf, 
merhametli, çekingen, hn.ssas bir ka
dırum. Bır eve saadet ge1.J.rccck va
sıflara malik oldugumu lemın ederim. 
55 - 70 yaS}annda t\liccnap münev
ver bir erkekle ev le,."lro k isUyorum. 
Bır çocuğu olursa da !iclkl le bııkar, 
kendi yavrum gıbı büyuturum. TaUP
lerimın Halk stitununda Mabrlun Ka
dın> rumuzuna mOrnca ti r1nı dilerim. * 26 ya~ında, 1,60 boyunda, kim e
siz, ı;ok şerefi! blr ıncsl<'k mensubu bır 
g c m. I~kı, sle rn, kumaı· bilmem. 
Maaşım 60 liradır. Namuslu, terbiyeli, 
& ıı aercce oı.•u lıll,\llı, biraz gUzcl, nuı
lı, ıııUlkU bulunau, bir bay nl:ı evlen
mek istiyunım. Tıp ın vzuu bahs de
ğildir. Halk sütıınundn V. E. A rumu
zwuı müracanl olunmnlıdu·. 
+ 33 yn;;ında dınç ve u ta bir ma

rangozum. Husnil ni;)ct ahibı 33 ya
şından aşağı ve bana bı.r miktar er
maye temin e:!ebıleccic bir baynıılıı ev
lenmek ıstiyonım. Halk sutunu Kınm
lı adresine müracaat. * 28 yaşında, 1,74 boyunad. ıçki fç
miyen iyi bir san'ntkfınm. Kaznncun 
bir aileye kilfldir. Boyumla mı.itena
Slp, sanşın, kumral, 18 - 20 yaş nra
aıında, biraz paralı bir kızla evlenmek 
iatiyorum. Halk stltunu M. G. adresine 
ınüracaat. 

+ 30 yaijında aylık safi celir:i 90 lira 
olan kıınsesiz, temiz uhlAklı, hassas, 
uysal, hürmet.Ur, laknt mııruese:f pek 

gu:ıel olınıyan bir eenclm. Resml bir 
müessesede Jyt bir mevkideyim. 16-
~5 Ylll arasında tip ve gtızel.lilt mevzuu 
bahsolnuyan. fakir ve bılhassa kimse
siz \•cyn anne, babnsmdan bnşka kıı.
labalığ.ı bulunmıynn snı. açılmııuu, 

masum blr aile k:u:ı ile evlenip mCfl'U 
yuva kurmak istıyorum. Halk aUtu-

nunda cYuva> rwnuzuna milrncaat. 
* 37 y!ı§ında 1,87 boyundıı 60 kilo 

ağırlıf,'Ulda sanşm bir dulum. Mektep
te bir kızım \'ar. Kızıma halcıkl bir ba-

b nolacuk bir baylıı yuva kurmnk !ati· 
roııım . T11Uplcrln Halk sutununda Z. 
il ı'tlmuzuna mUracaatlan. 
+ 27 yaşında 1,60 boyunda esnıer 

blr gencim. 60 lira aylklı devlet nıo

rnuruyum. Biltün ı.imrllınce hay ıt ar
kadaıµmı mes'ut edecek bir ktıdrette-

7im. 1 8- 35 yaşında dul veya kız, es
mer va,) a sarışın, ev ı~erlne .., tıkır bl
r1ylc C\'lcnmck istiyorum. Halle iltu
nuııda V. E. R nımuzwıa mürac at. * Boyum 1,'10, yaşım 20 oldukça 
CÜZCl '\O sempatik bır k.ız.ı.m. Lise tııh-
ilim} ikmal ettikten sonra bir sene 

ııan'nt okuluna devam ettim. Ve az çok 
dikiş ve bıçkı bllirım. E\' işlerıle cok 
uUiknd.tılıı,.'llTI vardır. Kl'ndım<' .- u
sıp bir b:ıyla evlenmek ı tlyorum Ken
disinde aradığım va ıflar r,ıuıılardır: İç
kisı olmasın 'e iyi huylu olmalıdır. 40 
llm elli lira moa ı olma ıdu· Hır d 
evi. Accl" olarak Jfolk slıtwıu i. Te
pedele:ıılıoglu rumu una mfimroat. * Boyum 1,55 yaşım 19 oldukça 
zengin bır allcnın ilzel ve bıricik kı-
zıyım. San'nt Mcktcbınden Im!'Zunum. 
Ev i lcnyle uğraşmayı severim. Mü
xikten nnlanm. Beni nlııcak bayın her 
şeyden evvel huyu ~. ayd:ı 60 - 70 
lira gclirı olmaldır, yaşı 25 - 27 kadar 

olının. Bir aıleyl idare edecek evsafta 
olma! du. Alfıkadıırlnnn Halk sütu
nunda K. Pekak rumuzuna muracaat
ları. 

+ 18 yıışmd:ı 1,57 bo1unda balık e
tinde lrurnrnl temız bir ııilcnın kı:ıı
yıın. Tohsilun orta, ev itlerine tama-
miylc vAkıfım. Keman çalışıyorum. 
25 - 33 yaşlannda orta boykı, askert 
doktor veya ecuıcı, temız aMAklı evine 
merbut biriyle cvlenmok ıstiyorum. 
T 'plcrin Halk sulunu (1 Güneş) e 
muracaaUarı. 

+ 28 ya ınd yını, boyum 1 68 olup 
Şer fll bir mü cnm an· 

c ruyum Aylık knz nCJm bir 

aileye Wıdlr. Yalnwm 18 - 21 ya
şında esmer z.aıi! ev iolerlne tamn
men vAkıt ruım..ıslu m zisi temiz, an
n olruı b r aU kızı ne evlenmek i.8-
Uyorum. Halk sulunu P. M C. 110 ru
~ıuıuo:ı reslm ve adres]e murncant. 

Açık Kontıfm 

B yan Sabık Üsküdar: Teklifiniz 
rrı l de 1dlr, nc;ırolunmıy roktır. 

I Gllv n, Bayan Ümit, 'Ercument 
ı ıza gelen mektuplıınnız bu

~lr. 
L C. K. (KurtulUi) Anje-1 
pln.nnı almrınız ut nd-
Wı t.ı ul ak r gon-
c:ı cd 

Bu yazlık kahvede oturup 
bir fincnn kahve içmemı~, he
men kimse yokiur, deıı ... bııir. 

G zetei~riıı hııbeı· verdiği
ne göre, I~tanbulun müatrık· 

bel imar pli.nında, mütehas
aıa ve Profesör Prost, burada 
bir ark kahve i in~asını mu
_,afık bulmuş .. 

Bu fikir, §ayanı diru. hr. 
Fakat, çok arzu edilir kı, esıd 
htlyrat t bozulmn a.. Y ui, 
Şark kahvesi yapac:ogız, d ye, 
alelacaip bir ne ne ortuy çı· 
kar, i in bütün zev ı, hu u i
yeti, güzelliği aç na, yazık 
olur. 

Küllük y lnız göniıtleı ele, 
hatıralarda yer ebni§ hır ma
hal değil, kitapl&ra, ed b y .. -ı
tımıza girmiş bir semti rn ş
lıurdur. Şair Sı~n Akoze.n'ın, 

üllüknnme adiyle maruf 
manzum bir eseri vardır. Bu 
e&erde, Küllülcten f e) iZ 1-
mıı, burada oturup bir t ı c n 
kahve içmiş maruf zatın mu· 
hiın bir kumunın ismi geç.er. 

Prost'un yapacagı Şark 
kahvesine bir «h~s ısun» tak
mak hiç tc fena bir ıey olma
tia gerek. Bizce, buraya Şark 
kahveai değil, ne yap.., .... uz, 
yine erbabı iıuaf ve 2:evk bu
raya Küllük dlyecck ve bu 
isim böylece ürüp gidecclt
tir. 

Bizce, bu yeni Şark kahve
sine re~men ve mera im e 
Küllük adını takmalı ve J.ır 

lavha üzerine yazdırıp ·apı
ıına stırmah, Sıtkı Akozan'
ın Külükname eserinden de 
ıon beyti alıp bu ismin altına 
ilave etmelidir. 

Bütün diğer memlelt:ctler 
de böyle orijınal ve hususiyet 
arzeden lokaller vardır. Bu 
teklifimi sayın Bay Prost' a 
bildirmekle zannediyorum ki, 
bir çok İs~nbullunwı cfk'" n
na tercüman oluyorum. 

R. SABiT 

Gelen Mektuplar 

Bayan İnan: Beşik~, İstnnbuld:rn 
taahhütlü, Hasköyden, Galııtadnn, is-
taobu.ldruı iki tan , Beyoğlundan, Ak
.saraydan mat.banyu bırakılmış, FuUh
ten - Ş. T: Ak ~rnydıın, Erenköyım-
de.n. Buyükçekm~en - X ZcJTın 
Bcyoğlundn - Ak,yflrek: KMımpaşa-

dnn - s. B. a: o takôyden - Bayan 

Hayriye (Ak.saray). Unkapanmdan -
Baynn H. O. S : Pangııltıdan - Bayan 

Cemile Erdinç: Beyoğlundan, Hıcrnn 
444: Kantarcılardan, Galatadan, ?.L 

97: İ t.anbuldan ::>empntik: Ha köyden. 
Pehllvnköyiinden - R. R 27. Istanbul

dan - Bayan Yıldız 24: Posta dam-
ası ol..-unmıyan - Bayan 1''. Aknrsu: 

Beyoğlundan - Bayan N. Temiz. 'l'a
rabyadnn - B<1yan 101 ŞCıle: Yeni

den Büyükçekmeccden - Bnyruı Dik.
men: Snnknmıetan, Nuran ,. Utan. 
g ç: Bır~ m6.tupl.onnl% vardır. Sa-

at 16 - 19 arasında alınımız vcyıı al
dırmanız mercudur. 

Şimdide urşun 
kalem ihtikarı 

ı olunm ıru 
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C.cı deyinc~ mini mini bir be- ı Biraen elimden silfilıını alındı. 
bekten bahseô. yorum sanmayın._ Geni•. yumuşak bir şey enseme 
Bu ne züppeler,r· sevgililerine tak- yapıştı .. Ne olduğumu anlamadan 
tığı isim, ne ) a "t dudaklı, sedef havaya .kaldınldun. Ayni hızla ye-
tırnaklı artist mukallidi monden re yat.rıldun. Şöyle kımıldayıp et-
bayancık ... Cici , kısa tombul ba - rafıma bakınca bir çift gözün a-
caklı, küçücük bir köpekti. ras:na yerle~tırilmiş kırmızı bir 
Amcamın köpeği ... Onun hayatını leke gözüme ilişti; tanımıştım: Bir 
kurtaran sadık hayvan. On sene sene evve. yaraladığım ayı idi. 
en el ölen Ciciyi resimlerinden ta- Gözlerin:. kapad;,m. Ö!ümümü bek-
nıyorum. Onun kahramanlıklarını !emeğe ba~'aciırr:. Ayı beni tekrar 
amcam anlata anlata bitiremiyor. kaldırdı. Denilmiş iki kıitiık ara-
Öyle ya kolay mı? Onu ölümden sına boylu boyuna yatırdı. Bir sa-
kurtarm1ş. at zarf,nda üstüme çapraz dallar-

Bir ak•am bütün aile toplanmıı; dan bır e,· yapmış, beni içerde bı-
eğleniyorduk. Ortaya bir köpek rakm1';;lı. Burada soğuktan, açlık.. 
mevzuu çıktı . Herkes birçok hil<il- tan ölr.ıeğe mahkıimdum. Aklıma 
yeler anlatt:. Fikirler yürüttü. Am- ı köpel(im geldi. Acaba o ne olmuş
cam hiç ses çıkarmadan dinliyor- tu. Kulaklarıma bir ses çarptı. Bu 

köpeğimdi , Acı acı uluyordu. Büdu. Ben de onun bir şeyler anlat
tün kuvvetimle bağırdım. O da masını istiyordum· 

_ Ne olur amcacığım sen de bana karşılık verdi. Ne fayda. Mi
ni mini kopek bu koca evi yıka -

bir şey anlat.. mazdı ya ... Cici nekadar zaman in-
Amcam gülumsiyerek susuyor -

du. Benimle beraber bütün ınisa- ledi bilmiyorum. Onun da sesi ke. 
sildi. Tahminen bir buçuk saat geç-

flrler ısrar etmeğe ba:jladılar. E- mişti. Vücuüm uyuşmağa başla -
limızden kurtulamıyaca~ın: anlı

mıştı. Gene kulaklarıma Cicinin 
yan ihtiyar adanı kalın kalın ök - iniltisi çarptı. Biraz sonra ismi -
sürdükten sonra söze başladı: 

1 

min çağırıldığını duydum. Bu e-
Üsteğınendim. O sene Kafkas

mirberirnin sesiydi. Sev:inçle var 
yaya tayin edildim. Pılımı pırtımı kuvvetimle bağırdım. Üzerimdeki 
=:arak Cicıyle beraber hareket dallar kalkınca ctrafunı on beş as

ker arkadaşlarım sardı. Buraya na-
Bahar, Kafkas dağlarına canlı- sıl dü..ştüğümü soruyorlardı. Me-

lık, ne:;'e da~tmakla meşguldü . seleyi en ince teferrüatına kadar 
Birkaç ay, b.ı muazzam dağları anlattım. Sev:incinden yerlerde yu-
beybetli ağaçiarile, binbir çeşit varlanan Ciciyj okşarken beni na-
kuşlan, çiçeklerile süsliyen or - ml bulduklarını sordum. Yüzbaşım 
manlarda dolaştım. Yaz, ışıktan, anlatmağa başladı: 
renkten yapılmış eteklerini top_ - Arkadaşlarla zabitan odasında 
layıp giden bir kl2 gibi geçiver - oturuyorduk. Cid top gibi içeri 
miştL Şimdi nı> yapacaktım? Sı- girdi. İnliyor. yerlerde yuvarlanı
luntıdan ôlüyordum. Birden aklıma senin yanına sokulmazdı; bu hay
geidi. Avlanmak. .. Bu fikrimi be- ret ettim. Cici senden başka kim • 
ğendim. O günden sonra, sırtunda senin yanına sokulmazdı. bu hav
tüfeğim, mükemmel bir avcı ol - vana ne olmuı;tu? Odana baktık, 
dum. 

yoktun. Bütün kışlayı arattık, yok, 
Sustu. Birkaç yudum ıhlamur yok .. Cici kaputlarının.dan çelriyor, 

k;tı : 
bizi ormana sürüklüyordu. Peşine 

- Kış bütün insafsızlığile devam 1 takıldık, geldik. 
ediyordu. Tüfeğiml omozuma as- ı Dedi. Amcam arkasını kanepeye 
mı_, şöyle, yakınlarda avlanmağa yasl:yarak güldü: 
çıkmıştım. Ha .,mu da söyliyey:im - İşte benim hayatımı kurtaran 
iti altı tane de 8\' köpeğim vard1. bu zeki Cicidir. 
Fakat ben uzak g:tmiyeceğ:r.: için Hepimiz hansı boşaltılmış balon 
lı:öpeklerimi almamıştım. Farkın- gi~i~rin bir nefes aldık. 
da olmadan ormana dalmıştım. -----
Dal çatırdılarile kenı! me geldim. 

1 
Şehir tiyatrosu 

Sesin g~:diJ:i tam fa d•ır.ilJ'lce boz TEPEB .\ŞI DRAM 
bir ayıyla karşıla,<;t m. lfayvan iki KISMINDA 
a,'ağı üzerinn kalkmı~lı. Bo)u be- Bu akşam saat 20,30 ela 
nim bir buçuk mislim kadardı. M EŞ AL ELER 
İki gözünün ara.•ırdJ kırmızı bir btiklli caddesinde Komedi 
leke vardı. Ben ömriımde böyle kısmında 

iri bir •yı gi:rmcm.ştim. Hayvan Ba ııJqam saat 2G,30 da 
gözlerini gözlerinıden ayırmıyor- 1 KİRALIK ODALAR 
du. Hemen sililuına sarı.Jdı."tl. Ateş Her ,un ~e Ç0<'11lı: Temsilleri irin 

• 

Eski gazetelerinizi 
ne yapıyorsunuz ? -Eski ga.:etelerin ev lşlerlnde göre
ceği çok faydalı hizmetler vardır 
Her gün okuduğunuz gazeteleri 

eJbctte atmıyorsunuz. Qiinkü e
vinizin birçok hizmetlerine yarı
yor. Fakat bu eski gazetelerin da
ha ne çok işlere yaradığını belld 
de bilmezsiniz. Anlatalım: 

UCUZ YAKACAK 
Kömür tozları ile külleri ıslatı 

n12. Gazete kağ t · rın ı parça pa> 

ça ederek ıçine ilin·c ediniz ve bu 
balitadan yuvarlaklar yapınız. Ak· 
flUll bunu sobanızın kırmızı ate
line ilave ettiğiniz zaman, soba 
sabaha kadar alevsiz kalmaz. 

UCUZ GÜZEL ŞEYLER 
Unu da suda pişiriniz, bir kola 

yapınl7. Eski gazete lcrinizi yırtı
nız. Bu kolaya batırarak, bir sa· 
ban, te:bak, yahut ekmek sepetinin 
içine beş altı kat olarak yapıştı -
nnız. Makasla kenarlannı düzel
tiniz. Kurumağa terkediniz. Son
ra üzerini açık bir renkle boya -
yml2. 

SO(';UGA KARŞI 

Gazete .kağıdı yünden ziyade in
sanı sıcak tutar. İçimizde bunu 
bilmiyen yokt~r. Ekseriya soğu -
ğa karşı arkamıza ve göğBiimü:ıe 
gazete kağıdı koy arız. 
Eğer gazete kağıdının hışırtlli 

sizi rahatsız etmezse, yatağınızda 
çarşaiın altına koyacağınız gaze
te ka/;'1.d; size tatlı bir hararet te
min eder 

GÜVELERLE J\.!"ÜCADELE 
Gü\'elerle mücadele kıolay bir 

şey değildir. Fakat bu hayvanc:k
ların matbaa mürekkebinin koku
sundan hiç hoşlanma<lıkların: bi
lir misiniz?. Gazetelerinizin ara
sından bu kokuyu en ziya<le mu -
hafaza edenleri seçiniz. Ç J rna~ır
larınızı, kürklerinizi, k.ilimlerinizi 
bunlara sarınız. güve gelmez. Yal
nız bu gibi ~-yayı gazeteye sar
madan evvel iyice silkelemek ve 
temizlemek liizıındır. Çünkü gü-

venin ııürfelerinl içeride bıraıı: 
mamalıdır. 

KALAYLI KAPLARI 
TEMİZLEMEK 

Kuzukulağın;, ince ince doğra
yınız. Gazete k3.ğıdı parçalarını 
bunlarla birlikte alarak, kooın içi
ni iyice oğunuz. Temiz suda yıka
yıruz ve lturulayı.nız. Neticeye hay
ret edersiniz. Bir çizgi bile .kal -
maz. Kalay!. hp pırıl pırıl parlar. 

CAMLlilll TE...'1İZLEMEK 
F.slri gazeteleri su ve yahut a

dı isıpirto ile ıslatarak camlan si
liniz. Mükemmel bir netice elde 
edersiniz. 
Kaldı ki şimdi gazete kağıdı pa

halı olduğu için kilo ile de satsa
Dl2 yine bir faydadır. 

On iki banyo 
Salamon hastalanmışb. Doktor 

kendisine on il<i banyo dmasıru 
tavsiye etti. Temizlikle pek o ka
kadar a!D.kası olmıyan Salamon 
doktorun yüzüne hayretle baktı: 

- Nasıl? dedi, on iki banyo mu? 
Bu hastalık on i.ki sene mi süre
cek? 

Şehzadebaşı T U R A N Sinemasında 
FATMA RÜŞDİ'nin temsil ettiği büyük facia Filmi 

1-SAADET YUVASI 
Türkçe sö:ılü - Arapça şarkılı 

2 - ORMAN ZEBANİLERi 
GEORGE O'BRİEN bü~·ök sergün~ filmi ayrıca: 

RENKLi MİKİLER 
Yann akşam S:ın'atldir N !'. Ş i T ve nrkadaşlorı 
U N U T U L A K B A R A Komedi 3 perde 

etti~. Hayvan homurtularla ge - hileı verilir 

rıye sıçradı. !=====---===-================================ 
Sık dallar ara•ında ka•:boldu. · 1 AKSIM SİNEMASI MU .. DÜRİYETİ: 

Yere baktım kan lchlerı \'ardı. 

Demek yaralarr.ı~tnn. İstanbulun biitün sevenleri tarafından vaki olan umumi talrpkri ve &i>rdü~iı !nk;J~de sağbet hase-
Amcam gülüms!y'C'rek yüzümü- bile mevsimin en büyük nıunffakiyeti w 

zc bıktı. Mi~afaler heyecan için- 1!:MİNE RIZIK ve SÜLEYlllAN NECİB'iıı şahnne temsillesi 

de u~ak kesilmişlerd .. İhtiyar a~ D o K T Q R U N A Ş K ) 
)-er dah:ı can1ı anktmağa ba,ıad: Türkçe Sözlü ve Sazlı 

- - Aradan bir sene geçmi<, ben · HAFT DAHA GÖSTEREC""'IN'' ı· Aşk ve ihtiras şaheserini Bm · A .,;... 
L meseleyi unutmıı.,<tum. Gene Sa~ 1n mii tenlerine miijdelemekle şeref duyar. 
kar1; bir gün O.Cimi alarak gez -

meğe ç;ktırn. haveten: KAN~4 T Ll HAYDUTLAR 
Tüfengiıni de yanııra almağı u-

nl!lıtadım. Ormana daldım. Cici KEXT TAYLOR ~e ROCHF.LL Bt:DSON 
·· d k b ıslık! kı ·· tarafından o~nannus hava la!.,an.•nlannm. ölıimün it•ıldarı ve kahramanları filmi. 
on e oşuyor, en · a şar soy- ·--••••••••'•••-- • liiyordum. ı ~ 2 b~, uh \e gü~d l'ilm birden 

Arslan, Kaplar~ 
ve Maymunla

rın aşkları 
Hava bombardımanlar. yü:ı.Wıden 

Londra hayvanat bahçesinin kıymet
li hayvanları da mulı:ı!au altına alın
dı. Etra!ı aja.~l~. ı:. .. Lrle, kayalık
larla pevrili bilyük bahçedeki güzel 
llözlü cey!Anlar, karacalar, ıe:rlltler, 
kaplanlar, !iller, su aygır lan, cins cins 
k"şlar fimdi k.imbllir nerede? 

Bir İngiliz gazetecisi, bunların göti1-
rüldüğli yeri arayıp bulmuş, fiiyle an
latıyor: 

- Bu lıayvanlan muhafaza için l
d..ıa yeni bir pork vücude ceürllmı,. 
Eski gardiyanları da başlarında ... Mü
dür, burasını geceU,-in ziyaretime 
müsaade etti. Gardiyan diyor ki : 

- Dikkat ediniz, ~imdi arsl.anlan.D 
bulunduğu daireye gireceğiz? 

- Bu daire ne tarafta? 
- Sağınızda ... 
Rlltubetli ve ot kokan bir salonun 

içerisine tıirdik. İlle defa eşinmeler, 
tırnak kapıımalan ve homurtuları an
dıran sesler kula/i'ıma ııeldl. Ansızın 
bir kükreme oldu: 

- Korkmayınız, L.~rl<..'Yiniz, size bir 
zararları olmaz. 

Gözümü ile!'iye cr-virdiği.'"l'l zaır..an, 

yanyana 50kuJmuş iki arslan gördüm: 
- Bunlar yeni evlidirle.r. Or.Jan 

ıöndll• bile çc>k güç a,yırzyoruz. 
Hakikaten manuıra güzeldi. Gardi

yanın teminatı ilı.erine yakl~tun. Er
keğinin y<!!esini olqadım.. 
kaplanların daireoi daha başka ım.n
zara gösteriyordu. Soruatradan, Cava
d.an gelen bu mahlUk!ar, bizi karsıdan 
ıörür görmez ayağa lı.:alkWar. Derile
rinin rengi, c:ınlı oiduklan için midir, 
nedir, dah<ı güze! rr.iı.Jl.Zara arzediyar
du: 

Zlirafeler L'<! kadın gibi mahlüklar ... 
Dairelerine girer cirme sıçrıya sıçn
,. etrafa koşmıya bafl:ıcLlar 

B u dairenin kart:1SJnda bizim içeriye 
girrr.cmize ehemmiyet v-ermiyen, k.ir
pik1erUıi b i'; e kımıldatmıyan filler, ö
tede alelacele yapılmış bir havuz için

de hiç kunıldamadon dü."ünen w ay
ıırian , yaban öküzleri diğerI<.~rine ta
mamen zıt h1ı.yv~rılcırdı. 

Maynıunlann dairesinde yine tel&ş 
ve heyecanla karıuland.ılı:. Gardıyıın 
izahat verdi: 

- Aman, &u erkek ve dişi maymu
nun yanına hiç y~mayınız. Çünkü 
dişi maymun kocaı;ı ile yatarken, kim
oeleri yanına sokmak istemez. Eğer 

dikkat e:tmezscniz, yüzünüze atılır, 

pençeleri ile b!r tara!ınw parçalar. 
Çok kıskançtır. 

Karacalarla, c<!)'Unlarla ve .Wmleri
ni bilmedi&im yüzlerce kujlarla dolu 
kafeslerin önünden ııeçerken, bu güzel 
ıııahl!lklan uykularından uynadırma

mak tein ayaklanmı.ı ucuna basarak 
yürüyordwn. 

? 

NASRED 
Yazan: Z 

Tefrika 

Evlendi ltten 
•• 

Altı Us tüne 
Boca, evvela babasından münhal 

kalan mollalığı almak için, kadıya 1 

müracaat ediyor. Kadı bir heyet bul 
:mrund hocayı şöylece imtihandan 
ceçiriyor: 
Kadı - Söyle bakalım , hoca .. Bir 

meyyiti kabre götüriirken, tabutun 
ıı.eruinde, bnhınmalı ?. 

Boca - Her tarafında bulnnmakl 
caizdir. Ancak, içinde bulunma 
malı. 

- Pek ala ... Bir imam, kendisi- 1 

ne dargın olarak vefat eden bir 
ki~ye talkın verebilir mi7. 

- Vermemesi lizım gelir. 
-Niçin?. 
- Eh .• İnsan, dargın olduğu a-

damın sözünü dinlemez de onun i-
çin. 

_ Bu da 8.la .• Ya, gusul etmek 
için göl kenarına giden bir kimse, 
abdest alırken yii%iinü ne tarafa 
dönmeli. 

* - Vallahi, efendim .. Hangi ta-
rafa dönse, caiz olur .. Amma ve 
lüin, evli olanı, elbiseler ne ta
rafta ise, o tarafa dönmektir. 
Kadı, bocanın cevaplarını beğe

niyor. istediği mollalığı derhal 
veriyor. 

Bundan sonra hoca, dllğün ha
sırlığmo başlıyor. 

Evveli, evi tamir için bir dül
cer çağıriyor. Pazarlığı kesiyor. 

- Dikkat et, dlilgerbaşı .. Döşe
me tahtalarını tu·ana, tavan tah
talannı döşemeye ~akacaksın. 

Diyor .. Dülger şaşırarak bımun 
sebep ve hikmetini soruyor. 

Boca, dülı:erin kulağına eğili -
yor: 

_ Malum ya. Eevlendikten son
ra, evin altı üstüne gelecek. İkinci 
bir masraf çıkmasın. 

Diye cevap veriyor. .. 
Kom~lar, hocaya parlak bir 

düğün alayı ~apıyorlar. 
Hoca, e~rdeğe eJ,riyor .Fakat, 

kansının yüzünü göriir görmez, 
tüyleri ürperiyor. Komşuların, son 
derece methibena etmelerin., rağ- 1 

men, ne çil'kin \·e ne huysw: bir 
kadına düşt\iğünii anlıyor. 
Kadın S4ruyor: 
- Efendi!. Hısım ve akrabadan, 

i 

Evin Sonra 
Gel ece .A.ı· f 

l. ' 

kimlere göriint>~ inı kiınirr 

mi,,·e~·im. 

llo4.'a , hic; terıedL.ut f'lh r 
vap 'eriyor: 

- Aman hanım .. Ban:t 
me de, kime isttrı;;pn giiruO 

Diyor. . ~ 
Hoca ile kansı arasında ıl 

ga, buradan ba~Iıyor. 

• •• 
İJ..inci ka\ ga. nınkep ) İl• 

çıkıyor. 

Bir gün !.adın hocanın ı..ı 
na dikiliyor: ~ 

- Efenrll~. Et.n me-rkcbe 
mam. İII;'ıki sen bakacak>IP. 

Diye, a~ ak diri~·or. 
Hocn, karı,ını dJl.ndcıı 

tnlmak İ(İn . lı'r (• '-' huht 

- Dur .. Eirşe: tlü· ı!.~t! 

nım .. Şu andan it.lıan ıı 1' 

Hangimiz bu 'ül ulu ihl ,! f 

e,·,·eJa söz ~fi' ler~ek. ıntı 1' 
bak-.n. 

Diyor. 
Kadın. razı olu~ or .. İkı -.:' ll 

•Ul or. 
İki gün sonra, kaılın e,·d( 

nızken, bir hırsız grliyor 
i~indcki bütiin <'~~·a, ı altii~t 
yor. Kadının ~iikUtundun l 
ederek. ouuu altır:h bn~!ı~ı ~ 
bil olm~k iizere az çok kl 

fŞJ:ıları kf.rrJlen alıp götiiriı 
Bu cebri ıııUküt ~ ~1.ündcJ1. 

gündenbcri evde ~ cınt'! p' · 

için, hoca karısına arıl<H' 

dan bir taş ('orh. 1. • ' lı· 
cukJa e\·e giindc-ri~ or. 

Çoruk <'\"C' giri~-<-r. ı.:s~atıt 
üst <·ln1u~ \37.:;et:r. • g(irü·1.~ 
rak edi~·or 

- Ne olitı nbl-.:-. 
Diye soru~ tır. 

. . .. ... , 

isto.nhu1un m"~hul" 

bir r.rne:na.ss 
Sa\'t!l i t:ınhul h~ıt~r:~ı . . 

ı~cl.. nıen11ıur t ~"" 

L fi. 

r. 1KANLI BA1LALA YKA Yapıyor! 

. ·' 

Bu Akşam Fe,kalade suare ile 

ŞARK SİNEf~ASI 
Nadjr bir san'at kudret He vücuda getir;ıc u 'e 

yeni bir deha e. eri olan.... • 

UZAKLAŞAN MELODi 
Filmini takdim edeceklir. 

Oynayanhır: 

Mükemmeliyete \·aran 
" Esrarengiz ka ı . r1 

BRIGiTTE HO r EY 
Tam bir muvaffakıyet kazanan • A S İ L 

W i L L Y n i r: G C f, 
Meşhur R<jisör V. T O UR J AN S K 1: 'n:n c.,cri 

Büyük ve F E C İ B İ R D R A :II 
Numaralı yerlerini1i e•'VC!den tedarik ediniz. 

-===-=========================="""-=========================~=========================~ 
oğu.şturarak ~un!arı .Wylı) ebilı 
yord..ı: 

- KarQ.b-~.L . .at ntrede.)~:' 
- Çıi!de gJ.zelım. 
- Aman Alfalım. ne vakıl kur-

tulacağız kr.ı çölden .. 
- Bır parça sonra ... 
- Peki amma nereye gidıyorU2? 
- Korkma denize doğru .. 
- E'·nla Bilana gideceğız. 
- Bilar da nerw?. 

- 1 
Mola esnasında Cemile çok yorgundu 

- MemlıiK.leri ilk bozduğumuz 
meşhur bogaz ... 

Hayvan yonıldukça yede-kte
kini alıyor ve değ~iyordum. Ka
dınla yola çıkmak o ltarlar güç ki, 
lAkin ne yapabilirdİJl'l. Zavallı Ce
mile ~k muztarip olmuştu. 

Sabaha kadar· anudane bir yü
ri.i.yüşle çölü geçtik. Araıııra az 
ta , : .. lada mola veriyorduk. Mola 

esna ında Cemile o derc.:e yor -
gunluk gösteriyordu ki, hayyan

dan aşağ• bile inemı~·ordu. Onu, 
ırocağmıa alıp indiriyor .. Yere ce
a< tı:ı:ı suı:or, ot"1' .ıyordıHr .. Da-

ha oturur, oturmaz dizime bquıı 
koyuyor ve uyuyordu. 

Cemileyi derin ve yorgun ey -
ltusıın<lan uyandırmak ne müş -
lt:üldü. Yapacağımız mola ancak 
on dakika. nihayet on beş dakika
dan fa:r.la olamazdı. 

Cemilı>y; uyandırm.ağa kıyamı

yordum. Llk.in tehlike çok yanı

mızda olabilirdi n bizi t•ki.p e-

- Burada ne işimiz var?. 
- Burada benim bir yerim var. 

Doğru oraya gideceğiz .. 
- Aman r.e yapıyorsun? FeLi

ket olur. 
- Korkma, benım orada bir e

'"'rim var. Sonra oraya bıraktığım 
ağır yaralı bir onbaşım var. On -
başım beni kurtarır. 

- Buradz. nasıl senin e\iı: olu-
yor?. 

- Oluyor 4te ... 
denler bize yet~ebilirlerd.i. Onu ' 
rahatsız etmeden saçlannı okşı -
yaralı. uyıuıtlırıyordum, göz1erini 

- İşte ne demek söyle?, 
- GittiğimL.. zaman görürsün?. 
Llfı uzötm~d"n Cern;Jeyi ku -

cok:adığım gibi aUı almıştım. Ben 
ıle binnıi.~tim. O hem sallanıyor, 
h~m de kucağımda uyuyordu. At 
fazla sallantı yapmasın diye fazla 
l.oşturmuyordum. 

Hem gidiyor, hem d~üyor -
dum: 

- Benim yapl.ığun nedır? Nere
ye gidiyorum?. Bilinda Nazmi -
yenın e\·ine değil mi?. O, §imdi 
Cen:ileyı yanımda görürse lu9kan
mıy~cak m:?. Ya, bu k.ıskaDl;lık 
yüzunden bızi haber verirse?. 
Doğru.su bu kıskançlık yüzün

den başıır.a bir dert gelecelc diye 
korkuyordum. Sonra orada bırak

tığım onoo~ım Eyübü d~üyor
dum. Acaba onbaş>m benim bu 
hareketim. beğenecek mi?. 

Ben dalgın dalgın giderken Ce
mile atın faz! yürüyü.,ünden ra
hat:,.;. ol•rak uyanmış yüzüme ba
kı.yordc. Beni çok dalmış görünce 
oordu: 

- Karabulut ne bu da.lgınlıJı:. 

- Hi~' 

- Herhulde çok dalg:nsın?. 

- Hayor, deruz seyahatimizi dü
şünüyorum da?. 

- Turgut Reisi bulabilecl"k mı
. ? 

ıın .. 
- Bakalım. Herhalde bir kola

yın bulacağız. 

Cemile IB!ı kesmişti. Bir parça 
ııorua sabah olmağa başladı. Tan
yeri ağarıyordu. Çölün manza -
!'BSl o kadar !At.l!ti ki en itan ve 
hissiz insanların bile aşkını ayak
landırmağa kafi idi. 

Cemile çölün bu manzarası kar
flSlllda heyecana gelerek bütün 
yorgunluklar:nı silkip attığına de
lilet eden bir sesle kıvranarak 

prkı söylerneğe başladı. Aman 
yarabbim bu ne güzellik ve ne 
litafet idi. · 

Biıanın !§ıltları uzaktan gözült
m.iye başladı. Cem.ile de bu lflkları 
gördü. 

Hemen şarkısını keserek sonlu; 
- Bur ası neresi?. 
- Bilan ... 
- A!. Geldik demek ..• 
- Evet!. 
Cemile daha zi)·ade kuvwtlen-

mişti Derhal yedekte bulunan a
ta binip gitmek istedi. Ve: 

- Karabulut, beni de ata bindir 
ve 93buk gidelim. 
İndirdim ve ata bindi Şimdi 

hızlı hızlı gidiyorduk. Nihayet 
,ehre girdik. Daha sokaltlarda 
lt:irosecik!er yoktu. 

Nazmiyenin evine doinı yürü
düın. Kapının önünde atlardan 
indik. Şimdi .kapıyı V'U1"\l;YOl'\lm 

İçeriden bir ses: 
- ltinıdir o?. 
-Aç!. 
- K.inuıin?. 
Onbaşı.mm sesi idi. Ce'Vllp ver

tllin: 
- Aç, yabancı yok oııba,,<ım. 
Onbaşın, bir türlü sesimi ala

mıyordu, Ben: 
-Aç!. 
Diye ııesleniyordum. N.ihayet 

Eyüp sesimi aldı, kapıyı açtı. Be
ni görür görmez sarıldı öptü. A
y)lğı \opallıyordu. Yarası daha iyi 
olmaml§tı. 

Yanımdaki knd:nı görünce hay
retle baktı, kendisiııe taJrılim ~t-

tim. Eyüp daha hıçbir ~ey sii 
miyordu. 
Onba~.m beni bir ,·azıfe ılt 

m.iş biLyorJu. Oburduk, ar~ 
on beş dakika kadar gcçJ11 
Nazmiye içeri girdi. O da b,J 
tüden uyanmış, benim ,esiJlll 
filmiş, heyecanla aı;ağıya ~ııl 
muştu. 

Büyük bir se\'inçle içeri~-~ 
rerkcn y anımdakl kadını go __ ., 
duraladı ve bozmadan stJs>" 

yüriidü. ;)f 
Cemileye sofa geldiniz deC 

sonra, bana da cıddiyetle: 
- Hoş gddiniz. f1ı 

Diyebildi. Naznıiyenin 
gülüyordu. Lakin bu güliiŞ 
soğuk ve ıztıraplı idi. f 
Onb~ım Eyüp orta ye~d~ 

ıırmı~ kalmı• bir huldc ıdı.. .~ 
1B.i ederek or:ada buJıuıan Jof' 
def'e çalışıye>rdu. 

Bana sordu: rıııı'f 
- Merc Dabık meydan 

rebesl n:ısı! oldu•. 
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r, va ınm metınler'I &.nadota 
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.Telhiı eden: M_,,,._.,Alltlr6. 

".......... TarabNea • p ,T F ta 
WJ'P •L- etmek 
rmanıaa ·-llÇ 
.:..k .. dile ltalyaya ~ 
.etler ıetircliii bilcliril
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lasili• p::zlleleri, Al
manyaam bu Aırede Alı,. 
denaııLe Öll afa seçmek 
ie9ediiiıB yUIJOl'lar. Son gelen h • ler, ~~ 

Airika<laki harekile iftirek ~an 
!erin; teyit ediyor. Dl~.~ as-
Al ı •taı ,... küllir- da bvlw ışlerda. Hedef\er --man arın ı Y _,.._,klan an _ 
.ker tahşıt etmekte .,...d~ ...a.-w Jirıe büyük çapta bR"* ym>gın ve 
1 •-'I e .,..._. yu·· L • ..ı.. '-'" ....... bonWJa1ar at·'"-· aşılmak.tadır. ...,_. imak ,.__ ....,...,. __, 
zırhlı kuvvetlere ""'":e; bu • ve ı,ehirde 100 ıenım çıkın.ıştır. 
UZ•• """ biD Aleoen Fles.smg'cleki Doklar mmtakasu> 

ere """'. ktedir. Bunların 
lunduju ııoylenme da da yangınlar çık:mıştrr. H~ 
ya Trablusgarbe çıkar~a.~ v:ya- ta iştırak eden tngılu tayyarele -
hwt Tunustaki Bizarta u.- ış- rinden ikisi üslerine dönmemı~tir. 
gal etmeleri beklenmektedır. ı;ıu Salı gunu bu akın işgal altında 
h~rcktlerle Almaııyanın Akdenız- bulı•ııaıı Fransa UZ1!I'ınde Jı:utle ha-
clc n safa geçmek istediğ:ı anla • !inde yapılınşı, lngiliz tayyarderi 
şılıyor. Bu suretle İtalvanın faa.. saatlttce ha kalmışlar ve Hit-
Jiycti ikinci dereceye inmektedır. ler'in taarrn• razırlıklarınm tcmer. 

Almanya Akdenizde tamam~n kuz cttıgı Kale limamndakı tesisa-
ön safa geçmek ıçın Fransa ve Is- tı da fasıla ız olarak b001balamış-
pan~ anın da nıüzaheretfni temıne lardır. 
çal maktaOır. Bu maksatla Al - lNGİLTEREYE GELEN 
man anın Vişi hüküınetini tekr:"' TAYYARELER 
tat ke başladığı bıldirllı_nekted_ır. Elı:.spcrier, İngiltereye verilen. 
Al anya Vıji hukiımetı ıle iş bır- tayyarclcrın uçarak Britanyaya gi-
li ni sür'atle tahakkuk ettmnek oobflmesı ı in Gruenı.nd Ye tzları.. 
azmındedir · · dada benzin almasını tenin <'lmek 

İ anyaya gelince, bu devletin üzere buralarda hava meydanları 
art k Almanya ve ltalya ile bera- tesisiru tetkik etmektedirler. Va -
ber yuriımiyeceği de pek iyi anla. 

şiııgtoııda.ki ıne.;'ul rical tarafından 
ıılmıştır. be t · d 

Tanca meselesi İngiltere ile İs· yapılım yana a nazaran şım •ye 
}<adar 500 e yakın tayyare ıle de-

pa ya nrasında halledilmiştir. Bu niz tayyaresi hiçbir kuaya ma • 
arıla ma da İspanyanın mihver ruz kalmadan kendi vaıııtalarile 
devl~tlerinin işlerin<? karışmamak Atlas Okyanusunu geçm~tır. 
kararında bulundnğunun Oriille - Hava engeregi ısntl verilen avcı 
ı:ınden biri sayılmaktadır. tayyaresi, burada son gunkrde ya-

İL ORDUSU YENlDEN 1 pılan bir tecrübe uçuşunda, saatte 
HAZIRLANIYOR t f!20 mil c992 kilometre• sür'atle 

GPlen haberlere göre, Nil ordusu j seytttmiştir. Bu tayyare 7000 mel-
' a kaybetmeden kuvvetlendi - reden p kc inmışt!r. Eski p•' e ıniş 
rilmektedir. rökoru, halen modası geçmiş telak-
Bingazlnın sukutundanberi geçen ki edilen Curtlss - Hawk 75 tayya-
üç hafta zarfında bu ordunun tank· resi tarafından lkı sene evvel elde 
lar gözden geçırilerek tamir edil. edilmiş ve saatte 575 mildi 
mı, iaşe ve malzeme, taarruzdan HARP VAZİYETİ 
evvelki miktara Çlkarılrnış ve kıt'a- Ortaşark İngiliz umumi karar • 
!ar ıstirahat etmiştir. gfilunın tebliğıne göre~ 

İtalyan hava kuvvetlerini saf h~- Trablnsta Motörlü lcuvvetieri -
ricı eden İngiliz hava ku_vvetl~r~ mizin ilerı unsurları Ag lanı~ gar-
§İindi tam formdadırlar. Bıngazıru.n hında Alman olduğu zannedilen 
4galındenberi İngiliz tayyarelerı zırhlı savaş ar:ıbaıatından mürek. 
bıihassa Sicilya ile Rodos hava Jı:ep b'r keşif cuzutaınıııa tesadüf 
üslerini bombardıman etmfPerdir. etn4 ve tardeylem.iıtir. 
Buraları Ortaşııkta yapılacak hava Eritrede: Kuvvetlerimiz Kereıı 
taarruzlan ı~tn çok mühim Alman civarında d~amır lı:uY&y.ı külli-
ve ltalyan &sieridir. • • yesini durdurmap devam ederken 

tngılız tayyareleri salı gunu Cub-Cuban cenubuna doğ1'U üer • 
'J'ra usu şıddetle bombalamışlar· Jiyen ko muz yeni terakkıler kay. 
dır. deykmistır. 

KOLONYAYA ŞİDDETLİ Sa alide· Garbi Afrıka kuvvet-
BİR HÜCUM Ieriııln Cu a ıı i hattından ıti-

N f haren nun ışgaline ka-0 aşark lngifü Hava ezare ı-
nin bır t b uıe gore, lngifı• bom- .. dar 'dd ı \e seri hareket düş. 

d ki man kuvve lerının manevıyatım 
ba maıı tayyar J ri Kolonva a 1 
aı 1 hedeflere ş"ddetli bir hücum_. __ ta_nıa __ ım bQzmuştur. 

Otobüsc··ıerin 1

1
Sırn Bellioğlunun mu-

müracaa ı hakemesine başlandı 
(1 1ııçı S&blf"1•n o-am> 1 Hıikumet aleyhınde tahrık malı:-

Halb ki esasen beıız n ve m-e pa- sadıle mulıt lıf yerlere, teşekkül-
ha ı yüzünden kazançları azalmıı ti •-···ız mek 

it lcre ve cemıye ere .....,..... -
olan otobüsçüler; bir de 70k c ceza l ki 
ve ek mccburty tınde kalınca ura- tuplar ,Oııderııaekten suç u es 
ra şlam..-!- Kocaelı meb'usu Sı.rn Bellıoğlıınııa 

Du munosebetle; Kereoteciler - E- mtlbake i- dıın İıuncı .Ai;ır Ce.. 
Ü h ııında anbalanru çalıştıran o- zacfa .__,anm-+ır. 200 den fazla Y ıı a ' · atta ~.. .., .. 

tobusçuler Beledıyeye bir mwaca il mektup gonderdığİ zannedilen Sırn 
/DulunmlJ'• arar nnnişlen!ir. Bu m - Bellioglu, ceza kanununun 69, 80, 
rBC""Jatla; tTamvaylar (ibl olobilsleo-nı add T rlne 
de l:ızla yolcu alınmasına müsaade 149, 158 ve 159 uncu m e e 
Junma&& ı.sıeaecekllr· gö~ ıneltltemeye .evkedilm ~tir. 

1>iln 1ı;endllerl7le ıörOşUljjlmÜZ bu iddia aı*-' ,.....ı....enin gt> 
otobWç(llreden bazıları fUDl"an IÖJ'le· li yapı!rnaauıı istemiş. Sırrı Belli-

-- oğlu bu talebe itiraz etırıi!fi• l'ıı-
- ,Tramvaylara ve hatıa Tramvay kat ınalıke- heyet.! nwbakeme-

İdaresmm Tııltsim - Jllllıklaf ......,._ n;- ~;.ı; '""~'ı-aiai kabul .aeretı: 
dakı otabllııle<ine muanm ~ - .---~ 
f&zla yolcu a.ımmasına Beledl,e ...... celseye bu ri:ilda 4eva.nı. Nü • 
den musaade ediyor da luz bir, Ud miştir. 
yolcu fazla alınca hemen ceza .kes!,: Yeşilrrıwak kabardı 
yor!,. Şimdı beller arsba79 ~ lıill » 
•·- F ~-· ~-~,_.., .., Ama~adan bildırildll!ne ,ııre, Ye-..,oruz. a- ---:::-:::_,_,_,...,. ., 
iri r a~ milııa tur . .-- tilınnak gıttikçe l<abannalctadır. Bir 
&anısalen yerli ve ııatıamdır. Çalış- Immı bai" ve bııJıcelai ...ı,.. lı:apla-
l.ıiırnız hat ise bulvar, mun!ııı:ım 08<1~ mıştır. Geı:en seneki gibi bir seyı.tıı-
deıüt, yo& .... iDii ;JOl<tur. BinaenaJeYn tm ~im-. Lmwnluı llldbfr>. 
laz!a Yolcu ile ka>a ibUnıali m....,uı !erin alınmasına başlauml.$1ır. 

•tudır. Yıııı1t 1<aııa iatatia1.ılder•ni ıet- D--lgaristam istilaya 
kllc tdenek ı.u balla ııem•a. hiç - 1J>U 

::::-;as•irüniz. BeıWn •• m~ hazır Alman kuvveti 
hl b ..._ Bla bilet QcnClertll" ( t inci Sa' M • .__, 
da v-~ Z3m 7•ıımadlt Pllnt ırarımız 
·- &ilıoidie Bıt1oooM7e fula yolcu ntJt BıJ.ı• 'al«N pnif 

alnıaınaa --~ b.i& za 'L.. .. 7 --- mam rardan k l.ııJa - lıenı - •Kr 1)-" ı Al ıa bek eı ur ~. hem de halk faz- e/,ııı ft-• 1111• .. • , 
nenııı Olacabr.• 8 

Görüşmelerde tam 
fikir mutabakati 

d Aak) 1 • 'ıı......t )f .. ı.-~ . 
~ıı - ngillere Ha . -:--u:1rn.ız-

ve Brlta."7'8 !m~1Ye Nazırı Eden 
K y Reısı Gencr loriuh Genel 
b umet adaınlarınuz al JOhn Dıli ile 
13 D~lıyıın rt5t11 llT•-da clOn 
kad r ııünnu•tür ~G !er saaı 13,30 a 

._ · oruşmelertt 
nıemleketi ıl&kader -a- e ilet 

-....:::q. meae•:' 
~rınde t.am bir fikir ıııutabaltatın: 
ınevcut oldufu ellp' :le edilftdiııCir. 

.... /ırl'a1* • • 

riıtana plJiiirriL~nez: 
recek hiç bir #.,.,,, yo. . 
tla memlekete gelen 11uil 
~uatMhdi~• 
çoğalraLt•I"· 

Alman tanklarının Ta
_,. ap IJa/pr topralt-
lıınna 1esıilıl.ri ~ 
daAi Aakrla teyit eJil-
,,._qtir. 

Filistin ordu
sunda altı bin 
Yahudi var 

IMeis AdasındalAmerikanznİn-
lngilizler giltereye 

Londra, 28 (AA.) - Sallhiyl!IU 
bir k~ lfirenildığlne &öre, Pl
!Jstin'dolıl Y- ve Arap int'alarma 
kayıt -ıeıı1. memnuniyeti mucip 
bir 9*lldl muntazaman devam et,... 
mek-. Balen Yakın Şarktııkı Jngi
liz a · ;a l.ood' Yahudi ve 3.000 
Ara•~-~-

Fransa fazla feda-
klrhk etmiyor 

Vi i 28 (A.A.) - Hükılmete men
sup yüksek bir zat, Fransa Çin 
Hındistanı ıçuı kif, miktarda fe
dakarlığa katlandığınİ V<! artık 
bundan fazlasına da katlanmasına 
maddeten imkan olmadığını ııOy -
!emiştir. 

ıter.n ....... 
1 eue ... 

lngilizler 12 adayı 
daha iyi tarassut 

edebilecekler 
Dün t.ltpmlıi RMl70 OUrl«<,_ 
Meıs adası Ingiliz k.lt'lan tarafından 

işgal olunmuştur. 

İ!u bin knrlar nürusu olan bu adada 
Italyanların p(_•k ehcn1mi1etli olmıyaa 
bir muha!aza kuvveti bulunuyordu. 
Adad..ı iki telsiz. ıstac;yonu ve. yeraUl 

1 

tayyare hanııarlan da vardı. 11.alyan• 
lar için muhlm bir u olan bu ufacık 
adanın son z:ımanlarda Alınanlar t.a~ 

rntından k l'anılmıya başlandığr an .. ı 
!aşı l.ı. İngiliıler bu .,ıı.yı <I ge
çırmekle Akdeni.zdekl mevfdlerin.i 
ltuvvo endi ekte bir adım d ha ılerl 
a dır. Bu suretle, On ı yı 

d • kula7lıkla konlrol edeb ertkler
dlr. 

Bu ada, İsWı!ıuldald ,Bil)'ükadadan 
b ra z d.r.ha bÜ)'Qkçeıli.r. 

ardım projesi 
Vaşington 28 (A.A.) - Cumhur. 

reisi Ruzvelt dün Beyazs:ıraydaı 

Amerikan milletın• hitaöen söy • 
ledıği bir nutukta, demokrasilere 
yardım projesinin yakında kabul 
edıleceğ.ne itimadı olduğunu söy
lemi tır, 

Ruzvelt, pro~nin tatbıkatının 
garp yarını kurrsının müdafaası 

için ok hu uK bır ehenunıyetı haiz 
oldu unu su l •mı tlr. 

Fra 
b 

ai>inesi 
lanı or 

Vaşing n 2a (A.A.) - Fransa
dakı ~· Amerik n sefirı Bullit 
dün sdylediğf bJ.T nutukta, Ameri
kanın s !ah imalıitını tacil etme • 
sini tavsiye etm.ı§tir. Bullit de -
1DJŞtır kl. 

Japonya icabe- Tic~ret o uı nda 
ı • ış bulma 
1derse kuvveteı bürosu u ul u 

- Eı,ıer Almanya mağlüp edil
mezse, bütıın dünyaya hakim ola
ca tır. 

Montevideoda bir. 
fahri Konsolosluk 

ihdas ec.ıildi 
Amerlkanm muırtetif ııehlrlerlnde 

bulunaD yunld nmızın if cr!ııe 
bakmak ve bura! 1 rt lııklpfı 
lak p etmek üzere il ontevıdeocla bir 
fahrf Jconsofoshık !bdosı ve bu vazife.. 
ye dalclor Alberin tayini lmnırlaşrruf
tır. 

+ Xanbemı, 28 (AA.)- Avustrnl
yanın düşman arazisi UAn edllen Ro
m_anya ile ticari milnasebctlerıni kes
Uııı bıldlrlliyor. 

Bu tedbu • .ıncfliz ablakumm Ro
manyaya teşmili kararuıa uygun bu
luıımakladır. 

müracaat ed cekl 
Tokyo 28 (AA.)- Ögrenildl -

ğine gore, hükümct sı~ am ıle Çin 
Hindistanı arasını!a i ihtılafı hal. 
!etmek husuaundaln &OD sulh tek
lifleri F"ı:ansa tarafından kabul e
dilmedi akdırde, kuvvete mıi- · 

• racaatc mecbur kalı! nı b'Wir -
miştir. 

JAPON HA.R1ci:YE .A:Z l 
MOSKOVA VE 13 RLlNE 

G.ELiYQR 
Londra 28 (A.A.J - Şangha 'dan 

gel n haberlere gore Japon Harici
ye Nazırı B. Matiıuolia ) nkında 
Berlin ve Moskovaya gitmek ta • 
savvurundadır. 

Bu haberin doğmlu ndan şüp
he ettırccck hUBUsl h ır sebep 
mevcut olmamak.la lierıcoor., Lon
drada teyidine imkfın ı olma -

e is' i işgal l .,mış.ıır~. ~~>""~~ 
ka ... fı· deaildir ·'· Mister ~ile• 

l!j (1 - S:Uılf~d Devam) 

(B~li.N DUAJI) Başkanı Sir Jon Dil! şeref ne bir 
Siril~ aya gi;ndcr gi gıbi, .12 ada- ziyafet verılmlştır. 
)ara da tanarclcr gondermesl Ye İ tanbuWan Ankaraya <'len ga-
ba adalaıdaa Mısua, Jli!iaüne, zete Başmulıarrirlerı ve ecn bi 
Siivcyşe olduğu gıbi; Şarki Ak- matbuat mumessill ri ı . hri -
deııiıdeki iııı:iliz deniz Iııik' mi~ c· mizdeki gazetccller bugıin doat 
tine lr:ı ı u rahatanh Yumesİ Nazır tarafindlııı kabul edilecek -
ilıt"mali ı:;ılıptir. llıllıassa Lu ada- !erdir. 
lar 1 1 nin laarhfn loah la An rada yap n goru meler 

C hakkınıia bu iın bı.r teblığ neşre

ve ıle nıe ıl bulu ııı.uğı 
sırabrda ar < dan rah ızlı Ya'· 
mek iç ıı kallamlabrlcc i sibi 
denizaltıları i ın dcı e sh birer 
üs hıtlinde i'tinıat oluır:ıbıltT. ~ 
ter Almaıı.lar, Al.d niade lıarbe
decckler ve bu harbi Şarki Akde
niz bavz na intıkal ettiruak -
lene, İ.qpllw tlmıanmasını tnyik 
için behemehal hava kuvvederi 
ita beraber, ııe:rftlııeferi İfkil et
mek lffıı harbin bqındanberi itd 
&ihi Dran ~- ılenizaltdıınm 
IMh= • ı .__., ve fetlııi alım 

b+w•ı '1 '='• on. el' 

... il ltla .... ealti ... -
ah-ı.ıt MT.r. • lıiaaad .... -...... ,, ......... . 
.... ı,ildtilyH .ı_ .. ........... . 
..ıaı. bm ..tir -- .. .... 
pli ..... - iPB - ..... .... 
. • !:ret .. ralıathll -

... "9"kl ................. -jl· tecrit .mı.üt .aıı1, .... 
61u. 

ltıııy • .._.._ p7rifaelıllr. 
~-· '+' hallı ,,. •k r .. tur, 
lııer tiidli mahnoııi etle, mımea 
bitik haTd~dir. Şimdi e kadar ya• 
pılan bombardıman'- tla. kifi,,.. 
recede milessir ofmuş 6uhmmaiı
dır. Binaenallı 1, İnııilis bava, de
.m n., .... rflııin • .. ..... +
kiır bır taarruzu müteakip ha 
ınlafııra nler çıbmmk ve rnlıa
Tan teslim almak ııisbeten ioia:r
dır ve güç dahi olsa, diğer cephe
lerde mihver faaliyeti llaşiama
dan ba arılnoası mümkündür. 

Bunun ı Ja.oılir ki Sicilya ile be
raber. oniı.t adeların kanıilen iş· 
gol ve zar.llili1 hhardan önee, Ak
deuizin eııref,eti ve harhin l tik
lıeli 1ıe1oıırıuuta111 inııiu- lı..tı.r 
• ee Jünada ,,.,. fa78k te6do
ler anısında rı.tayon,.; 

ETEM iZZET J!l!:Nfel!I· 

d Imesı bek nm kt 

Kri 
Anı.ara 28 (Hu u i muha~irlmiz 

Adil Akba t 1 nla b" d ' or) -
İng lterenın Mo k va Bıi ük El
çisi Bay Jtr ps bugunk ekspresle 

Ankaraya geldi ve ıstasyonda al.l. 
kadarlar tarafından karşılanmıştır. 

Bay Kri~doğruca <;anka ada
k! İngiliz sefarethanesıne geçmiş 
ve orada Bay Anloni Edene mü. 
llJı:.i olmuştur. 

Bay Eden bugün sa:ı t 3 de- 1n
gillz ve saat üç buçukta da Tlirlı 
gamtecilerinı kabul edecektir. 

Buı fırıncılar bu 
p. Çavdarlı ekm~k 

çıkardılar 
.... fimalana lııa •bahı-: iti

lıaran iMia ı;nıluh ekmeli ima· 
lhıe INltladlklan atirlilmü9tilr. S... 
yoilu tanlınde da bu ÇC!tit eli • 
melder stiftilmlltfür. Bunwı, oıle -
tirmenler larafmdaa o.fhıten ah
un fula çavdarlı hujdaylana 
ayn n un heline pürilerelı: h • 
n11lara vernıelerinoen ileri ırel
dlci aa18'11hı•ktadır. 

Belediyeoiu kararına göre; 7eru 
Çll'J"inİn yama İlliille başlanması 
liıımOır. 

Bnı ldnn:elarla hu son günden 
iaüfotio aı.elr i&te4ilderi ...ı.ı.ı
ınalttadır. 

il Muavini 
karadan geldi 

MuhMif işler hakkında all • 
lı:adar arla temaslar yapmak fb9,. 

ftl Aııliaraya glüıü9 elan val -
ll'Vİnl Ahmet Kınık dtla ...... 
ıehrlmi"" dlinmttş ve bu 1PbelL 1' 

vazif"3ine batlıımıftır. 

Yük lklı t 

i ·r 

ı D 
Samat ada Keearu,..ıa pafllda 

Sunbülefendi camii yanındaki 

lio&tanda çal şan Talat ı ııincle bir 
ıcenç ev> elkı gece çalıştı{ıı bahçe
de kof8"ı balla ile vücudüncla 
a nlnuş ol• rak oJli hulunanuttur. 

· Cin•) tin şiddetli bir ıntikam 
his ile i feııdı · anlaş lnrak ha11 

ipucu ve enı r ı bul ınıı1u tur. 
Katilin lı iiıı derdesti muhte -
Dl ldir. 

·ki kürtaj 
faciası 

D l or iidaver · ve 
Çıkınl çiyanın başka 

'lak'aları var mı? 
Biıhkh hastanesi ha labukıcıla

nndan &c\.'gıli.si. Kutinayı kı.•11 ve 
müşterek bir aşk ha) atındiı.n son· 
ra izdivaç vadile iğfal eden ve 
hiı.mile kalan llueagıaa kilrtaı )'8· 

parak ölttmUııe s bep alan ma
lııir hata- dektalanndiın mn
kuf Hüclaverdinin muhallemeı;i • 
nin .liUceaA ııödllmeı;i karar • 
la§tmlmııt.e. 

Hüdavemlala kürtajda Katiae
IWl sade rahmini '1 yerinden ti. 
lil, lıajınakbıruu u tloldiği aa -
la§ılmıtlar. 

Diiicr taraftaa, Kattıuıam im 
kardeşine kürtaj yepttiıni, faluıi. 
bir tesadüf -ile ölümüne sebep 
olmaclığııı~ 7azdıgımız doktor 
Çılmkçıyan hakkındaki ihbar dıı 
bu iddia ile tevlı.it edilınifflr. H• 
illi liiidiscnla mubakemeeiııe air 
arada yakında Atırc-da lıafla
nacaktır. 

Bundan llıışlfe; tahkikat deri... 
lettirilmelate ve her iki dbktonuı 
11aşlta «lcflrlat- nlı'alan ellJp ol
madıtJ da ehemmiyette anqtml • 

!(;FAL EDİLEI'- ıorı JUILU.. 
ANLATIYOR? 

Katiııanın talihsiz kardeşt ~ 
dil nkendisile püşen bir ,_ • 
zeteciye kendlsınin Balıklı hasta -
nesinde bi rdoklor tarafından zorla 
iğfal edlldıı}iıu ve Hiidaverdinin de 
evve!A böbreklerini muayene ba
hanesile Katinayı ~~tm,ı 
orada bir tııııır veripı u~ 

kirlettığini ııiJlemift1r, 

5 - SON TELGRAF" - ~R ŞITP. T ''"1 
ra mm z-

am 
Yazan: M. ATU T efn'ka No. 25 

Mademki benim lıagatıma 
aittir, hen de işitmek isterim 
O vakit bütün ciddiyetimle, hi

ıa lrarşuınzcla gülüp duran parliıli 
yağlı kafa4. aarswıa döııdünı: 

- Bana bakın .. dedim. Bu bııy 
Yoki -TiıhiJni cenapiarıaB' lll"t!liın 
aöy ley J.ııW. liay,atımwı. ait bir 
meı;cle dahi olsa şimdi aö~ 
lecek kadar hayaUa mqıııl ola
cak. halde değiliz!. 

Ve Annayı gölererak: 
- Mıı.tmazel biraz raha z r

lar. Ba ka zaman k ndıierıl bol 
bol g<ısu.şuruz!. j 

Gars n, ayni yıl.ı4ı' ıilwııle yağ· 
dan par h parıl pru:l ; an kaiasıru l 
eğip· 

- Ya 1 ,maylıer!. i bastuxl.ığı 
sırada, bırdcnoıre, odam zın ka • 

~ 
iç rı e yüzunde kulaktan atma 

Amerıkan g· uklil g 
yınmı , t lmaz bir Japonlll1' g rdı
ğım h:ı " tlc gordük 

Anna J nwı ;ı, ., .• ; .. " 
glirunce hafif bir fervııt k 
mak an k n i alamad 

Ben hemen kap ~ a do 
döndiım ve ceplıedcıı 
tuttugumıL Annaya aril 

göstererek sıwnnsı ve h 
memesi ın elımle 

j pon n ır.u. d kl m n 
içcrıye rd inı gor n p rlak a.
tab garson en s vı h. jll -
pon ayet s kın hır ta 1 kap yı 
kapadı ve oıdukç fasih hır al • 
ınanca ıl : 

- Matmazel ve )Ol. Afl n-

nızı dılerıın, mu.saadesız ra 
e t ım en dola; .. dcdı. 

m ..ı bu cur linu mazur te-
rce k kadar millıi.md.lr !. 

Hayretle ve o anda duyduğum 
hiddeti yenemeksız bo gnnp J&· 
poıı un yuzııne bak ordum 1 

Bır ;an ıl r d ıt-

!maK 

rinın altuıd n go k ı ın m 
e ve c~ laneti .11arla il •o -

rulu ordu. 
D1',lek a 

ya.ıı son ti 
d~rece n:ı 

u-

t
ıni 

bir 
n, ıkı el mi ha

\'a<fa tutar k, s lC' aram daki 
mesafey de daıma biiy lcc n111ha
faza etmeme mu aade edinız!. 

Ay k t , h ıç bırimız, yarim llıthm 
kırıldannuyorduk. K rşırn zda ild J 
eli yarı hıwrıda. dislck ağ2ındıı o 

sahte nazik guluşıle duran bu 
garip jilporıa ııert bir s.Ue: 

- Bay 'rbh ı mı!. de<linı. Ziy ar~ 
tinizin sebebıni lütfen çabuk soy
le)'lDiıı!'. Za:a ııratnıııııelin sınır -
leri bu §!.'kilde gorüşecek vazıyette 
değildir!. 

japon olduğu yerde hıç k pır
damadan, pyet nazık bır tav rla; 

- Oh!. bıllyorum!. Vazı eti 
takdir ederim!. dedı. Fakat gu · 
Jniieceğim ır , '"· b hassa M"at
ıua::c.lın hayatu, ı.:~ lı'..k ~'<!· or. 

- Annanın mı?. 

- Evet, Mdı.ımıc:cı 
O valutAnu 

muhaveremı de 
arzu et erse 
re ket etm ol ur! ' 

Dedi. 

azı ol-

ll'a at Anna ita sıırt! ed -
detti: 

sarnbilır!. En bü 
gın;zı bu muhav 
lunmamak ıcşkıl c 
nındayım!, 

Anna, 
cecık du1.1;.ı .,~.r ' 
cıugu hale. 
sılkcrek; 

- H uı1 • Hayır!. Söy 
Dedi. 
O valdt. Japon. elluinin: 

tini bo&ınanuYA ııcııı. dere 
edeı: gibi gorun r 
zaketıle ba w 
r k.: 

-Mösyol, 
ha)atııaıp 
seley~ ırmed 

\ larw~z.a aJ..l 
IDö. mu de d 
bulunuı: mw;unuz? 

an -

lli ı..tilimi be. -lan, ayni 
ser le dwn. 

- • 'e gıbı? 
- Var ada 

tindesinız' Yok;;a, 
d ccek nus ız?. 

- AI.u. ... ıcnurn 

la\ siye eo rım. 
ıapon ırı dışlerını bü butı ıı a· 

Iın etli dudaldanndan d şn r r
latan •ehirli bir tebessuml !Ü • 

lerelt, gayet sakın bir tamrl· : 
(Ar1ıuı ar) 

Yeni Btltçe llaprllklan beru • 

Milli müdafaa için mü
,him tahsisat aytılacak 
BaşvekDia yeni bütçe 
kmda beyanatı helde • ryor 

Ankaradan blldırlldlttne ııöre, -- j 
~ V-eületl 11161 mali J1iı bil .. tl
zerindekı ~ faaliyeUe -
_ ebnelı leıür. r 
~ mall-~ .._...., MllU -

faa lhtiyaçlan lcin mühim ldıo pe,. 
~im- dltw VedlMlerin • 
mübrem th•ı'·n at!Js öaünde tutul· -Yeni bütçe ile ftk!let bütçelerinde-
ki JortuJ7e faaa1lama kal'iyon zam 1a
pı!ınıyacakllr. a..tllne ve ko, Enaö-

tilleri müııtema olmak \lire lılç bir ıe
,ekkü!Un ;yenldelı bına yaptırmuıııa 
mlllaade tıdiliıı119Celrtlr. 1'bımal za-

ınaııı.u. ·- kadar ı.m. lhl'J 
klnalaınaık - ,ı.ı.nı. ı ıı 

llalqa V<ıldll ;,alwıda büıııe ,,..ı,.. 
Jetini bir tieymıatla eflı:An umu~ 
J•bi~. 

Diier tarattaıı bu tıl m mıı.--

tarda v..-ııı var dalı tazı...ı elde o
luAduiu ...ı.ımıılcıad'lr. 

Ma!qe VekileUnüı bu sene almlf 
olduiu irler v.,...ılerin dMlıa mun
ıu. bir lllldlda toplaıun-.ıı ı mın 
e ıı;tlr. Billıassa billtümetın koylu70 
blm e eden esaslı tedbirler! bunlanıı 
v~erini muntazaman öd mel rıne 
amil olmullkı\ Dtlıı7a- uwııııııa. ı.a
n,k olmasına rağmen meml.-UZ
de her nevı maddeleria. normal za
manlaniaır: , .. 1ltiblM:I bazıtnenin 

netline 01-; 
YllNi Bt)TÇB lff MiLYON Ulu. 
1941 mall yılı bOtçesınln 300 ın11y._ 
~' bula<:aAı vo Bat\ ekllimb Dok
l'>r 8- 8Qdmıın da bugQıılerdlt 
-matbuat tarafından V"ili ricalar Uxe
rlne- gazetecilerim17.e yenı büı.. 

h•lılnnd• lMı7mıatta tıuıwın.... ıtu,,.. 
vede mzh'rr ' " 
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Mqbur yuıı ııehne 

TOURJANSKY'nin 
bir eeeri 

UZAKLAŞAN MELODi 
Oynayanları 

BB.iGİTTE BORNEY 
1 w WİLLY BtRGEI. 

Ş AB B Sinemasında Yazanı l.ı..nda F. SERTELLi """ 41 

Enver, manasız ve lüzumsuz taarruz bıt.,,esini 
tatmin için, Kafkas cephesindeki ordumuzu 

göz göre göre bozguna uğratmışb 

r 
TAKViM 

ŞUBAT 1941 
CUMA 

28 

Kuleli askeri lisesi müdürlüğünden: 
Ay 2 - Kasım 113 

Jtulell Aüıırl 1 _.... ıı~ lstıııt:!i olup ta tatralarda ıubelere, İ..ıanbulda 
da cloCnaea -ı.t.el>e m!lracaat etmie olanlardan sını!lannda dönekliti o~, 

bllUln airme prılarını mm buhm.an n OJ'DI zamanda aJrış evraJuru teıtemmW 
ettinnlf olan, ıatrth!eria lmtilwılan ,..pılmak üzere 1 Mart 941 Cuma a\inü 
-ı 1 da :ıtuleli I ltt-'nde bulunmııllln Ye bu tarihte mektepte bul~ 
baklarm.ı ~bedeeekleri llln olunur. (1443) 

ABZUYU UM1JMJ Ol.ERiNE 

Vuati 
••• d. 

7 37 

13 271 
16 33 
8 58 

120 27 
5 59 

Vakit 
, 

(,üııq 

Öğle 
ikindi 

Aqam 
Yatu 
lmıak 

BAVAY ADALARINDA ata OECB BEVOSO 
BİR RAFTA DAHA TEMDİT EDİLMİŞTİR 

p~ YAKINDA 
40 ç 1 R A G A N R E v o s o 

KİŞİLİJC BÜYtlK EG.LENCE 
TARİHİ 

E1'11Dİ 

88. d. 

12 40 
7 29 
9 35 

12 00 
1 31 

11 01 

DEKOR - XOSTÖH - HİZ4NSEN - MJ'MI.EJCKTTE BÜYÜK BiB YENİIJK Tel:~ 

----~1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Llrahk = 2000~ Lira 

3 • 1000 • = sooo.- • 
2 • 1~0 • = 1eoo~ -. T. iş Bankası 
~ • eoo • =2000- • 
8 • 250 • = 2000..- • 

15 • 100 • = :1500~ • 
1941 BlçGk 

Tasarruf hesaplan 80 • 50 • = 4000~ • 
• 800 > 20 > = 6000-- > 

ikramiye planı ~"~= ~ "';: 
pıllr. 

PARl.Al· " SAGLAM DiŞLERE MALİK OLMAK lsTERSENIZ 
MUHAKKAK 

Dl$ MACUNUNU KULLANINIZ 

Olşlerl ve dişeUennl muhafaza eder. 
Her yerde O E N T O L dit macununu •ray1111z. 

Emlak ve Eytam Bankasından: ... Twt 
Jfe. 

lTll °*1ıdar, lcadl7e Jıl.ah, 
~-E&.23 
Ye. 31 ..._ 

1120 ttsküdar 8eltmi Ali :a. 
lla1t. Kerp4çbane ..uıı: 
Eıı. 12, Ye. 11 

mı Usküdar, Yeni m•haJJ. 

Papu ........... "". Ea. 28 
ıtU tteıı:üdar, SelA.m.I -

iki 1ı:ıquhi - ı:a. 
Ye. 11 

ım ttsldldlır Selami AU Kah. 

Vaı.ıt - ı:a. ' 
1'nll tt.klldar El. Yeni ma1ıa11e 

Ye. Puıırbap IOkalı:, Di
bek 80ltıık Es. 14, Ye. 71 

ım ttsklldar icadı;re Malı. Sa
atçi Seıııx- aokalı: ı:.. 

Ye. 1' 
1TJ'I tlsktldar, Sellml Ali Et. 

Malı, Kerplçbane ookak 
!'& 30, 80 mOI<. Yı. :ı1 

111:1 Emln&ıü, Alaara,y Yalı 
lılah. AJl>o1aolar ookü 
Eo. 80, Ye. 14, Paf. 208, a-

a.-
...... 
.._ 

---·---
da 838 par. .. • .... 

19'1 J:mlnônO, Aba1'117 Yllh 
lılalı. K-1 ooblı k 
1M, Ye. 208 Paf.. 210, a-
da lff, Par.~ ...... 

1Mt Emln6ııü, Aban;J' Tah 
mab. Kwnaal sokak El. 
102 Ye. 211, Paf. 2MI, Ada 
840, Par. 118 

1811 

11&2 

1851 

1857 

1858 

Eminönü, Abara7 Yalo 
Malı. Kwmal aokalı: Ea. 
124, Ye. 189, PaL 210, ada 
840, Par. GI 
EmlnOnll, A1laımı7 Yal& 
Malıo. Kumsal aokalı: Es. 
230, Ye. 81, Pa1. 210, ada 
840 Par. l 
Eminönü, Alcsara7 Yalı 
Mah. Kumsal sckak Eıı. 
128, Ye. 187, Paf. 210, a• 
da 840, Par. 55 
EminOnil, Akaara7 Yah 
Mah. Kumsal sokalı: Ea. 
186, Ye. 129, Pat. 210 a· 
da 840. Par. 26 
l!:mlnönll . Aksara7 Yalı 
Mab. Kumsal aokalı: Ea. 
100 Ye. 213, Pat. 210, ada 
840, Par. 69 
Eminönü, Aksaray Yah 
Malı. Kumsal sokak Eı. 
108, Ye. 205, Pa!. 210, a
da 840 Par. 85 

-
Ala 

Ala 

.... 

..... 

... 

..... 
Ala 

1859 Eminönü, Aksaray Yah 
Mah. Kıınıbo7acılar w 
Y enlkapı Detırmen sokak 
F.s. 34:, Y"e. 54:, Pat. 209, a-
da 829 Par. 12 a~ Ana 

1880 Eminönü, Al<sara7 Yllh 
Mah. Detırmen ve Pet-
ltlrd ool<. Eıı. Ye. 13, Pat. 
209, Ada 828, Pai3el 17 :zıı..- .Ant 

11115 Eminllnll, Aksara7 Yalı 
)ilah. Kumaal sokak Ea. 
218, Ye. 33 Paf. 210, Ada 
840, Panel 1 as.- .Ant 

184 Eminllnil, AJıııara1 Yalı 
Mah. Kumaal sokak Ea. 
132. Ye. 181 Paf. 210, a· 
da 840, Panıel 52 ....... ..... 

1811'1 Em!nönll, Alllar8,7 Yııll 
Mah. Kumaal aokalı: k 
148 Ye. 181, PııS. 210, ada 
140, Par. '6 ...,_ ..... 

18ea J:ıninönü, Alaıara7 Yalı 
Mah. P.,.ıdrcl ookak Dl. 
ıa, Ye. 20, Pa1. 208, ada 
131, Par. 30 es-- .... 

ım Enıtnönll, Abaıa7 Yak 
Mah. Alboyacılar ..... l>e
illrnıesı aokalı: Ea. ,., 
'Ye. 57, Par, 209, eda 134, 
Par. 22 ..... Ala 

1ll'TI Eminönü, A1<aanı7 Yıllı 
Mah. Kwneal IOlıak J:I. 
111, Ye. 201, Paf. 210, a-
da 840, Par. 83 ıa..- .A.ıa 

ına EmJDönü, ~ Yalı 
Mab. PetJdrci sokak El. 
Ye. 15 Pa1. 208, ada ut, 
Par. 18 ,.,_ .-

18T9 Em!nönU, Ak>ara7 Yalı 
Mah. Dnutp;ı,ıa isftlesl 

. '••• ~ 
110.60 M.2 ısJI 

fUOlD eJil 

ıuo M> , .... 
123. Jııl2 ı'" 
IO$M :ııa 1:ı.' 

iSi lD ısı,... 

9UD M2 )J.11 

.. ıo v 

.. MJ .... 

• M'2 •·" 
suo ıa ı.~ 

9.-

24.50 lD 1.•• 

8.ao 

ıuo ın 

21.50 MJ 

22 ıa 

5,Sf 

~oıa 

29 :ııa .... 

11 :ı.a 

.. ıa 

17.50 ın a.eo 

'il . ıa 

ookalı Es. ~:_2; Pal. :ııo, _ _ •- -· ... ~ •o 
Ada 1118, ~ 11 - - .... ~ ...... 

' Y\ıkarda adnıd .,.. 1ıı*Uttı ,.mıa ..,.............,.. -111 paııo ve pazarJıl<lO 
tııac:aktır. .tO' 

İhale 8/S/941 Peıpı#Je ,antı ..t ımdıı<hr. Jıl!ha:ııede sırasında " ti 
bedel mukaddtt Jıa:l'metı aeçüll takdlrde taliplerin ckpozitolanm J'ÜZde 1 r4' 
Dhıbetinde tez.yil ..,.ıeneleri ıre mııı..lr kul1anaıılann mUhi!Ylerini Note 

tud1k ettirmeleri lAzııMır. _ -od 
~- pq alı:Çf.91. - -.nrest .,.. tlc lafa fototrafla bU'Jikte fi} 

c!lrllen ıı!lıı "" -ıe !<adar Şubemiz Em!Al< Servldne aeJ,meJer!. c857> ~ 

"Seninle alay eden 1 G& Hekimi 
senden beter olsun,, Dr. Murat Rami Aydı11 

BeJoil•. Pıırm.ı.kapı, lnıaJll 
(3 üncü .ahifedcı& ~) aokaJı. Jtl'o. z Tel. 41553 

btW:nağa kal1ttı.. Ondan llO!ll"ll, bir Mııayeııe ·..e her türlü göf 
iki tane yapıştırdım. Çıralı: de gelip ameli .. tı hkara a ızdd'· 
ayırdı. Ben ondan dav~. Btı- 7 
na söğdii... landınr. Böyle küçük pislikler fil' 

lUkim milbaşln IOfthı: ur 
- Şahitler gehnlfler mil bah görülü.ne daha büyük pi

9 

Mübaşir çıkıp kapının &ıGDdıl len yol •çar. Ben bu ~. pi~ 
bıhkilt ettikten 110J1ra geldi. :ınl1cedele için ~pıyorum ... 

- İlı:i tanesi burada.. Dört t.-
nesi gelmemlf.. dedi. HAldm: Mıhlrenwde aami olarak btı1"' 

- Şahitlerini% gelmemif.. Diler nanlardan biri de, kendi kend!P' 
pbitleri de çağıracağız. Öbür giiıı fÖYle bir beyit mınJ.dandı: . 

=~e;!fer;nve~ ~.gelinini& -GWi •ecıMm 1ıanei ~ 
Titiz, Qıılrii zat, mahkemeden cBW Jwınzlı ~ kcıl•1" divtıııL~ 

çıktıktan sonra, koridorda hem el· di~;., 
lerini kolonyayla uğuşturuyor ve """ 
b~~a kolonya çekiyor, hem de ll8l>lP.,. ıı.ı>ulı&n:iıi: - tpel ~~ 
.,ylenıyordu: ~' Dlre!Uirli: Cevdet ~~':".!'ı 

- Sinek ufaktır amma. ~ ~ cS011 nı.G~ MA~ 

• 

-
1 

l 
• 


