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' ::r· 
I Bingazi düş

tükten sonra 
l ~ AKDENiZ. 

BİNGAZİDE 
bir ordu ve bir 
kolordu kuman 
danı esir edildi 

Milli ŞEFİMiZ ANKARADA 
Marqal Petain'e sonuna 
kadar dayamııak için va
ziyet bir kat daha ~ 
ret verici olınu§tur· Bın• 
gazi muzafferiyetinin bü
tün Akdenizde •e Bal· 
kanlarda teairi görüle

cektir" 

.'!.._llXan: ETEM iZZET BENiCE 

Alman esirlerin sa
yısı malim delD 

Altmış tank 
tahrip edildi 

°Yıldırım harbiniıı ne oldu&unll 
ııli21e dqil, fiil ile yıldırı.ın bar • 
lıinden eA çok bahseden İıalyaya 
~eten General Vayvlın ore!U&Uô 
lltndi Bi.ngui de bulunllYor. 
Trablusprbın ve İtalyan im • 

, . 
\ 

ltalyanlar, Bingazideki 
erzak ve mühimmah im 
haya vakit bulamadılar l\lillt Şef Beialcmnhur 1-t İnönttırilıı doğn seyahatinden An. 

karaya döndüğünü dlin yamıııtık. Yukarıdaki resim Milli Şefi Anlı:a. 

nyıı. avdetinde istasyonda Milli M lidafaa Vekili B. Saffet Arıkanla 
görilşürken göstermektedir. 

Paratorlu&unun ruhunu. ~:.: 
"°8 Binı:uinin pptı ile 
Atı-ikada.iti İn&ilis harekeli a&k,.. 
l'i.yesiniJı. blrlııci safhası tam anıile 
bitıni§ oluyor. Blııpziden TunUll 
lıududuna kadar olan ve TrablUS. 
larp, Mısnıda pbi limanları i?~ 
de bulunduran ıı.aJıil şehirler<Dın 
llrkası muazzam çöle dayandığı 
içi.. t gili'ı.ler' bundan böylcki n ın ··J 
lııu-eketleri bu sahil ~ehirler<Dı ~-e 
leçirmekten ibaret olabilir. Çöl, 
SünusUerin hü.kınii altındadır ~~ 
en v •-•· . en muharip Su.. e.....,, en §ecl, • bu 
•ıısı kabileleri 1911 deııberı 
tiilün enginliğinde italyaya karşı 
•lan nefret ve kinlerini beslemek. 
ted.izter. Ağlebi ihtimal sahil ~
IUrlerinJ İngiliz bava ve d~nız 
~Vvetlerinin zorlamasını takıben 
&ıiııusi muhari teri de İtalyanlan 
· . p .. den 

t<il cepbesınden, yani gens.ın 
d ısasen 

~ya ba§lıyıu:aklar ır. . 
\'tabıuscarp bölgesinde so.60 bın 
~lik bir İtalyan ordusunun kal. 
.ı.~ kt-~'- Bu or. 
""111 tabmin edilin• ......... 1 
d.. · d• ibtima •Yn tasfiye etmek :çıo ~ 
tı,gilizler ani bu ı.askınla Trablııs 
ti~nuıda b' hil uhrine asker 

ırsa .- h a 

İtalyanlar her 
taarruzların-

• da esır vere-
rek çekiliyor 
Arnavutlukta Yunau 
ordusu ile bir s~n-
il pullarebeıi 

Atina 8 (A.A.) _ Radyo, ıtal· 

nl Pereşmbe günü iki saat 
ya arın 1 

eden bir taarmroa bu un· 
devam . y ı 1 

bi!<h~;sıır unan ı ar 
dııJ<larını • u-,, · İ 1-
iddetli bir ateş a çmışlar ve ta 

ş eV"Z'lerine biJyük hasar ver
yan mi rd, ir !tal~·anlar ı;ekilrniş • 
dırmış e · 1 ' 

eli Bunun üıerint1 Yunan ı ,ar 
)er r. · ı · ık 
süngü hücumu ile Ital_y~n ;n ~ 
ıncvtilerin<l•n taı~ı!elr.r • -~hr. ır._ı~-

lıl . ~ birrol .. er:ı.· v~ mu un uı.ı.A-
nnn G.ı v ·ı ld tal'da harP rnalzcmcsı a mııı ır ır. 

~caklar ve donawnaıun. a~k 
lııvvetlerinin ve geriden ta~Y~ k • • f •t ""' 
hpacak Sünusi mubariplerın•0• Manşta ı ıs ı a 

Bulgar kabi
nesi komşu 
memleket· 
lerle vaziye
tini görüştü 
Bulgaristanın d ı ş 
politıkasında deği
şiklik olmıyacak 

Sol ya, 8 ( A.A.) - Bul
gar kabine•İ diin toplan
mt§tır. Hariciye Nazırı Po
po/ dlf politi.l,a ve Bulga· 
ristamn komfUları ile o -
lan münaaebetleri haklan· 
da izahat vnmİitir. 

Bundan aonra 8tqVekil 
Filol, dlf politikada bir 
d efüiklik olmıyacaıfını 
beyan etmirfir. 

)ardıını ile de Trablusgarpt~kı l 
&on İtalyan tümenlerini de teınız. lı'man arına • • 
lı~•ceklc.rdir. Bunu yapına~alar '-fi 1 
~ahi, Trablustaki 4.5tüıneıı 111sbe. eni bir /ıücum &. I n c 1 r e a 
~deki ltalyan ordusunun birşeY 
lapınasına inıkin kalmamıştır- n<1ra 8 (AA.) - Dü1:1, İngiliz m e .• htı• kar 

lfonlann Tunus üzerine bir ~a. ~bardunan tayyM.elen, Manş-
~ette bulunnıa1'1l'ı ihtiınalrne bo .. stila limanları uzer .nden uç.. 
L_ d Tn taki ıard İn"ilterenin cenubu şar-
...,,.şı da Veygand or usu . • ... ı ır. ,., 
.. B n ın...., 

1 
. den halk hücumun 

lısu bdde·~ektedir. 1 • • h ·ı erın · · - bö'I kı sa tı ta',tip etmiştir. B<ılonya 
tazj zaferinin di~er Afrika ge. safaha ını dd tl' h··~, &,,r • sı bilhassa şi e ı uw· 

i kadar Mare•al Peten Frans. a ' ınıntakası ·· .. ··yordu " • et. kalm1' «orunu · 
"'Ulkan sulhu ve Akdeniz vazıy :ına ınaruz · " 
1•ti üzerinde de büyük t.,.;ıer d 
ı.11ııuıe getireceği uıuhakka 1ır: B 1 C1 arı· s tan a. 
\lıbeşistan Somali ve Eritredckı U 
t:.~k!~e;~~ı:~a~~ct~:~;c~ • v i r seferberlik 
~c İtalya için artık yarını asır S l a 

8 
(A.A.) _ Stelıı.n~ ajırn • 

lııiistemlcke ve imparatorluk gaY- Sofy 1 b'usan meclısı, sıvil 

Üç bahara t ç ı ve iki 
elektri~çi tevkif ecHldi ı 

Asliye ikinci crza mahke~i dOn 
J4ısırçarıısında baharatçılı.k yapan Ce-
mal, Ali ve Sıtkıyı zincirleme ıNnılQ 

ile llılil<Ar 7apmalı: suÇundm tevi<ıf el
m.i.ltir. 

Bunlar, kllo!U 220 kUJ"U6B sa\llrn361 
l.Azım gelen Yenibahar'ı 2TO lrUJl.ltl:::ı. c-ı
kararak bcr llçll de daha &Ptı ııaı.ma
ını+!ard>r. 

Mahkemede, maznunlar ruç!an lnk.~r 
etmi31er, duruşma <la karnr veritrnek u .. ~ti ebedjyen mediıın hale soku. sından: ıı: ;anıınunu tadil eden 

lııcaktır seferber . . . · tasvip etın.LŞtJr. Zrı.! başka bir aünc bıtakdı'lıışlır. 
lling~i zaferinin Fran~a üze k proıeyı o- - Diğer taraııan l .ticaç ıtün evvel, Yon! 

tll.delı;i tesiri, bil ha.Sa Ort:.:~~şi &J1atbuat b&l('ıı•S•U 22 i po .. on"'1e dUcl<lncı Kevorlt 'f •. t.akoğl11 
tifo ordusunun 4;)(1.500 1 

• pı 1 adında blrisı pil ih\>k:irı su~~ın<lan tev· 

ı 

Dört lngiliz 
motörlü fırka
sı Selaniğe mi 

çıkarıldı? 

Evvelcede ışae edi
len bu haber bir 'a

ha tekzip edildi 
Atina il (A.A.)- Atina ajansı 

bildiriyor: Budapeşte<le çıknn Mag. 
yarsag gazetesi, Elen hiikfunet re. 
is.inin dört ingili• motörlü fırka. 
&111lD Setaniğe ihracm: kabul etmiş 
olduğunu iddia etmektedir. 

Fena niyetli mahiyetleri ve he. 
defleri ..,rih olan bu yeni yalan. 
!arı hır kere daha ve en kat'i su. 
retle tebibe sal<\hiyettarll!. 

İtalyan ordusu 
Kerendemuka
vemct ediyor 
Kahire 8 (A.A.)- Kcrendeki l 

talyanlar mnkavemet etmekte • 
dider. Bunun sebebinin Asmara. 
daki müdafaa hazırlı.klarıoı ta. 
mamlanıak için vakit lcazanılma. 
&ına matuf olduğu zannedilmekte.. 
dir. 

Omer İnöntl bu 
sabah geldi 

Milli Şef !.met İnönilnün büyilk olul
l:ın Ömer İnönü bu oabahl<I ekspresle 
Ankaradan phrimlze gelmiş ve lstas ... 

;ponda "1tli, belediye ı-eiai B. LCıtt! Kır

dar 1ıO.rafından karşılanmıştır. 

Çörçil yarın nutuk 
söyliyecek 

Lı>ndra 8 (A.A.)- Ç1rçil "8&l 

21 de radyoda bir nutnk •öyliye • 

cektir. ilra&ındaki mua71alll t:uv\7ellnlll şubatta verı ıyo'r·C ki! olunmuş, Jı::e\OrK bunlan $lrkeclde 
'<rbcı;t kalması ile hasıl 61.ın va. tültinctl S.lamon D;kin:ızidm a•dıg.m 
>.i hdiıtcn , ,ııevsirrıin en şen 
, Yet olac:.aktır. Mısırı !c . b"' JJer y teşkil eden •l'-fnt. IJ;i• edince Salamc.n da evvdl<i ııfln Ruzvelt Jayıhası 
"'tırtaran, ıimali Afrikııdakı u • ııeıih 3alı»ıınu bu ·I şulıatın t"vkif cdil:niı;ti. 
li\ıı pürüıleri ve tıalyan hulyala- bı.ıat baloP• nun ~nl:s'm Ş• ı Salamonun tnlti'i sı,.,,sında verdi~! kobul ediliyor 
... nıa / . • , :ırt.csi geces.~ ~ · • • ilaa~"'!..ın· 1e ın,r.1.ıırt ~'R_ko ve B;lruh a .lın-
·•ııı orta·'-ıı kaldı.: an, doııan .. • o• ıncı cu1n . k rar "' 1 . gt o (AA) )a 

1 
"" I . 01.,turllı. I ,,.. · da veriloıcsı a • dahi Gab•y itt.rd~h """' aldıguıı iıiral Vaşuı on ° · . - Ruz\'eltln 

• .ıa\·a }ı .. uvvel crıue, hir guın"1\UOBalo tertip komitesi etmi•, dün de bu iki tü~,...ar yak.:ı-aral ~..._ yaYdını lfiyinas1nıo bugün n1ilanes. 
~ı. 1 d den bu 1 !.tTılnı.ıdır. . • 1 . • -, "'alara ~cıı..,stisini • c e . aş ' k ..-•ccoın cg en.e "'inci sulh ecza mnlıl<cmesitıd.? 00111u. 1 silkr meclısindc kabul edileceği 
"" b' haldedır. d .. topl:'l:ır:ı ... b 1 L~ dir 

Kahire 8 (A.A.)- Yakın Şark 
İngiliz kuvvetleri umumi karar. 
phuun neşrettiği hususi teblii: 

Bingaziain J1aptedilmeıiini intaç 
eden harekat esnaModa, İngiliz 
ordusunun tank ve zırhlı otomobil 
kolları 30 saat içinde 2511 kilı>mctre 
katetmlıjler, yolda bütün düşman 
mukavemetini kırnu~lar ve düş. 
manın en son ric,at hattını kes ... 
mişlerdir. 

Bu seri ve cesııran<' hareket diiş. 
manı hayrete dii~ürmüş olmakla 
beraber, dilşmRn birkaç defa, ade. 
den bize faik ı>lan tank ve otomo. 
bil kı>llarile ve piyarlcsile taarruza 
kalkmıştır. Fakat dilşmnıun bütün 
bu te~ebbüsleri ağır za) iat verdi. 
rilerek tardedilmi•tir. 60 dilşman 
tankı tahrip edilmiştir. 
İngilider pek çok esir almı~l•r. 

<D•v•mı: 5 locl saylado) 

Askeri 
liselerde 

Bugün kulelide, yarın 
Maltepede mükafat tev 
zii merasimi yapılıyor 

Kuleli ve Maltepe askeri lisele • 
rinde milki.fat tevzi merasimi hu. 
pn saat 15 de Kulelide ve yarın 
ayni ı;aatle de Maltepe askeri lise. 
sinde yapılacaktır. 

• ASKE~ G6ZİLE il 
il CEPHELER • 

Bin gaziden 
sonra 

11 mağazanın lüks 
sınıfagirmektale
bi kabul edilmedi 

--------.. ---~--~-
"Lüks,, olmak istiyen bir mağaza 
sahibi yüzde yüz kar istiyormuş 

Lüks mağazalara satışlaroo fazla 
kar nisbeti bırakıldtğı için kendi. 
!erinin lüks sınıfa ithalini istiyen 
mağazaların müracaatları fiat mü
rakabe komi.eyonunca tetkik olun
maktadır. 

Şimdiye kadarki tetkikler neti· 
cesinde, Beyker, Liyon, Galatasa.. 
rayda C. K. M., İmren, Rekor, To
ledo. Mevsim, Kalivrosi ve Yün
İpek mağazalarının lüks added.il -
meleri .kararlaştınlınıştır. Bu 11nı-

5 yaşında bir 
çocuk araba 
altında kaldı 

fa ithallerini istiyen daha birçok 
mağazalar bulunmakt.aclır. Ve bun
lardan birinin ~ahibi: 

•- Bizi yüzde yüz kardan asa -
ğlSl idare etmez. Siz bizi hnlkıl\ 
iştira kabiliyetini isfamarda ser
best bırakınız. !stiycn malımızı a. 
lır, istemeyen almaz!.• 

$eklinı:le ırarip bir talepte bu • 
lunmu~t..ır. Fiat müra\rnh!' komi9" 
yonu clüks· iddla<ım ııüden bazı 

(DeYanu: 5 lncl aylada) 

'Kamyondan / ır 
lal_lan çemberin 
z apf ığı zarar / 

Bir adama otomobil Tuhafiye mağazasının 
çarpıp ağır yaraladı vitrini parçalandı l 
Moda caddesinden geçen Kimi. Bahçekapıda Hamidiye cadde • 

lin idaresindeki yük arabası 5 ya. ıin<le 22 numaralı tuhafiyeci Yer. 
tında Suphi oğlu Ahmede çarpa • vantın diikklıunın önünden geçen 
rak apr surette yaralamış ,2avallı bir kaaıyonun fckerleğindea llı:lı.. 
yavrn hastaneye kaldırılmıştır. be · tr' k 

Nihayet Binca.ı de dilftll, İngiliz m-- yan çem r vı ınc çarpara ku. 
dusunun bu parlak muvartaluyetı ha- Tahtakalede oturan Sab:ıtay mış ve 180 lira kıymetindeki vit.. 
kikaten bütün dlloyayı ba;prete dlifllr- Levi Okçıımıısa caddesinden &e. ıin camları parçalannuş, içindeki 
dü. Bundan evvel do, İU8ilizlerin her- çer.kell 2082 nnnıarah otomobilin eşya da hau.ra uğramıştır. 
hangi bir Alman müti.ıhel .. ınden ev- alt<Dda kalmış ve ağır yaralana • Mafa.za sahibi şoförden 180 li • 
yel, Trabius davasııu halletrniye kanır rak hastaneye kaldırılnıışü. ra lUU1U' istemektedir. 
vermiş olduklan ve bu azimle ttlr'ıtl !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
birle,ştirerek, kimsenin ummadlgı bi.r f- -
ı:~ manda Bingazlye giriverdiklerl gö
rüldü. 

(D.,.,,ıru: 5 locl sayfada) 

D 

• 1 

ÇERÇEVE 

Mareşalin vecizeleri 
Bir uıecnıuada, büytlk Tilrk 

Mareşali Fevzi Çakmağın bi.r. 
kaç vecizesini ı:ördilm. 

NECİP FAZIL KISAKe.&Eıt 

cTehlik.€)· lc tedbir ah'-ı.~ .. \ 
yürümelıdir .. 

1 •\'Vet; fimdi ..,yyal ır . . un bazırlaınağa 8§ a • !arını nıüı.eilkip tevkif olunmuşlardır. zannedilmekte · • 
<ılenit..n yere i•tenildlği gıbı sev. progranurıı ı----------------------------! 
iloılUıabilir Bu itibarla MaT~~l ıııış~'!'· tar.ıffan Verem Mücadele 

lı 
Vişi kabinesi 
istifa ediyor 

l\lisilsiz bir tevazu, misilsiz 
bir nümayiş nefreti, ınisiliz blr 
nefs murakabesi ve aır.iz mcsle. 

linin dışında mlsılsiz hir alaka 
ve ihtiras yabııncıhğı temsil 
eden bicyü.k Türk Mareşalinin 
son derece basit ve babacan bir 
eda içlnde ördüğü bu küçük 
fikir kozaları, bana halis inci 
mahfazaları gibi göründü. 

Bt\yük tefekl..fü çerçeveslr; • 
deıı biiyiik askerlik ilmine h. 
dar bütiin hayat plbıı:ıa ş•ıınil 
lıiı' ölçil ... 

1'e•- · • · dil geceden ,tı. Dıgt'1" b"" .. k balosu do 15 
"'Dllı cesantı o . · · uyu 

~en birbç kat daha artnıak vıı- Cem;) etın•~ azinoda verilerek ve 1 
tıl'etlnde ı>lmak gerektir. Yine ~u şubatta :ıynı ıı: etinin balosundan 1 
C\1-dUnun nrbest J<.alınosı ve Jııgı~ bu bayı~ c•:•} basıla! Ereııköy . 
ttte donanmasının AJııleniıdeki elde edıtecc wı genlşletiJmesine 
lı saııatoryonıun 

llltiıniyetinin naı.ıra a.cınrnası "" 1 '~ı;.a:;rf~o~h~ın~a:cıı:k~~~ır-:.· ~:::::::~ •~sen bHa.·af ve sulha sadık 0~.aıı -
lııııc- ıera1·uz- - ak da kolaylaş:ı • 
d ""n devletlcrjue kMI~• 11 uıaruz bı.ıııkuı 

d~. J\lınaoyu)ı ihtiyata ve bir hay ah 
"· ~tır. bab"r ,.efül;en, b .arı 
--.ilnceye uvkedcrekiiı. Jde ~ " ı 

1 ııerlıs . 1.ı· bum'• mcvs.ıın 
\'iıın bu or•'unnn seı·t:est kıt ışı · · · ı ı .r " ~ " keodısı ıç · 1 }llınaııva iç;n 

e Şimali Airikadnki Iııırek~LUI ve 10erhsl<i.İ ~ayaı .ınıali Afrika 
lon . 1 · sıcıl. ve , ıı ermiş "azı)· ete ge ınesı. .. Bingazi ı• erı ' iıuhası can • 
h Ve on iki adalar h•kk.ııı<'a dun i 1 er ııısunuo ı ı,, ı la yan bit netice o nıuş • 

1 ,avvur ettiğimiz harekeli de.'?" aıkıcı ve tıtsı\ . baharda ifoH 
:Yt..şhracak ve Cebelültarık 1~ tur. Bıı tatsız otu~ ıO:au planlan 
~ büyüle bir cn1J1Jyet JJlesn e·lıleıı ,.. . •-

oı tasavvur - _._ Jde wüessır ow. 

HAFTALIK 
askeri icmal 

Askerlik müta-
has~ısımlzın bir 
haf talık hare
katı ta hı i 1 ve 
tenkid eden bu 
mühim yazısını 

4 ün..:.~ sayfamız 
da okuyunuz ae~ktır . d de ·en•• · k:ı. jizerıu e . 

hga.i ibsünden mesafenin - .. ülec<·ktır. B&'iiCB • "-------------' :lığı hasebi!~ Sicilya ve ltalyoyı caıı guı ı;Tt.:J' tzzi't 
1lf lll hava boınbardllllanlaruıa 

Beyhude zahmet 
İtalyanlar, üstüste taan-uzun da 

fayda vennedığini giiriioce Tepe.. 
i deleni ateşe vermişler ve n1üda. 

fanya çekilmişler. 

Biziın mahut'a bu bahsi ~örü. 
~ü;ı-orduk ıb: 

- Tepedeleni ateşe değil, kcn. 
dilerinı ate~e atsalar yine nafile. 

Jkybude zahmet buyuruyorlar!. 

Dedikten sonra, ilave etti: 

- İtalya bald lası tar~ğı topla. 
Y " Arnavutluktan bir in önce çe. ı 
kilip gitnumin fa.Ydaı.ını kavrıya. 
ruadı! • • 

Londra, 8 (A.A.) - Ba:ıı 
haberlere göre, Viti kabinesi 
istifa etmek üzeredir. 

İtimada ıayan diğer bir ha
bere göre, amiral Darlan Fran
sız filosunun ve deniz üsleri
nin Alrnanyaya terkedilınesi· 
ni reddebnittir. 

Amiral Darlan, Lava) ve 
Pariateki hükumet delegeıi 
Brinon ve İ§ial edilmiı arazi· 
deki Alman mümessili Abet:ı 
ile görü9tiikten ıonra dün ak. 
tam Pariaten hareket ebnİ§ ve 
bu ıabah Vitiye gelmiıtir. 

itte vecizelerden bir tıın.,,;l: 

•Bir ordunun muharebe va. 
sıta ve usulleri değı~ebilit; la. 
kin milli seciye ve ruh koymeti 
nesilden nesle in tik al eder·• 

Bu söz, taşıdığı düşün~e ve 
bilgi baınulesi bakımından, ye. 
ni insanlı.k harbinin mutlak 
~ehadctile abideleşmiş bir sis.. 
tem ifade ediyor. 

İşle Marqa"1elı başka bir 
vecize: 

Ve işte Mareşalin doğrudan 

doğruya a•kerlik plıinma ait' i 
harilı:ulade vecize. i ki, uktrlik. 
ten bir•z anltJı anlarca ta;:ttlı~ı 

fikir, rulo ve şıir kıymeti mi!til!jlö 

•Her piyade bilmelidir k.i, 
taarruzda ilerlerken düşman 
topçu ateşinden az kayrpla kıır. 
tulman:n biricik çart'Si düşma. 
ııa yaklaşmaktır • 

•Buhran yerine koşan ku • 
mandan, oraya en iyi .ıhtiy;ıtıuı, 
gönderınlıj olur.• 

Türk 1>rdusu, bu vecizelerin 
ta ·dığı zihin ve n.h halcti<ı.ı 
"' ıp kahramanlar emriı.de bu. 
hınduk~a ne dün yenilmıştir, ne 
de yarın yenilir. 
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ARABACILAR 

NEREDE?. 

Geçenlerde, arabacılar ce
miyetinin senelik kongresi ol
mU§tU. Bütün gazetele&-, bay· 
ret içinde: 

~e.ni bazı il]tJ'M'.~.ıııl [ Gün:nmeselesi: • 

ıhtıkerlar -Tarlld 11ata ı t-larıçten bır çok 
Yüzbinlerce liralık sm-r,;:, ~:e·~::a~:~~erib~ eşya 1• t h a 1 ed ·ı ı d ·• 
manifatura üzerin- rine uzak olması hadisesi de var. 

Taleıı-in yollarda kaybettiği zıı.. 
de ihtikar yapılmış! ınaıı. az değil. Nakil vasıtası müş.. 

- Yahu, bu cemiyetin 5000 
azası Tardu:. K~eye a11cak. 
500 aza geldi •• Ötekiler nere
de? •• 

Bunu bilmiyecek ne var?. 
Otomobiller azaldıktan son • 
ra, arabacılara iı çıkb, öteki
ler, miifteri t.,ıyorlardır. 

iDAM 

OLUNUR 

Bingaziye doğru son ıür'at• 
le kaçıyorlar •• Kimler, dıye, 
ıormayın •• İtalyanlar, tabii.. 
Arnavutlukta, durmadan b... 
çıyorlar •• Kimler?. Yine ltal
yanlar, tabii •• 

halyan orduları ba§kuman
danlığı, Arnavutluktaki kıta· 
larına §Öyle bir emir vermif: 

Kaçan idam olunur. 
Peki, İtalyan asi.erlik an'a· 

nesine göre, !İmdıye kadar, 
kaçanlar taltif mi görüyor • 
du?. 

RAPORLU ---
MUHTEKlR 

Bir ihtikar ıuçluau, mahke
mede, cebinden bir rapor çr 
kararak hakime uzalmIJ: 

- Bayım, ben deliyim.. J. 
nanmaznnız, bakın, raporum 
var. Binaenaleyh cinnet buh
ranı geçirerek fazla fiyat U. 
temİf olabilirim. 

Maznun muhtekirin bu sö
züne haydi inanalım •• Fakat, 
yine cinnet buhranı geçirip, 
sattığı malı be, on miali &fa
ğı fiabı. vererek ziyıı.n ettiği 
de vaki oluyor mu, acaba?. 

KOMiSYON 

BUNA, DERLER .. 

Bir gazetenin haber verdi,. 
ğine göre, bir adam, kqer 
peynirini 110 kuruf& sattığı· 

için, ihtikar suçuyla mahke -
meye verilmİ§ .. Çünkü, daha 
evvel, Fiat Mürakabe KomU
yonu, ka§ar peynirine 90 ku. 
ru§ fiat teıbit etmiş. 

Maznun ımıhtekir, derhal 1 
cebinden bir tezkere çıkarnııı. 
Fiat MürakE'J.! Komisyonu• 
nun ver.diği bu raporda töylo 
deniliyor: «Katar peyniri 110 
kuruta da satılabilir.» 

Bu ne i§tir?. Komiıyon ken
di kararını kendisi mi bozu • 
yor?. 

Mahkeme, komisyonun ikin· 
ci kararını reddetmiş! 

AHMET RAUF 

Nilde elma gecesi 
Şehrimizdeki Niğdeli yüksek 

tahsil gençleri aralarında toplanıp 

bir gece eğlentisi tertip e~ 
karar Iaştınnı;;lal'dır. 

cNiğde elma gecesi• ismi verilen 
bu toplantı şubatın 22 inci cumar

tesi gecesi saat 21 den sabaha ka- ı 
dar devam edecektir. 

Fiat mürakabe bilrosu yüz biıı:
lerce liralık büyük manifatura par. 
tileri üzerinde yapılan mühim bazı 
ilı.tiür Jıadiseleri meydana: Ç>kar -
mıştı. 'Ticaret Vekaleti, bu hadi. -
selerle aW<a.dar olmuş ve ta1ıki. 
katı ıbizzat kendi kanalile yapına
ğa karar vermiştir. Bu suretle bu 
hadiselere ait tatılrikat evraklan 
Vekalete göndmlmiştir. 

Kulağı kopanlıın 
ihtiyar- öldü 1 

Bundan dört gün evvel KW;iiılt. 
pazar karakolu civarmda ihtiyar 

bir arlam yaralı ve kulağı kop • 

muş ıc>laralı: bulıımnuştu. Hasan 

oğlu N ı:.ri isminde 69 yaşında bir 

Kemahlı okh.ığu anlaşılan lbu a.. 

dam dün ifade veremeden ölmüş. 
tür. Tahkikata devam olunmakta.. 
dır. 

~---

iıCÇfıK BABEBLEB 

ViLAYET wı BELEDiYE: 

* Ekmdı:: flatla:nna ıo para zam ,... 
pılacaktu'. 

+ ZincirlikuJ'udaki asri mezariılt be
Jedjyeoe kısım kısım aynl.mJI ve me<lll'

lılt sabalan beledzy-ece ~a parça -
tılığa çıkanJmıııtır. Hayatla llı:en bura.
dan yer sabn alanJan.n sayısı çoğa.ı.m,... 
tır. 

+ Mütemad!y-en zarar ettiğinden be
lediyece bir yillı: leşk1l eden Haliç va
purları idaresinin decizyollan idaresine 
raptı için belediyece tetk.i.k.lere geçil -
miştlr. 

+ HUkUmet T!lnele kaN temiı:ıi için 
icap eden dövizi v~. 

MAARiF, ONIVERSITE: 

+ Bazı orta.mektep ve lise muaJJ.tm-. 
lerinin öğleden sonnıki mütalea saatle
rinde ve ha~ 1.eneffüslerde talebeleze 
ders verdikleri göıiilerek çocuk velilerin 
ce haklı iikılyetler yapılmıştır. Maari1 
müdürlüğü bu iclcilde den verilınesln.i 
men• için şikayetler lıakkmda ~ 

ata başlamıştır. 

TiCARET uc SANA.Ylı 

+ Basra yoluyla Ankaraya mfihlm 
miktarda olomolıil l!stiği gelmiştir. * Dün şeb.rimlııden 4-0-0 bin lirahk 

ihr"""t """~" + Dün Alma.oyadan demir eşya ve 
diğer bazı maddelerle Romaeyadan itl
i» ve mukavva e;el.miı;tir. 

MUTEFERRlK.ı 

+ Sahte pasaportla te<u"inuze gelen 
Alulıı Şimit ve Mikfill Hennan isimle-
rinde iki ecnebi dün Sullanahmet 3 ün
cü sulh ceza mahkemesinde sorguya çe
kilip levi<it olunmuşlardır. * 6 yıl evvel Kasımpaşada 0eraber 
oturduğu Fatma Nadideyi iple boğarak 
evinin bahçesine &ömeı:ı ve .kki yıl sonra 
l!ien bakkal Zekinin bu cinayetini bilip 
saklaclıklan ve suç delillerini lınha et
Uklert iddiasile Hasan, Tayyar isimlerin 

de iki irişi geçen gün tevid! edilmişlerdi. 
Dün her ikisi de serbest brrak.ılıruşlar
<iır. Tahkikat devam elmekt<ı<ll.r. 

+ Aksarayda AJmur •lııeması ııalıA>I 
belediye n.lzamnamesine riayetsizljğin

den para cezasına çarptınlıwştır. 
+ Beyoğlu Aqam Kız S:ın'at okulu, 

yeni ders yılı ~ından itibaren Nişan
taşındıı ,.,.u 78pılan kız emtitu.ü. bl:oa
sına ruıklolunacaktır. 

+ Örfi idare ıtomutanı Ali Rıza Ar
tunkal hayv~nlan koruma cemiyetinin. 
merke-ı.inı ı..~ret ederek cemiyetin fa
al.i3'et ve gayretleri lıakk.ı.nda izahat al
mıştır. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 23 

BILLÜR K 
BÜYÜK AŞK RO!'liAr.JI 

SEL - Mi İZZET 
Geri döndüler, otomobile bin -

d.iie.c· Annesinin yanına büzülen 
Afifo, gözlerini otomobili. kulla -
na, Şefiki.en ayırmıyordu: 

-9-
Nisan ba!jlangıcında k~tan yaza 

geçiverdiler. İslanbulda mevsim 
yoktur, kışın lodos estiği zaman 
yaz, yazın poyraz estiği zaman kış
tır. 

Kôvde de nisanla beraber yaz 
da g~Jdj. Ağaçlar tomurcu:k"ıandı, 
çayırlar yeşerdi, kuş sesleri şakıdı. 

Temiz bir riizga rbulutları sü • 
pürır üş, ılık giıneş çamurları ku
rutmu~, gökyüzi.i açık maviliğine 
ıka,·uşmuştıı. 

İlkbahar binbir rengi, tatlı ha-

vası Afifenin gönlünde yankular 
uyan<lırclı. Ormandan, çayırlardan, 
topı·aktan yapılan kolrnlar ciğer -
leriı1e siniyor, ona yeni bir tazelik, 
bir canlılık veriyordu. Bu canlı -
Jıkta aşkın hamlesi vardı. Ona ilk 
<lefa aşkı Şefik ilhanı etm4ti. 

Kayak gününden sonra birkaç 
kere daha Şefiki görmüştü. Zekiler 
bir pazar günü öğle yemeğine gel
mişlerdi. Birkaç kere de Şefik o • 
tomobil ile Şileye kadar gitmek 
bahanesile Billı'.ır köşkün önünden 
geçmişti. 

Şefiği gördüğü günler Afifenin 
kulaklarında bahar sesleri güzel 
bir m:.ısiki tesiri yapıyor, bahar ı
şıkları ruhunu daha fazla aydın -

küliitı dolayısile çekilen sıkıntı da 
caba. 

Üniversite kuruturken, Hayda.r
pqaılaki tıp Fakültesi de bir ısta.. 
hat eseri olarak İsta.ııb1ı1 tarııfııuı 
taşındı. Evveli, bina yoktu. Mev. 
Cilt binalaria •ir siirii m.asn& 

Af manganın bizden 
müba.qaatın listesi 

.... 
gapacagı 

bildirildi 

t.diller yapıldı. Sonra, bir çok da 
J"lli paviy- .iaşa etlild.i. 

Bu naklin esbabı mucibesi o va. 
kit §Qyı.t ifade edilmişti. 

Tıp talebesi, Baydarpaşada bir 
tek lia.staneden istifade edebili • 
yor. Halbuki, biitü.u. şehir basta.. 

nelPrinden istifadesi zanıridir. 
Bunwt için İstanbul& nakletmek 
lhımılır. 

Buglin tıp talebesinin lik>.yeti, 
bu tPzi_çiir~tcrrk ıni)hiyett~djr. Bu 
şilclyet haklı görülmüş, Beya.zıtta 

bir Ünjvenite hn~faoesi vücnde 
geiiYnıek ihtiyacı l.ahul edilmiştir. 
Yani vaktile fakü 1 tenin İs tan. 
bula nakledilişinde ileri sürülen 
yalan ulıobı mucibcnin zam.anla 
hadiseler tarafından tekzibi. 

Bu meseleye dair, bir kaç gün 
evvel, Son Telgraf neşriyat yap. 
mıştı. Tıp fakiiltesinin Haydarpıı
pdaki binasında kalması fikrinin 
en makul, en vicdani, en doğru ve. 
en insaflı tez olduğu müdafaa e. 
dilınişti. 

V aktile yapılan bu nakilde, L 
mil olan bir tek hakiki hadise var
dı ki, o zaman bunu herkes ket. 
mediynr, uydurma bir takım eıı.. 

babı mucibe ileri sürüyordu. 
Üniversite Rektörü sayın Cemil 

Bilse), o •aman ifşa edilcmiyen bn 
sırrı . ,,; mdi, bir profesöre yakışa.. 
cak l ;'vi<k biY medeni cesaretle, 
kendi.sine miir•rs•t eden arkada. 
şımı>a, şöyle ifade rtmiştir. 

«-- R;z;m için Haydarpaşa ideal 
idi. Falcat, oraya Jıoc.aların deva. 
mını temin edrroi:vorduk.• 

RE.5AT FEYZi 

Şehrimize son günlerd~ orta AY-l 
wpadan ve Karadeniz :rohındaıı. 
bu meyanda Almanya ve Bulga.. 
ristanda.n külliyetli miktarda it -

balat esyası. gelmiştir. Gelen eşya 
arasında piyasanın ihtiyacını kar

<Şılayacak derecede eczayi k:iınyevi. 
ye, enelin boyaları, radyo maki -

nfileri ve aksamı, fotograf mal -
zemesi, demir eşya ve malzeme, 
tn<)tör, çivi, elektrik malzemesi, 
kundura malzemesi, amonyak, i.. 

pek ipliği. cam ve cam mamulatı, 
fötr şapka vardır. 

Bu meyanda 15 ton gazete kağı
dı, 22 ton sargılık kağıt, 4 ton afiş 
'kağıtlı, 7 ton tatron ıkağıt, 3 ton 

glorya kağıt, 5 buçuık ·ton karton, 
30 t'ln sigara kAğıdı ve 10 ton tahta 

mukavva vardır. Romanyarlan da 

MacarJstandan bir 
çok maddeler 

temin edUebUecea 
Peştede Macarlıırla yapılan ti -

cari müzakereler, bilha.ssa sanayi 
mamulatı üzerindeki ihtiyacımı • 
zın temini hakkında olmaktadır. 
Macarlar kısmen dövizle ve kıs -
men de pik ve gıda maddeleri mu
Jcabilinde her i5tediğimzi eşyayı 
vermeği -kabul etmektedirler. 

Müzakereler mübadele edilerek 
eşyaların cins ve miktarı üzerinde 
olmaktadır. Nakliyat Tuna yolile 
yapılacaktır. Macaristandan bil - , 
hassa makine, elektrik levazımı ve 
yedek aksamı ile demir, çivi ve tıb
bi ecza getirilebilecektir. 

550 ton makine yağı gelmiştir. 

ALMANYA NELER ALACAK? 

Diğer taraftan Ticaret Vekileti, 
Alınanlarla yapılan ticari a~ -
ına ve 21 milyon liralık mukave • 
lenin tasfiyesine müteallik anlar 
ma hükümlerine göre Almanyamn 
memleketimi.ıxlen 1,200,000 kilo 
tiftik, 50,000 kilo keçi kılı ve 30.000 
kilo kitre alacaklarını tiftik ve y• 
pağı ihracat birliğine bildirmiştir. 

Almanyaya satılacak tiffillerin 

tevziatı birlikçe yapıldıktan sonra 
tevziat listesi fuaret Vekaletine 
gönderilecektir. Keçi kılı ve kitre 
tevziatı için ise aza kendi arala • 
rında anlaşmış olacaklardır. 

Almanların bu mübayaatı piya
sada yeni lıir hareket uyandırnuş
tır. İngilizlerin mübayaatı için de 
hazır lanılmak.tarlır. 

Yeni et narhı 
Her 15 günde bir defa şehrinıiz

de toptan ve perakende et satışla
rına narh konulması hakkındaki 

fiat mürakırbe 'komisyonu karan 
dün Ticaret V e.kiıletine gönderil. 

miştir. 

Kasaplar cemiyeti, narh esası -

na gelince, kıvırcık narhının 80, 
dağlıcın 75 ve karamanın 70 kuruş 
olarak fiatlandırılmasını istemiştir. 

Komisyonca bu fiatlar esas itiba -
rile fazla görülmektedir. Komisyon, 
kasapların bu teklifini beşer kuruş 

noksanile •kabule meyyal görün • 
mektedir. 

- ....... ( ADLİYEve POLİS-J
Be'şf!ıtas dispanseri 

genlşJettUyor 

Be,i/1,a~ :aki (.'('•cuk bakım evi 
ve dbpanscrınin genişletilmesi ı 
kararlaştırılmıştır. Bunun için ha.. [ 
len dispanserin bulunduğu bina is
timliı.k olunacak ve inşaata da 12 1 

bin lira sarfohınacaktır. 

ağır cezada 
davasına 

Birinci 
cinayet 

iki kanlı 
bakıldı 

neıterdarıa Eyüp arasınl!a ça~ı ne ar
kadaşını öldi\ren katilin muhakemesi 

Taksimde Yeni Bir Sokağa 
Sarnıç Adı Verildi 

Taksimde su depolarının nihaye-
1.i!><le belediyece açılmış olan so
.i a&a csu aralığı. veyahut da cmey

<'Lll!l o.raiığu ismi verilmesi Be -
yo;~lu kaym!l'kamlığı tarafından 

belediyeye teklif olunmuştur. Fa
kat dün şehir meclisi bu sol<ağa 
cSarnıç sokağı• lsm1 verilmesini 
münasip görmüştür. 

lranilerin dünkü 
matemj 

Muharrem ayının 10 nuna mü.. 
sadif matem günü münasebetile 
dün şehrimizdeki İranilarden ek. 
serisi dükkanlar= açmamışlar • 
dır. 

Valide hanında evvelce he.r yıl 
yapıimalcta olan ayin bu yıl ya -
nılmamıstır. 

Şehrimiz 1 inci ağır ceza malı. 
kemesinde dün .iJ<i cinayet dava. 
sına bak.Jmıştır. Bunlardan biri. 
ne yeni başlanmış olup bu dava. 
da Tahsin Durmazgıder adlı maz. 
nunun, bir gece yarısı, EyüJJ6ul -
tanla Defterdar aras.ndaki yolda 
arkadaşlarından Osmanı çakı ile 
öldürdüğü, Hamdiyi de yaralad1ğı 
iddia olunmaktad.r. Tahsin Dur_ 
mazgiderin o gece hayli içtiği ve 

arkadaşlarile bir para kavgasında 
lbu suçlan işlediği mevzuu •bahis. 
tir. Kendi8i dün kısmen inkar, kıs. 
men de ikrar etmiştir. Muha:k:e • 
menin devamı, şahitlerin çağırıL 
masına kalmıştır. 

İkinci dava da şudur: 
Altı sene evvel Çatalcanın Ye.. 

niköyünde dere kenarında ağzına 
paçavra tıkılmış, beyni kurşun • 
larla kaJıbura çevri..lıxıiş, kolları ça.. 
rıJı: iplerile bağlanmış bir ceset bu.. 
lunmııs ve hıuuın köyün oobanı 

!atıyordu. Afife bu mu.si:kiyi daha - Kabahat sayılabilir; fakat ben 
yakından görmek, bahar renklerile doğru sözlü bir kızım, peşimden 
daha yıknd91l aydınlıtt.mak için gelmenizi kabahat saymıyorum, si-
kırlara fırlıyor. orınaru!a dolaşı • zi gördüğüme memnun oldum. 
yordu. Ne Cemal, ne de Leman o- - Teşekkür ederim ... Peşiniz sı-
nun t.mha kırlarda dolaşmassına ra bir mıknatıs cazibesine yaka • 
sc& •.ıkarıyordu. lanmış gibi yürüdüm ... Size söy -

Bir sabah Afife, dağ çiçekleri leyecek o kadar ~k şeyim var ki .. 
toplamak için ormanı geçip dağın - Ben de dağ çiçeği toplamağa 
yüksek yan1açlanna doğru tırman- çıktım, haydi bana yardım edin. 
mağa başladı. B:r yanda Karadeni... Biraz dJha tırmandılar, Şefik 
zin, bir yan.da Marmaranın bir gül her adımda bir eğiliyor, mavi, kı.r
parçası gibi görünen noktada dur- mızı, sarı dağ çiçeklerini kopara.. 
du ve gözlerinin önüne yayılan rak birer birer Afifeye veriyordu. 
manzaaryı seyr<' haşladı. O kada heyecanlı idi ki, konuşa -

Öyle dalmı~tı ki, duyduğu bir a- mıyordu. Dağ havası, yabani çi -
ayak sesile ürperdi, başını çevirdi. çeklerin sert kokusu başını biraz 

Kendine doğru Şefik geliyordu. daha ağırlaştırıyor, sersemliği ar-
Afife heyecanla: tırıyordu. Etrafta delin bir sessizlik 

- Ödüwü patlattınız! .. dedi; ne vadı. İkisi de, yeşilliker ortasında 
zawan geldiniz köye? sessizliğe bürünmüşlerdi ... Yavaş 
Şefik de heyecanlı idi. yavaş baharın tesiri altında kalı-
- Dün akşam geç vakit geldim, yarlar, bahar havasının sihrine 

köşkü temizleıtiriyorum, birkaç yakalanıyorlardı, büyüleniyorlardı. 
güne kanar hep geıeceğh. ... ~;zin Ağaç kütüklerinden dallara, yap-
ormana girdiğinizi gördüm, hemen 

1 
ra.klara süzülen özsular, sanki on-

giyinip arkanızdan fırladım ... Ka.. ların da damarlarında akıyordu. 
~d:ııat et~ ya? Ormanın ahengi onları, ninnisi ile, 

Afifo ~eytan sc~·ta;; .,-ülümscdi: bir rüyada yaşatıyordu. 

Çolak Halil İbrahim olduğu anla.. 
şılmıştır. 

jandarmanın sıkı bir araştırması. 
neticesinde Arif, Aziz, Mustafa ve 

Mehmet isminde dört köylü suçlu 
olarak tevkif edilmişler ve İstan.. 
bul ağırceza mahkemesine veril
mişlerdi. Bunların muhakemeleri 
dört buçuk sene .sürmüş, müddei. 
umumilik taammütle katil olan lxı 

dört kafadarın as;lmalarını iste • ı 
ıniş, fakat mahkeme mevkufların 
bu suçla ala.k.alanru görmediği i,. 

çin hepsi hakkında lberaet kararı 
vererek suçlular serbest lbırakil • 
mıştı. Bunlardan Mehmet tevkif. 
hanede aldığı bir hastalık netice _ 
sinde ölmüştür. Temyiz mahke • 
mesi de diğer suçlular hakkındaki 
kararı tasdik etmiş, fak.at umumi 
heyet •bozmuştur. Dün ağırceza 
mahkemesinde davaya teloı:ar baş. 
~ ve şahit celhine kalınıçtır. 

Afife bırdenbire bu sessizlikten 
ürperdi: 

- Bana söyliyecek çok şeyiniz 
olduğu halde tek kelime söylemi
yorsunuz dedi, ya söyliyecek sö. 
zünliz olmasaydı ne yapacaktınız? 

Şefik kıpkırmızı oldu, bütün ka
nı başına toplandı: 

- Söyliyeccğim sözlerin hepsi 
birden dilimin ucuna geliyor da 
konuşamıyorum! .. Diye kekeledi 

Topladığı bir demet tavşan bı -
yığı ile doğruldu; hayran hayran, 
korka korka, çekinerek Afifeytı 
bakıyordu. 

Afife bu bakışlardan her şeyi 
anladı. Romanlarda olduğu gibi, 
artık itiraf iını gelip çatmıştı. Şefik 
aşkını ilan edecel<ti. Bu halinden 
!belli oluyordu. 

Kalbi çarpmağa 'başladı, Şefiğin 
söyliyeceklerini dinlemeğe hazırla.. 
narak önüne baktı. Şefik klınbilir 
ona ne güzel sözler söyliyece.k, ne 
güzel bir edebiyat yapaca.ktı!.. 

Fakat Şefiğin edebiyatla alakası. 
yoktu, roman da okumamıştı. Dam
dan düşer gibi söze başladı: 

- Afife. seni sevi vorum!.. Seni 

Elektrik 
kuvveti 

Yeni 3 merkez ya
pılıp lambalar aynı 
kuvvette yanacak 
Elektrik idaresi, şehrin her ta-

Amerika, Japonya ve 
Hollanda Bindistanı 

rafında ayni voltta elektrik cere
yanı bulumnasını temin ve şebe. 
k.eyi emniyet bakımından ıslah i
çin harekete geçmiştir. 
Hazırlanan projelere göre, Va -

nik.öy ve Silihtarağadaki fa brib.. 
~ onar bin voltluk birer büyük 
mu:havvele merkezinin inşasına 

başlanmıştır. Yakında ayni §ekil
de bir merkez de Beyazıtta yapı
lacaktır. Beyazıtta bu hususta is. 
timliikler yapılmaktadır. 

Bu üç merkez yapılrlı·ktan sonra 
her binada cereyanın volt kuvveti 
ayni olacak ve bu suretle bugün 
olduğu gibi ayni volt ve ayni mum
luk bir lfunbanın bazı yerde par
lak ve bazı yerde daha sönük yan. 
ması önlenecek ve bütün lfu:nba -
1ar beyaz ve tam kuvvette ziya 
neşreceklerdir. 

Yine bu tesisat ile fabrikadan e
lektrik merkezlerine eski yolla ce.. 
reyan sevkedileceğinden, )'l'.ll bo
zulduğu takdirde cereyan inkı • 
taı olııuyacaktır. 

Asker allelerlDe 1,5 
mUyon lira 

tahakkuk ettirildi 
Asker ailelerine yardım için bü

tün kazalarda yapılmakta olan ta
hakkuklar bitmek üzeredir. Ha.lk
tan toplanacak olan senelik tahak
kukun l,5 milyon lirayı bulacağı 
anlaşılınak.taclır. Bu para şchri:miz
deki muhtaı; asker ailelerine kafi 
derecede yardım yapmağa kafi ge.. 
lecektir. 

Y eşilaycılann bugün
kü müsameresi 

Y eşilay gençlik şubesi buıgün 
Eminönü Halkevinde •bir .konser 
ve temsil tertip etmıştir. Toplantı.. 
ya saat 14 de İ.sti.k.lfil marşile baş.. 
larn lacak ve aç;ş nutkundan sonra 
yemin edilecektir. Bilahare de 
konser dinlenilip tablolar gösterL 
lerek komedi oynanaca;ktır. 

--o-

Karısını yaralıyan 
i~siz koca 

Taksimde Sazlıderede 75 nu • 
marada oturan Torna isminde 65 
yaşın-.'.a işsiz birisi karısı Mate • 
kevruladan para ist~, lırl<at 

vermediğinden karısıru göğsünden 
tehlikeli su.rette yaralamıştır. 

--0-

Jki İstanbul Köyüne Belediye 
Ebeai Gönderiliyor 

Belediye reisliği İstanbul köy -
lerine peyderpey ebeler tayin t. 
meğe karar vermişti. 

Bu cümleden olmak üzere A -
lemdar ve Boyalık köylerinde 
30 ar lira ücretli 2 köy ebeliği ih
das olunmuştur. 

--o-

Gazinoların Yeni Fiat 
Tarifeleri 

Belediye iktısat mürlürlüğü ga
zino ve içkili yerler için yeni yıl 
fiat tarifesini ikmal etmek üzere
dir. Yakında şehir meclisine ve
rilecek olan bu tarife ile yaln.aı 
yazın veya kışın açık olan mahal
lerin tarifeleri diğer yerlerrlen da.. 
ha yüksek olarak hesaplanmıştır. 

ilk gördüğüm gündenberi seviyo -
rum ... Mademki konuşmama izin 
veriyorsun, mademki beni dinli • 
yorsun, şu halde mesele yok. Ev
lenelim ... Bu benim için en büyük 
saadet olacaktır ... 

Afife bu damdan düşer gibi söy
lenen sözlerle afalladı: 

- A ... A. .. A ... diye kekeledi. 
Söy Jiyecek söz bulamıyordu, mu. 

kabele edemiyordu. 

O kadar halecanlanmşıtı ki, top
ladığı çiçekleri göğsüne bastm -
yo.rdu. Şefik devanı etti: 

- Bu teklifim pek birdenbire ol. 
du değil mi? Fakat kimseye bir~ 
söylemeden evvel sizinle konuş -
mak, sizinle anlaşmak istedim ... 
Bana varırsınız değil mi? 

Afife önüne ba:k:ına.kta devanı e;. 

diyordu. Elindeki çiçeklerin sap • 
lanın büküyor, dişlerinin arasına 
alıp ısırıyordu. Aııkından bahseden 
bir el'keği dinlemek zannettiği ka· 
dar kolay değildi, bunu anlıyordu; 
hele cevap vermek dinlemekten de 
güçtü, çok güçtü!.. 

(Arkaııı vv) 

Yazan: Ahmet Şükrü ESMER 
Japonya Hariciye Nazırı l\lat. 

Bll<lka, Holanda Hindistnrunın da 
Uzak şark «yeni nizamının• hu • 
dutları içine gireceğini geçeıılerd• 
söylediği hir nutukta bildirmişti. 

Bunuır. üzeme, lıu memleketiı> 
Tokyodaki elçisi, japon hükônıe. 
tine tevdi ettiği bir notada Holaa. 
da Hindistanının yeni nizama il. 
tilıall: etmek niyetinde olmadığını 
izalı elti. japon hariciyesinin •S~ 

ciisÜ• de bunun •bir taraflı bir id. 
dia olduğunu söyliyerek mutcbel 

eı 

ııa ı 
"ıı .. 

sayılamıyacağını ve japonyanıl 
11 
"': 

bildiği gibi hareket ederek Ho. • b 8< 

landa Hindistanıru «yeni nizaıu• ' 111 

çerçevesi içine getireceğini illve eı 
etti. 

Yeni mihver diplomasisi yeni ye 
ni tabirler fcat etmi~tfr. HolandJ 
Irmdistanmın yeni nizama iltihak et.· 
etıniyeceği hakkındaki beyanatı 

neden •bir taraflı bir iddia. olıı. 
yor da japonyanın iddiası çok ta. 
raflı sayılıyor? Fakat böyle bit 
sualin cevabı bir takım tabirlerlll 
tarifine bağlıdır ki bunların ına.

nası japon devlet adamlarının ka
faları içinde saklı !<almaktadır. 

Japonlar tarafından lütfen y~ 
nizam çerçevesi içine alınınasııı' 
karar verilen Holanda Hindistaııı 
yetmiş milyon nüfuslu, zengin v• 
stratejik bakımdan büyük ehenl
miyeti haiz bir takım adalarılı1• 
Bunlardan Sumdra adası SinP' 
pur boğazının cenup sahillerin.ı. 
dir. Bunun şarlunda Cava adası. 
şimalinde Borneo ve Borneon~ 
şarkında da Yeni Ginenin gat1 
kısmı vardır. Bu dört biiyük ada
dan ba§lı:a bir sürü kiiçük adaJııf 
da Holandarun Asya imparate.rlıl> 
ğıı:nu teşkil etmektedir. 

Holanda Biudistanının başiıı:I 
istihsalleri şeker, k.ıuçıık, petro~ 
pirinç, kere&te ve baharattır. Bati 
baharların istn.sali Holanda Ui"' • 
distanının lıılıisan altındadır. Gii

rülüyor ki bu adalar iktısaden j.
ponyaya pek ziyade el verişli dil!· 

Fakat Amerikaııın ve İngilterO
nin neden bu memleketleri japoll' 
yaya terkedenıiyeceklerini anlıı ' 
mak için haritaya bakmak kiüidi1· 
Bir defa adaların ikisi İngiltere il• 
Holanda tarafından paylaşılın~t.ıl': 
Bornconun şimal kıı.mı ve l' eol 
Ginenin garbı İngilizlerin elJeriJI' 
dedir. Adaların Holauda ile lıit ' 
ilkte idar.,si kolay ikeu, jap<1l1Y~ 
ile beraber idarelerine im.kfüı > 0 )a;: 
tur. Fakat bundan daha ehcll'. ' 'ıtlt 
miyetli sebe~ vardır: A~larııı: l~ 
ponyanın elıne geçmesı, ı:;ı~ 
şarktaki İngiliz, Birleşik Aıncri~' 
ve hatta Fransız aliıkalarının tas
fiyesi demek olur. japonya bu "' 
dalarda yerleşmekle bir tıuaf~ 
Amerikaya ait olan Filipin ado ' 
ları.nı ihata etmiş olur, diğer il' 
raftan da Singapur boğazını aş" ~ 
rak Hint denizine ayak basmış bil' ~Ilı 
lunur. Çünkü Sumalra adası~ıj 1\ 
şark sahilleri Hint denizi ;uc.rı~ ~ 
dedir. Hatta yalnız Uzak şarki• ~~ 
İngiliz ve Amerikan aliıkalarıJl1~ ~ 
tasfiyesile de kalmaz. Av~st..-~1~1 ' 
ve Yeni Zelandanın vazıyetı \ııı 
tehlikeye düşer. İnyilterc için fi>' 
kın şarkta MJsır ne derece ehe: ~ 
miyetli ise, Uzak şarkta Bol~ıı ~ 
Hind.istaru da o kadar eheınınıYt 
l.idir. Çünkü biri İnyiliz jmpat"' 
torluğunun bir kilit noktası. o~ 
Süveyşi muhafaza ettiği gibı, rtil 
ğeri de im para tor! uğun diğer t;ıjl 
noktası olan Singapuru muhaf• 
etmektedir. 

Britanya adalan, Siiveyş ve Sit" 
• kaf' gapur: işte Anglo • Sabon ~ 

vetinin iiç mesnedi .. 
İngiltere üçlü paktın zayıf otlJ' 

ğına ~rşı giriştiği ş_id.dctli ~aat~ 
ile Suvcyş mesclesını tasfıye ;,,, 
nıiş demektir. Bu, mihverin s , 
tcjisinde büyük bir gedik açtıı'1,. 
tır ki Almanya bunu tamir etıı' 
ğe çalışmaktadır. ,. 
Almany.ı bıınu yaparken j•~., 

ya da Asyada kımıldamıya b ;.ıl 
mıştır. Holanda Hindistan• d• ,1 
bundan ibarettir. Fakat her ş~I 
rağmen, japonya ihtiyatı .ı.a el dıl 
bırakmamaktadır. Şimdiye k• , 
yeni nizam kurınak azmini •"' , 
vetle ifade ve üçlü pakta sıt<l.ı;1'.ı• 
tini teyit elmiş olmakla betli ;r t, 
harekete geçmekten de çekiııııı ef 
tir. Çünkü bu sahada bereket•',~ il 
menin Birleşik Amerika ile lı~ , 
göze almak demek olacağı.ııl ;.. , 
ponya biliyor. Ve japonya ",V 
rika ile miisclliıh bir çar~ 

' da i ına kaçınarakUır. 



Fransayı 
R kurtarmak .. 
t. 

da \:azan: ALİ KE"'IAL sUNMAN 
?lıır olmaz hadiseler tarihte 

• ııüın noktası• teşkil cdcmiye
cı ı:ibi bazı gürültülü veJ.ayie 
~•le karı,mış olanlar da da. 
• birer şahsiyet sayılamu; di. 
Lır. llonııi vak'a dönüm nok. 
ıdll', hangi kimse tarihi bir a. 

il. dır?. Bunu oba olsa yine ııis. 
ıı.t ~t~n en bitaraf sayılaıı istikbal 

~ın edecektir. Bununla beraber 
•Yliılünün başında çıkaa Av. 

p~ harbinin dünya işlerinde bir 
Uııı noktası olduğwıu şimdi. 

b sÖylemck mümkün oldu~ &İ. 
, · Unun derece derece ~eref veya 

<et Verdijp bir hayli simalar da 
dır. Bunlardan •tarihi• olanlar. 
buı1arı da şimwden beM>elli. 

. ·. Bugün bu tarihi simalardan 
~ adını söylemek ise hiç de 
~ olın.ıyaeak: Mareşal Pelı:n. 

~çen harbin galip başkuman • 
. •ıfatiJe mağlüp tarafa 918 de 
. lııreke flllllarıru kabul ettir • 
'· 0 lan !Uareşal Foşun ta\ihinia 
lııe olarak Mareşal Peten ~ 
.\lınanyaya mağlup olmuş hır 1 

l\ıısanın başına geçti. Alrnaııys. 
1 

0 zamanki ıalibiyeti ile Fraıı. 
mağlubiyeti ne dereceye ka. 

l.irer dönüm noktasıdır?. Bu. 
ilerisi tayin edecek. Fakat Ma. 

d 1 !'etenin .tarihi bir tahsiyeh 
~ Uiıuıa şüphe yok. 
lisanın silıihrnı teslim etın~kle 
•ber eski müttefiki ingiıtere
aleY!>ine galibin oy anca~ 01~ 
lı rhangi bir harekete gırc~ 
İ:iııi 16 haı.iran felaketini takip 

) kara günlerde bu tarihi pb. 
•t her vesile ile anlatmıştı. Bu. 
tİirülüyor ki galip taraf Fraıı. 
~ daha başka çok şeyler iste. 
lı~edir. Yani eski müttefiki a. 

, ıııe bir çok talep ve ısrar· ~a. 
.4rkunç olan 940 haziran gun

.'~de nıelanıotle vermiş olduğu 
il>' ııı ihtiyar Mareşalin buı:ü~. ~ 

~etle nıuhafaza eltili ıö~I~ 
· llıı tarihi phsiyetin yirJlll U.ç 

\t • •vveı söylediği tarihi bir s~ 
4ıt. Felaketin de verdiii bır 

11ı;' •e ayrıca verdiği bir kuvvet 
tııı.. tıı.ııdur?. Helecanlı günler &'":' 
i .. •it İle tarihi adamlar için tabi! 
. liilıtıektedir. Ge<;en unıumi har. 

'oıı. senesinde İngiliz başlı.U • 
anı Mareşal Bnigin emri aL 

._ •C?iJ.nıif olan inıiliz Ja.ta~tt. 
ı~la~ cephe&nde eriyip ~. • 

ığı günlerde• birinde ingı!G 
····ı· . "" ı §öylıo demış: 

_;: i\rtılı; ellinde ihtiyat kuv~et 
~ alnız benim elimde deg1 l, 

i~ ~ lnı:ilterede de ihtiyat kal • 
~· 'ı\i · Fakat ne yapıp yaparak Am-
ı~• .. llıiıdafaa etmeliyiz. AnıY"" 
tıı" ii ititince Fot derhal atıl.Uf, 

~ltı .... ,0 • 

..... ~· it ı\nıyenden e-ıvel galip gel • 
d lhırn. Nerede buln~u!onak 

~ •ıı düşmanı yenmelıy~ Ar· 
~ileriye doğru bir adım bil• yok. 

bil' 'te tedafüi kalmak, dıha bek
~~ 1\ ·~.ekseriyetçe daha hes~ba uy. 

ı;J \~h t 0 rülürken Foı buna şıddet\e 
I• · ~ &lifti. İngiliz kumandanlar~ 

ıJ llıeşhur Milner o zarnaa BaıJP J 

ı' '•derek Foşun dediğini yap • 
~' 1~ını ı:-eldiğini söylerken Kle

lt&o da Petene söyle demiş: 
~' ~lilner t1e, ben de IIaiıt ile ~ 
~ tıı.esainizin telif edilcbiloıesı 
· ~ etnıesini Foşdan istiyec~ : 

tınu böyle kabul etınenızı 
ı,., ıı İstiyorum. 
"''ıııaaso asker değildi. Fakat 

Memleketi kurtarmak i
çin zaruri ve faydalı olan 

her ıeri kabul e~.~k •••. !ı· 
te Marepl Petaın m dua-

turu. 

1 olsun düşmanı yenmek ne o ursa . .. 
kabil olduğu hususundakı saıl".4 
k aatine .M>n derece hararetle ış.. 
ti:k eden bir başvekildi. 

.. A,.;- kumandan Petea Bununu•---
ona şu cevabı vermiştir: . 

_ Başvekil efendi, m~ınlekcü. 
. kurtarmak için xarurı ve fay. 

mı · kabul edece • 
dalı olacak berşcyı . 
• . Bundan başka bew meşıul 
gım. 

d bir•eJ yoktur. e en , . .. 1 .1 Bu siizlerin söylcndif'.1 ~n .. er ı e 
bugünlerin arasında yırmı uç se. 

lik bir uzaklık var. 26 mart .9~8 
ne .. 1 bu sözler bep •tarıhl• de soy enen . 

y kat Mareşal Peleuın nıern 
oJnıuş. a . . • "e 

t. . klll'larmak ıçm ıarurı leke ını 
faydalı olan herşeyi kabul e_~e~~ 

·· " buguno.u • ini temin eden soıune . 
!ekayi daha batka bir ehcrnnııyet 
veriyor • --

NE YEI\-1EK:=== 
==:=YAPAYIM? 

Haşlanmış 
Kürek dolması 

. Bir koyun küreği, 
ı.ı:aızemesı. · k 
,_;ı,. tuz biber, bir havuç, bır e

ke.._ . . , umurta, bir baş sogan, 
revız, ıkı y . b' kahve fi.n. 
.. diliro ekmek ıçı, ır 
uç b. defne yaprağı .. 
canı un, ır ..,.,, 

Yap;Jışı: Küreği dışı =ay\";;, 
ek üzere yaymalı. Ufak ve 

ın . b _ •·•a eti kemıklerden kin bır ' ıçwu 
l Keikleri ıbir tencereye 

sıyırma ı. .. . da .. tünü ortecek ka r su, 
ko!: :avuç, defne yaprağı ve 
sog '. 

1 
iki' saat haşlamalı. Tuz 

kerevız e 1 . . . de unutmama ı. 
ve brberıntl haul<>P pi.ş. irmeli. 

yumurta arı 
k . . . ufalayıp tuz <>iller ve 

Ekme ıçını1 . Et suyun~a haşlanan 
k kik ekme ı. e k içine katmalı. Unu 

... anı ez ere , ed. sog lı Böylece elde ı. 
d karıştırma . fı a '-''· ·ın ıç· tara . · yarısını """ eg 
len ıçın alı Dörde bölünmüş yu. 
na yayın .. 'erine dizmeli. Arzu e. 

urtaıarı uz . . 
rn . haVUÇ ve ,;erevızden ke • 
dilirSe ulabilir. İçin yarosını da 
sılıp ıa:ın k, katlamalı ve içi 

tüne yayara . 
üs ak surette ~armalı. Sı • 
taŞll'ıyac tazaman bal'lamalı. 
cimle nı.un olan et suyunu ke • 
J(ayna;"a: ~ küreği salmalı. 
miJtlerı ka n" attıktan sonra indir. 
"'" saat ay .__ ,,.. 'ki tabak arasuıa ,.,,yup 
meli ve ~ '-••kı altında ooğııhra. 

··rca bır .,.... . d'I ag. gib' gavet ınce • ı e • 
lı pastırına 1 

1
. • 

. dizme ı 
rek tabağa k ~eiis bir 9(>ıi>a 
suyun03~ . ço 

da yapıJa<bı lır. l 
patt t aı ıre 

e· 12 tan• muntazam pa. 
ı.uı:zeın · &ıışar pe) nıri, 2 yu. 

tates, 10 graınd ınet maydanoz. iki 
urta bır e 

Dl ' ı· yağ. 
çorba kaŞ gı tatesleri pek yurnu. 

Yapılışı: Pa ede ha lamalı ve 
k derec ' . şatınıyaca ak soymalı. Tepe. 

soğll~ suya a~bi ayirnıali. Ufak 
lerinı kapak g ıaıesleri kırmadan 
bir kaŞıkla P8 

1 ıı:er birinin or. 
ortalarını soyma ı. ~ )<ıOymalı. Yu. 
•• .,na birer paraÇ1.yagRendelenmİŞ ,,.._.. ııölme ı. 
rnurtaları maydanoz ve pa. 

peynir, .kJyılınıŞt ·malı. Tuzlamalı, 
. ı karış ıı . . t 

tates ıçın . Patateslerin içmı c. 
biberlemeli. al e kapaklarını 
peleme doldıırm ı I~ Her birinin 
üzerlerine oturtma ~·a oturtarak 

· •birer parça · Fı da iizerıne . d. m<'Iİ. r;n 
. tep•ıye " 

Yağlı bır d kızartmalı · 
saç altın a 

veya 
~--

~Eni ROMAN: 4j k o / 

de Sev~;~ 0:ı~: · en 
ETEM l.Z -Ya Zen : · . snsur işlemiş o!ına-

- bir defalık bı.t beklemek, ona 
'h ()hale!~ sizin bir zc,·cc değil, kat'Şt$lncla onu k müınkiln. 

ı ti;\ ' d. nıZ sı ·1ıtarı yapma 
ı i 1-.ıı:Jı bir esir ara ıgı. ic•P edeıt ı .. clinlemt:Z ve 

l ınılı"'lr. Ilattli, e,·in içi.rd~ ~ı~: dü. Buna ratıııen sı%;e :Tarlana o 
~ 'ı·· ası için kocnsmın ıznını dık •arıııızı ~..., b bata s•Y . '·-••i yapmakta ser. 

1 , eki.yen bir esir. ·ı ,.. tcdıır•- ıt• y ">l vakı ızduDUZ• Jla a a • 
\~it a~11 çok asabilcşmişti. na»· best ve haklı o~ı _ n L(ıtfiyey• 

..._ tıbi J.oauşu) ordu: rıJnıak ş~)·le 11~~;islniz. 
tıı-.. llınc:uı,'unuz gibi kadı~ ye~ · bıle ver d .. 
.. ""nd 0 Jcsı. tarzıY• . .. 'i' düşün u: 
•i b e biJe kaJıuanu~lır. )' . rh dü<UftP 1, 
"' • qlsa.ıuz bulr.anız bir nıislc;n Sa ı ' ıni•. t., '-•s' _ Tarııiye d onr• ilave e 

" 1nde buJı..rsı•ııuz!. . .~ .. ı]dan ı, · 
<ı~ pıye,.... 

~.d - dnr cicl onuşuş karŞ • d da a. ' • ti: k f,eni ka ın v 
t 1 ~lih Lirıu duraklaıb v• _zayıf .oım~;yı.- ttiren zaahııı. 

1~•n LfıUi\'eyi tasvir ettiğin.is 
h e görmek istemi ·oruın kJ .. 
d lal'lt Yine h p o ta111pr2man 
• devanı ediyordu: 
S;;zlorinizden başka bir şey 
thıuyor ki. N iha~ et karwı:ı.ııı 

Jarınta daıJllJl asla zayıf cılınıya. 
oldu. Bu sefer ı.adar tecrübede». 

• Artık bu bir 
caglıD· 1 n.n1an1L55a01 

bllla akıl a "•"n a)·rılı la. sonra oı su.o du 
daha akılla".'°a .ilk aflarını ol • 

sebebı hrP 
rılJllll 

ı-ı 
Tatbik et!llemlye

cek kararlar 
Maarif ŞürtUı, muhtemel o

ları.ık öniimü:uleki yaz tekrar 
toplanacakmı§. Geçen seferki 
toplantıda verilen kararların 
hangileri tatbik cdi~ebildi?. 
Maarif mehanizma.ı, §İmdi, 
bunu tesbit etmekle mqgul. 

Şüranın kararları ço. tu 
vz mühimdi. Tabii, bunlardan 
mıihim bir kıımı tatbik edile· 
memi§tir. Tatbik edilemeyişi· 
nin sebepleri, bizce §unlardır: 

J:.vvelii, dünyanın içinde 
bulunduğu fevkalade ahval 
şüphesiz ki, bir kısım karar· 
lar üz;erinde amil olmuıtur. 
Bundan baıka, öyle kararlar 
vardır ki, bunların tatbiki i· 
çin bütçe imkanı ve ele'?an 
ihtiyacı karfınız;a çıkar. Bına· 
enaleyh, maarif hayatında ka
liteye ait kararları derhal tat· 
biııat ıahaaına koymak kolay 
değildir. 

Şimdi toplanmak ihtimalin· 
den bahsedilen i inci maarif 
Şüraaında, bizce, gözönüne a
lınacak nokta fU olmalıdır: 
/(ararla§tırıldığı takdirde, tat· 
biki derhal veya yakın sene • 
lerde mümkün olmıyacak mev· 
zıılar üzerinde durup çene çal· 
mamalı. 

Çünkü, aksi halde, vadedil
miş de ya;-ılc1>1atnlf hale dü
§üliir. 

BURHAN CEVAT 

Elektrik Tramvay idaresi 
Niçin Malzemesiz Kalmıt? 
Tramvay idaresınin bugun mal-

zemesiz kalmasına, tesisatın es.ki 
şırketten alındıkt:ın oonra bir sene 
mütemadiyen uılahat ile me;;gul 
olumnasının sebep olduğu iddia e.. 
dilmektedir . 

İdarenin başına gelen ilk ele • 
manlar dahili işlere dıizen ver -
makla uğraşını~Jar ve bu suretle 
d€polardakı yedek malzeme bit • 
miştir. İdare belediyeye geçtikten 
sonra derhal Almanyaya sipariş • 
ler verilmi fakat harp yüzünden 
bun1arın gelme::.i mümkün olma .. 
mı:r.ır. 
Diğer taraftan elel:tr>k idare -

sinin yedek malzemesi boldur, 
--~-

Af. tduara tqvikten ba ka h:çbir 
sc,·e yaramıyor. 
' Firdevs giil<lü ve gülerek bu söz.. 
\erin cevabını verdi: 

_ Atfedilerek, tekrar olunacak 
bir,ey yok ki tasa edesiniz. Niha. 
yt bütün dava bir daveti kabul • 

en baret. 
Bunun tekrarlanmaswdan kor. 

kuyors•n z Lulfiye biç kimse ile 
konuşma• biter gider. 

Salihin sesi birden hıçkırıklı bir 
ahenk aldı , .•• ı:özUnden bir dauı.. 
la ya7 aklı. 

_ Ah hanmdendi bilmezsiniz-
Diy erek devam etti: 
_ Bu h:'..wse ı..ana ikinci karım. 

dan ayrılışımın sebeplerini habr. 
!attı ve 0 büyük teessürüm tekrar 
hafııamda, asap ve hislerim üze. 
rindr dirildi. Bir iskandaldan baş. 
ka birşey olmıyan o ayrılışım da 
karımın büyle bir daveti kabul et. 
mesi ile ba~ladı. Teilerrürden kor.. 
]aıyorum. 

Ablam onu temin ediyordu: 
_ L(:tfiy ed ıı asla §\İphe ede • 

nıezsiniz. 

;~ 'ON fELG 

AHKEMEL RDE: '-HALK__.__ 

D
. . . -.~. CsüTUNU-
.ımyat~ pırınce gıuer- Ev~enmeh istiy~nıer, 

k b l d / iş ve işçi arıyanlar, en u gurun an o' u ıikiıydler, tenıenni-
le~ ve müşkıiller 

Havadan zengin olayım derken\ 
elindeki 2,000 lirayı da kaptırmış 

Memduh, otuz yaşlarında kadar 
görünen, yakışıklı, saçları yandan 
ayrılmış, afili taralı, tıg gibi, sa
rışın bir deli'-anl.dır Mevkuftur. 

Cahil Savatgil, bakliyat ıizerine 
ticaret yapan, yaşlıca bir zattır. 
Memduhun davacısıdır. Onun ağ· 
zından davacıyı dinliyoruz: 

- Birgün mağazada, ma.~azanın 
içindeki yazıhanede oturuyc>rdum 

1 
İçeriye, kılığı kıyafeti düzgün birisi 
girdi. Yazıhaneye geldi. Dedi kı: 

- Ben bakkalım .. Beyoğlunda 
dükkanım vardı; sattım. Şimdi, 
burada, Fenerde yeni dükkan a. 
çıyorum. Büyük bir dükkan aça
cağım .. Eney mal alacağım .. Sizd~ 
T ··r var?. Fiatlarm ne kadardır? 

dunl arı söyliyen, bu maznun, 
yan.. }.fomduh mıydı? 

- Evet, buydu ... Yalnız, bana, 
adını Memduh değil, Suat dedi 

Bizim dl1kkiında ne olacak? Bak. 

la, fasulya, nohut ve saire ... Hep. 
sinin, cinslerini, fiatlarını siiyle • 
dim. Cebinden bir kalem kağıt çı
kardı .. Fiatları yazdı .. Cinsleri yaz. 
dı .. 

- Allaha ısmarladık! dedi, gitti. 
!ki gün sonra tekrar geldi Ya. 

zıhanede yer gösterdim .. Oturdu. 
Cebinden bir liste çıkardı. ıı:er cins· 
ten yüzer kilo yazmıştı. Karşılan. 
na da fiatlarını.. Ondan sonra da 
yekıln etmişti. Geçmı.ş gün. Bin 
liraya yakın bir pat"a yutmuştu 
amma, ne kadardı, hatırlamıyorum. 

- Bundan nekadar iskonto ya
pacaksınız? de.di. 

- İskonto yapamam, bunlar top· 
tan fiatıdır. Zaten, mal da günden 
güne yükseliyor .. Birkaç gün da. 
ha geçerse, bu fiatlara da veremem. 
dedim • 

Öteden beridPn bahi• açtı .. Lafi. 
döndürüp d<lla<tırıp işlerin bozuk
luğuna, kazançlar·n aılığına ge. 
tirdi 

- Ne bedavadan para kazanan 
adamlar var .. dedi. Birini tanıyo. 
rum. Amerikada para basılan mat.. 
baalarda çalışmış. Elınde ufacık 

bir makinesi var. Arasına bir iki 
buçuk lira koyuyor, iki tane çı • 
karıyor. Bir b<>ş lira koyuyor, iki 

tane çıkarıyor. !'cm de, beşer da. 
kik anın içinı'.e ... Ben de epey öğ
rendim. Bu işi. Bir gün ma!kineyi 
alıp getireybı de, gör. Şöyle, kutu 
kadarcık da b'r şey, .. 

- Ben istemem öyle ~y. birader, 
dedim. 

Yine çıkıp gitti. 
İki gün sonra. yine karşımda ... 

koltuf:unun altında da, kaJlıtta sa· 
rılı bir şey vardı. Yazıhaneye gir. 
di. Kağını açtı .. İçinden, dört u • 
cundan vidalarla birbiri üzerine 
iliştirilmiş iki demir levhayla bir 
defter çıktı .. 

- Bana iki beş liralrk ver .. dedi. 
- Ben böyle şeyler istemem bi. 

rabcr • Haydi git Allah aşkına .. 
İşin yok mu senin• Bunlar iş değil. 
Dükkan mı açacal<sın, ne yapa • 
eaksan yap .. Doğru yollardan para 
kazanmağa bak .. Bu iJ;lerin sonu 
çıkmaz .. dedim. 

Zorladı· 
- Allah askına iki beş lira ver. 

_ Bu nasıl temin edilebilir?. 
- Temine liizum yok ki. LiltfL 

yenin seciyesi meyc!anda. 
Salibin sesi tilriyorılu: 
- Ruhsarı da ben yer yüzünün 

en melek yaradılışlı kadıaı san. 
yordum. Beş vakii namaz kılardı. 
Namazsız bana bile çıkmudı 

Ve .. bir saniye durdu, yutkundu, 
geniş bir ncf aldı, gözlerini geri. 
nin bütıin s.ahncl rini ba larrn. 
da derlemek istiyor gibi bir nok. 
taya tesbit etti ve boğuk bir sesle 
ilave etti: 

- llem de şeyh kızıydı!. 
Salih böyle söyleyin menılı.t ... 

çıldıracak gibi oldum, 
- Acaba bu kadın ne yaptı? 
Diyordum. Ablamda da ayni me. 

rak hasıl olınaş olmalı ki: 
- Peki amma, ne yaptı bu ka.. 

dın size? 
Dedi. Salih boynunu oUktü, 
- Ne ..iz sorun, ne ben söyliye. 

yiın? 
Diyerek sustu. Ablam: 
- Gerçekten merak ettim Salih 

bey .• 

Şakadan birşey yapıı<:ağ.m. Yine 
paranı geri verirıın. dedi. 

Çıkarıp iki tane beş lira'ık ver
dim. Defterin içinden bir k:ığıt çı 
kardı. Bir ma. aı,la b~ş liralığııı 
boyunda ke.;ti .. Cebindrn de küçük 
bir şişe ~ıkardı; içindekı beyaz hı: 
şuyu kağıdın iki tarafma döktü .. 
Be· liralıvn birini bir tarafına, bi
rini bir taraf.na koydu .. Vidaları 
ge,·şetti.. O iki demirin arasına 

yerle.~tirdi Vidoları sıktı .. Demiri 
bir kenara koydu .. Bir sigara yak· 
tı .. KonUŞ1'1ağa başladı. Ben: caca· 
ha ne olacak?• diye demire bakı • 
yordum. Beş altı dakika sor,ra yine 
vidaları gevşetti.. Ara ından, pa -
raları çekti. İki tane yerine üç ta. 
ne b<>şer liralık çıkardı. 

- Al! diye önüme attı. İki de on 
liralık isledi .. Onları da yine o u
sulle üç yaptı. 

- . Bunlar senin hakkın .. Senin 
paarlarınla yaptık. Amma, Asıl 

mesele böyle küçük paralar değil, 
biner liralık yapıp da çabuk zengin 
olmak... ded.i. On beş lira) ı bana 
bırakıp gitti. 

Bıraktığı paralara baktım .. Yep
yeni, çarktan ÇLkına, sahici para 
gibi paralar; hiç farkı yok... • 

Kendi kendin1e: cBu bend<>n mal 
da alırsa sahici para vert'cck değil 
ya, elbette böyle kalp para vere • 
cok. Ben buna mal satmam!.• de
dim. O akşam. bunun verdıı:i pa
raları cyeniliğınden şüphelendım• 
diye birkaç ahbaba g&terd' m. Bak. 
tılar, hepsi ckalp değil!.> dediler. 
Onda nsonra bu hergün dlıkkiına 
dadandı .. Gide gele, bir gün, beni 
bin liralık yapır.ağa kandırdı: 

- Sen sade iki tane bin liralık 
bul, bizlm eve gel.. Üst tarafına 
karışma! Adresimi de vereyim .. 
dedi. Fenerd<' bir adres verdi. Er
tesi gün evine gittim .. Kapıyı genç 
bir kadın açtı.. Beni yukarıda b:r 
odaya aldı. Bu gekli.. İk. bin liralığı 
yine eskisi gibi bir · gıdın iki ta
rafına yerleştirdi, iki dcrrurin ara. 
sına soktu .. Vidaları sıktı. 

- Şimdi birer zenginlik kahvesi 
içelim. dedi. Dı.şarı çıkıp kadına 
seslendi.. İki kahve getirdiler. Kah
veleri içtik .. 

- Ha~ di arlık aç alını şu makine
yi ... dedi. Bir besmele çekti .. De • 
mirleri biribirinden ayırdı .. 

- Eyvaah!. dedi. Gördün mü 
başımıza gelenleri? İlacı fazla ka -
çırmışız . Kôğıdı da, paraları dıı 
yaktık .. 

Demirlerin arasından üç parça 
yanmış kağıt çıkardı. 

- İ~e! dedi.. Gördün mü? 
O vakte kadar aklıma gelme • 

mişti.. O vakit bunun dolandırıcı 
olduğunu anladım. 

- Bunu yuttum mu sanki? de. 
di:m.. Para yan~r rnı? 

- İster yut, ister yutma .. Nas -
rattin hoca bir gün komsustından 
bir kazan alınış, ertesi gün içinde 
bir tencereyle beraber vermiş: 
•Kazan yavruladı> ~i'!Tl~. Komsu. 
su da ahnış. Bir iki gün oonra ka. 
zanı tekrar istemiş .. Ko~usu sevi· 
nerek vermiş. Kazan üç gün yok, 
beş gün yok. Nihayet gidip iste. 

(Devamı 6 ıncı sayfada.) 

Diye ısrar ediyordu. Salih yine 
birşey söylememek için olacak ki, 
susuyordu. 

Ablam: 
- Size hiyanet mi etti?. 
Deyince, Salih birden İ(İni bo.. 

§Ullmak i'lıtyacındoymış gibi, zap. 
!edemediği bir heyecanla: 

- Hem de ne müthiş bir hiya. 
ııct!. 

Dedi, devam elti: 
- O da davetli idi. O da benden 

hnberslz bu aveti kabul etmişti. Da. 
vetler çoğaldı ve o da hep•'ne &it. 
ti. Benden ııizli gitti. Gittiklerini 
hep salı.ladı ve .. ea son onu kendi 
yatağımda bir ıece yarısı if•lu ile 

• koyun koyuna buldum. 
Ve .. içinde bütün bir mazinin ka. 

ra levhalarını deı:liyeıı, cehennem 
alevi ile yanıyormuş ıibi kin ve 
hiddetle ışıldı)'an ı<;toleriııi abla. 
min 1ö2lerine dikti: 

- Na&ıl?. 

Diye sordu. Muhakkak ki 1nı: 
- Na.s.ıl? 

ın ouun d lliad• ~e bizlın ibatanm.. 
da ı:-eni~, .:eniz olduj,'11 kadar t1a 

lzdi~·aç Teklitı-rı 
+ Yeık 1 zaınanda t.ı§raclan nıennırl

yf:tlc istanbula nı.tkt<>llim, Maaşı ullm 
l!> oh.:.p ııyda 41 lira almskt4ıyım. Teıniz 
ve a il bır aılenin kızıyım. B.ıbanı yok
t~·. aYnınıda bir aııneın ve blr de kü
çuk erkek kardeşim var. 

Istikbalıın pariak olmakla tcrfı mud
dctını lk• ay sonra dolmaktadır. MaU 
seneae m ... aı.ışı at!llnı.i..u 20 lir.:ya tb!ö&ı 

ıımd.den vekAletten bildiril.ı:1i~Lr. Mc:
muryeıte çalı,mam hl.lal atkartaşımın 
ar.a.ısı....ına bağitd~r. Yasun 21 dlr boyuın 
1,62 kilom tiO küsurdur. Topluc-.ıy1m ı 
bL'yC:tza yakın tende ... yah kaşlı kest.uıe 
reıli"ı giJ ... H.ı. ve k ..... yu kumral :saçlıyım. 

Şunu ı.IJ. ,sliylcınckten aeçeınıyeC('j'.:ım 

ki, heıkesin beğendiği ve l!lrarla ıoyle
dıklri uysal ve dlırusl bir ahloık.a sahı
bim. 

ı'\iır başlı, hasas, idareli kanaatk~r
eım hali huınla qyaın ve p.arom yok
tur. Yalııız doğruyu soylcmck k.arnkte .. 
rim oldugundan bü, un karakterimi yaz 
makla nıeçhul ,nıuhat:ı.buna karş insani 
vazi.fclcrın1i L1nıamlamış oluyonun ki, 
bu az n1cz1ycUerıme kar}L kı.u;Ukı 1 ıe
çirdığun bir kaza ayae:ınıda belirs z bır 
tarza bır.akını.ştır. Bwıa kı ur dcrurse 
eherruniyetsiz. ve pek cilz'lcür. Bu.na raj 
mt:n .. y.Jt a:kadaşımı her l-tusust:ı 
me~·uı edeb4.ir1n1. Beni m~'ut edebı
lcccx:, du.TUlu:luna ve c ddJ..!''!~e urum, 
e .. miş 'lie t~ını b~r erle k VW:lır rını ha:z; 
bt:n ayarda bir e:cru;,.le yuva kurabıl r ,,,. 
Benimle ciddı ız.div:ıcı k~bul eden mılm· 
ki.ın.:ie io:;.de ediln1ck ~rtile bir loto,ıı

raUarıle biı·likLe son Te~rat Halk Sil· 
tut u N. A. rumuzuna yazmaları r~ca 
olunur. 

+ 25 yaşuKia sarı~)ll yakı:;ak:lı bir 
geuçıu. Buy-..ım l/i6, kılorn 7"i dır. Ye
gArı.e se\'diğhn şc-yıeı spor ve eğleocedir. 
Çon. "rbcst olan işinı bana ayca 120 
lira k. :ındırn1aktacı.ır. Yaz raevsimin
dc ) eg.ine i;un deruz sporlanle mefc:ul 
ohnakur. H-.yatt.• lamamıın yalna bu· 
lun.nıak i.J.y un. 

16 ile 20 yao; .ırasında sporu seven. 
bilhassa VlicuciJ güzel bir bnya.nL:ı bir
leşıp 1 • .>at arkadaşlııı etmek arzusun• 
~.yı ~ı. ı .. hp oi.:uı.Lırm Soo. 'telgraf aa
zeLeii llalk Sutuııu '~ı~le J.t. S. A. 
runuu:una ıncktupla milracaatla_-:nı rı
ca ederiın. * 38 yaşındayır. Uzun boylu kum
ralım. liayatta h.iç kunsem yok. 60 lira 
ma ·'-' blr ınüesse.cde meınurum. Hıç 
evlen.ı ıc ... n. Y~ı 35 sularında ev işi bi
lir. E\'in~ b.-•glı modaya ıüse f~.r .. şata
fata kıyuıel vermiyen bir bayanla ev
lenınck istiyorum. (.._ \ t !,.!...!.;,erin Son 
Telgraf Halk Siılw1u .ı..ını\: Şe!ik Bo
t.ova namına yapılınL'iını rica ederim. 

+ 30 yaşındayım boyum 1,70 kilom 
68 bir evi geçindirebilecek kadar ma
Bfun var. Yazın 24 s:ı\-tt!! bir fişe bira 
kışın 24 saatte ilci bardak farap Jçeri.nı. 
Başka hıçıbir içki kullarunnn1. Saflam 
kara ka kara go.t., rengine obujday, kız 
veya dul 35 yaşuıdan 71.lkMı olmıyan 
türkçesi dtiZcUn, sag1D111 Qlmak, kUçük 
bir evi varsa iyi olur. Sayemizde g-eçi
~cck ki.Jnse;i olrnwnak. tabii bir vü
cut. Güzelik mevzuubahis dcgıl hü.~nü 
ahlılk ...Wbi olmak. (Son Te~rar gue
tesinde (B<al) rumuzuna) müı:acaat o
lunmasını rica ederim, 

Gelen Mektuplar 
Bay Reşat: Beyoglundan - Bayan 

Ut.anca~: evvelkJ mektuplarınıza ilt· 
ve olarak Kad.ıkeyden - G. F. Ç: Bil· 
yük postaneden iki iane - H. E: Ga· 
lalad:ın - B. K. D: Ak.<ar:ıydan - K. 
Y: Erenkuyilnden - Dayan H. Öz.kan 
Heybelind:ılt): Pang::ı.lud311 - Bayan 
Uyıur: Eski nıektuplannıza UAve ola
rak Betik.taştan mektuplarınız vardır. 

LilUe:l saal ıS-10 arasında aldınııa. 

ACIK KONUŞlU. 

Bayan 28 Nermın - Mek\uplannız 
bugün adresiniz< gönderilmiştir, 

Bayan Nurane (EyilplU) Teklifi-
nizin yazılması için adresinizin de ıöii .. 
derUmesini rica ederiz. 

Bay S. H<)fman - .Mcktuplannu bu
ıtin adresinize a:önderilmi~tir, 

Bay R, Asım -- BU· zarf :içinde po1-

ta pulu göndc"<liginlz t:ıkdirde <ksilt 
nilshalan her zaman lçın idarehane -
miı.den tedarik ınilmkündür. 

korkunç bir anla ılışı vardı. Be. 
men gözleriuliıı önüne Halil Necip 
geldi, titredim!. 

Ve .. şimdi Salih dii ünen ablam. 
dan soruyordu: 

- Haksız mı düştinmüş, halı.su 

mı kend).IJ)j, bir karara sevketmi 
bulunuyorum. Siz olsaydınu: bı> 

nim yerinıde ne yapardınız?. 
- Başınızdan ooyle bir hadise 

~e<;miş-. 
Diyerek cümlesini toparladı: 
- Ben de &İzin k:t<lar talihsizll. 

iğn•ze üzüldüm. Fakat, L(ıtfiye ilo 
bahsettiğiniz Rübsar arasında bir 
ınukayese yapınıya asla halı.kınu 
yoktur. Ldtfiyenin namus ve fa. 
zilelinden bir an bile tüpbe etme. 
uı,.lisiniz. 

Salih hala tereddüt içindeydi: 

- Kadın ,tabiatin en anlaşıl • 
maz bir mahlftkudıır. Zayıf bir aa. 

da her~yslui kayı.et~ namuslu 
kadınlar hayatla u değildir, 

Diyar ve.. devam ediyordu: 
(Arlıu& .... ) 

' r'" vay 
T .-aınvay ida. e•mın işi, gü. 

cü, derdi, mCfguliyeti az c>a· 
liLa .. lf olaun, dıye, bile 'ç; e. 
rin şapkalarını deı;iı;liıın.tti. 
Şimdi de, bazı arab· luı m gi· 
dec ... .ı'İeri yeri gösteren plı.ıca· 
!arının rengini değ"ştiı·mi§ ! 

Evvelce, Edimckapı - 3ir
keci tramvaylarının lcvhalan 
kırmızı beyazdı. Şimdi, nefti 
ile beyaz olmuş •• Bu renge pel 
beyaz da denruez.. Beyaz a 
sarı arası bir fey •• irmik rengi 
ııibi •• 

eçen alqam, belediyenin 
önünde, saat 19 sularında 
halk hınca hınç dolmuş, E ır· 
nekapı tramvayı bekliyor. 
Herkesin ııözü renge alıtmı§. 
Kırmızı beyaz tabela gözetli
yor. Bir liırıü gelmez!. •. Ya• 
rım saat, bir saat.. Gelmez, 
gelnıcz oglu, veasdam !. 

BeklC§en yolcular kmıufu • 
y'?r? ihtiyar bir kadın ôylo
nıyor: 

- Yine ceylan «ceryanıt 
mı keı>İ di, ne oldu?. 

Zayıt, bir çocu cevap veri· 
yor: 

- Bilmiyorum hanım te}· 
ze •• Be iki de ka;ı;a olmu§tı.ır? •• 

- A ... Bak tuna ... Ölen fi· 
lan var mı?. 

- Kimbilir?. 
- Ncl'eue olmuı oğlum., 
- Fatihle, diyorlar'!. 
- Vah vah.. ıqc.nı vak · •• 
- Amma, ö l..i arailalar 

itliyor. Yalnız Edırnek pı ııel- · 
miyor?. 

ihtiyar kadın b•lgiçıik ta1-

lıyor: 
- Geçen gün danı-u - Ö}" 

lüyordu. Tramvaylar k l <a • 
cakmıı, d:ye.. Sakın kal .nııı 
olmaaın, oiiiwn •• 

Bu nevi muh:ıver er devam 
ede dursun •• öır taraı an <İa, 
boyuna tramvaylar gclıp ge. 
çiyor. Arabaların içi bomboş •• 
Hiç görülınemıt bıu ! 

Nihayet bir yolcu dayana • 
madı. Cebindeki el fenerini çı· 
kardı. Bom bo~ bir tramvarın 
önüne doğru tuttu. Sonra, bır 
den feryada. batladı: 

- Vabnan dur.. Vatman 
dur! .. 

Herkeate bir heyecan ve 
telq: 

- Ne var, ne oluyor?. 

Deminki adam cevap verdi: 
- • 'e olacak, Edirnekapı 

tramvayı ııidiyor •• 

Halk, arabanın arkasından 
koıuımıya bqladı. Vatman 
insaflı adanımı§ •• Durdu. Troı.m 
vay, müthit bir taarruza uira• 
mıttı. 

Arabada söylenmeler, ko • 
DUJmalar: 

- Yahu, madem renk de· 
gıımit, haberimiz olsaydı, 
halka il.'..n etme zor bir i§ mi 1 

R. SABlT 

Emniyet Müdürlüğü Bat 
doktoru Terfi Etti 

İstanbul emniyet direktorlıi ıi 

başhekimi Hamdi Kutun 1 mart 
941 tarihinden itibaren 6tl !ıradan 

7Q liraya terfi ettirildıği aliık.a<llU'• 
\ara bildirilıni tir. 

irlmlzln 
eplmlZiD 

• 

1 
Eyüp otobüslerinde 
bilet kesmiyor) muş 

E70pt.> oturan b • okuyucu:nuz. 
7azıyor: 

cBcndenl2 l;TQple otı.nıyoncı. 
Fakat l :.:ınbulda ça4ıloorum. 0-
tobllııe bindlC!m zaman, paruıııı 
lam venliiinı halde, bıu b et v r
mİyorlar. Sebebi olsa olsa. verai 
vermemek sureUlıe J.ıiU!adel 

Bu mek"....,wnu yazdıi'lll za • 
man, yanımı.la bulunan bir arka
d;ışun: .isaı...ı ..ılıln de mektubu 
yazıyorsun, çünk:U ben de birkaç 
sefer Eyübe ıı;idip ıcJdl " Hakika
ten bana da bilet vennediler. Bu 
!;ten hükİlmel de ziyan eden, be-
lediye d ~ neden kontrol 
edilınly • 
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Sarı simli siyah elbise 
--F: Yazan: DİLARA AKÇORA -lıı--

Genç ka<iın yumu.;ak divanın, i
pek yastıklarına uzaıumş. derİll 
nt'feslerle sigaarsını içiyordu. Bir
denhire doğruldu. Kanepede ga
zete okuyan erkeğe sordu : 

- Fenciun, vitrinde gördüğümüz 
sarı aimli siyah elbise gü~el de - j 
gil miydi? 

Feridun başıru gazete.ıınden kal-
dlrmadan dalgın oalgın cevap 
ve.-di: 

- Çok gü:>ıeldi. 
Kadın eigarasınm dümularını 

•vururken içini ~ekti: 
- Kimbilir üstte ne gti:zel durur. 
Sigarasını tablaya ba&t.ırdı. Tıtlı 

tatlı gerindi: 
- Bütün arltadaşlanmı kıııkan 

clırlK!ak kadar enfes. 
Diye :ırunldandı. 

Erice.it cevap vernı.edi. Belıki işit
~ işi.ne yaramdığı. için işitme • 
mezlikten gelmişti. Karun doğru -
dan doğruya hÜ<'uma geçti: 

- Feridun, o elbiseyi al bana. 
Feridun caı:ılarmı kaldırarak iti. 

zaz etti. 
- Naıııl olur eıciın. Bu ay evde 

çok maııra!ım oklu. Hem ~ler de 
.X.Si gibi fena gidiyor. 

Sevgilisinin yüzüne baktı. De -
ftDl etti: 

- Hem geçen gün mııvi bir el
bise yaptrrmadın mı? 

Güzel kadın dudaklannı bura • 
ı:ara.k omuzlarını silkti: 

- Oh, onu yaptıralı bir ay oldu. 
Erli.ek ciddi bir sesle: 
- Daha bir iki ay giyD!i:nıin ,.vrum. 
Se•gili6i ~. kıvrak bir kahkaha 

attı. 

- Maşallah ..aruı, modası aeçıniş 
ft'Yleri giyecek değilim ya beyım. 

Feridun birşey ı;öyleınedi. Ka -
dm, beyaz i:peJtli pijamasını. dal -
plandı:ııı dalgalandıra e:r.keğe yak. 
laştı. Çıplıılı: kollarını boynuna do
lıyaralı: yalvardı. 

- O elbiııede gözüm kaldı. Alır. 
an ne olur sanki .. 

Feridun lle?'lleşti: 
- Olmaz, imkam yok. 
Dfye kestirip ırttı. Kadın bu. du

nır mu? Kenılini divana atarak 
tuçkırmağa başladı. Feridun eev. 
gilislıti üzdügi.ine müteessirdi. ~ 
"apahilirdili? Parası yoktu. 

Diişündii. :raşındı. Nihayet bir 
çare buldu. Elbiseyi taksi t1e alma
p karar verdi. Zaten mağaza sa
hibi ar.kadaşıydı. Bir kart bu ._ 
ıgıöriirdü. Sevgilismi. memnun ede. 
eeği için sevindi. Gazetesini bir ' 
tarafa atarak yerinden kalldı. Ağ. ı 
hyan güzel kadının yanına sokuldu. , 
$açlar1nı okşarken fWadı: · 

- Ağlama meleğim. Senin üzül- : 
mene tahammül edemem. Dediğim 1 

gibi parflm yok. Amma mağaza. sa- / 
bibi arkadıışınıdır. Bir kart wri.. 
rim. Yarın gider alırsın. 

• 1 
Genç kadın kıvrak btr hareketle ı 

,.erinden s1çradı. Feridunun tombul 
yanaklarına birer öpücük kondur. 
clu. 

- Sen dünymun en iyi adamı -
aıı. Seıti öyle eeviyonrrn lri cmnm. 

İltifatını savurduktan sonra me
Nie balledilmiş oldu. 

Feridun ııevinç içinde sevgili • 
sinden ayrılarak evine :looştu .. 

AJ<şaın yemeğtııde kar;&ı iÖY le 
cliyordu: 

- Feridun. öyle bir rob yıı.ptırı
yorum ki görsen bayılırsın. 
Kocasının yanına sokuldu. Yü

:zıiine bal<lı. 

- Hem bu sefer senden para is.. 
~mi)orum. Görüyorsun ya ne.ka
dar idare ed\\'orum. 

Feridun hem sıcak çorbayı iç. 
meğe .he.m karısına cevap yet~tir. 
mege uğraşıyordu. 

- Aferin karıcığım. Zaten sen 
idareli kadınsındır vesselam. 
Konuşurken bile sevgilisini dü -

tiinüyordu. I<irnhilir sarı simli si
yah ellıise onun san saçlarını ne 
kadar h-:ış siıs!i~·ccPkti. Hele ince. 
dk vücudunu bir kat daha güzelleş. 
tirecek, ilahileştirecekti. Bir alsa 
da görsem diyordu. 

Bütün gece!'i bu tatlı havallerle 
doldu. Bofllldı.. 

* Mağazadan içeri şık g;yim.i:; sarı 
saçh ince bir ka<lın giriyordu. Fe. 
ridunun sevgilisi. .. 
Mağaza ahi.bini sordu. Gös«'r -

diler. Genç kadın Feridunun kar
tını uzatt.. Birkaç dakika sonra sa
rı simlı siyah elbise, vitrinden çı • 

karılrnl.\', itina ile paket yapılmıştı. 
Bu işler olup biterken rnağa?.aya 
siyah kürk mantolu bir kadın girdi. 
Tezgahtara yaklaı,tı. 

- Dün vitrinde gördüğüm ı;arı 
simli siyah e}bi.<;eyi almak istiY'! -
rum. 

Tezgahtar nezakeUe cevap verdi: 
- Satıldı efondim. 
-Ne zaman? 
- Şimdi h"!'ıme!endi. 

-Ne fena. 
Kadının .mötttSsir ok!utıJ halin. 

den belliydi. Patron yeni rnüşte • 
riye yakla.ştı. Kadın teessürle soc
du: 

- Kim aldı? 
Mağaza sahihi cevap verdi: 
- Fındı>: tüccarlarından Feri -

dun Filizin ail!'<'i... 
Uzaklaşan aarı aaçlı kadını gös. 

tererek: 

- Feridun Filizin ailesi. , 

Kürk mantolu kadın şaşırın~. 

- Fakat, fakat diye kekeledi. 
Feridun Filizin karısı benim ... 

Hızla mağazadan çıkıp gitti ... 

- Bn Akşam Şehzadeba~ı 

TUB Sinema 
TİY A'l'ROSUNDA 

Sinnna • Tiyatr<> • V~ 
Büyiik MiisAmere. 

San'atkar f, AŞİT ve 
ar.kadaşlan, Okuyucu BUR.. 
HAN GtlRSES, Sahibinin Seıii 
Baş okuyucularından kilçülı: 

MUKADDER ve yeni varyete 
nmnaraları. 

SEFAHAT 
DÜŞKÜNLERi 

Büyük Komedi 3 perde 
!>i nemada, 2 büyük Film birden 

l- ROBENSON ADASI f 
Tiirkçe sözlü 

:a.- Dağ Şarkısı 
Şarlucı Kovboy GENE AUTJlY 
Sinemıı 11 den itibaren de • 

vamlı mntineler. ••• 

YAVUZ SULTAN.SEli 
Halifelf!r ,Diyarında 

No. 120 VaUS:: ..... SAMI KARAVEL 
~ .... 1 • 
Kalenin etrafında kimsecikler yok 
Karaati bağırdr. 
- Sağa dön!. 
YfuılH;şmııız hayvanını ~ 

b-narıruı. çekti. İleriye doğru ya. 
yılıp gitmemize gülerek bakıyor. 
du. İki saat oluyor daha hfila yü.. 
rtiyorduk. Halep şehrinin kıyı ma. 
hallelerinden geçtik. Kaleleri "'!ğ
da bıraktık. Kalelerin mazgııl de. 
· leri gözlerini bize çev~ ba. 
kıy ordu. 

Kalenin etrafında hiç kimsecik.. 
)er yok. yalnız ,arasını baz.ı iıeş.. 
lar duvarlardan gözüküp ka)'bolu. 
:or. Mahallelerde başıboş köpek 
Jer eı:n.f>ını,:tda bav lııiJyorlar w 

ıbıyruldarını barak kaçyorlardıı. 
Yfuıbaşunız önde ilerliyor. Kurt 

Mehmet sor®: 
- Yümaşım ... Bımıel Halep mi? 
- Evet oğlum. .. 
- Muharei:ıeaiz mi girdik tehra? 
- Görmiİ.)'Clll' m~? Kaleler 

Dııllıl'ede ? . 

- Ne o Mehmet, m~ 
CiMiğimize memnun değil nllsin.? 

- İyi amma yüı.1ıaşmı şu ital&. 
Jeri harple aşmak isterdim. 

- Sabırlı ol, onı.ı da görürııiin? 
Dedi 
V. atını lliizdlL Aqıım oGı:ııııta 

-,~ -----"=-----" _--- - - ., -· 

-.~~Y.~~~~-~~ ~·~~" 1 

. HAFT AL '? ASKERi iCMAL j 1 

--~~~~~~~~~.:ı-..ı~\2ilsz~~ ~~~ 

, SU M ER sinemasıx 
... eş'eli seanclar .. Kahkaha,_, Şarkı ve :\lusiki ... 

BİNG CROS BY ve JOA:· BLO:.;DELL 

lsba Auer ve Crossey Caz Kız .: ·ıı 
Şarki Afrikada: 

Oyalama mii<lafaalarına elve • 
ri~li olan bu ceni~ mıutakalarda 
İngiliz k.ıt'alarınııı, ltalyanlorı er 
,·eya geç mağliıp edecekleri mu. 
hakkaktır. 200 bin kişilik İtalyan 
ordwıu, mubtelü pKçalar1 birhL 
rindea usak mahallere atılmış bir 
topa benzetilebilir. Bu çürük ıo. 

pun birl~tteği yer, Hindistandaki 
üsera kampıdır. General \-THyvılın 
Eritredeki harek~tı teftişi, Agor. 
dat ve Bartntu ~ebirlerinin zaptı 
&.ırasında 'uku bulmuştur. Artık 
hedefin Kuıldcniz olduğu \'C bu 
hedefin sür'atle elde ~dılıııt:si i . 
çin İngiliz m<ıtörlü kıt'alannın 5.18 
ıün içinde Musavvaya varacak • 
!arı nıuhak1<aktır. 

İngiliz lut'aları, tabia.t.le ve tabi. 
atin zorluklarile mücadele edi • 
yorlar. İtal)·an ordusu toplu mu. 
harebeye girse~ di, şarki Afrika 
m.,elesi çoktan bitmiş olurdu. Ga. 
labatton ilerliyen İngiliz taarruz 
kolu. İtal~·a.nları ric'ate mecbur e. 
lierek (Gondar) nuntakasınıfa 

ııarka doğru geri atmıştır. Bu ko. 
lun bede-fi de şimdiki halde (CL 
buti • Adisababa) deıniryoludur. 

İtal,yanbr, Hab<>~i•lanı istila e. 
erken çıplak Habc~lilore kar~ı İJ>". 
rit gazi bile kull•nnuşlar<lı; İtalya 
Habeş intikamından korktuğu L 
çin, italyan kol&nisinin Habeşi.s • 
tandan tahliyesi ricasile İngilte. 
reye müracaat etmiştir. Bunun 
manası; şarki Afrika imparatorlu. 
ğunua sukutunu tanımak, 200 bin 
kişillk İtalyan onlusunun ma/?IU.. 
biJet ve eşaretine razı olmak ve 
100 lıinden ibaret İtalyan halkmı 
.lı:urtarmaktır. Arlık muhasara çem. 
berinin Adisababa elrafında da. 
ralmasına lüzum kalmıyacaktıri 
bundan •01ıra İngiliz lat'aları bü. 
yük bir mukavemete maruz kalma. 
dan buradaki harbi ıür'aile biti • 
re,,:eklerdir. 

Libya cepheainde: 

İngiliz Jot"aları ric'at halinde 
bulunan İtalyanları takip edettk 
(Siren )i zaptetmiş ve Bingaziye 
%00 kilometre yalda.~ınıştır. Alman 
hava kuvvetlerinin yard,.nı İngi. 
tiz iln-i hareke-tini dttrduraınanut
tır. Almanlar şimali Afrika®. şar. 
k.a deiil, Cebeliittarık istikametin. 
de garbe nüfuz etmeyi taııarla • 
dı.klarından İtalyanlara daha fu.. 
la yardım etmek niyetinde değil • 
!erdir. Müşterek harplerde mnh. 
telif ordular, siyasi hedefle» pt. 
pude koşarlar ve ayrı ayrı mağ -
lüp olurlar. 

Sevk ve idarenin en kötü9ii, ya. 
nın iş görmektir. İngilizler t Bin. 
gazi) yi alacaklar ve (Tarblusgarp) 
vilayeti hududuna varacaklardır. 
Bu suretle Libya hankatının bi. 
rinci safhası tamamlanmış ola • 
cak1ır. 

İtalyanın iiç emeli vardı: Ak • 
deniz hakimiyeti, l\fJsırm fethi. 
Yıuıanistanın istilası. Bunlardan 
ikisi wlar ve kumlar üzerine ya.. 
zılınış yazılar gibi bir İnı:iliz ka. 
sırgasile silinip ı:itti; üçüncüsü i. 
çin de Adriyatik kıyılarinda ayni 
ikıbet yaklaşmak üzeredir. 

Balkan Yarımadasında: 

Tunanblar, İtalyan taarruzla. 
nnı luıdılctan eonra, bütün cephe. 
de mukabil taarnwı g~. Te.. 
pedelen n Avl<>nya Yunan topçu 
awşleri altındadır. 
İtalyan kumandanlığı, bütün ib. 

başia.m.ıştı. ~enin içerisinde bu
lunan camilerin minarelerini gö. 
rilyoruz. Kale ile aramızda bir ağ -
rlboz ateşi ya var, ya yok ... He. 
pimiz gö:ı.leriınizi di.kmiş kale 
l::ıoırçlarını ve ına:zgal deliklerini 
araştırıyonız.. 

F9>kat, kale btırçlaruıda ve ıru12. 
gallarında canlı tek bir kişi gör. 
menin ihtimali yok. Halbuki, bizi 
mazgal delikleri arasından gözle. 
dikleri muhak:kaktı. 

Kaleyi geçerek cemıba <kığru 
yiirüdiiğümüz zam.an kale duvar. 
larmm arasından trampete ııesle. 
rini işitmiş ve üç büyük topun da 
laleler üzerinde hayallerini gör. 

müştüm. 
Birdenbire önü.mi.ı7.deki lmman. 

danlar hayvanlarını çevirdiler. Biz 
de onlan yuvarla bir kalenin a. 
asındaki açık bir kapıya doğru ta.. 
ıltip ettik. Kalenin etrafındaki w 
bendeğiniıı. köprüsü indirilmişü. 
~ bpısınm öniinde iıki kişi 

mızrakları çevrilmiş, sivri tani. 
lan yerde olduiu halde nOOet ~ 
~ 

ALMANLAR 
Libyada İtal
yanlara daha 
ziyade yardım 
etmek niyetin
de değil!erdir 
n:~anş'te dahi deniz 
liftkhni~re ~ ~ ı: i e ı d e 
etemiyen Almanya
m11 .lik~er..i:ıo bakim 
oım2sı m. mkt-~ ~ 

değll1:..!r. 

,-:::: Yazan: ' 
L~l{A NI HARP J 
tiyatlarını ı·e tak\·iye kuv\•etlcrini 1 
taarrn.ı:da s:ırfettiğinden Yunan 
ınukabil taarruzuna muka,·emet i .. 
çın artrk elinde laıe km vetler 
yoktur. Yunan n1ukabil taarruzu, 
şimalde bir büyükçe )·arrna~·a in. 
kilap ettii:i takdirde, İtalynıı or _ 
duıu için mağlı'hi) et \'e esaret 
mnksdderılir. İtalyan kumandan. 
lığı ntAnl'"l'İ~'&tı perişan olmuş kıt ... 
alarma: (Mütemadiyen geri çel.il. 
m"kJe İtal~an şeref ve ha~·siye • 
tinin ayak altına alınınaınasını; ve 

kaçan İtalyan askerlerinin kurşu. 
na dizilm..,;ini) tebliğ etmekledir . 
Panik sari bir ba,talıktır H bu 
hastalık biitiin İlal)·an ordusuna 
sira)•et efn1i~tir. I~,·ı·elcc de söy .. 
lediğimiz veçlıilc İtalyanlar mer. 
kez ve cenupta sür"atle geri çeki. 
}erek cephelerini şarktan ı:nrbe 

doğru uzatacak şel ilde tanzim et. 
&eler Ye şinıalde büJlik l;ir nıuka. 
bil taarruz için kuv•etli ihtiJatlar 
toplasal•rdı, daha doğru hareket 
etıni~ olurlardı. İhtimal, yalnız 
(Draç) limanına bağlı kalmak mah. 
suru. bu tedbire mani olmuştur. 
Balkanların diier mmtakalarıL 

da Alman aiyui tazyikleri denm 
ediyor. Yugo&lavyanın Almar. kıt. 
alannın geçirilmesi teklifine iti. 
~azdan sonra, tazyik Bulı;-ari•tan 
üzerinde foplannu. tır. P.us)·a Ok.. 
ranya hududunu Dinycster neh • 
ı-inin garbiııe geçirmeğe, Roman. 
yadan Biikoviruı w Besarabyayı 

illıak ederek emniyet sahasını Prut 
nehrine kadar geni~Jetmeğe mu • 
vaffak oldu. 

Fakat Almanyanın KaradCRiz 
sahilinde (Köslen•e) limanına yer. 
leşmesine mani olamadı. Kösten. 
ceden MJU'a Almanyayı cezbeden 
ı;ahiller, Varna ve Burgaz liman. 
)arıdır. Rusya, Tuna cenup İs -
lavları olan Bıılpristıına ve Yu. 
&oslavyaya fili askeri yardım te. 
:minah vermedikçe, Bal.kanlarda 
bir Alman istila baıeketi her za. 
ınan varittir. Tuna boyıuıdaki AL 
man tahşidatı hakkında mütemadi 
haberler ııelmemaıine rağmen. bu 
hazırlıkların devam ettiği ınıı • 
hakkakt.u-. Alınanya direkt me • 
Wla, yani İngilirl"1'e anavatanda 
taamu edemed ... ,e. indirekt metod 
la başka iııtikametlerde taarrnza 
geçmeğe mecburdur. Balkanlar hu 
istikametleria "" milhimlerinden 
birisidir; fabt Balkanlar geçil. 

Surların önlerındelti hendeğin 

yiırmi adım kadar ilerisinde bulun. 
duğurnu.z zaman tambur vurma. 
ğa başladJ. 

On ilri kadar uzun yeleli adam, 
kapının öııfuıde görüldü. Mütehar. 
rik köprünün buhınduğ.u tarafa 
doğru ilerlediler ve orada ellerini 
göğüsleri ii%erine çaprazvari !ro. 
yarak tevakkuf eylediler. Bunla. 
nn ara.;ında ikisi, başlarında uzun 
lurv<ıklar vardı. Üzerlerinde Pey. 
gamber neslinden olanlara mah • 
.us yeşil sarıklar sarmışlardı. 

Siliıhsız bir adam bunların ö. 
nüne geçip köprünün ucunda dur. 
du. Elinde Memluk beylerinden 
birine ait armalı bir bayrak var. 
dı. 

Siivarikrimiz bundan on adım 
kadar ileride bulunooyrlardı. Diz.. 
ginleri çeka-ek hayvanlarını dur. 
durdukları vakit, o adam MemlUk 
beyinin bayrağını hayvanlarunızın 
aıyakları altına attı ve diğer eliyle 
ıı. sür'ıdle kapıyı açtı. 

Birde.obir.e yii2lttce baş ~ 
ılelilderi ar-.dan ıııöriind\i. Ke. 

mesi \'C a~ılnıası en güç bir L tika_ 
mettir. V•tenlarını karış karış mü. 
dafaa edecek milletler ve ordular 
va•dır. Sovyetler de Norveçtcn 
Kafkas11 kadar <>lan geni~ arazide 
hapsedilmeyi göze alacak değildir. 

Garbi Akdenizde : 

Alınan) anuı yeni ıstila Jlliinı, Si. 
cil~ adan Maltaya değil, Patellerya 
iizerindcn (Bizert) e atlamak ve 
buradan Tn'lulôi, Cezair ve Fas 
miistemlokelerini ele geçirm.,ktir. 
Malta geçidini kapatamadığından 
Cehelüttnrila kapatmağa karar 1 
verdi. Bu maksatla Fransadan (Bi. 
zert limanını. Morsilya Ye 'Iulon 
limanlarından Alman kıt'alarnun 
ge~irilmf'.s.ini ve Fran!- ız gemileri
le kıt'a ve malzeme naklini) talep ı 

etti. Fran,enın bu talebi kabul et. 
mesi, Fran!'ız int~aıatorluJ!ımuıı 

imhasını kabul denıektir; !\-'fare -
şal (Pct~~) in bıı talebi reddetmesi 
kun·ell< ın:.htomdı!ir. GöriiliiJor 
ki. Alman);• t.kdenizde İt•lynnlar 
gibi aJni emele kopılml'tır. A. 
rada bir İstikamet farkı ı·ar: 

İtalvanlar Mı!\rrı alınak Ye ~li
\'(1-:·ş kana?1111 ele geçirrnck İ!ttc_ 

d!lcr; A lnıanlc..r, Tunus, CeLaİr ve 
Fası alarak Cebelüttarılu vapat. 
mak isti~·orlar. 

İtal~·Rnların kar~ısında l.ar~da 

• 

tarafından fevkalade bir tarzda ~·arahlaıı 

KÜÇÜK MEit.J 
Fransızca sözlii nefis Oı>eret Filminde 

Yeni .JİTTERBUG , WİFG daı:. ı: da göreceksiniz 
İlaveten: HOROZ DÖ(;ÜŞLfüÜ VALT DİS. "EY'in renkli Mike-y 
Buırün saat 1 de teıuilatlı halk matinesi 

San'ata kıymet vuenler ... Kndrele hiinnet edenler ... 

Bugün LALE Sinemasında 
Amerikanın §Ghretleri dillere destan olan: 

LESLİE HOWARD - BETTE DAYİS - 01.İVİA de HAVİLA..1111' 
gibi 3 büyük Y1ldızınm yarııtbğı bir san'at dıiı1) ası olan 

FRANSIZCA 

O GECENİN RÜYASI 
ilmini görünü:&. 

Bu. hir r:ırn tleğil. en biiyiik aktörlerin yac;atlı~ı bir r.~k romanı · 
Öhni~ en eserleri canlP..ııdıran nıuhte~err. bir ti. cıt•odur. 
DİKI<AT: Son gelen Türkçe PARAJl.IU.l\T Jt'R. "AL. 

kıı.rşısında Surye p:ı u, ınrı<1 ı.ı:r.ııııııııaı1 

Yeni Zafer (~ski Santral) Sin •nasınd;; 
1 - B.4Y TEKİ'.'/ MEÇHl"L DİlARLARD.'\ 

24 kısım tekmiH b5 den 
ve denizde ~-alnı7 İngilizler ,·ar • I lllaı•lllll!lli:;;ı;l!~2a:ııAr.zF1tr.;;;:İKı:;A;mAıı:ı::\'11c·11nı::ı,A:ııRı::ılmM;ıA;ı;l.ı;ı;.M::;:::l.ıı:N~ı,~A!lr.!!z. !1'( K:;6oııı::"ıııı":o:ıı:.ı ::ıı;:;:dil! dı. Ilalbuld Ahnan:arın kar ısin .. 
da İngilizlcrd<n ba~ka Pel<"n Fran. 

1 • 
sası, General \"eygand ıniis.ten1 • r;lil!!!:!i~;ıl Bugiin J P E K Sinemasında -~ 
lekesi. hiir Fransa kun·etleri ,.~ 

nihayet kuvvetli bir ihtimale gö. 

re İspanyollar vardır; bu sel>eple 
Almanya miişlı:ül bir işe girişmiş. 
tir. Bu i~tcn İtaJ~·anın da men1 ~ 
nun ol mı~ acağl muhakkaktır 

Hulusa: Almanya bütün si~·asl 
ve askeri faaliyetini bugünlerde 
garbi Akdeniz ile Balkanlarda top. 
lamıştır. Garbi Akdrniz sahasında 
İspanyanın ve Balkanlarda Sov. 
yctlerin vazi~·eti ve siil:ıitu mani. 
da•dır; bunun için Almanyanın 

muvaffak olması mümkün değil. 

dir. Almanya Akdeni•d.e deniz ha. 
kimiye! tesis edemez. Banu Manş 
denizinde bile yapamamıştır. Bal. 
kanlara geiince; Tuna cenubuRa 
g"9J1ek, Akdenizi geçmekte11 da. 
ha tehlikeli ve daha korkunçtur. 

Talebeye ders 
MuaHim sınııta ders.inı \·eriJıordu. je

oloj1 deral. Bir aralık dışarıya b&kar
ten, !ırMttan ist.i!ade eden talebeden 
bir mu.ı.ip, hocanın evvelce hazırlam11 
ve kürsünün ti2erine dizmiş olduğu taş 
tı.ümunelerinin arasına, sezdirmeksizin 
~i bir ~ i>"rçası kanştmr. 

Ders devam edfli<en, h<>ea taşlan bi· 
rer birer talebeye göstererelt tarif edeT: 

- İİşt bu granit, işi< bu kireç, ~te 
~anez nümunesidl ... 

Nihayet mahut taşa ııelince, parmak
lan .,,..ında bir müddet evirip !,'9Virlp 
muayeneden iODJ'U illve eder : 

- İşte bu da bir lı!riıfyesizlilı: mımu
nesi! 

.. 
Müthi~ ve heyetanlı ~abnelerle t!ulu 111ne:..1an1 bir filn ... 

TAŞ YÜREKLİ ADr r~ 
Herkesi merak ve heJecanla ssr~a«nk bir ınc ı:u 

Baş Rollerde: 
DOLORES DELRİO - WALLAGE B•.RRY 

Ayuca: RK "KLİ lltİKİ MA VS ve l'OX Dun) .ı habrrl ri 

Bugi'n 'aat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matine 

Bugün A S R İ Sinemada . 
SON BESTE 1 ALi.A 1,

9 C~.1:~'!1 
MÜNiR .''IUREDDI:\' HA7fl' 

KATE de NAGY - RİGAUD - FERİHA_ BEHZAT HAJ.ll 

iULES BERRY \Dnfından -- tı.r.(ından T~· . •u çc 
ml§ Bir Fnmaız Filmi Şark;lı },: m 

Eıı. biiyük Filmler .. En kıymetli <oh•s<-rln ... 
Ancak en büyük ~iıte.malarda 1:iisterilir. işte bı.nun ıni·~li 

GÖNÜLLÜ KAHRA_ı 
GARY COOP ER'in 

Türkçe sözlii emsalsiz şahe. eri 

ÇENBERLIT AŞ- Şehzade aş F 
1 Sinemasında 3 glindenberi rn>ıhi tiıı her köşe>indcıı ko'lı> aı 

!erce sinema meraklıları dolup. dclııp ho•alıH>r. 

Aynca: Maskeler Aşağı ( B " JO ES) 
VE PARAMU!\T TÜR Çt: 

Son ıünlerinden istifade ediniz. 
Bu Çarşamba HALİME BEYAZ ESİRE (Tiirkço) 

İİı•••••mlİllllİI• Mevsimin harika filmi 

, SA AY Sinema-.. 
Her yerde bahsedilen film-. Ağlahrcasına güldüren film ... 

Bütün bir hayat olan film .. Gençliğin görmesi lazımgelen bir fi}111 

EL v E D A GEN ç L İ K (';00~~:ı;i,ıii) 
iransızca sözlü şaheser. Her seansta vi.si 88lonunu doldurı>p boşaltır.aktadır. İl .. veten: S<>f. 

rox JURNAL dünya ve harp haberleri. Bugün ı;;aat ı de tenzilatlı matine 

merler üstünde ve surlar üzerin. 
de dümbelek, trampet, ney seda.. 
lan birbirine karışıyordu. Köprü 
üzerine sıralaruruş on iki hoca bir. 
dell'lıire bağırdılar: 

- Allahü Ekiler!. Tüıriı: orduım 
• • 1 
ıçın y~a .. 

öni.iınüzde dalgalanan bayrak 
Türk bayrağı idi. Kurt Mehmet, 
Y\'.)lunun iki tarafında başlarını eğ. 
miş ve koll.aruu çaprazvari bağ • 
lırmış olan adamlara fena naııar. 
larla bakarl<: 

- Karı yüırekI:i. fU alçak heriflere 
bak!. 

Dedi. 
Karaali, omuzlarını silken.k ee. 

vap verdi: 

- Halep çelebileri bunlar .. Gül. 
BUJUnun kokınıunu barut kaku • 
Slllldan daha ziyade severler oğ. 
luın ... 

~ Çavuşum ne millet bıınlar? 
- Arap kırması ... 
- Arap kmnası. nedir çavuşum. 
- Arap melezi ... 
- Suratlarından belli. Çok öd. 

leS herifleor ..• 

- Öyledır ... 
- Menılilıkler böyle değil amma 

çavuşum. 

- Onlar T\irlt tohumudur da 
ondan oğlum. 

Mehmet başını sallıy arak at ii.. 
:zerinde ilerliyen büyük beylerin 
bulunduğu ta.rafa doğru baJrb: 

- Evet bir hain diye söylendi. 
Sancaktar Murat ağa: 
- Haydi bakalım ,ı;esini kes!. 
Diye emir vermişti. 

Karaali, duda:klarmı ısıı-dı. Mız.. 
rağını sol eli üzerine vurarak Jciit. 
letti. Her.ke.. uncaktar Murat ağa. 
:ra bakarak gülüyordu. 

Zavallı Mehmet emir iuılu oL 
duğu. için sustu. Bir asker evvel! 
emir kuludur. Ne emrederlerse 
harlieyn yapar ... Asık.erlikte l=.. 
mak yoktur. 

Yü.ııbeşı. bitli ter ketmiş, hayvan. 
lar üzerinde bulunan kumandan. 
Jarın arkasından gidiyordu. Ara. 
cıra süv.arı. Memliik 'beylerinin a. 
ra.sından gen.iş omuzları .kınnı:zı 
ensıc&i görünüyordu. 
Kumandanların yü,tı&şımıza W;. 

ttifıte emir verdiklerini görüyo! ' 
du.k. Biraz 90nra yü:ı:ba;ı..mız dO' 

nerek sür'atle bize doğru geJıı'~ 
ğe b~ladı. O zaman bizler kaJeO 
kapısından içeri girrniştık. 

Bir parça daha yim.idükten s<'~ 
ra bir meydana geldik. Burada il"' 
yü<:ek bir cami vardı. Biz me)'Jı• 
no gelır gelmez müezzinler e:S; 
okum ağa başladılar .Artık a k.:ia 
ezaru ,·ıd<ti olmuştu demek..: el< 

Kumandanlar ve maiyetıerı 'i > 
!arma devam ederek sokakla'!" 
çinde kayboldular .Bi~ y~~ 
zın emr} üzerine meydanda d• 
ook. 

Ahali tıoplanlllJŞ bize bakıYol''. 
lar<lı. Yüzbaşımız etrafa nöbet( 
ler koyuyordu. Akıncılar da at ' 
tan yere inmişlerdi. , 

Akmc:lar, demirden U>lu rrıı:,, 
ı raklarıııı yere dikerek iuıy".oJI ıııf 

rını köstcklediler .Sonra hJ.Ç 
şeyden anlanııyan adamlar " 
toplanarak otu dular Her , 
heybelerini çıkaraTak yemek '~ 
meğe başladılar. B;z ise sçlık1 
zil çalıyorduk. 



Pariste J.ayal ile ~al 
Darlan ve General Hutzın

er arasında müzakereler 
f..ıki bugün bitecektir. ~La
val"in Dahiliye Nazrrlıgını 
değil, genİf salahiyeti~ ~ 
vekaleti istediği de ılave 

·nı · Anadolu L---aktad (Bu yazının metı en ·· oıuuu.o U'. 

Ajansı bültenlerinden aıınmışbr) ::=::============ı 
T elhiı eden: Mııanı-r ~latıtr 1n·•rn• 1ru tlerı,· k •tta bulunan ıV- vve 

İngiliz umumi kararg1ihı dün öğ- ~ara ]Stikaınetinde Keren kasa-
led~n sonra n~ettiği fe~I<_ahlde basına yıtkla~eılttadlrlar. Habe da 
1'€smi bir tebliğ ile, Bingazının In- · tanda Gallabat mıntakasında . 
giU,, kuvvetleri tarafından zapte.. fngiliz kuvvetlerinin ileri hareketi 
dildiğini bildirmistir. . . devam ediyor. 
Bingazi Mareşıl Graziyanintn son A.RNA VUTLUK CEPHESİ 
istihkamı ve bu ınıntakanın en Röyter ajansının ,Arnavutluk bu-
nıülıirn üssü idi Bingazinin nüfusU dudunda bulunan hususi muha -
65 bi.OOir. Bunların içinde Yunan. birinin bildirdiğine g_öre,. Yunan 
İtalyan ve Yahudiler &! vardlr· kuvvetleri Tepedelenı çevırrnış 
İtalyanların 20 bin kadar _olması bulunmaktadır. Şehir yanmakta -

1l:ubtemel<lir. Bingazi ?ıs'."'tt~- dır. İki gündenberi Italyanlar ceP
ıy-i yapı.lmış tem.zi bir şehirdir· . çı . . 1 kısmında mukabıl ta
lecek suyu vardır. Şehirde camı - henın1~:n vazgeçerek müdafaa
ler, bir katolik kilisesi, bir havra~ :r;::ım~lardır- Diğer taraftan y~-
bir manastır vardır. nanlılar mütemadiyen tazyıklerını 

Bingazi üzerine yapılan taıı:rrıu: arttırmaktadırlar. Resmi . Y~an 
hava, deniz ve kara truvvetlerı ta. .. _ ü havalar biraz ıyıleşınce, 
rafından elbirliğile yapılmışt:ı'. sozı:us ,,,.~cta harekata gcçile • 
Lom!ranın askeri mahfillerınde genış ın_~~ - . . 

ceg"ini bildırmiştır. . . 
deniliyor ki: . ANI NVAZ!YETI 

•Yedi gu··nde _... çetin arazıde FRANS . 
~v~ İ il" r- al Veygand, dün cezayır 25o kilometre ilerleyen ng ız 0 Gener bl · -

---'-otJer- da mühim bir te ıg neş-dusu en parlak askeri haı~ __ __. radyosun ' ehli"· de 
den birini başarmıştır. Talll 48 '."""'" retmiştir. General bu t f1'l1I! ~ 
içinde imparatorluk ]cuvvetlerı 90 Almanların Bizertaya karşı muh 

l bir hücumu hakkındaki ha-
lk:i.Iometre ilerlem.i}lerdir. - ~~etekzip etmiştir. General Vey-
Alınan esirlerin miktarı hen'."' ven ,, __ ,_ ı ce.. 

hilimniyor. Fakat Trablus harbı • -nA bu hususta mi.ı=Aere er 
· . t il· ler ıı- ttlğini de yalanlamaktadır. 

~ın başlangıcındanherı . ng ız ~ reDy~~ e taranan Llval ile Mareşal 
ltalyanlardan llG bin esır ~ ıger daki müzakereler he. 
lardır. ü- Peten arasın . değildir. cNev -
Bingazinlıı zaptı İtalyanları rn nüı netıce verını,, . . B !in 

- '-•um T mis• gazetesının er 
lıiın bir deniz üssünden

1
talm..,u ile york _a! ·· Livalin teklifleri 

etnıekle kalmamakta. -y_a ,_ :muhabırıne gore, . inded<ir Ll-
olan muvasalasını da daha zıya"" bir ültimatom mahıyet . 
:ınüşküliita düşürmektedir·. . -- val, büyük salahiyetlerle başv~ 
İn iliz kuvvetler:nin <ıu ılı:n yu 'k:alete geçmel< arzusundadır. . 

rüyu··gı . , •• ece sür'atlı ol • talebe göre, Mareşal Peten, bır 
ş en son ""-' iki gün Jet reisi olarak kalacaktır. . 

nıuştur. Çünkü daha evve ede dev 
1
. de Laval'in bakikaten Vı-

Bin.gaziden 00 J<ikımetre ınesaf Ber ın • 1 . itmek tasavvurunda mı o -
bulunuyorlardı. ŞlY'.: g abut Pariste kalarak bir 

Bu muharebelerde, İngiliz kuv- dııgu, Y . kuraçakı suali de oo. 
VetJeri taarruz halinde olduklarına hükillnet ını 
göre, hayret edilecek derecede ~ ruimaktadır · 

anı ..,,. FRANSAYI MUKA -
zayiat vermişlerdir. Seydi Ba~-"~ AMEV~~:~ TEŞVİK E_ J;İYOR 
~ardiya, Tobrul< ınuharebeleru"-' "'-''""'~ 
ltıgilizler ölü ve yaralı olarak 2000 Nevyorkta çıkan bır gaze~'. 
~en az insan zayi etm4şler~ır. ansada cereyan etmekte olan bü-
İta!yanlardan a}ınan bu şe~ • ! hadiseleri Amerikanın dik -
~e muazzam n:üktarda ve er ptle takip ettiğini yazmaktadır. 
~ h · ve ia§" road· cDeyli Meyil> gazete.91 da, Ame. 

arp ınaJzemesı . . "• ın·• . liri 
<leleri İngilizlerin eline g~'uoo. . b .. yük elçisi L ı nın evve 
~lhırlrika İngiliz JruVVetlerı 2. ~a M:reşal peteni ziyaretinden 
bJ.ıı mermi, 130 bin bomba, 15 bli:f~ ~d rken şunları yazmaktadır: 
l:üfetık 4 bin mitralyöz, ınuhte . b "hi ~areş~l Petene, Fransız_ filo-
Çapta :Joo top 10 bin batarya, 15 bfi~ cLi ukadderatı meselcsının 

• fazla - sunun m h r bir ehemmi-
llarça giyecek, 600 binden _Anıerik~ içi~uğ~;;: ı söylemiştir. 
'iellk iğtinam etmişlerdir. Bunla: yetı h~~zaroeşal Il<'Zd;nde. Laval _ile 
arasında bir""°" tank ve kamyon ~-"• ıu 
v~dır -~~ v=~· . ·stekkrinin J"~drledıl -
~ N aıilerın ı l 

FRANSANIN V AZtYE'l'İ nıesi hususunda da ısrarda bu un. 

GELİNCE-·· llluştur.• 

~~-~tr~e~c:ep~h~esind~·~e~d~e~il~e:r~i~h:ar=-=e---:--:::~~==~ 

Asker 
Tramvayda bu-

gözile .. 
lunan ıçı para 

cepheler ·· d 
(1 _ Sahlf- D•v:> dolu cuz !n Ak.. 

Simdi bıitün sire<Wl< bölgesi Iı>& - . .• ddet evvel Orta Y -
ı..-u, elinde bulwıuyor. \ Bır mu d iŞliyen 52:8 nwna. 

Artılı: bundan """'"" Gr=ani ~ saraY hat~~ biletçi, içinde mü.. 
""nun vaziyetine pek iJIDJl>ll n:uarB.in- ıralı ı-omork d para bulunan bir 
lıai<abiliriz. çünlcii ingiliz ordusu bir hiın mıktar a cüzdanda bir 
i•<iye girdikten sonra, çok mülı~ o- bulmuştur . . 
.ı.,niz "-~ve hava üsleri _elde etznr~-'- c(izdan a.f ard·r Başka hiçbır 
ı... -u ıl< ..... d fDt-Oğr v • . .. ' 
-.Yor. Bingaziniıı aill<Utu ile art eUnt e İ . garibi hu muhim 
~~nın şimall Afril<adaki hlikimİJ' şey yoktur. şın adamJll ha.la rneç-
llilıayet verildiğini söyliyebiJirız. .... parayı kaybeden 
Ş . . iliz!erlıı adeUer• ıdır 

~ı IL~di Akdenizde ıng ·nı _...J>ar- hul olınas . . ·'-'anı muha.. 
~ ltkeı; çoğalan uzwı menzı · jdareS1 cuzu 
::::ıa.ı:ı tayyareleri de taal~eti';:': •• ~~- Sahi!>inin tanın. 
de unmaktadır. DeniZ bfil<laUJ'I Grazia- =- . . zıriktarı gizli tutul. 
. huiunduğuna ı:&-e. r,ıarcşa yü• ınası ıçın para 

~·n;n geriye elinde kalan t•.~rııal -·"tadır __ · __ ...,. ___ _ 
~.tı ki~ilik ordusunun lk]beti ~ 

:
0

1~~~:,:!y~~ tarafta o~,; 1 11 ıwaıaza 
•"'gazide de gal\J avland . et.- ıuı sabJ:f- J)ena) 
ı likıı.edeceğız"> Gerçi muhBflll>e """';; (l d itiba-
u°;i~ekgaft ilb_•~ıl•~-~·~erltıı~ mağaıaların 193te8tky~: k:ar ver-
it · 'a a oy e a..,..,,..... alt- , . pJannı 
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Bir Yugoslav 
vapnru çevril
miş değildir 
Belgrat 8 (A.A. )- Bix İngiliz 

denizaltı gemisinin cKossovo• is
mindeki Yugoslav vapurunu, Yu
goslav sularında durdurmuş ol -
duğu tekzip edilmektedir. 

* Budapeşte 8 (A.A.) - Ste -
fani ajansından: Dün meb'usan 
meclisind-e 41 meb'uslan mürekkep 
olan cTraru;ilvanya fırkası. na -
mındaki yeni fırkanın teşekkül et
miş olduğu bildirilmiştir. 

+ Budapeşte, 8 (A.A.) - Slelani A
jansından: :rı.:racar toyyare cemiyeti, genç 
lerin tayyareciliğe hazırlanmata.nna ya
kında 12 yaşından itibaren başlanılaca
ğını söylemi>tir. ,...,.!., --~ - ,_"' -7 &>~<ı.KL 

Bingazide esir 
edilen Ordu 
kumandanları 

(1 inci Sahlf<>den Devam) 

dır. Bunlardan biri ordu kuman.. 
danı General, diğer birisi de koL 
ordu kumandanıdır. Birçok yük. 
sek rütbeli zabitler de esir ediL 
mjştir. Her cinsten büyük miktar. 
da malzeme iğtinam olunmuştur. 

İtalyanlar tahribata 
vakit bulamadılar 
Kahire 8 (A.A.)- İngiliz ileri 

yürüyüşünün fevkalade si:r'ati 
karşısında, İla'yanların Bingazi • 
deki erzak ve mühimmatın büyük 
bir kısDlllU tahribe vakit bnlaına.. 
dı.kları zannedilmektedir. 

Sirenaik'te 
lngiliz idaresi 

Kahire 8 (A.A.)- Askeri ma. 
kamlar, Bingazide ittihaz edilecek 
idari tedbirleri deıpiş ctınektedir. 

Malômdur ki Bingazi İtalyan ida. 
resi zamanında Sirenaikin merke..i 
idi. 

Bingazi limanı 
Kahire 8 (A.A.)- Son zaman.. 

lnrda İtalyanlar tarafından tamir 
edilmiş olan Biııgaıi limanı büyük 
tonajda altı vapuru istiap edebilir. 

İngiliz harp mal
zemesi sağiam 
l{ahire 8 ( A.A.)- Sirenaikte İn.. 

gilizlerin cıJe ettiği ı:aferin İngiliz 
malzcmes~ni n, bilhassa tankların 
\'e zırhlı otomobillerin ve 60nra 

bunları kullananların cesaret ve 
nıeharet'.ııdcn ileri geldiği ilave 
olunınaktadır. 

HÖTÜN ŞARKİ TRABLUS 
İNGİLİZLERİN ELiNDE 

Kahire 8 (A.A.) - Askeri bir 
sözcü, birkaç münferit karakol 
müstesna olıı1ak üzere, bütün SL 
renaikin İııgilizlerin elinde bulun. 
duğunu bildirmiştir. 

Blngazl zaler~lllD 
talıUAb 

Kahire 8 (A.A.) - İngiliz umumi 
karargahının bu sabah erken neş
rettiği hususi resm tebliğ: 

Bingazinin zaptı ile neticelenen 
harekat esnasında, bir İngiliz zırhlı 
teşekkülü, otuz saatte 250 kilo,-,ıet
relik cebri bir yürüyüş yaparak, 
dfu;manın son ric'at hattını kes -
mek için yol üzerindeki mukave
meti bertaraf etmiştir. Bingaziden 
geri çekilnıeğc teşebbüs eden düş
man, bu parlak hareketin sür'ati 
karşısında gafil avlanarak nihayet 
muhasara altına alınmıştır. Bu -
nun üzerine, piyade ve topçunun 

müzahereti ile hareket eden ve a
detçe faik bulunan İtalyan zırhlı 
kuvvetleri, çemberimizden dışarı 
çıkabilmek için büyük gayretler 
yapmıştır. Bu suretle yapılan her 
teşebbüs, tHşmana büyük zayiat 
verdirilmek suretile geri püskür -
tülmüştür. İtalyan tanklarından 

altmış ka<ları tahrip edildikten 
sonra, düşman muharebeye niha
yet vermiştir. 

İtalyanlar şimdi büyük miktar -
J.aıda teslim olmaktadır. Esiıler a
rasında bir ordu kumandanı gene
ral, bir kolordu kumandanı gene
ral ve birçok yüksek rütbeli subay 

. vardır Büyük ııUktarda her cinır 

Egede 7 4 gün- ı Alman ~ahriye-
d enberi lileride Italya'ya 

ağmur yağıyor geldi 
Yükselen sular bir 

çok evleri yıkh 
İzmir 8 (Hususi mıılıabiriıniz • 

den)- Bütün Ege mıntakasında 
yağmurlar 74 giindenberi durma.. 
dan devam etmektedir. Sular yük.. 
selmekted.ir. 

Menemenin Susbeyli köyünü de 
sular basmıştır. Köy halkının aç 
kalmaması için ekmek gönderil -
miştir, Kuyumcu, Belevi ve Kuş.. 
adası ovaları sular eltındadır. ZL 
raat işlerindeki zarar çok büyii.k.. 
tür. Menemen mıntakasmdaki halk 
sandallarla diğer yerlere nakle • 
dilınektedir. 
Bayındırda ve Tirede birçok köy. 

ler sular altında kalmıştır. Evler 
sular altında kaybolmuş, ovalar bir 
deniz manzarasına bürlinmüştür. 
Afyon hattında tren seferleri ta • 
mamen durmuştur. 
Bandırmaya büyük bir t.aabbur 

lada tren hareket edebilmektedir. 
İzmir valisi Fuat Tuksal Meneme.. 

ne gitmiştir. 
Yeniçiftlik köyünde 20, Mah • 

mutlar köyünde 20 ve Burgaz kö.. 
yünde de 1 ev sular tarafından sii
rüklenıniştir. 

Kızılay açıkta kalan halk için 
35 çadır göndermiştir. 

Gediz nehri dağlardan inen su.. 
!arla yeniden taşkınlık göstermek. 
tedir. Fuça ile İzmir arasında mu.. 
vasala kesilmiştir, 

Menemenin Tuzmollu köyü su. 
ların hücumuna uğramış, bir ç<>k 

evler sularla mahsıır kalmıştır. 
Balkın kurtanlınıısına çalış! • 

maktadır. 

,,.,_ - - - •·AA~ 1IW .Lız.vı> nı 
• 
ltalya ile Almanya 
arasında bir anlaşma 

Roma 8 (A.A.) - Stefani ajan.. 
sın<lan: İtalyan hükıimeti murah
hasları ile Alman hükfuneti mu -
rahhasları arasında otel, kahve ve 
lokanta sanayiine mensup İtalyan 
işçilerin Almanyada istihdamları 
hckkında bir itilaf hasıl olmuştur. 

Kral Faruk hasta 
I\ehire 8 (A.A.)- Dün dkpın 

r~snıen bıldirHdiğinc göre, Krn! 
Faruk. lıa1i.I sarılıktan hasla<!ır. 

Belgrat 7 (A.A.)- Afi: İtalyan 
hududundan alınan raporlarda AL 
man bahriyeliler inin R.omada, C... 
novada ve bilhassa Sicilyada bu. 
lwunakta oldukları bildiriliyor. 

Leh Başvekili 
radyoda bir 

nutuk söyledi 
Londra 8 (AA.)- Röyter: O... 

neral Sikorski Polonya milletine 
hitaben radyoda ıbiı nutuk söyli • 
yerek ezcümle demıştir ki: 

Alman devlet adamları, bu har. 
•bin kazanılması için Amerikanın 
yardun etme.inden tıer zaman 
kÔrkmuşlardır. Bu korku, artı:k, 
bütün Amerika milletinin heye • 
canlı müzaheretile, gittikçe biır 

hakikate ink.lap etmektedir. 
Ruzveltin şahsi mü:mes.sili Hop. 

kin.s ile ve Vandel Yılki ile göriiş.. 
tükten sonra diyebilirim ki, Ame.. 
rikanın Polonyaya ve müttefikle. 
rin davasına karşı vaziyeti bilhas.. 
sa, 1ıc>taliter sistemin mağlup edil.. 
nıesi ve mağ!Up memleketlere zu. 
lüm etmekten başka birşey olmı.. 
yan Hitlerin yeni nızamına karşı 
kanun ve nizama istinat eden bir 
Avrupa kurulması hususunda sa. 
mimi olduğu kadar dostane anla. 
yışlı ve ayni derecede de kat'idir. 

Hitler'.n son nutku Musolini'ırin 
artık Romada bir gauleiterden baş. 
ka bir şey olmadığını göstermiştir. 

Polonya Başvekili nul.kuna şöy
le devam etmiştiı: 

Balkanlarda ve şimali Afrikada 
Almanların mümkün gördüğü 

muhtelif harekattan hiçbiri harbin 
sonunu tesri etmivecektir. Yuna
nistana karşı bir hücum İtalyanları 
takviye edebilirse de mihverin 
düşmanlannı arttırmaz mı? 

Şimall Afrikaya karşı yapılacak 
bir hücunıdan evvel jse İngiliz d-0-
nanmasının mağlfıp ve Mnltanm 
zaptedilme~i liızım<lır. 
İngilterenin istilası Almanlar 

için yegane hal sureti olarak ka
lıyorsa da İngilterenin müdafaa 
tertibatı o vaziyettedir ki buraya 
yauılacak herhangi bir tesebbüs 
, • ·affakiyels'zliğe malıkılmdur. 

Yunanistan üzerinde 
İtalyan tayyareleri 
Atına, 8 (A.A.) - Yunıın umwnl em

-ten harp malzemesi de iğtinam e- niyet nr .r-ctini.n dün akşam neşredi
len resmi tebliği: 

dilmiştir. Di.işn,?r h:ıva kuvvetleri, Epir'de bir 
A vus tu ralyada sevinç şelu·i bo ·Junan etmiştir. Hasar v~ 

telefat yo~>.Lur. 
Ottava 8 (A.A.) - Sireııa.ik'dcki Garbi MoMrada bir şehir üzerine de 

Avustralyalı kıtaatın oynadığı bü- bombalar atılmışlır. Telefat yoktur. Ha-
yük rol dolayı.sile, Bingazin!n zap- saı ehemmiyct.si2dir. 

1 + Bükreş, B (A.A.) - Romanya e-
tı, bütün Avustra yada büyük bir ko. .ik koordinasyon nezareti, Roman-
sevinçle karşılanmıştır. yada benzin sarliyatını tahdit etmı,-

Alay olsun diye şöyle söylen - tir. 
mektedir: •İmparatorluk kuvvet- v Londra, 8 (A.A.) - Londrada öt-
leri hakiki bir otomobil yarışına renildiğine göre, bu gece, Dilnl<crk ~ 

üstende istilıl limanlarına karşı İngiliz 
çrktı.• hava ıcuvveUeri tarafındruı ı;ok ı:en.if 

Hindistanda da Binga,,inin zaptı hücumlar yapılmıştır. 
büyük bir ınemnuniyetle karşılan- * Budapeste 8 (A.A.) - Stefani 
mıştır. ajansından: Tuğyan tehlikesine en 

Mactrit gazeteleri de Bingazi za- ziyade maruz kalmış olan arazide 
ferinın ehemmiyetini ,ta.Sdik et " l vaziyet salah kesbetmişlir. Tuna 
ımektedir. nehrinin suları kırk santimelre in-

Büyük bir zafer miştir. 
~~~~~~~~~~~ 

Nevyork 8 {AA.) - Bütün gaze
teler, Bingazinin zaptını tebarüz 
ettiriyorlar. 

cNivyork Sun. diyor ki: .vay
vel büyük bir zafer elde etmiştir.• 

İtalyanlar teslim 
oluyorlar 

Kahire 8 (A.A.)- Bingazide :l 
tal~ an askerlerinin halen iıüyük 

miktarlarda teslim oldukları rcı;. 
men hildirilmektedir . 

"Yaşasın İngilizler !,, 
Atina 8 (A.A.) - Bingazinin 

zaptedilmesi Yunanistanda büyük 
bir heyecanla l:arşılanmıştır. 

Radyo, dün öğleden sonraki neş
riyatında bu zaferin ehemmiyetini 
anlatmıştır. Spiker sözünü şöyle 
bitirmiştir: •Yaşasın müttefik. • 
!erimiz İngilizler• 

YUNA NTEBLİCİ 
Atina 8 (A.A.) - Resmi Yunan 

tebliği: Topçu ve devriye faaliyeti. 
Düşmana ağır zayiat verdirdik. 

r Ehedi Şet__,,,,,,,.,. 
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Balo ve hayatının en son 
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Barb Ve Casusluk Tefrikası 

Bilen idam olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 8 

Yere düşen gardiyanın ayağı
nın altından kıvılcımlar çıktı 
Fıtkat &iz insanın ağzında.ki diş.. 

İeri Majino ,yahut Zigfrid istih • 
amları mı addediyorsunuz?. Siz 
mınu ciddi mi söylüyorsunuz?. Bu. 
nun böyle olduğunu gözünüzle 
gördünüz mü?. 
Alınan talebe ka t'i bir kanuı 

tavrile yine ısrar ediyordu: 
- Evet! Bu başka türlü olamu. 
- Pelti, dJşan çıkınız!. 
Elektro - fizik atölyesinden Bav

yeralı ve kırmızı ~'aÇlı bir Alman 
stajyer ise hadiseyi büsbütün baş. 
ka türlü görmüştü: 

- İnfilak, adam yere düştüğü 
zaman vukua geldi! dedi. Dışan.. 
dan, yahut yanındakiler tarafın • 
dan bir bomba veya di • 
nanı.it atılsaydı her halde 
görürdük. Ben tam adam 
yere düştüğü zaman ölen gardiya.. 
nın ileri fırladığını gördüm!. İşte 
o esnada gardiyanın ayağinin al. 
tından bir lovılcı.ın çıôktınığini. gör. 
düm!. 

Tahkikat komiseri alnındaki ter. 
leri silerek: 

- Kıvılcun mı? diye hayretle 
kaşlarını kaldirip Bavyerali staj.. 
yere bakti. 

- Evet efendim.. Kıvılcım! ... 
Bunu sarih suı·ette gördüm!. 

- Peki, gardiyanın ayağının ta.. 
banında mıtralyöz mü var?. K.ı.. 

vıkım nasıl çı.ltiyor?. Bunu izah e. 
diniz?. 

- Efendim... Herlııude gardi. 
yanın ayakkabısının çivileri kum. 
lardaki küçük taşlara çarptı ve 
bu sadme çakmak gibı bir kıvıl • 
cun çıkardı!. 

-E?. Bu kıvılcım mi ctrafi ber. 
hava etli?. 

- Hayır efendim. Fakat her • 
halde yere eokidcn yüksek infi.liiklı 
barut dökülmüş olacak!. İşte bu 
kıvılcunla barut biıdenbire pat.. 
lamış olacak!. 

-Fakat vak'a yerinde barut lro. 
kusu kalmak li\zım gelmez mi?. 
Bırakın ki yere eskiden barut dö.. 
külmüş olması ne münasebet?. 

- Orasını bilmiyorum efendiml. 
Komiser aksi aksi stajyerin yü. 

züne baktı: 
- Bay!. Siz iyi ki karşınızda bir 

Vaterlo muharebesinin bütün te. 
ferrüatını görmemişsiniz!. 

Şah.iti dışarı çıkardılar. 

Bunu müteakip getirilen teknik 
usta:başi da hadiseyi daha garip 
bir şekilde görmüştü. 

- Efendim.. dedi. Yere d~ 
adamın evvela yüzü paUadı!. 

- Yüzü mü patla,lı?. 
- Evet!. Ben bı:nu gayet sarih 

®retle gördüm!. Zaten<> unda ha. 
sıl olan müıhiş gürültüyle yere 
kapanmışım!. 

- Başka birşey gönnediniz mi? 
- Hayır!. 

- Adamın evvela yüzünün a.. 
teş almasını ne gibi bir şekilde 
izah ediy-orsunuz?. 

- Efendim .. Adamın yü'lü esa.. 
sen dikişli idi!. 

- Di~ler mi patladı?. 
- Hayır efendim ... Herhalde a. 

damın yüzünün içine bir !bomba 
dikilmiş olmalı!. 

- Bomba mı dikilmiş olmalı?. 
Bomba bir yüzün derisi içine sı. 
ğar mı?. 

- Orasını bilmem efendim?. 
- Bilmezsiniz de nereden hü • 

küm veriyorsunuz?. 
Çıklnız efendim!. 
Kimya atölyesinden bir stajyeT 

ise, ötekilerden aşağı kalınıyacak 
garaıbctte şeyler söylediyse de 
tahkikat komi.serine yegane ipucu 
veren o oldlL Bu stajyer: 

- Efendim .. dedi. Ben sağ ta.. 
rafta ve yüksekte duruyordum. 
Onun için vak'ayı lruşbakışı gö.ı:.. 
düm!. Parçalanan gardiyan yere 
dii§en ad"ll!lla yaklaş!ığı zaman elin. 
de yanmakta olan hir sigara tu.. 
tuyordu!. 

Tahkikat komiseri heyecanla a.. 
yağa kalktı: . . 

- Bir sigara mı dediniz? 
Dedi. 
- Evet efendim!. 
- Emin misiniz?. 
- Yemin edebilirim!. O derece 
.. ' emmım .. 

- Fakat siz de öbür şahitler gl.. 
bi o anda eamn.rı ~anı istediği 
için ,yahut aklmıuian sigara 1.1eç. 
tiği için onmı &ıayalitını görerek 
gardiyanın elinde yanan Gi.ııJıra 

f:(lrmii§ obmyıwnız?. 

- Kat'iyyen efendim!. Size ye. 
min edebilirim diyorum!. 

- Çok teşekkür ederim!. He • 
men hemen mantıki ve polisin L 
şine yanyacııık bir delil veren sis 
oluyorsunuz. Demek gardiyanıa 
elinde yanar bir sigara vardı?. 

- Hangi elinde? Hatırlıyor mu. 
sunuz?. 

- Tama.mile!. Sağ elinde!. Evet 
kat'iyyen sağ elinde!. 

- Ala!. Çok teşekkür ederim!. 
Çok şükür, bir patlama olan yer. 
de olnuyacak hayala1. görmiyen 
yegane cesur ve makul bır zatla 
teşerrüf ediyoruz!. 

- Teşekkür ederim efendimi. 
- Sonra?. Başka ne gördünüz?. 

İnfilakın nasıl vukua geldiğini gö. 
rebildiniz mi?. 

- Evet efendim ... Tutulan ada. 
mın vücudü çok kıllı idi. Derisi da 
garip, anormal bir haldeydi. Vü.. 
cudünün killan gayet sert duru. 
yordu. 

- Evet?. Bunlara nasıl dikkat 
edebildiniz?. 

- Adanu gayet büyük bir me • 
ra.k ve dikkatle tetkik ediyordum!. 

- Ya?. 
- Evet!. 
- Pelti, vak'arun kıllarla mü. 

naııebeti?. 

-Arzedeceğim efendim!. Adanı 
yere düşüp de, parçalanan gar • 
diyan adama doğru yerinden fır. 
ladığı zaman sağ elini ileri attığt 
için elinde tuttuğu sigarası hava. 
da adeta bir kıvılcun, bir alev gi. 
gibi bir iz yaptı'. 

Bu esnada sigara adama değmif 
olacak!. 

Kimya stajyerini dikkat ve hay. 
retle dinliyen tahkikat komiseri 
sordu: 

- Evet ... Fakat sigaran•ıı adama 
değmesile infilakın nasıl vu!ma gel 
diğini pek anlıyamadını •. 

- Size adamın derisinin ve kı 1-
lannın sert ve garip bir şekilde ol. 
duğunu söylemedim mi?. 

- Evet. .. Fakat bundan ne çı.. 
kar?. 

( o\.rkası var) 

ASKERLiK İŞLERİ 

Yoklamaya davet 
FATİH ASKERLİK ŞUBESlNDF..N: 
l - 337 doğumıulırrın ilk yik.lnıtı.., 

sına 10/2/9U tarihlndeui Ubaroo tek
rar başlanacaktır. 

2 - İh•i>•l erat yoklamalarına (315) 
doğumlulaı-tlan itibaren aşao;ıdaki şekJI.. 
de devam edilecektir. 

13/2/941 Perşembe (315) dolumlull& 
H/2/941 Cuma (315) 

" 17/2/941 Pazartesi (315) " 18/2/941 Salı ('.l-1 J) " 19/2/941 Çarşanıba (31U) " 20/2/941 Perşembe (3ı6) 

21/2/941 Ctımn (310) 
24/2/941 Pazartesi (317) 
25/2/941 Salı (~ı7) 

" 26/2/941 Carşanıba (317) " 27/2/941 Perşembe (3 ı 7) • 
28/2/941 Cuma (318) 

" 3/3/941 Pazartesi (318) 
" 4/3/9U Salı (318) • 

5/3/941 Çaqanıbe. (318) • 
6/3/941 PeJ"iClllbe (319) 

" 7/3/941 Cuma (319) .. 
10/3/941 Pazartmi (319) 

" 11/3/941 Salı (319) 
" 12/3/941 Çarşamba (320) • 

13/3/9'11 ~ (320) • 
13/3/941 Cuma (320) • 
17/3/941 Pazartesi (320) • 
18/3/941 Salı (321) " 19/3/941 Çarşamba 1321) • 
20/3/941 Perşembe (321) • 
21/3/9.U Cu.ma (321) • 
24/3/941 Pazarteol (311) • 
25/3/941 Salı (322) • 
26/3/9'11 Çarşamba (322) • 
27/3/941 Perşembe (322) " 
28/3/941 Cuma (323) • 
31/3/041 .~ (323) • 
l/4/94ı Salı (323) • 
2/4/941 Çaı"1"mba (123) • 
3/4/941 Perşeınbe (3°4) • 
4/4/941 Cuma (324) • 
7/4'!!41 Pamrtesi (,24) 

" 8/4/9H Salı (321) • 
9/4/941 Ç.arp..'nb& (325) • 

10/4/941 Pe~be (325) • 11/4/941 Cuma (325) • 
14/4/94ı Pazıırl<;si (325) 

ÖLÜM 
Zenit saatleri müe "esesi saat. 

çisi Misak Sıvadyan vefat e>tmif 
olduğundan cennze merasimi Ka.. 
dıköy Ermeni kilisesinden pazar 
günü saat 15 de kaldırılacağından 
bil um dostlarının hazır bulun. 
malar arzolunur . 
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e:OYÜK , H'ARPTE 
DÖNEN DOLAPLAR 

. -
r<U.an: lslııender F. SERTEW No. 25 

Bütün Avrupa askeri müverrihleri "Ga
liçya" ya asker gönderişimizi ancak (Cin

net kelimesile tavsif etmişlerdi. 

- Wınat etuıediğimi:ı J'9bancl 
kumandanlar• memleketi, orduyu 
teslim etmiyelim!. diyorlardı. Bu, 
cid<len vatanpervarane bir dii§ü • 
nöştü. Fa.kat, ilti kutbun blrbirile 
çarpışmaması endi,<esile, bu sesler 
yukarıda da anlattığımı% gibi çar
çabuk susturuluyordu. 

Büyük harpte işgal edilen ve 
Snver pa§anın emrile neşredilen 
tebliği resmide ancak üç kelime 
ile haber ftrilen (K&ten) adasının 
saptı halılmıda, çok kıymetli bir 
cfeni>dmiz §Öyle diyordu: 

·Kösten adasının zaptı için, 
bahriye nezareti tarafından ya
pılan bir ı.bbüs akim kal -
mıştı. Bu ıe.ebbiisten aonra bah
riye D<!Z&l'eti de bu meale ile 
meşgul olmamıftı. Halbuki, Ka. 
rabunm mmtakasına hWm ol
mamız ve İzmir körfezini dainıl 
ve tebınteli taarruzlardan kur • 
tıırabilınemiz için, Kl'ısten ada
sımn işgaline J:iizwn vardı. Bu. 
nu birkaç arkadaş orduya • bil. 
vasıta • bildirmek teşebbüsünde 
bulunduk. Bunu bir vatan bor
cu telakki etmiştik. Bil!hare al
dığumz bir emirde (Orduya te
allfık toder meııelelerle başku • 
mandanlık meşgul olmaktadır. 

Füzuli müdahalelerle erkim -
harbiyeyi ve ba:;kınnandanlığı 
meşgul etmeğe lüzum ve mahal 
yoktur!) deniliyordu. Bundan 
90nra hiçbir bahriye ubiti, bah. 
ri ve askeri mülihazalar ser -
dine cesaret edemedi; esasen bu 
gibi mülahazalar bu emirle me. 
nedilmiş oluyordu.• 
Bereılr.et versin iti, Leyman pa

.-nın ha=la<!Jğı bu eırnrl valı:ie 
Enver paşa ses çıkaramamış ve 
lı:ıtaatmıı:z bu .ureUe (Kösten) a. 
claaııı lşgU etmifti-

* GAUÇYAYA NİÇİN ASKER 
GÖNDEJWiK.. 

Kafkas, Çanalüı:ale, Irak, Sina 
tebih ceziresi gibi dağınık harp 
~phelerimizl bin müşkülatla tak
'fiyeye çalışırken, Enverin, günÜJl 
birinde: 

1 

cGaliçyaya bir kolordu ile yar. 
dım edeceğiz.• Demesi, harbi umu
DÜ tarihinde, bu hadiseyi Juıyde • 
len bütün eııkerl müverrihler! • 
nln anı:ak •cinnet keli.mesile 
lavslf edilebilen hatalardandı. 

Türkiye Galic;yada cGraf Both -__ ,._. ---- ---

mer• grupuna iltllıak etme!< üzere 
teşkil ettiği yeni bır kolordu gön. 
doernıeğe karar vermişti. (1) 

O sırada Rrunanyanm ıtil!ıf dev
letleri cephesine geçmesi, A vus • 
turyadan bu havaliyc uuınmalt 

ihtiyacını doğurmuştu. Sonbaharda 
da yeni bir kolordu daha teşkil e
dilerek Mareşal Fon C:Maltenzen) 
emrine ve~i. (2) 

Bundan be.şka, "en~ 2"hayetine 
doğru 50 inci fırı.- (.;ı.raına) ya, 
ikinci fırka Bulgar ordusuna gön. 
derilmiş, kanunuevvel orta1'ında da 
~ ıncı fırka da Bulgaristana nak
lcdibniştl. 

Bu :fırkalar da A bdülker:lm pa,a kımıandasında bulunuyordu. (3) 
Bunlardan baska 177 inci alay 

•Fon Beloa ordu grupunda yani 
Usküp einrındalu Köprülü ının • 
ta.kasında bekliyordu. 

Galiçyaya, Dobriçeye ve Ef!Ake 
gönderilmiş olan bu fırkalar ta -
mamile Leyman Fon Sanders pa. 

şanın emrindeki beşinci ordudM 
alınmıştı. Halbuki, Leyman paşa 
ve Leyman paşa gibi uzağı gören 

birçok değerli kumandan ve erkanı
harplerimiz cGaliçya> ya Türk 
kıtaatı gönderilmesini caıılrt>ri bir 
hata• olarak ileri slirmü.şler ve 
muvafakat etmemişlerdi. 

Hatta Leyman paşa, Türk baş • 
hı:manc!anhğının büyük bır hata
ya düştüğünü ld<lia ederde, derhal 
1916 yaz mevsiminde Alman askeri 
kabinesi vasıtasile Alman İlJlpa • 
ratonına vaziyeti bildirmi~ti. 

Ayni zamanda Bulgar ordusuna 
Türk lut'aları gönderilmesinin de 
hatalı bir iş olduğu yine değerli 
erkAnıharplerimiz tarafından ileri 
sürülerek, Enverin bu hareketi 
uzaktan, yakından tenkit edı.li -
yordu. 

Enver ~ Leyman paşaya bir 
haber göndererek: 

•- Sen benim işlerime Jı:arışına! 
Bunu birkaç kere rica etmi,ıtim .. 
Gibi ııözlerle meseleyi kökünden 
kesip atmıştl. 

(1) Yokup Şevki ~· Jc,,mmıda. 
nnda teşkil edil"" 15 ınci Kol<n"du. 

(3) 15, 25 ve 26 mcı fırkalardan 
mürekkep ve Hilmi pa.şa kuman • 
d4ftndtı tefkil edilen 6 ını:ı leo!ordu. 

(3) ZO inci Tiirk kolordu.su Wı.. 
vamle faaliyete g~çmi{ti ' 

Dimyata pirince giderken 
bulgurdan oldu 

(3 ÜACÜ ıaJıiJ•dcn cfevmoı) 1 
aılş. Hoca, cslı.lere ömür, ltazan 
oldü• demiş_ Kom'11SU: cAman ho
cam! Hiç kazan ölür mü?. dıyince 
• Yavruladığuıa inanındm da, öldü· 
tüne mi lnanıruyorsun?. demış. 

Onun di?diti gibi, paranın çoğaldı
ltna inanı)"Onıun da, yandığına mı 
inanmıyorsun? Demez mi? Bey -
ilimden vurulmuşa döndüm. Am
ına, ne yapayım? 

- Seni polise haber veririm! de. 
elim. 

- Na.<:11 haber verirsin? Benim 
ıruç ortağım değil misin• Benimle 
beraber sen de mahküm olursun .. 
dedi • 

Sahi, bunu düşilmnemiştim!. 

tie yaparsın?. Çıkıp gittim amma, 
ciğerime de işledi .Bır kaç gün kim. 
ııeye açamadım. Birkaç ıün sonra • 
bl rahbaba açtım. 

yor. Bir kere, }>{'11 hiç Fenerde o.. 
turmam. Sonra, bu adamı, hiç, öm.. 
rümde görmedr.n. Na.srattin Hoca 
hikayeleri filin hiç bilmem Neyle 
isbat edecek benim olduğınnı;? 
Ben, bigünah yt're yatıyorum . AJ. 
!ah aşkınıza, ben• ~urları nız. 

- Fenerde na3!I otunnamı~ e
fendim. işte, bund• adresi var. 
Sonra, oradaki k:.dm da 7ahittir. 
Görsem tanınm amma, kim oldu. 
ğunu bilmiyorum. O uman 
ckanm• ~~iydi. Genç bir k3dın .. 
Nihay~t. Memduh•m Fenerde o

turup durmadığımı, karıst ı·cya 
metrfS!'olııp olm~.i:~nın \>e Mem.. 
dubun sabıkalarının tahkiki için 
mu/ıakımıe başka iÜDe talik edili.. 1 
JW, 

ZavaUı bakliyat taciri'- cDim. 
yata plrnk-e giderken evdeki bul
yurdan olmak ..di} e ,i$te buna der
ltt. Senin nene !hım para yap • 
ınak? Otur.ana c.turduitun verde!. 

KULAK MISA1:JRI 

- Aman, dedi bunlara dL'!dızcı 
derler. Böyle Böyle adam dolan • 
dırırlar .. Koş polise .. Onu hemen 
yakalayıverirler. Paralan yeme • 
den ya.kalat!. 
Koştum .. Anlattım.. Rı-simlcr ı------------

gösterdıler:. 7 .... t~n b:ınlar ıs.tan • \ • Şehir tiyatrosu 
bıılda tkı uç kı.şı ımc;. Teşhıs et-
tim- Yakaladılar. Şimdı mkar edi.. 1 TEPEU.\ŞI DRA."ıf 
yor Galiba, paraları Ja yemi~. ı KISl.UNDA 
Çünkü, uzerinde para bulunamadı. Ba alı:tam saat Z0,30 d• 

- Pt'kL. Sen otur. Sen· kalk da E il t L 1 A G A L O T T 1 
ııöyle bakalım Memduh .. Şu pa. 
ralar nasıl yandı? 

- Elendir: . Doğrusunu söyli -
yeyim. Ben ..ak den catııllik edip 
bu işlere kıırı.ş •m. Amma. artık, 
tövıbekir oldum. Hiç oovle şev 
,apt.ıimı 10k- Bı.ı adanı iftira ecli-

lstilı.lil caddesinde Komedi 
Jasnıuııta 

Ba alı:$8m ıw.ııt 2 30 da 

KİRALIK ODALAR 

U.. illa Jdlede C<ıcıu T-ııı.i lcln 
lllllel vvlllr 

iyangoda kazananlar 
Dün beşinci 
çekilişinde 
lldilU pıyang<ıDUn 5 inci tertip 

l inci çekilişi dün saat 17,30 da 
Emınönü Halkevinde yapılmıştır. 
İltrami~ kazanan numaralar fWl" 
lardır: 

10.000 116383 
10.000 1964.'l9 
10.000 200809 
10.000 24-0278 

10.000 lira kazanan biletler An
kara, İzmir, Söke, Denizli, Dört • 
yolda satılml§tır. 

5.000 20762 
5.000 21499 
6.000 23946 
fi.000 74799 

5.000 lira kazanan biletler An • 
ikara, Elazığ, İstanbul, Kayserl, 
Cebelibereket ve Bürhaniyede sa
tilinıştır. 

2.000 4489 
2.000 80576 
2.0CO 99824 
2.000 224ll66 
2.000 226418 
2.000 296262 

1.000 er 1ha ikram.iye kazanan 
biletler: • 

11646, 15928,25694, 42709, 55775, 
115350, 101976, 107157, 121788, 
125027, 125759, 131972, 137629 
145586, 154551, 173212, 177948, 
179427, 186589, 210082, 220149, 
231448, 231998, 239723, :ull293, 
276942, 288181, 292389, 295155, 
297718, 

500 er lira ikramiyto kaz.anan 
numaralar: 

Son dört rakkamı (2892) ile nl. 
hayet bulan 30 nwnara b~ yüz 
lira. 

Son dört raltkamı (6233) ile ni
hayet bulan 30 nill?lara beşer yüz 
lira. 

tertibin ilk 
kazananlar 

200 er lira Jk:ramiye kazanan 
numaralar: 

Son dört rakkamı (3916) ile ni· 
hayet bulan 30 numara ikişer yüz 
lira. 

Son dört rakkamı (2634) ile ni
hayet bulan 30 numara ikişer yüz 
lira. 

Son dört rakkamı (4710) ile ni
hayet bulan 30 numara ikişer yüz 
lira. 

100 er lira ikrBlJliye kazanan 
numaralar: 

Son üç rakkamı (913) ile niha· 
yet bulan 300 numara yüzer lira. 

50 şer lira ikramiye kazanan nu. 
maralar: 

Son üç ra'kkamı (268) ile nihayet 
bulan 300 nwnara ellişer lira. 

10 ar lira i.laamiye kazanan nu
maralar: 

Son iki raltkamı (77) ile nihayet 
bulan 8.000 numara onar lira. 

2 şer lira ikramiye ;.azanan nu
maralar: 

Son rakkamı (1) ile nihayet bu
lan 30.000 numara ikişer lira. 

Son rakkamı (2) ile nihayet bu
lan 30.000 nwnara ikişer lira ikra· 
miye alır. 

Teselli mü!<afatlan: 
10.-000 lira. 5.000 lira ve 2.000 lira 

ikramiye kazanan numaralar 5 rak. 
kamı sırasile ve mütekabilen ben
zeyip de herhangi hanede olursa 
olsun yalnız bir rakkamı değişık 
olan numaralar planda yazılı e -
saslar dairesinde 300 liradan 8 li.. 
raya kadar teselli mükafatı ala -
caklardır. 

Dajptılacak teSl'lli mükafatla -
nnın yekunu 12.132 liradır. Teselli 
mükftfatı kazanan numaralar 430 
tanedir. 

Devlet Demiryo!ları ve Limanları İşlatme U. i~aresi llaaları 
Muhammt'n ~li (1000) lira olan 20000 adet çift yapraklı Kartıon Uitldl 

(24 .2. 1941) Pa2'1ru.si gQnü .aat (l l) on bırde Ha;vdarpaşada Gar binası dnhlllnde 
komlsycn tarafından aı.:ık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Dıı işe girmek lstc·yenlerin (75) l.i.rahk muvı:ıkkat t.emlnat v:e kanunun tayin et
tiği vesaik le bll'likte ekmll.ıne giuıü .. atın., lcrdnr lromiı;>'<""' milracaaUan l~ıun
dlr. 

Bu lff al\ -tıuunelor ~ peru1a oıan.ıt dalıbhnaktadır. (llOO) 

, 
T.1ş 

- 1941 ikramiyeleri.._-. 

Bankası 
1941 Klçlk 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
• • 1000 > = 3000.- > 
2 • ıso > = ısoo.- • 
4 • 
8 > 

ss > 

600 
250 
100 

• 
• 
• 

= 2000.- > 
= 2000.- • 
= 3500.- • 

Tasarruf hesaplan ao • 80 • = •ooo.- • 
• aoo > 20 > = Gooo.- > 

Ikr • 1"' Kcşidelcr: 4 Şubat, 2 Mayıs, ı Ağus-

amı ye p anı "" 3 İkil:ıcı~ıırin ıarıhlerinde 1•-
pı:ır. 

1 ~~ı~~T_A_N_· ti~U-L~~~[_L_~_r_•_•Y~E_s_•~·-L_A,_N_· L~A_R_ı.......!I 

RADYO 
Dalp Vsanhıta: -ı llUm. U2Ke/•. 120 Kw. 

P. 2L7 m. H65 Kc/a.1%0 Kw. 
Q.19.75m. U195 Kc/a. z~ 

8Şubatl941 Cumartesi 
Saat 18.00 Pıogıam w memleket 

saat ayarı. 
18.03 Miizilt: Radyo caz orkes • 

trası (İ-brahi mÖzgür idaresinde) 
18.40 Tür.it ıınüziğinden folklor 

örnekleri. 
19.00 Konuıpna (Günün mesele· 

leri) 
19.15 Müzik: Tambur w yaylı 

tamburla saz eserleri. 
19.30 Memleket saat ayarı ve 

ajans haberler!. 
19.45 Müzik: Meydan faslı. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Karış.ık şarkılar. 
21.15 Konuşma (Bibliografya) . 
21.30 Müzik: Radyo salon orkes-

trası (Viol<ıni.st Necip ~ ida.. 
resinde) 

1. Krüger Hansclunann: Endülüs. 
(İspan~l Valsi) · 
2. Ancliff: İspanyada Şato (muş) 

8. Koc.hmann Schmidt: İnciler 
(V .Js) 

TONU 18 LiRA YA 
BRiKET KÖMÜRÜ 

Satı~ Merkesi : 

Crla Ticaret Tlrk Limited Şirketi 
Bahçekapı Tat ban• Aama kat Telefon : 23 7 a8 

ııenelerdenberi hviçrede başı 
tutan: 

MA~VIN 1 

Saati Kadıa • Erkek • Kol 
Cep. Yüzük 

Osman Sa~ar te Sk. 
Müessesesinde 

8 TAB.SiTTE 
satılu. 

Galata: Bankalar Cad. 47 /59 
Tel: 41378, Beyazıt: Ünlverııite 
Cad. Z8 Kadıköy: İskele Cad. 
33/Z 

1 

Sultanahmet Birinci 
Sulh Hukuk HakiJJI" 
liğinden: 
İstanbul maliye muhakemat ııı 

düdüğü tarafından Akı.aray 

Kürkçübaşı mahallesi; Kü~ıikl 
ga 139 numarada bostan miiste • 
eiri bahçivan Hüseyin aleyhine 
kame olunan 164 lira 30 ı<uru,u 
alacak davasından dolayı m ııdd 
aleyhin ikametgahı meçhul oirıı 
haoebile ilanen yapılan tebliga 
rağm<!n mahkemeye gelmooiğiıı 
den müddeialeyh Hüseyin!n ) 
etmesi hakkında 15 gün müride 
ilanen davetine ve muhake'1ı<'n 
de 25/2/941 günü saat 14 tl · 
irine karar verilnıış oldu/lıınd 
mezkur gt.in ve saati<' ycır. n et 
mek üzere gelmesi aksi ha!.I Y 
minden kaçınmış adckılu ıac 

tebliğ makamına kaim olrr uk 
zere ilan olunur. 941/21 

4. Jch. Strauss: Kadın, prap ve 
şarkı (Vals) 

5. Liruıke: Bana darılma, Güs • 
tave. 

6. Dohnanyi: Rapsodi. 

ı•---------.ııııDEVREDİLECEK İHTiRA BER~ 
YENİ HEl!&İYAT: •Alüminyum balitalarırıdan 

7. Siede: Siı<ara içen genç kız. 
8. Freire: Ay - Ay • Ay. 
9. Myddleton: Gal memleketi 

melodileri. 
22.30 Memleket saat ayan, ajans 

haberleri; ziraat, esham • tahvilat, 
kambiyo • nukut borsası (Fıat). 

22.50 Konusına (İngilizce - yalruz 
kısa dalga postasilc). 

22.50 Müzik: Cazband CPI.) (Saat 
23.l O a kadar yalnız uzun dalga 
ile) 

23.25/23/4-0 Yarınki program ve 

ARK.ADAŞ deni bloklar imaline müteallik 
Cemal Nadir ve Vedat Gllnyol tara- kilin usulü• hakkındaki ihtira i 

tından hazırlanan "" Yücel Yayınevi iktısat Vekaletindı>n alınmı o 
tarafından neşredilt'tl Arkad31 adlı ço- 10 ronkiınun 1939 tarıh v 
cuk mecmuasının 5 inci sayw dol&un No. lu ihtira beratımn ihtiva ' tı 
J'llZ.llarla çık b. 

İçinde Bay Selim Sırrının mektebe hukuk bu kerre başkasına 
nasıl b~ladun başlıklı yazısı, Marito- veyahut icadı Türkiy<. de r ' 
polonun arkada~ı adlı heyecanlı roman, fiile koymak için sa:jhıyet \ · r 1 
Alageyik adlı büyük Tiirl< masalı gibi bileceği teklif cılıl· Pktc oLnD~ 
çok güzel ya..ılar, el ve dikiş örnekleri bu hususa fazla m ' ''1!lt edin,1 
bilmce<:l<r müsabakalar, çoeuk eserleri 
tavsiyeye 18Yandır. istiyenlerin Galatau:ı. Aslan lı 

Bu kıymetli mecmuayı bütün ok\J;7'I>- 5 inci kat 1 - 3 No. !ara müraC 
cwannuza tavsiye ederiz, eylemeleri ilan olunur. 

;E_V_RF:_ın_i_L_EC_E_K_iH-TiRA--B-ERA_T_I, A IZ,80 Al ILTiHA ARINDA.OiSETi KANPJ';\LARINDA 

·Alüminyum halitalarının hara.. RIDA DIS SUYU 

kapanı~. 

biyetc. kar~· mu.kavemetıerinin tez- _.=:N:::.LI::N_-':':l~:;:IK;:;~-"'LA:;:~:?A!!..K ""'GA~_R::;,G::::AR:::A~S::I :;:BU;;;i::LT;::iH=AB:::L:;;AR;::IK~i!!FA;::S::;IM:::;I l::;lM;::i;::H E;::D::ER:P'J 
yidine müteallik usuh hakkında
ki ihtira için İktısat Vekaletinden 
alınmış olan 10 son.k~nun 1939 ta. 
rih ve 2578 No. lu ihtira beratının 
ihtiva ettiği hU'kuk bu ken-e bar
kasına devir veyahut ıcadı Tür -
ltiyede mevkii fiile koymak için 
saWıiyet verilebileceği teklif edil. 
mekte olmakla bu hususa fazla 
malfuııat edinmek fotiyenlerin Ga
latada Aslan han 5 inci kat 1 - 3 
numaralara müracaat eylemeleri 
lüzumu UAn oluırur. 

BİÇKi veDbdş ~ 
Yıırdu. Müdlreei ı 

ANNA FE • .AROPULO 
Selçuk bıçJ<ı okulundan diı>

lomalı ve Lise mezunu. Ma -
arifçe musadda.k diploma ve • 
rir. Pazardan maada her gün 
kayıt muamelesi yapılır. ikin
ci devre dersler.ine 10 fUbatıa 
başlıyor. 

ıtı-Blllieyoğlunda • Galatasaray, 
ı• Suterazisi No. 16 •ıiİI• 

Sultanahmet Birinci 
Sulh Hukuk Hakim
liğinden: 

Maliye muhakemat müdürlüğü
nün İstanbul Ortaköy Dereboyu 
147 numarada Art in Sarafyan a • 
leyhine 373 kuru~un tahsiline dair 
ikame ettiği alııcak davasının cari 
muhakemesinde: Tapu kaydı cel· 
bedilmiş olduğundan bahisle gıyap 
kararının 15 gün müddetle ilanen 
tebli~ne karar verilmiş olmakla 
muhakemenin mualliık bulundu -
ğu 23/2/941 saat 14 de bizzat gel. 
meniz veya vekil bulundurmanız, 
gelmezr.eniz ve gıyap kararına beş 
gün içinde itiraz etmediğin:Z tak
dirde muhakemenin gıyaben cere
yan edeceği tebliğ makamına -kaim 
olmak üzere !IS nolunur. 941/49 

DEVREDİLECEK iHTİRA BERATI 

•Levha halinde alüminyum ha. 
litalarının selabet evsafının tez • 
yidine müteallik usuı. hakkındaki 
icat için İktısat Vekaletinden alın· 
mış olan 10 sonkanun 1939 tarih 
ve 2660 No. lu ihtira beratının ih. 
tiva ettiği hukuk bu kerre başka
sına devir veyahut icadı Türkiye
de mevkii fiile koymak için sala.. 
biyet dahi verilebileceği teklif edil
mekte olmakla bu hususa fazla 
malumat edinmek i3tiyenlerin Ca
latada, Aslan han 5 inci kat 1 • 3 
No. lara müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 

İstanbul ikinci icra memurluğundan : 
D'!lllz binbaşılılrodan mCtekalt Hüanliniln .-gayri ıruıaraf ve faiz (150) 

Hayriyede alacagmdan dolayı mahçuz olup borcun ödenmemesinden 
2004 N. lu. icra ve iflAıı kanunu hllldlmlerlne ıöre paraya Çf'YT!lmesine 
verilen ve tamamına ehil TUl<ut marlfctile 220 lira kıymet takdir e<1ncn 
iaziçinde Sarıyerde dere caddesinde eski 81 yeni 6 N. lu. 73,20 metre ıtl 

badaki anaııuı borçlu Hııyrlyeye ali """ - açık aritırma ile 
tır. (MezkOr .,.... yangın saJ>asında olup <loeyada ıa.ırrimenku!Qn ~apı 

EVSAF: Mezldlr 1ayrimenlıul hAleıı anadır. 

Birinci açık ıu1tuma 8/3/Kl perıembe gQnil saat 10 dan 12 7e kıdl' 
ta.nbul ikinci icra dairesinde 7apılacaktır. Verilen bedel muhammen ktY 
ytlzde yt0!rniş beşini buldulu taklirde en çok arttırarun llstUnde bıl'alula 
Aksi taktirde ııon arttıraıı.ın taahh!ldil ba'ki kalmak üzere arttırma on ııtıı' 
ha uzatılarak l?/3/Kl pazartesi gumi ayni saatte ve ayni mahalde ıkJncl 
aıit.rmaaı 7apılarak en .,n arttı.rana ihale edOeeelltir. 

Arttırmaya ııinnek lstlyenloırin labu gayrimenkule taktir edilen it 
yüzde yedi \>uçuğu olsbetinde pey akçesi ve70 milli bir bankanın temınal 
tubunu vermiye mecburduJ'lar. Gayrimenkulün ne!sinden mütevellit mu 
vergi ve sair beledi;re rüsumu dellAJlye borçluya ait olup bedeli müıa;reded~.ıı 
rik edilecektir. Yirınl oenellk valu1 taviz bedeli ile tapu harçları ve ibale t>e<""" 
lıcıya alltir. 

2004 N. lu. icra ve ifl~• kanım unun 126 ncı maddesine tevfikan hakları IJJV' 
cillerile sabit olınıyan ipotekli alacaklılarla dlger aW<adarlarm ve irtifak 
aahlplerinin bu hak.1annı ve hueualle faiz ve masrafa mütedair iddialarını 
tarihinden itibaren°" beş cilD içinde evrakı müsbitelenle birlikte dalrem!Z• 
dinnEleri lAzımdır, akJli taktirde hakları tapu aiclllerlle sabit olınıyanlar .,.ııt 
delinin payla§llrılmaaındao hariç kalırlar. 

Arttırma .,.rtnomesl heıi<es tarafından cGr111ebilmek l1zere 28/2/941 ta 
icra divanhanesinde osılı bulundurulacaktır. Fazla mahlmal almak btiyenl" 
!remizin 939/3745 numarah cloo,yasına milracoaı.la istedikleri mal6matı a 
,.., takdiri kıymet raponınun ""çapı ıöııuıelori IAwncbr. Mliaayedeye lft1ı"" 
celderin lfbu ıa;rrlmenkule alt büllln malOmatı ııtnıunll addoluu...ı.ıar' 
olunur. (1138/3745) 

Istanbul D.-fterdarlığından : 
M."'11 ....... 

Yenik!ly Ali Pap Jıflı. Sk. Jlaillar 14 Noı 
lu Tarla 1 Jlk. 1. ar 
SU!eymanlye Mh. Samanvlranı -ı SiL 
Dö&mecller No: 31 dllkkln (Mübadil) 
Tahtakale Mh. Celebi ollu Alleddin Si<. 
Sııbuncu hanı No: t4 dtiklltrun 1/8 b.ı.
Mli (Milbodil) 
Mercan. Valde Hanı ali katıııcla ~ ~ 
odanın 12/30 !ıİSIC!ll. 
Buıııazadasında Slt. C•"1 3.28 No: lıı 
fırlDl mliJtemil lı:~ir evin 1/4 ru-.1. 
Beyoilu Mh. İnilııü Sk. Kilçilk Bayv U 
No: lu orsa 00,2Ş 
Beyoğlu. Mb. Şeblt Muhtar Sil. Şakir 
No: 15 arM. 62 
Kadıköy. Mlı. Osmanala Sk. Karadut 
No: 11 ana 122 

Beyollu Mh. BC!bnl Slı:. Teoeltecl No: 
12, 14 arsanın nısfı 118,llO 
Falih. Mh. imrahor l:yu Sk. Hll8eyln 
No: 183, UJ5 aayıh .na. 133,29 

Ma.ll1111Jllft 
Bedel ~~ 
L. iL 

f04 M ,, ' 
158 08 ıl -

U8 00 "'' • 

640 00 .ı ' 
1000 00 .,. ' 

15 00 .-
148 00 ,. ' 
I~ .. ,, ' 
'5 00 . ' 

180 00 ,, ' 
Köprlller taminıbnda lı:ullıuıılmak üzcrt almacalı: muhtrlir ob'atta 1400 k!lo c!

vata tıu,;lk f'luJJ.tn•eye konı.ılrnu:ilur. TahJnin bedeh ll9tJ lıra ve ilk teminatı 89 Jj .. 
ra ı;; kunq:tur Şart.n..ıme zabJL ve muamelAt Müdürlüiü kalemind~ görülebilir. 
ibaıe 12/2/IMI çartamba cilnil aaat H de daimi encUmende yapı•acakıır. Talip- S.h'p ve Basmuharriri: Elem inet Benice 
Jeıin ilk ıeminat makbuz veya mektuplan ve 940 yıhna ait Ticaret Od&-1l vcsikala- l NetrlJ'a& Dlrektöril: Cevdet KarabiJciıı 
ri!c !bale IÜ'lil :ı111•an'en aaaue Daluıl ~ bulwunaıar._ (604) .soN TELGR.Ah MATBAASI 

Yukanda evsafı yımh ıoyrlmenkuller 24/2/941 aaat 14 de MJJi1 s-1'! 
ınüdürlutünde milt~il komisyonda açık artbr.rıa ile satılacaktır. 
deli naklen ve peşindir. Anc.ı. mübod l 11' retli olanlaruı berieU ikinci 
.mlbodil tasfiye veoikaalle de ödenebilir. Fula llahııl lcia J4WI ~ 
ııltirliltll t tlacQ ıoaı.,,ıae mer-t. (92a) 


