
.. 
~ 

PAZAB 
ama:ı 

IAYI: " 1409 

9· n;LGR.u' 
TELEFON --- ı.ıa-ı 

Bq il.~ Sarı Telçd 

ı-.. tutııt IAYlll 
..__ 

1936 No. 
Am!J::S: 5 ABONE: • 
Catalollu -Sen 140D 
~~ KURUŞ 6 a;rtııı'; 750 
Cad. No. IH 3 .-.ylıJı;; 40ô' ŞUBAT 1941 idare iL J33CO 

Sahip ... Boşmuııan:tri: 
ETEM tzzET BENİCE 

~ ,_er11 .. -Eli SOR TELOBAFLABI VE BABEBLEBI VEBEll AKŞAM GAZETESi 
• - . 

ltalga düş
tüğü ölüm 
çukurundan 
kurtulabilir 
İtalyan milleti TII İtal
yan orduau aüriiklendiği 
ölüm çukurundan ken
diaini kurtarmak için bir 
an önce İnailizlere eli· 
ni uzatmalı, Arnavut
luktan çekilmelidir. Al· 
man ~ııal ve iatili ihti
ıcali dahi İtalyan balkı-

ili korlrutınam .. hdır •• 

~~: ETEM lZZET BENiCE 

• 

,. 

• 

İtalya yinııi yıldanbcrl ken<Ü
ainı avuttııtu obüyük kudretine!• 
•e dünyayı inaocl.ırıwya çalıştıtl 
•yii1"ek a..keri nrlıema!• ragmen 
tiizgirla üfürülmıihesine waj:lılp 
eclıle.ıı devlet eldu. ltal~an yarını. 
•dası llurindcki mukavemet inı
ı....uun da Tnıbl111t..ı.i, Hab~is
laııdaki Somali Ye Erıtıedeki, 

Cenubi fngiıterede lrir kasaba Ozerind.- d Uşlirlllen ba Alman tayyare.! 

, . Siyah gömle~li] 
İtalyanların ?ır 
hezimetı 

6..lı.denizdeki, Arnavııtluk•aki mu. 
~vemetiııden daha b•JkM türlıi 
-'ıııı)·acaiı anlaşılan İtalya için 
~lık büyük imparatorluk hulya. 
~ dein<>dıldicı ı:ibi lııından böy. 
ie lllÜStakiJ bir lıalyanın tarih bo. 
hınca mevcudiyeti de tehlikeye 
~~ınektedir. Harp sonuDda, hal- OUl ve yarablarla 
nııın yaptı&= bir ure dalııı yap- d O I D IJ i r b a r p 
flı..tlı fırsatııu bulamaması için de. 
lııokrat müııefik.lerin karar• ve saJıaıı 
adaleti herhalde •mil•takil ve bü. . 9 (A.A.)- B.B.C. Atina 
hk bir İtalya kraliyeti• halinde Atına bildir.ligine giire, si-
•-- ak- radyo•unuD . 
°""tlli etmiye müsait obnıya< --nıieklilerin cephenın wer. 
~. İtal,·a weaa,·ct ve hacir altın- yab. go da yaptıkları mııhbil 
•. • ' 1 1tezı kısDUll · 

'

"' İd·-' ,._,,__ - •en dcvl:tk: l mamile akamete ugrı • 
-- ""~ ... . wruzu a k b"' ilk 

, "'1na ıeçecektir. Anca_k, bu arak itaf)anlar için 5°, U)" 

'"'tt bucünden öıı.lemenın tek ça. ) . l.iket teşkil elını tır 
"otıi 'l<ıa.dır. nu ç d italyaa b~::.ruz Ki is ra m ntaka

1 
srnda 

~-.. it.al an • ·d·nde vuku bu muş -'""ljıııun Ye ..,.rı"ye kalan y b' dag ,.crı ı · ı 
•· ır • 'ı taarruzu tamamı e 

~lltdıı&unun elindedır: Bir in önce iıal)·an ar. 
ı tur. , den y111ıon toplan 

tereye el waımak, Arnavu • l kişaf etme ' d · ı.: · k, il . . tes arnrak li~mana 
""C1l boşaltmak, nedamet etıne 'ddetli bır a • ' d" 
it! · h re fi d a'ır zayiat ver ır • 
~ •at istemektir. Hoyle bır a • ton derece e picadesi mütcaki • 
'I kuşısında ilaha, yuvarla~-· · tir Yunan ' · b 

MI. Peten 
Al. Darlan, 
Afrikaga mı 
Kaçtılar? 

Almanların yay· 
dıfı, lakat benflz 
te:ylt edilmlyen 

bir baber 
Londra 9 {A.A.) - B.B.C. 

Alm5nlar tpra(ından ya),Jan 
haberlere göre Mareıal Peten 

ve Amiral Darlan Afrikaya 
kaçnu lar ve Vışide karıaşa
lıklar çıkmı,tır. Şimdiye kıı.. 

dar bu şayiaları teyit eı!en biç 
bir hnher alınamamıştır. 

!Ruzveltin yardım 
!layihası Ameri
kan meclisinde 

kabul ed!ldi 

LAylha şimdi Ayan 
Meclisine gönderildi 

Vaşington 9 (A.A.)- 8.B.C. Dün 
meb'll!>an meclisi muharip devlet
ler harp gemilerinin Birlefik A • 
mcrika limanlannda tamirini me. 
nelmek sıuctile Reiı,.icumbur 

Ruzveltin layihasının tadil edil _ 
mesi hakkında yapılan teklifıerı 

reddetmiştir. 

Dün öğleden sonraki cel. esinde 
meb'usan meclisi, dcnıokras.ilere 

yardım layihasını kabul etmiştir. 
Lôyilıa şirndi ayan meclbine gön. 
derilmiştir. 

~ı. b . uın mış .: .. hürumu yaparak sıy• 
ııı ı:ı ölüm çuknrunda biitün u b•D sungu . d··· g.r'J;nd•n ·~a. Ih t ı· k a" rdan 4 . B 

>ha edilmekten kendisini kurla. ·· Icklılerı ~~ · · A It l l d 
._hilir. Aksi halde; ,,ihayet bu yas gom d cru piiskiirtnıiişlür. ra. a ya, ~ gra 

J< {:ıY• o bitler bulundui,'11 hald~ k • • d •• Ad/• 
'onunda ltalyanın Sicilyayı, On i_ ı farında %8 l mıştır Harp sahası lŞl Un ı- hükumeti 
ıı.ı,Yı, Arnavutluğu, biitün Afrı. birçok e~i~. av~n ·arolılurile dulu ıdi. 
l.ııyı kaybetuıes.inden başka Hal. itJıiY 811 ~~N.ı\~ TEBLi(;I .l/ e !J e Ve Y ildi •ı •• •• •• 
~ıı Yarımada~ını da me~r~ ha. . 

9 
(A.A )- B.8 C. Mn : l e g 0 r ŞU y 0 r 

. •e &•imiş bulması vazıyelJ ı.steı Atına t'celeneıı u:ahollı }'i a~ müral<abe komisyonu tara • laı., k' ıle ne ı . Roma 9 (A.A.} - D. N. B. ajansı 
nıez hadis olacaktır. yaffa ıye 1 ştnr. Bir mıktar fndan diın ~ ki•i ıhtıkar suçile 

a '-d ·ıe ıe ketler o mu bıldiriyor: 
~ enizi ,Afrikayı tamamı - hare . • alınn ıştır. 1 mlidceıu1nı.mili P. verilmi<tir. Bun- Salahıyeltar bir kaynaktan öğ. 

~~!emiş, rahata çıkını~ olan İn- lıalyan esırı )- B.B.C. Cephe. !ar "-i·.Jıd• Al ıoe hıirriyet cMdde- b ı 1 t l" s. 9 (.ı\ .ı\. •-•t .., renild:"ine göre u ayın ora a -
, ' 12ler italyaa yarımada51na. a. Atin.•. .. ı: .• ımlannda barba. . . ,. , G ..., s:nde '21 .1•r •. arada ba.'<kal Lamo rındd !ıalya ile Yugoslavya ara -
tr çıkarmualor bile Bingazı, ,_ nin butun . . nınuni:vet verıcıl 1 , k ' C . ·-'d d F. 'd .. t;1 y a 11 r ırın mt d" Şişii il.ı, 1r azı c ..... esın e sında Abazya veya ıume e mu-
. ' Avlonya ve diner garp ıın '. Yunun ı a. > dev•m ctnı~kte ır. ı· 1 l a.c h d ki rı kılde H6 nı.m:ırada l'ıva oğ u Vasi i zaktr•ler b•olıyacaktır. Zannedıl. 

;:""'-ıu üslerinden ıcvke ece ~- bir bir şe 0 ~ ..., 

Habeşistan da 
İngilizler iki 
Kale daha 

, Zaptettiler 

Cenubi Afrika 
kavvetlerlDla bir 

muvallaklyeo 
Hartwn 1 (A.A.) - B.B.C. 

Köyler ajallSlmn Uabe§istan. 
da.ki cenubi Anika kuvvetleri ' 
nezdindeki muhabiri, cenubi 
Airika kuvvetlerınin yeni bir 
zaferini tarif etmektedir. 

Cenubi Afrika kuvvetleri 
Habeşistanda Goraiyi zaptet. 
tikten M>nra, %.5 kilometre da.. 
ba içeriye doğru ilerlemit ve 
Tbobok kalesini muha:ara eL 
mişlerdir. Thoboktaki esas 
ıırnizon 1100 kl~iden ibaretti. 
Fakat, İngilizlerin yaklaştık • 
larını işitince ıarnizon ku -
mandanı taarruzdan bir gün 
evvel kuvvetlerinin dürlte Ü-

' çü ile Tboboktan ayrılmıştır. 
Kalede bir mülazim kuman • 
dası altında 300 asker bırakıl. 
mıştır. Kuvvetlerimizin taar_ 
rnıu ıiddetlenince İtalyan mil-

i liızimi de kaçmı , kumandası 
1 altında bulunan 300 askerin 

en büyük bir kısmı da kaleden 
ayrılmıştır. 

l 

Cenubi Afrika kuvvetleri 
Thobokta bir miktar esir ala. 
rak mühim miktarda harp 
malzemesi iğtinam etmişler • 
dir. 

Polise ve bekçi
ye kama ile sal
dıran dört a am 
Tahta kalede vak'a 
çıkaran bir manav 

Bekçilerden birisi &eeenln ıl!lr1 lta
ranhtında bol;uk istimdat .aJer; ı,1ı.. 
miş, yeti~lili zaman İlyag isminde bi· 
rinin Uç arUdaşiJe bocuatuklarını gör .. 
ınUş ve bwıları ayu·nuıur. Biraz IK>D• 
ra bunlar tekrar kapışmışlar ve k<ıma· 
lara da sarıtmışlardır. İşte bundan ~n· 
ra polis I.U:;ıtU ve bekçi Mehmet ıe hJ
dihe yerine y~ti,cmiJ}er ve kavgacılan 
ayırmak i~temlşlene de bu dcfı se'7· 
yar manav Ilyas saldırmasını pvlıMt 

ve bekçil~re tevinniı ve bunlan yı· 
ralamı.ştor. Arltadaşlan da İl,Yas.ın bu 
ıecavüıi.uıil lr.olaylaitırm1$lardır. Dtin 
Suıtanaıımeı Sulh İluncl ce"" bakıml 
k.ilstah mütecavizlerin sorautarını 7ap
mıı ve haklarında derhal tevklt karan 
venrustir. tMOddeiumwn.ilik ıahkika
tıDa devam edecektir . 

-=-o--
All Şlrneval lbtllall •• J d ki bu b • ''e Abidci Jıürrlyot caddesinde 181 diğine göre on gün kadar devam 

.. •a kuvvetleri ile talya a • • 'de l r : "a bal kal Panonnı· • Ye ·-'ec•k olan bu müzakereler ez • 
;~ıı le nane) eri, fabrikaları, ba_r~ J':'ı"lı•sı ın I nuın:lI&L. . '• - '°" < BüyO!t Türk tBiri Ali Şirnevn'inin 
~llithanelerini, stok mabal_~erını I' ı r ıpnstane karşısır .ı Yeni vahde cümle Yugoslavya tarafından men- doiumunun ~oo Uııcü yıldönOmü mü-
.. d pc ''Ede n hanı altında Altın çapa kundura sucat mulıabiEnde ham madde ve- nasebetl!e yarın saat ı7 de tlniverılte 
•· llıbalıyacalılar, ltalyayı u • il 
"<I •ı J mağazası sahibı Muh.s;ndır. rilm•sin~ taalluk edecektir. konferans salonunda b.rük bir m~ra-

l bir hale ,-ı·oıaklanhr 'a - .. ı v ) .... yor ------ - - -.--- ıim yapılacaktır. Ayrıea Jn8ar t e-

·~111 bu ilôl><tlm lıurıuınıasına hallı yapı l c~ -_H ___ -. s -~ 1, A KER OGZILE 11 koleli ve Dıl Kurumu da büyük pfrln ·tt. bıu:·t b. · (..i dahi t.attavvur C A ..-;; eserleruli batıtırmata karar vermıtUr. 
ltıt 1 ı ır mı n lı ııin A.A.) - D. N. B n-
.. ~:;nez. &...s.:n Avrupa hal' ' Bcyrut 9 ( .· rou!J alıirı bıldır -~-------- - 1 CEP D E LE B E 

jansını0 ht1SU'i' Hak'k. eser 
l._ Abluh )""r .,, n b'r Jıaherc 1 T bl b 
' 1 • ı· den ven• lı A d b '· •· . • h' d ra USgar e ._ llava ku .. ~ ti erı Fılis ın . 1 h ıdudil e ı ı e- ra a .r "en~ısaıc "" ı us.. , 

.._ J.ı4<iıdele5l ile ıdtceflne ve goce !ngıiiz!er şırn:! •Eden hallı ıs. I ıunıu~ .. • dıyo b "P etmelo.lcn <ıddi ? 
'·•d. f ı izl• ıe ı·· a•o •ın a '- ı · k d · N F l dog" fU mu ~ .r. soııra iş s ır em '. r'l"" giı u ·" ·s•ar.kt:n ~ır .,, b.r zcv uy uguıııııt ecıp azı • • 
' . rd l rına on- . . d" ]prı rnı; . b k t 

~trıı.ndan ıhr•t o u a d rnın1 ver . , ·edırlct- Kısakurc;;ın. nJ. u va un ,au-ı 
~· .. ı\I nYA a.. ct:lırnıeıtı.. k K 1 h '·'· · d '-- . edececıne ger•; 111• . rneyclon3 .. ---·- N:omı · o a ........ n a ... C$erı 
(Den•ıJ 5 m.:ı ~yra.da> --~-·~ ~ .... ~ .ıılha.)·et çıkıt. 

~ :...:,,. .. :... .... ~ 

-------~-..__~ ..... ~·..., ..... ~ ~

1
.:1: Necip ı-·azıl Kısakürtf:in , günJUk 

"" 
-· .. - - " kalem mabsuilerınd•n lııçbırıni 

if,n.nl e'l!lck-ızin 1 uylık hummalı 
• bir çalı~nıa neticcsiııde vürude ı:e. 

tirdıj;ı bu ~00 buyıik u.hifelik eseri 
t
4 k.ıltu~1uıa sıkı:ıtLrm.ı.~ ularak ıiya. 

-." retJnl•ıe &:4!1cn bııını mabut ar. 
4 Jr..ıdaş: 

' 3 Kuruş 
Bügük 4 Sagfa 

ıf ecUJı>ıltUr: 3 l ""11-
1 buıaıııı aOdllrl flinteıı tebl .nlk ,syfa · ·": 

"fbaren 4 t-ü_, . arif t'dılcn 
clkdann •arından 1 1b bi ltaly<ıY'lL 11~. n 1 tıı.n• 

B un ıe e • pa•tıunı ta satılacak! r. un lan J:agıt • d n itibaren 
\•c Bulııariıt. nda kal~ıfo~ınaııdlf· Ya;; e.ara Y"rin" 
hu! ııümrüğune ~~~ıt dört pyh V<' l ,

1
P bulllcaklar 

okuyuculann11z <UÇU~ k ru~ olan fkdrnl büyük biz· ~ 
büyük dört uyfıı ~~. ~,kıırtarına a.ııa ~i'l 

! ~e aazete yen teklı ıle -
• 1-t ~ "' ;?. 

llıct ifa etmiı ..ılac""' ır • ,.. • "' "' ~ 

_ Aı:izinı, kim n~ dersf' desin., 
acıu F11L1l hu l•serilt>, dosta ve 

daşmou:ı pc ıııren bır olgun ve 
mlın1tuz k11f:.ı \!"Slka~ı vrrmJ ·tir. 

Jn<!ı H ılo.-e eı ti: 
-- Bu ıaınıı.na kaJar fikir ve c. 

debipl iil•minı.izd~ al şık oldu • 
ğtomuY- öruckJer lercünıe1 iktibas, 
boJıu ,.e .. olay nuktc, ba.>ıt ve 
ucu.ı garabet kor.-ıj!ıo~·c..hcu'u kafa. 
lnrdı. Ne~i~ Fatıl laı kitahılc. b:ı. 
kıki ı;en~ ı<slin hakiki lilur ue
nnı "'?" n lıokılcnıtn b~ ltbere 
w.ın ı etuıı~ hulunu)or. • • 

Bingaı:inin işgalinden sonra, 
şımdi tnrulan sual logiliz har~. 
kttinin yeni hedef ne olacağıdır. 
Bize ii~·le ıcliy< • ki ,İngiliz kuv. 
, •ller i Bingatlnin garbinden de 

ilerı harekete devam ettiklerine 
ıöre, maksaıla11 Tunus hududuıı:ı 
ula;mak ve bi.ıtıin Trablusu ele 
ı:ec;irmektir. 

Bir defa Bingazidrn . oura, artık 
kendilerin e karşı da.vanabiletek 
ne hır kuv•· .. t, ne bir mudafaa hat. 
tı kalmamı~ıır. llaııi JÔ>·le soy -
lenebılir ki, çöldeu elleri kolları 
sallamak surctile Trablus şehrine 
ııta~nıak, artık pek mum~tındür. 
Bu imkan >·arktn, c~neral Vay _ 
vılın Hıııı:azitl,• >aıılanıp kalatağı 
unnedıleıuez. 

İngiliz ordusunuıı şimdiki meş.. 
ı:uli~'eti, bundan enci BardİJ• •e 
Tvbıukt~ .ılduğu ı;ibi, esir ve mal

lll•vuu: 6 IA<I aa.Jfad&) 

DAKiKA 

BİN GAZİ 
ZAFERİ 

• 
15 ltalgan tü-
meninden topu 
topu 5 tümen 

kalmış 
Londr~ 9 (A.A.) - BBC: İngil. 

ter~ Krllı Bıng3zi zakri miınase
b~ı ile orta ~arktaki lııgılız kuv -

ı vetlcri başkumandanı Sır Arclıibald 
• Wavell'e bır tebrik telgrafı gön -
il d~rnu:ılır. Bu tclıırafıa şo~lP de -

(Dtvuu: 6 inci 1&1fa4&) 

YBNi BCTÇE 

Vergilerde ba ı 
tadilat yapılacak ... ~-----------
Gümrük varidatı arttırılacak, 
veraset • • 

vergısı 

Ankandan blldlrlldigme ~.-.. Ma· 
"1e Vekiletl, 19•ı mali .rıh bli~lne 
-.., olmak ve yenJ varidat t.emin et.
mek raak~tile ba11 vergi kanunların
da ladllit yapmak kararlle tetldldcre 
ı•~ tir Bu meyanda lttıaıntm azal
ITUISl ılola.r1Slle teııeuülc uğra~ 
ıilk varidatınnı arttınlmıw için ted
birler •lımnuı mevzuu bahistir. TAdl• 

değiştirilecek 
le Wıl tutulmalı: istenen dığ r vergi 
kanunıan orasında vf'.rnret ve lr.t.k.al 
vergisi cı. vardır. Bazı Avrupa mt"tn
lekellttinde olduğu g!bi bu vergi ka
nunundaki nl•bet tezyıt edilecek v• bu 
verrı uzerinde yapılan kaÇ>Ikçılıta 
meydan verllmiyocek ırurett. hfıkilın
lor detlştlrileeelı: ve :raıJ aslar ko
nacaktır. 

1 

Askeri liselerden Harbiyeye geçen gençl~ 

Bugün de Maltepe 
lisesinde büyük 
tören yapılıvo 

Kuleli lisesinde de dün diploma 
ve mükafat tevzii merasimi yapıldı 

Askeri liselerimiı.d,;, diploma tev. 
%1 merasimine başlanıldığını dün 
yazmıştık. Kuleli askeri lisesin • 
den mezun olan yarının genç su
bay namzetlerinin diplomaları ve 
derece alanların mükafatları dün 
saat 15 de Çengelköyündeki mek
W!p binasında hususi bir törenle ve
rilmşitir. 

ra mezunlara bazı nas hatlrrde bu· 
lunmuş ve sözlerini: 

.istediğimiz gibi çalı acağınızı 
bildiğimiz için sizin üıeriniz<ickl 
mürcbbilik hakkunızı helal etli • 
yoruz• cümlesile bitirmiştir. 
Müteakıben mezunlar na .ına 

bir genç, kürsüye gckrek, müdıl
re, kıymetli nasihatlerinden do ayı 
teşekkür ve bu nasihatleri asla u-

(D•vamı 5 inci sayfada) 
İstabul kumandanı Korgeneral 

1shalt Avnı, askeri okullar miıdür -= leri ve diğer birçok zevat ve ta • i•• -===-======= 
lrbelerle genç mezunların aileleri Sevdig-i kızın 
hazır bulunmuşlardır. 

Törene mektep mızıkasının çal. O -'aszn g 
dığı İstiklal marşJle baı;lanmış ve Uı a e C e 
marşı mektep müdürü kurmay al- zorla gı·ren b1·r 
bay Ekrem Alasalın talebeye kar-
şı irat ettiği hitabe takip eyle • •• k 
ıniştir. mutecaviz aşı 

Ekrem Atasal, Kuleli lisesini bi-
tirerek birkaç güne kadar Harbi. 
yeye iltihak edecek olan gençleri 
tebrik ettikten ııonra ezcümle de
miştir ki: 
•- Bugün, lise tahsilinin son 

yaprağını kapatıyor ve subaylık 
sınıfına giriyorsunuz. Siz. bir as
keri talebe olarak geliştirmcğe ça. 
hşlığınız birçok güzel vasıfları 

Harbiye talebesi olduktan sonra bir 
kat daha tekemmül ettirmeğe mec-ı 
bursunuz. Askerlik Türk milleti i
çin bir vatan ve namus hizmeti. 
dlr .• B. Ekrem Atasal bundan son-

. 
ÇERÇEVE 

Sebep vardır 1 
NECİP FAZIL KlSAKÜRmt 

İngilizler diyor ki: 
- Bulgarların mihver ta:r... 

yiklerine mukavemet edece. 
ği hakkındaki uminıi halle.. 

rinden şüphe etmekle biç bi.r 
aeb~p yoktur. 

Ne yaman, ne ince, ne b7. 
pak ifade!. 

İngili~ler tekrar edlycır: 
- Bulgarlorın mihver taryilr. 

!erine mukavemet edececi hak. 
kıııdaki .arrumı hallerindt'n 
tiıphe etmekte hiçbir sebep 
)'<ıklur. 

İngilizler bunu yine tekrar, 
bir daha tekru, boyu.na tekrar 
edıyor: 

_ Bulgarların aamimiyt'tin. 
den şüphe etmekte hiçbir selıcp 
yoktur. 
Şimdi ben durup dıuurkeq 

desem ki: 
- lngilizlerin Almanlarla 

birdenbire anlaşıp dünyayı pay. 
)Aşmaları ihtimalini hatıra ı:e. 
tirmekte hiçbir <t'b<"p yokııı•. 

Ne anlarsınrı bu tr.fıan? 
Ben böyle hirşey diye·n~m. 

Çilnkü ben bilirim ki l11&iliıle 

Samatyada evvelki 
geceki garip bir vak'a 

Samatyada Hacıhasan mahalle
sinde oturan 21 yaşlarında B a 
isminde bir genç kız evvelki ı;rce 
evinde uyurken saat 2,30 sıra 1a • 
rında b:r gürültü ile uyanmış ve 
akabinde de eli bıçaklı bıri üıe. 

rine atılıp kızcağıza zoı :a tccavıll 
de bulunmak iscemıştır. 

Beııa bütün kuvvct:Je rıechııl 
(De\?amı: 5 inci sa~·tada) 

rin Almanlarla birdenbire an. 
luıp dün)ayı payla\maları ih. 
timalini lıat.ra ı:ı·lir,...ekte 

biden hiçbir sebep yoktur. 
Böyle bir ihtimali hatıra g ı.r. 

mekte o kadar seher yoktur 
onu nelıyetmek, iıdcta lasd.lı: 

etmeğe mü~avidir . 
İ•liım mııta•avvıfl:ırı der kı: 
- imanımız tam olan bir ha. 

kikatio zıddını ochyetmcğe kal. 
kışmak, zıddını tasdık t~ma • 
yülündcn ıdir. 

Öyle ya; bırisl damdan diıştr. 
cesinc: 

- Falanın iyi nlyttinMn ıip. 
be ~tıuckte hiçbir eh p ~ .. ı.ııır. 

Diye boyuna ı nırlar du • 
rur§a ne anJar 

Öyle bir devirde yaşıı ~ruz ı.ı 
vallahi. hence hcrkts ıL inin 
ve biık"ç )akıninin ·ı.minu>'
tınden ba~ka herke ın ttıninıi .. 
)·eıiudeıı 'iiphc cdcl'>e buuda 
seh<op ve fayda vardır. ,\mma, 
beııim Uu hükJlıÜın vı• bu ina. 

nışa varışıın nıutlaka İngiliz • 
lerin kunaat:ııc \'e Bulg.at ların 
n1uka\·emrt edip etmenıcsi <-Sa. 
sında bir ölçı.i diye almmamak 
lizınıdır. 

ıiııhcnin de k~ndi ~ı-r~evt'sl, 
1ı d ı imi ~n ve 1:ımanlıırı için. 
de kendi r.aminıİ\eti, sebep ve 
hydası varJ.r .• diyorwu. 



Bakkallar 
ve kontrol 

İNANILMIYACAK 

HADiSE • Kapalı kutulardaki 
Bir gazete ıöyle yaziyor: yiyecekler için bakkal
«İnanılmıyacak ıey •• Bazı lara ceza vcrilmiyecck 

kasaplar, kilo bqma 22 kunit 
kazanıyorlar ıt Belediye maırııurl.armm bakkal-

,,. • d ·B· bid' lardan aldıldan nümunelerl" bazı 
':'ogru ur. u ıseye ben be!rkallar hMjınde bozuk imalit 

de ınanmıyorum. yapmaktan takibata ~ikleri ,o-
22 kurut k•zemua bu ka.o :ıülm~tür. Halbuki kapalı lıata. 

saplar, acaba, neden dükk• lar içinde olaıı ba hnal.lttan f:m
larınıo lüks olduğuna iddia rilı:aları.n mm'al oiduju anl!lfll -
ederek yüzde yüz kezpnmıyor- ınıştır. 

lar?. Bundan ııoma t.brlkalar halı: • 
Hayret doinııal kında takibat yapılmuı için kapalı 

BERBERLERlN kutulardaki imalttın tetkild ve 
,f J bakkallara bu kabil maddeler bak-

T AHDıD kında ceza kesilmeyip arnillerine 

Şehirde, berber dükkinle. 
n tahdit edilecekmiı .. Bu ha
vadisi okuyan bizim Oamau 
Cem•!, bana, ıöyle dedi: 

- Acaba, bizim fı.kraa
lardan kaç kiti kalacak?. 

YENi NESLi/'I 

E.DEBlYATI 

İkdam refikimizde bir hi
kaye okudum. ı• uharrir bir 
münasebet setirip fll murıu 
yazmıt: 

... - ... • tlen .... .&a.lt .... ........ 
Fakat, renç muharrir, ba 

awraı böyJe, benim yazdıiun 
ıibi dejil, fU f"kiıde ka1-
ahzut: 
.. '*' " rmık•n abr Allü ~ 

79 .... 

Aradaki fark, belki, yeni 
nesil için küçük ve ebemiyet
aiz 8Öniııiir, amma, kazın a
yağı öyle da~ildir. bunun doi
nıaunu bilmek uzun boylu bir 
ilim meael~i degıl, amma, bi
linse daha iyi oıur, çünkü ak
si baldo muıraın aJıengi bozu
luyor. 
KADINLAR 
FAZLA iMiŞ 

Bazı ecnebi ..-teler, Av
rupanm bugiiıı1tii DWUSUDa 

dair taYanı dik.kat iatatiatik
hır nııredi:ror&ar. Mejer, bQ. 
tün Avrupa memleketlerinde 
.kadın nfilusu, erkek nlltuauıı
dan daba fazla imif •• 

Tevekkeli, Avrupamıı hali 
arap saçına benzemiyor. De
mek ki, kadınlar ekseriyette 
"' bütün guruıtı.i, patırtı da 
bundan çıkıyOI', 
BOREK 

lHTIKARI 

Bizim p.zetede bir ıiliyet 
mektubu okudum: .tsörek ihti
karı da b&fiamıı. Evvelce bil
dıem kaça aatı.l.an börek, tim
di, bilmem ne kadar pahalı-
J• aatılıyormutl . 

V aktile, bayramlarda, ma
halle bekçisi davul çalarak 
evleri doljırkeıı, ıu mqlwr 
kıt'ayı da okurdu: 

Yealcıımll direk isler 
1167ıe.IJ'e ,.- iller 
lkttha~tNlw
&m••ı'"" börek ..... 

Eier, da.ulo1DUD arkada
p, timdi de börek istene, yan
dı ! Hele peynirli ohınal 

AHMET RAUF 

kesilmesi alflkadarlara bildirilınit
tir. Kutu !ar açıhnışsa o vakit halt. 
katların k~tırdıklan neticesine 
varılacaktır. 

-
MAARiF, ONIVERSITEı 

* Üniversitenin omıııcu yıldö -
nümü için yapılan hazırlıklar iL 
mal edilmiş ve Üniversitenin on 
yıllık çalışmasını gösteren kitap 
da bazırlamnıştır. 

* Üniversite son sınıf imtihan -
lan on marta kadar bitiri.Jmiıı bu
lunacaktır. 

Üniversite sömestr tatilinde jL 
oloji asi9tanlan bir tetkik yap -
mak üzere Bursaya gideceklerdir. 

*Üniversite Rektörünün devmı 
eden çaylan dün fakültelerde pe& 
iyi derecede yazılan talebelere ve
rilerek bitirilmiştir. Çay.:ıa talebe. 
!er dilek!~ bulunmuşlar, bil -
hassa Fen fakültesi enstitülerinin 
biri>irlerile olan uzaklıkları dola -
yısile derslerin" vaktinde yetişe • 
mediklerini söylemi4lerdir. 

TiCARET oc S.ANA.Ylı 

* Batı ve Burgaz tarikile son 
bir hafta içinde memleketimizden 2 
milyon liralık ihracat yapılmıştır. * Almanyadan memlckdimize 
22 lokomotif ve 17 yoku vagonu 
gelm~tir. Bu vagon ve lokomotif
lerin hepsi Haydarpaşaya geçiril
m~tir. Bunlar son sistem ve hiç 
:kullanılmam~ olup tren hatları • 

mız<la ihtiyaca göre çalıştırılaca:k
tır. Yal"nda 28 lokornoti( ve 56 
yolcu vagonu gelecektir. 
* Ahnanyaya 1 milyon 218 biıı 

liralık koyun derisi ihraç oluna • • 
caktır. 

MVTEFE.RRIK.: 

* Mektep takımları arasındaki 
futbol maçlarına dün Şeref saha-

sında deva mroilmistir. Dar~
faka • Hayriye, İs'anbul lisesi -

Kabataş l - l ber0 bere kalmt~laT -
dır. Pertevniyal de Şişli Terakkiyi 
4 • l yenmi!ıtir. 

* Tirede Ahmet isminde bir kır 
bekçisi silahını kurcabrken çıkan 
kurı;un 6 yaşında ümmi isminde 
~ir k.ızcafiızı öldür,,.,üıtür. * Parti kongresinde bütün Ka
zalar tarafından bildirilen dilekler
den hangilerinin yerine getirildiği 

v" hangilerinin neden yerine ge.. 
tirilmediği mayıs ayı sonuna kadar 
madde madde Parti reisliğine bil
dirilecektir. 

Belediye reisliği alakadar <laire 
""' kaza ka)l'makamlar·na bu hu -
susta tehi~ .. l • yap!ll · !'. 

Son Telgrafın Edebi T efrik'ası : 24 

BILLOR K ŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI iZZET 
Şefik mahzun bir sesle: 
- Cevap vcrnıi~orsunuz! dedi. 

Yoksa Sİ2lİ giıcendirdtm mi? 
Afife ·başını kaldırdı, tatlı bir 

yüz işnıizazı ile: 
- Hayır dedi, gücendirmediniz ... 

Fakat öyle şeyler vardır .ki, sorul
maz, ke~ilir .. ,. 

Şefiğin yüzü ı;ildü: 
- Öyleyse balıanıza açıla bili • 
. ' nm. 
Afife gülümsedi: 

Billur köşk 
- Yok, bu kada:r acele değiL.. 

fazla tellş ediyorsunın. 
Afifenin gözleri önüne Cemal 

,tekil ... Şefik ile onun böyle lroıı111-

tu.Jı.larını haber alınca üvey babası 
kızacak, küplere binecekti. tekrar 
tıaşmı önüne eğerek devam etti: 

- Bırakınız da düşüneyim- ben 
annemle konuşurum .. bizim biri -
birimizden gizli hiç bir şeyimiz 

yoktur. Bu geoe ona konuştukları
mızı anlatının ve size söylerim .. O 
zamana kadar siz sabrediniz. 

- Peki, anneniz razı olursa llİJı 
de razı olacalı: mısınız ? 

Afiie Jruiaklaruıa kadar kızardı: 
- Razı oJacalıml diye mırı.ldım.. 

eh. 
- Sana mbmettanm Afife.. -

ni ~ Çıok --'1ıdumL 
Afifenlıı iki eliDi tuttıu, Afife çl -

HALK-· 

Marko Paşa 
Dikkat ediyor nnuuınm;T. İhtl • 

lirla mücadele için teş•lrktil et. 
~ fiatları kontrol etmek vul • 
f..ıat llzerlne alınış bullUlall fiat 
murakabe .k.omisyoou, mizah gıa. 

utelerlııe ve ı:ündelik. ceridelerla 
alıalı muharrirlerine bir om 
ıaevnı oldu. 

Mizah pı:eteleri daha lifti .ci • 
derek ~türler tlabi 7apqvr • 

Günün meselesi: 

lşyeri ve evlerde 
yeni sıhhi teşkilat 
Hava taarruzlarından korun
ma için tertibat tamamlanıyor 

lar. Ge~n hafta şehrimzide yapılan ı itfaiye gelinciye kadar illı: miida-
Hii.dise Jıedir?. büyük hava taarru:aı denemesin.. haleyi yapacak birer ekip de teşkil 
Ah!. Bii.diseyi bir, lıibek. Bilsek de her semtte tellikler .icra edm edilee<!ktir. Viliyet aef<!rberlik Di-

ki ihtikh var mıdır, yok muclm, hakemlerin raporları peydeıP8J' diirliijü alAkadar ~bu ha. 
fiat mıınkabe konıisJOll1l kili ıle.. t.etkik ol~aktadır'. -ıa tebligat Yapmıfı iaı1ıedm 
recede eııerj.ik midir, deifl miılir; Bu tecrubede itfaiye ft aıhlıat tedbirlerin bir ut eYftl aJ•rrnuı -
Hüsnüniyeti var ela vakti mi yok.. işleri müdürlükleri bazı hUSUI - 81111 bi.ldirm!flir. 
tur?. Büsnöuiyeti de var, valı:ti de !arca tenkit ~erdir. Teail- Bu teşk:ilit evlerde ılacalı: 
var. Fa.kat bu işleri halliçin ihtL bede muvaffakiyet randımanı yüz. yap 

k Y h he · .. _ d 70 d' D'' taraftan b··~ yalnız her evde ayrı ayrı aıhhi tet-
oası yo tur. a ut rşeyı var...., e ır. .ger u1 - '-'"t _,_. ı · lrurulamı 

h t • '-··-··-' ......... ve yangın .... ıp erı • lilzumu kadar salii.hiyeti yoktur. an. apar ıman, resmı ve .. ,...,...,. . . . 
Ah, bunları bir bilsek... Mesele daire ve sirketlerde ayn ayn itfa- yacağından bırkaç ev sa~nlen ~-

kalmıyacak. O zaman, fiat mura.. iye ekipleri ve sıhhi ~kili.tlar )eşerek aralarında bu şekilde Sip-
kabe komisyonu hakkındaki bük.. kurulması icap ederken bunların ler kuracaklardır. ilkbaharda yıı.. 
mümüzü derhal vereceğiz. h~nüz yapılmadığı görülmüştür. ptlacak büyük pasi1 ve akti1 dene-

Bugünkü hal ve menurasile, Bu gibi yerlerde, yaralılara ilk mede bilhassa bu hUSW1lara ehem-
ftat murakabe komisyonu hiç, ite<lııvilerini yapmak üzere iea- miyet verilecektir. Seferberlik m6-
amma lılc mi hiç bir fayda temi:a ibed<>n ruhh'i t<>.f)<:ilat lruru.lacalıı dürlüğü denemeden evvel mınta-
etmıyen, ·piyasada nazım ve mil.. ve birer hastabakıcı da temin edil. .ka mıntaka dolaşarak bu teşkilAt -
essir olmıy .. garip bir teplddiL miş olacaktır. Yangın vak'alarınde lan kontrol edecektir. 

dür. 
Uerltea, yiBe lıi!ditlııi okm""k 

tadır. FUıt murakabe komisy--. 
anki, bir aeYİ Marko r....,ıtır . 
Yahut da, .,,,.ı.:t evbf naanıtiııia 
evrak mahzeııidir. 

Fiat murakabe komiııyo•u ,ı.... 
~ye kadar IHI yapmııtır, ..., Y•llL 
ealdır, ne yapmak istiyor?. 
Bütüıı bunJan bilen yoktm:. 
Bu komisyonu ya, lii.ğvetmek, 

yahnt da, bir Jllizah mevzuu .ı . 
malı::taıı kartumak lii.umdır. 

RESAT FEYZi 

tki ııporcu müebbeden futbol 
oynamıyacak 

Ankar.ıda toplanan beden ter -
biyt·si merkez isli;are lı<?yehne, 

ceza talirnalnamesinin 46 ıncı mad
desı hiikümleri dahilinde iki de 
ceza evrakı levdi edilmi~tir. Bun.. 
Janr. bırisi İstanbul ve diğeri dıe 
İzınir bölgelerinden gelmiş olııp 
her iki suçlunun da mi.'ebbet u -
mum! hak mahnımlyeliıe cezalan
dırılma lan hakkındadır. 

Alakadarlar tarafından bu bu • 
susta ıstişare heyetine izahat veril
miş ve ndicedc Ortaköy Gençlik 
kulübündPn Hüseyin Tasus, saha
da sporculu.~a yakı<mıyan halinden 
ve İzmir Ateş kulübünden Mah • 
mut Mermercioğlu da sahada yan 
habmine tecavüzünden dolayı 
miıE'bbet umumi hak mahrumiyeti 
cezasına çarptırılmı !ardır. 

'Sigara satışında da 
~htikar olar mu? 

Sirkecide Nôbethane caddesin • 
de ı ü lü ııcü M usta!a ~- andıran Es
kiı;chir otelinde misafir ömer 0..
mirdye 15,50 kuruşluk bir paket 
,kalın tiryaki sigarasını 15 kuruş 
30 paraya satmı,. hakkında taki • 
bata başluron,."1tır. 

Bir beyaz peynir muh
tekiri' yakalandı 
Aksaray karakolu karşısında 

413 numaralı dükkanda tatlıcılık 
yapan Cemal, Ayşe Tunçer isminde 
l ·r müşt.erısine beyaz peyniri 55 

kuru~ yerme 60 kuruştan satmış, l 
yakalanarak hakkında takibata 
başlanmısl.Jr. 

çeklerı yere ataı ak Şefik in ellerini 
stktı.. Tomurcuklanmağa başlıyan 
dallar, yeşillenmiş yapraklar altın. 
da iki genç. sıkı sıkı sı'<ısarak nı -
şanlandılar. 

Bir müddet, heyecan içinde, 
kalpleri çarparak durdular. 

Neden sonra Afüe ellerini Şe
fiğin ellerinden çekti ve müstehzi, 
tatlı bir gülüms<'yişle: 

- Nişanlılık hududunu aşınıya
lım d· di; ben artık gideyim, sakın 
arkamdan gelmeyiniz. 

Afife hızlı hızlı yürüdü, fakat 
gözden 1ı:aybolacağı zaman arka
sına döndü. Şefik, bıraktığı yerde 
duruyordu. Bir parmağını dudak. 
!arına götürüp seslendi: 

- Allaha ısmarladık! 
Parmağile yaptığı işaret hem 

mahcup bir öpücüğe, hem de <SUS!• 
işaretine pek benziyordu. 

Aafife soluk soluğa eve girdiği 
zaman, hem yorgunluktan, h~ de 
helecanından kıpkırmızı idi. Ilkba.. 
bar ile yeni doğan aşkın sarhoşlu
ğu gözlerini parlatmıştı. 
Kızın bu hali annesinin gözün

den kaçmadı. Liman evde yainı1.ldı.. 

Llmaa Betsi li• sa
b illl Anllara•da• 
şellrlmlR -dindi 
Dahilil ve harieil vapur sefer -

leri için verilecek yeni kararlar ft 
~ navlun tarifelerinin hazırlan
ması hakkında Ankarada toplaruııı. 
lııomisyona iştirak eden İstanbul 
rmntaka liman reisi Refik A »anttır 
bu sabah eşhriınize dönmüştü. , 

Denizeiliği:miz hakkında verilen 
muhtelif kararlar hakkında hazır. 
!anan nrojeler Vekiller Heyetine 
verilmiştir. 

lıtanb111 tı6ylerlnde 
ull••acddı il 11 • • · 

ıarı açılıyor 
Vlliyet köycülülı: bürosu, vilt • 

yetimize bağlı bütün köylerde dı>
kumacılı.k lı:urslan açacaktır. Bu
nun için bir program hazırlan -
ınaktadır. Bu eurslarda mütehassıs 
ustalar tarafından köylüye doku
macılık öğretilecek ve bütün köy
lülere el tezgahları tevzi -edile • 
oektir. Şehir meclisi bütçe encü
meninde bulunan vilayet bütçeııi
ne bu iş için tahsisat konulacaktır. 

r . . ) 
~~\ ADLJYEVePOLJS J~~ 

es 

Gece vakti kurşun hırsızlığı yapan 
kahveci tevkif edildi 

Bir kahvede laJı••llll lıllıtıarDe kmnar 
oynayan iki kl'1 de bapıe mabküm edildi 

Tahtakalede Balkapanı hanında, j sediyordurn. Yukarı katta ~k ·kur. 
han altında kahvecilik eden 58 ya- şun vardı. Onları bir hırsızın çal
pndaki Hasan kurşun hırsızlığı mak istiyeceğini düşündüm. Yuk.a

suçile adliyeye verilmi~ir. İddiaya ' nya çıkınca da şüphemin dof:ru • 
göre evvelki gece kimsenin bulun- luğunu anladım. Kurşunlar sökül
manıasından istifade ederek hanın müş ve bir araya toplaıunıştı. O 
en üst katına çıkmış ve orada bu- kadar aradığım halde bir türlü lıır
lunan kurşun levhaları ve kurşun sızı bulamadım. Nereden kaÇUUf
boruları eökmeğe başlamıştır. Top- sa kaçmıştı. Bu sırada be-kçi ve po
ladığı kurşunları QUvallara doldu. !isler geldiler. Hırsız diye beni y .. 
rarak birkaç yüz kilo kurşunu da kaladılar. 
götürmeğe huır bir vaziyete ge- Suçlunun bu inkanna rağm<!n 
tirmiı,1ir. f'lhiUer ve delıiil tamamile onun 

Fakat kurşun levhaları söker - aleyhine idi ve suçunu isbat edi -
lten fazla gürültü etmiı 9lacak: ki yordu. Bu sübut lı:arşısında mab -
handa bulunanlar bekçiye ve po. .keme riyaseti kahveci Hüseyinin 
lise haber vermişler, kahveci Ha- bir ay oo gün hapsine karar ver -
san suç üstü yakalanmıştır. miştir. 

Müddeiumumilikçe Sultanahmet KAHVEDE KUMAR 
«>irinci sulh ceza mahkemesine ve- Fatihde Mwıa adında tılrisiııin 

rilen bu cürmü meşhut suçlusu .kahvesine iskambil lı:ıiğıtlarile lru-
sorulan suallere şu C<!Vırbı vermiş.. mar oynarken yakalanan Süleyman 
tir: ve Cavit adında iki itişi dün birinci 

- Efendim bu hırsızlığı yapan su Ih ceza mahkemesinde ikişer gün 
' ben değilim. Yukarıda bir takını hapis cezasına mahkıim edilmif -

gürültüler duydum ve yavaş ya- !erdir. 
vaş yukarıya çıktım. Çünkü bir Ortada bulunan 425 kuruş müaa-
hıro•-lılc ~ısında kalaca,ğunı his- dere olunmuştur. 

Afifeyi görür görmez: 
- Gözlerin parlıyor, yanakları.n 

kızarmış dedi, gezip dolaşmak sa
na yarıyor, çok güzelleştin! 

Afife luınepeye, annesinin ya -
nına oturdu. büzüldü, sokuldu: 

- Anneciğim dedi, ba.şınıa ge. 
leni bil.sen.. 

Leman gülümsedi: 
- Korkarım masallardaki peri 

padişahının oğluna rastladin ... Se
ni kaçırmak istedi?. 

- Hayır anne, masal değil, kar. 
şıma biri çıktı ve beni sevdiğiııi 
söyledi ... 

Leman irkildi, doğruldu ve te-
liışla sordu: 

- Kiın ,bu küstah! ... 
- Zeki Beyin oğlu Şefik. 
Afife bunu söyledikten soora bi

raz daha annesine sokuldu ve her 
şeyi olduğu gibi anlattı. 

Leman homurdanıdı: 
- Avıp şey!.. 
- Ben de bunu beş görmedim 

anne, fakat bir kere söylemeğe 
başlamıştı, suaturamadnn. 

Ve birdenbire kulaklarına b • 
dar kızardı: 

- Amma o kadar samimi idi ki.. 
Ben de Q<>k heyecanlanmıştıml

- Onu susturamadın, o da bun
.dan cesaret buldu. 

- Evd anne, hemen ev<? gidip 
anasile babasına söylemeğe .kal • 
kıştı. Buna mani oldum. Evveli 
seninle gör~eğimi ve senin rı
zanı almadı.kça, bu meselenin ııra
mııxia kalmasını rica ettim . 

- Çocuk ... Çok ~uksun Afife •. 
- Darılma anne ... Benim yerim.. 

de sen de olsaydın, başka bir şey 
yapamazdın. Nasıl heyecanJandıtı, 

nasıl heyecandan titreyen tatlı bir 
sesle: csizi seviyorum, sizi ilk gör-
düğüm gün sevdim! . .> diyiı;ini duy
~ olsaydın ... sen de heyecan • 
!anır ve onu susturamaı:dın. Ben 
yapamadım ... Elimden gelmedi ..• 

- Demek sen de onu seviyor • 
sun? 

- Bilmem ..• Belli ... İtiraf ede
ylın mi anne.. Darılmazsın ya. •• 
Benimle meşgul olduğunu sezdi • 
ğım gün kendimi mes'ut hissettim. 
Hayat bana daha güzel göründll. 
Onu düşünmek, onunla !ronuşıılllk, 
!ıir şeyi beğendiğim zaman ona 

OskDdar 
cezaevi 

Portatif karyola. do
kuma ve terzilik atel

yeleri açıldı 
Üeküdar ceza evind<! mah.kfun.. 

ların r.alışması için yeni atölyeler 
açılınıştır. Bunlar, portaüt karyo
la, dokuma, terlik ve terzilik, ayUr. 
kabı atölyeleridir. Mahkümlar ;.... 
ödatlarına göre bu atölyelett ar 
nhnaktadırlar. Mahk(im).arm ça.. 
hştırılınam, atölyelerde İf güç .. 
bibi edilmeleri suretile bel" m.....
kuf ""' mahkfhn peyderpey atalet. 
tıeıı i<urtanlmış olacaktır. 

Üsküdar ceza evinde bu faydalı 
ııistemi kuran müdür Bay Keınel 
İstanbul <:eza evine tayin edillııce 
burada da atölyeler açılmasına gi
rişmiştir. Yakında yeniden milte
addit atölyeler açılacaktır. 

nmek 10 para arttı 
Bugünden itibaren elemek on pa.. 

ra zamla 14,5 kuruşa satılacaktır. 
Diğer taraftan Toprak mahs::I -

leri ofisinin eskisi gibi dej!irmeu -
!ere verdiği buğdaylann fiatında 
fire ve sair zayiat karşılığı olarak 
yüzde bir tenzilat yapması için Ti
caret V ekiıletine yapılan müracaa

te cevap beklenmektedir. Eğer hü.. 
kiimet yüzde biri iade edenıe 5-
mek tekrar ucuzlatılacaktır. 

Mahalle mümessillc· 
rinin vaziyeti 

Şehrimizdeki mahalle mfımes • 
sillerinin muvazı.af olmayıp ekse.. 
risinin hariçte başka işlerle mq.. 
gu1 olmaları dolayısile kendile • 

rinden liıyı.k.ile .iı;tifade edileme • 
diği belediyece Dahiliye Vekale -
tine bildrilmiştir. Dahiliye Veka.. 
!eti •mahalle ınüme"5illeri. mete. 

lesini esaslı bir şekilde hal içiıı tet. 
lrikler yapmaktadır. Diğer taraf. 
tan ikramiyelerin mahalle mü • 
messillerine değil yalnıı muhtar
lara verile-bileceği de anlaşilmıf -
tır. 

Y eşilaycılann 
toplanhlan 

Yeşilay Gençlik şubesi mem -
ııupları dün Eminönü Halkevinde 

güzel bir miisarnere vermişlerdir. 
Yüzlerce güzide davetlinin ha. 

ı:zr bulw1d uğu bu tıoplantıda evve. 
lii reis profesör Dr. Fahrettin Ke.. 

rim Gökay bir nutuk &Öy lem.iş ve: 
•- Y cşilay gaye için yapılan 

teşebbüslerden ibarettir. Tezimizi 
)~alıuz cemiyetin sınırları içinde 
değ!!, hariçte de göstereceğiz. E. 
sasen gayemiz cemiyete dinç ve 

sağlam kafalı elemanlar yetiştir • 
mek ve gençliği her türlü zehir. 
!erden uzaklaştırmaklrr. Bu da.. 
va 'bir memleket davasıdır. Azala. 
nmı.z Cemiyete yard>m etmeyi va. 
zife bilip çalµcaklardır• demiştir. 

Bunu müteakip cemiyete yeni 
yazılan azaların and içme mera. 

simi y apılınış ve Eınınönü Halk • 
evi temsil kolu tarafından veri • 
len temsil seyredilerek ~trya 
nihayet verilrniştir. 
Diğer taraftan cemiyet çalış • 

malannı harice de teşmil ederek 
aylık toplantılar ve muhtelif m4.. 
Wekkirleri etrafına toplayıp söız 
ve münakaşa sistemi mçmayı ka • 
rar laştırmıştır. 

anlatmak en büyük zevkim oldu.. 
Onun da, her aklından geçeni bana 
söylemesi koltuklarımı kabartı -
yordu. Bu sabah da, yalnız başıma 
ormanda do~ır, yamaçları tırma
nırken içimden Şefik yanımda olaa 
diyordum; bunu düşünürken kar
şıma çıktı, yanıma g<?ldi... Şaşmak
tan ziyade sevindim, Q<>lt sevindim.
Bu sevinçle onu dinledim ve diıt
ledikçe sevincim arttı. 

Leman kızını dinlerken için için 
ürperiyordu. Bu saf,, tecrübeııla 

gen çkızın hisleri, Cemal ile ilk ta. 
nıştığı sıralardaki kendi hiuiyeta
ne kadar benzyiordu! .. 

Ayni zamanda da kadının yüre

ği sı.kılıyordu. Korktuilu herşey 
tasavvur edemediği şekillere bil • 
rünüp başına geliyordu. işte bu va

ziyet içinden çıkılınıyacak kada 
karışık., hem de ;kıorlru lu bir va -
ziyetti. Canı kadar sevdiği kızının 
saadetini görerek içi titrerken, 1::ııa 
taze yüreği inkisarı hayale uğrat. 
maktan çekinerek de ürperiyor, 
kalbinin kanayacını hisediyNdu. 

~~-) 

Babeşlıtan gene 
sahnede 

Yazan: Ahmet Şükrü ESMER 
Ras Talari, Habeş istiklilli. Kral 

lar kralı, l\lakalle, Adova, Gon • 
dar, Mmolini, Eden. Gazete sü. 
tnnlarında bu isimleri gören oku. 
yucularuı hamalarında beş seu• 
eTnllti hidiseler canlanacaktır. 

Birkaç gWı evvel gazeteler, Ha 
lı"f imparatoru Kas Tafarinin tc!ı. 
rar Hebef lopraiına ayak bıı.st.ığıJf 
7uılılar. 

Gazete ıılltu,nlarında cörünme. 
p bqhymt bu birkaç ntır yatt 
enlat17or ki, Habeş meselesi, 
memleketi İtalyeııın işgali altına 
almasile kapanmamıştır. ilah 
meselesi hakikatte yalnı~ lfabe • 
fistanın isti.klii.li nıese!esi!o alf ';a. 

dar bir dava değildir. Avrupayı 
harbe stirükliyen bir tecavüz pOo 
litikıısuııır başlangıcıdır. Habet 
meselesi muvaffak olan teca\•iiS 
politikasının sembolüdür. Bun~ 
içindir ki meselenip tekr.ır .,~ey • 
elana a-:C:nıasuıde Habq m"-"!le • 
sinden daluı şümullü ve daha nıao 
nah bir dava -memek elddl 
celmlyor. 

Habef meselesi çıkmazdan eY • 

vel, harpteuberi sürüp gelen -
aaffer Versaycı.lar tesanüdü de • 
vam etmekte idi. Almanyaıun Vfll> 
ııay sistemini yı.kmıık içiu piştiJI 
tefebbüse luırfl İngiltere, Fra..., 
ve İtalya, Stresada tcplanmışlal 
ve bu tesanüdü bir defa daha Ulo 
yit etmqlerdi. Stresa, Versaycıı.ı' 
cephesinin sonuncu lezahürüdur. 
Bundan sonra çıkan llabeş m.,,.. 
lesi bu cepheyi altüst etti. İtal,-ı 
ötedeuberi Versaydan az hisse alo 
dığını iddia edip durnyonlu. 'fi 

Streaada da olduğu gibi, AJm_. 
yaya karşı İngiltere ve l'ransa ili 
birlikte ) ürümesine karşı mjjjıjo 
fat!anmak istiyordu. Uzun uıınall' 
danberi hazırlanan İtalya. uih., 
yet, Habcşistaııa göz k<ıyJu. '/I 
ValHI kuyuları ctrafu da bir ihıJ, 
lif çıkararak Habeşistan iizerind• 
ki emellerini açığa vurdu. in,ıl
terenin Almanyaya doğru y:ık!lt 
nıak niyetinde olduğundan, ~ 
halde AJmanyaya karşı müsa._. 
balı bir politika takip etmesin~ 
"ll1li~e eden Fransa. ltalya ile ıt'J 
senesi ikincikinununda ani•' 
MHDlini ile Leva! arasında yaf/" 
pılau göriişme netie.,.inde varıJ.1111' 
bu aıılaşma ile Afrika kıt'ası ili" 
rindeki Fransız • llnlyan menf" 
atl"ri telif ediliyor ve gizli ola,.
da Fransa ltalyaya Habeşistoııd' 
hareket serbestisi veriyordu. 8"" 
dan 5'1nra İtalyanın Habeşistan .. 
ıı:erindeki tecevüz emelleri büaıı'
tüu açığa vuruldu. ingıltere. k~ 
di muvafakati alınmadan Lll"' 
Fransasınıu İtalya ile anlaşm..sı" 
gücendi ve bu pazarlıkla ita11' 
tarafından Habeşisland.a temin " 
dilen menfaallcrdeıı ishfadeleril" 
mii.ni olmıık. suretile, italyaJI ' 
Fraıısız anlıışmasıru &uya diifiİ'' 
meğe çalıştL İngiitcreuiu bu ,; 
selede tak.ip ettiği politika, uıJ' 
1904 senesinde İngiliz _ 1''ranoa " 
taııtıua mesnet olan Faa meseı-' 
sinde Almanya taralınclan taJıİI 
edileıı politikaya beıızi:rordu. ıJI. 
ııız Alman:ra vazl:reti i,yi idare" 
demedi&i ve şartlar da keudi5il' 
7ardım etmedi&i için o zupeu, ~ 
ıPlizlerle Frıuısı•lar uııaııı.ı.Iıi ti 
sanüt bo&ulacatı yerde dahıı ti' 
yade kuvvetlenmişti. inciJN" 
Babet mesele.ini Millet ecıni!" 
tine götürdü. Fransa, bir ~ 
Musoliıı.iye verilen söz diğer il' 
raftan da Milletler Cenıi:retill', 
karşı ciri§titi taahhütler arasJll 
hangisiJıe sadık. kaluağıru ~ 
dı. İki tarafı da idare etmeğe ~ 
lıştı. Zecri tedbirlerin tatbilı ~ 
muvafakat etmekle beraber, 
•-.A.•-ı ~- .• , ..,...,... or arasm ... en milessırt J 
lıuı petrol üzerine ambargo koli 
••m• razı olmad.L N etieecle 
tanılı da memııu.n edemedi. 
idi İtalya, kendisini AlmanY 
kolları araama attı. J\lilletler 
miyeti de Fransanm sabotajı 
pwııla zııyıfladı. Babefiııtaııı 1 
yanın elinden kurtarmak mııı
küıı o!ın~dı. 
Habeş meselesinin böyle bit 

tice vermesi ,beynelmilel JD 

sebetlerin tarihinde bir tlöll 
noktasmı teşkil etti. Bundan 
ra artık Strese rephesi bahis 
zuu değildir. İtalyan • AiJD&ll 
sanüdü gittikçe kuvvetleııJll 
dir ve mihverin kurulmasJ911 
ru adım atılmıştır. Mihverin 

ı 
nüdii karşısında bir kombi.ıı 
yoktur. f'.erçi 1936 11kbahar 
.... l'nıaacla radikal sosyal" 

t 

., 
! 



Franaalarm Taloa'a ile 
smırta'DJD ...... 420 mil-

. r..ı. deiiJ. Fakat d. 

1 -( MAHKEMELERDE: 
KentroılD zı••ıyetı '' Meter yılanı koynum

: Ali ıcemaı su'HMAI' 
r..._ Avnapa lofuuı ....... 

olınakla beralıer cleinf"I 
leri loir• suretle ~ 

<>lan üllr.eleri kay lıetJlle
çahpyor. İm,.nıtorluk ılri!es 
ı.e,.eti •- nr. Avrupa 

....... ki PnMUlla lıarııtea 
el ve laarH pnikten -a iMi 

twıutaa lıekJeıliii ~ 
Varıiı. Çtinki lıla heyeti --
4vrnpıulald Frall5a içİA pek 

fl ._balar temin edelt~ 
~ harp 1-tka bir hale pcli. 
!ıııa.. Anıqıada maililp olcl .. 
ı...ı. beraber maihip ~ 
hnlilıı plip taraf ..-dalıi 
~Jet u fllyaaJ dikkat cleli)dir. 
frııPIKla sil&luaı teslinı etmekle 

lıer Fra-111 dellisapn yer. 
1"rikmit bneti varU', )Mlı. 

1ıw ..... plilthl .. sarın .. 
Frama111 1ıaşka bir oıı-

et YeNirmelı;tedir: ~ 
lilıi t.ir ft&İyet ~ 
puarhk ecler .~ 
tarafı uı.. hesaba 111p& 

f-.ıkta.ilır .• Likia zahiri ı;rtlllek 
.. 1..W- yapıbıa veb1i 
tarafıa &izli " •fikir ı +w. 
-.,.ıı... Çlbnealdır. Fraa
.&ı=a 178 me·-lıall ela 11yı.. 

fllllılanıa rru-lııa ·- ;.d karp tarafa, yui Akdi k 

.. aalıiliDe asker ~ 
. lıııcüalertle .- ..... 

Şimtl!ki bliyük harPte.: 
f'41ıliai"ıı o;r.ı7acajı •iihla 
"-ıbr. Fili;yat saJı.-cla )leler 

eğiııi beklemek!• lıenber 
P..>larıuı Twıustaki Biıı«lll 1L 
f'llMlan istifade -etmeii ehe-L 

•lişiiıı4llklııriae dair bir ~Y· 
1"<11ııaller Usi stirfilııaekteılir· 
..._._ Ak._Ddeki m.,.tlwr 

liaıanma, denia ii9lıilna -
kup kemfu ol .. Biıa ıa 
nlaıa Pn.-Jana ıleil1• 

f"-iaı.. a .... tliid •· 
de nri1ea _ _..,,. 

y.n..ie ......... ..,_ 

dır.~ . 
Dizi yür&j«ek p§i MDID 

çar-eai daha lıaJımamadı. 

15'12 .. JljserCa 'ftrlı; ·---..... , ·.n~--
_...tır J)aha - OD ;re4tae( L 
.,. İte bara9I Afrikaıııa eesm, 

lı. bir __. .... Fsii yıl. 
cevval, ıç lıÜ L'- -

1ı;_.Janııa ta - • - ,.._ lı;es olııuqtm. O.U-_. 
ile .,,.ele eksik oı..amııtır. Malı. 

lif zamanJarda Fraalldlana ..,.... 
te taarruz ettikleri göriilmüı • 
1W7a bi .... tilr Tuııus lteyliii ıııhayet r .. ~n 

• f'raııSllllın himayesi altıııa 
plip B" ta 

...... zamaııdanberi ise ıser 
alııı..... . 1 
f'rallSdlarm eliııde bu unu~~· 

Fransızlar Tunusu ~al ıçıa yol. 
la'1klan kıınetleri 1881 aıayJll. 

.. L .. •• Biııerta•• çıkanınt • 
nıauapnu , 
Jar4ı. 0 ıüa ltqilıı altıııış sene. 
deıılteri Taaus lteyl Bi..Wa 

lana elinde bulnauyor 
Frallllls 

r ·.ıncllkl İtalya eski R-Omalılanıo 
;-· •-'"-• elde e<lerek Ak. 

nıJnlltDI ---- • ~· 4-isf keniİ pHl lıaliae &etır11ı. 
_,. )-"'"'' samaalar Tunus Ü. 

....... -Y "'"'"'' ·ı ... :;i.ü de ;4ılialannı ı en sur • 
.. " eski Jtoııı.alılann Kartaea. 

91af ettiii pbi yeai R-Omalı. 
yı-110. . 

d TuaDSG almalan lııum 
ı:..;.ı tekrar e<lip d~~t~ 
& TaalU Qserindeki idG. 
italyaaıa - .. _... ülus araaın. 

yalan •-ı n 
a)arı -·"'ııiu"dan va 
b ttalyaııJanll ~ 
~n ileri plaıiyonlu. Her • 
Juıntri bir ltalıa•• ile ~unu~ 1er. 

1 
italy• için büyük hır emel 

q-ı. Sö" lemeie hacet yek ki 
.... utlu. 1 
BlsertaY• .. 1tip ohnak <la Akde. 

. de• kıırvvedi 4cıa1nmaya ma. 
.... .ıınak uv.-ınb bulunan ftnl. 
ıı:uıar iP., lıa§lıca hedefi tt".'lkll 
Y ertlu. Fakat İtalyanlar ne Tu. 
ediy le Bizertayı alabilmiş • 
nusu, •• ıı&lln bilakis Afrika•• biç 
Jer4ir. !.ı·lı;leri bir lıal i:e brJI. 
ı.ekleın ı'.aı,ın ınllttelik İtalyau 
taştılar. Jıda-ile ve harbi ken~I 
~...ı:::erl gibi çabuk bitirmek ı!!!-
111ted eeslle ,tjrlkaya da geçerek do. 
..... • Alınanlar tasavvur etmi~ 
~1 

Bu ın....so etrafında bir 
alab~I ~ı. yiiriltfilmcktedir. Fn. 
Jyıw)ı ta ... -- • 1 k• O , ~ ıleniz ne 0 aea . nu 
pt _ _.. _.,ia r2resi daha 
ytriiy.....,.. ..... -- ... 
~· 

.• CalıılUtlwaile8iııefU 
TH, Pwtaait ile ı,ıa. 

ile .. MI aail ....... ._.. 
'l'aıon ile m ,....... .. .. 

NE YEMEK== 
.:!..~~ -:::::::YAPAYI1? 
illl .....Nr. Vııktile AraP. 

Ntıkil OQMfalaruan, yoll
tla tlrıırıı..ı-, ııirutı ;yapma • 
tlan nuını- bir plı.iltle H7-
riiul11r ctmui bir leolı.aUitle
lilı. tleiil, m«leni 6ir ıelrriıa 
taii lıtıli olmtılr lisınulır. 1.
tanlnıltla ba rncımtıTG.Yı ııöre
meuinü: •• Hiç yoktan aebep
'- yü~üntl en tramvayların, 
otomobillerin arka arkaya n
ralandıiını, yolcaltıTın bek • 
lefliğini, ainirlendiiini 1rö
rüraiiniis. Bir adam, iki adam, 
yülerce iıuanın ftıhri hürri
yetini, hakkını avucuna al • 
mııtır. Vakit mefhum• n• 
Jir? lı netlir? Brmlar meçhul 
ıeylertlir. 

Gefen gün Valratlar tram
oayltıTında rastladığım bir 
hıidiN,Yİ anlataymı: 

Araba bir ütaayonda dar· 
tlu. Bir Bayan inece!ıli. Bilet· 
ci aür'atle yanına yakltıflı: 

- Daha eovelki ütasyon
tla inmenü: lazımdı, dedi, bu
raya katlar geltlini~. Kıt'a 
farkı var. Bir yeni bilet ala
eakauııs. 

Bayan itirm: etti. Kasdi ol· 
maJığını söyle.eli. Fa at, yeni 
bir bilet de alamıyacağını, 
çünkü, yanında la::.la parası 
bulunmaJı;ını ifaJe elti. Bi
let1..i İlrar edıyor. MıJ.nakll§ll 
berdevam, araba tabii yürii· 
mıyor . 

iki ıaitlli bir kontrol geldi. 
O da münalı~ycı karıttı. Bo
yuna çene çaııyorlar. Fal:at, 
bir netice çıkmıyacak, çünkü, 
Bayan itala parası olmdığını 
aöylii) or. 

Nihayet bir yolcu tlayana
rnaJı: 

- Yahu, vapura yetitece
iiz, dedi. Araba yiirüııün, Sü: 
münaka,anı:za devam eJin .. 

Kontrolün cevabı ıu oldu: 
- Bek1emeğe mecbıırı;u

nuz. Bazan icap eder, iki sa
at, üç saat araba bağlanır. 

Bu ~ihnİ):!tİ tııyan t1e böy
le küçük bir hıidi:ıe lıarııaın
Ja, derhal bir lıtıTtıT veTip a
rabayı yürütemiyen aJamtlan 
kontrol yapılır mı? 

BORllAN CEVAT 

6teden, erl~en ... eıı..ıe ııı.n ı.unıy• .._. Ga}etalı büftek 
~ .... net ... 

dil. '---•ile bi.. * Yer yUzu bu~un inslln.l.ar:.t mütcaa-
de ı leda ltucila oWui" • A1tt . "" """u ' vlyen talts m edı , adam baiU>ll OD 

... lıer ılninla ı.-rı ole ~·bir yunıurta, mayda • beklarl.ık toprak Jiışer. 
l lb ı ....... a raz ,_ıeta. biDef 50 gram tereyağ, + Gö>z1e 1000 ;rılaız goründuğü hııl· 

.-, tus. t~tes, btr çori>a ka. de, kuvveW bir ıeı .. kopla ı00,000,000 • a.-. ilal;yaal =c ._ 1mrlll' tilo pa ......... frenk llhnaaı. yıldız görünmckt.-dir. 

~
., ...... ,_ lla ,\lrlb•• P.- ... yarım 1<U" 
_...... - )'"5• 1 · ;,v:..... clö» + Ylizd• on iki kltinın Mi eli ..ı 
elied H •' aı_..; I ·= rr (kclfile en ... ~ 6 • 
--· - -• -·- yapıı.: bir yumurtaya Jr.olWldan uzunmuı;. 

~WW.l 1 •B" r1r eli, çalk•l•ıVlllf . döğülmüş + Aruuımda kadınlarla erl<eltlerin 
J liicri 19'adl wU .&rap. 111 da gayet iıtee kıyafetleri bırbinne beuzer. 
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da besliyormuşum!,, -İpek gibi, oya gibi genç kızın hali 
sızlatıyordu ••• • 

ınsanın 
• • • 
ıçını 

İpek gib~ oya gibi, çiçek ıPbi 
zarif, güzel. genç, sevimli, narin bir 
kızdı .. İnsan bakmağa kıyamazdı. 
Gözleri ~ a~lı, göz kapakları kı.za.r
m~tı .. Rak eder gibi tatlı, ahenkli • 
bir yürüyüşü vardı. Bu yürüyüşü 
ve bu halile, silahlı bir jandarma
nın önünde hiç yakışmıyordu .. Fa. 
.kat, ne yapalım ki, maalesef mev
ku f .u. Elleri ceplerinde, başı önün
de, hiç etrafına bakmadan yürü • 
yordu. Şu manzara, insanın içini 
sızlı.tma a, yüreğıni parçalamağa 
ye'er de artardı bile ... 

$a"r · aydar Cemilin şu beytini 
ha ·r adım: 

•Ne kı: b1t! Kız degi1 a kın ha· 
yata en İne<'• 

'"meler le güze!!ıktcn oyma 
heykeldtr.-• 

Şair, sanki bu beyti vnun için 
eöylemi<IL 

Asliye mahkemesinin kapısının 
yanındakı kan<?pcnin bir ucuna o
turdu .. Gözlrrini yere u kti .• Ha. 
rekcı~·z, bekliyor. 
Mühşir seslendi: 
- Ş· l:a. Gel bakalım:. 
O. yine etr f na bak nma 311, 

m~rke!Tl<' !onuna gırdi .. Başı ö· 
nün e. g"zlerı y rdc. a aı-ta durdu. 

Davacısı, yak·şıklı, u>un boylu. 
gen · tiıvnna bir delik n!ı ... 

l\«a n n. başını cevırio davacıya 
bakamıyor. S <i utanıvor ... Da • \ 
vacı d , suratı asık duruyor .. O da 
döniıp bakmıyor. / 

Tıcaretle u~raştığını söyliy n da. 
vac' Ne · .t, içinı çekerek şunları 
anlatıyor: 

- Mcner yılanı koynumda bes
liyorır.u~u.ın da, fark nda degil • 
mi :nı .. Bu kızla dört ay kadar ev. 
ve! tanıştık. arkadaş olduk. Evıme 
de g 'ip" 'ivordu. Oturup konu· 
şuyor, dert!~ iyor, yıyin ıc .yor, 
g<'z'p !ot"\ ur· uk. Ben zevk ehli, 
znkıne dü \dn bir adaMımdır. 
Fa ·at, bi.r preıı~ipim var: İ saa· 
tind l . saa nde e ence .. 

Bir ~b h, dukkiına gitmek hn 
ı:i.' indim, hazırlandım.. Kalıval:ı r 
(,'CJ'yordum. B n bekarım .. Evimde, 
bmden ba ka kimse yoktur .. Hiz. 
met-ı bilP almadım. Fa' • ev:me ı 
gd'p baksanız. bir ev kadını var 
sanır ınız .. Her y yerlı v rinde, 
herşey temiz, iıcrşey ütülu. yerler 
temiz, camlar temzi, halılar temiz, 
ör+;1? r t mi1 heryer ve her şey 
temizdir. Bir kilerim vardır. İçin. 
de olmadık şey bulunmaz. Reçel· 
!erin envaı ve en iyileri vardır. 

1 Hensini k ndim. kendi e:ill'lr kay. 
natırım. Kah\altım, olur olmaz 1 
ka1 val ılardan de ldir. Degme 
zen 'n evlerinde de bu kadar şey 
ve bunların en ıyisini bulmak, bir 
ar" a g ·tirmek mümkün olmaz.. 

lşt , b vle mukellef bir kahvaltı 
ıçııı hazırladığım sofranın başın· 
daydım .. hapı çalındı. Kapıyı açın· 
coı Şahika) ı kar ım:la gördüm .. İçe. 
ri aldım. Sof anın ba ına oturau. 

- Ne "nredersin? dedim. Kah
ve mi, çay mı, süt mü, siıtlü kah· 
ve mi, kuao mu. sütliı kakao mu? 
Karnın aç.>a ne istediğini söyle .. 
Derhal ıre~im ... Z,,ytın ıster. 
sen "lata mı. tril .• mı. Gem-
lık ı. ., Y' alık mı, Sele mi, yeşil 

zeytin mi, ne istersin! Peynir ill
tersen, dil mi, gıuya mi, rekfor 
mu, Holanda mı, çayır mı! Plllbr. 
ma istersen ..• 

- Kafi efendim ,bımlar tefer-
rüat.. Davayı anlatın! ' 

- Evet.. Sütlü kaba yaptun .. 
Tereyağı getırdi.m, yedi.. Ben de 
kahvaltımı yaptun .. Ü~ aydan faz· 
la zamandır tanıy.ordum_ O zama. 
na kadar bir fenalığını görmedim. 
Bence, evde yalnız bırakmakta bir 
beis yoktu. 

- Ben;m mühim işlerim var, -
at Ü\'e kadar gelirim .. Bugün ge • 
lcc;-ek mallar ,·ar .. Muhakkak bu • 
luıımalıvım! ded m. Malum ya de
min<le arzettim · Benim prerısipim 
iş ıamanında iş, eğlence zamanın· 
da eğlence .•• EV'de, Şahikayı yal. 
nız bırakıp çıktım .. Saat tiçte gel
dim .. Efendim. ben, Amerikalı gi· 
bi bir adamımdır: Saati , dakikay. 
la iş görürüm .. Üçte ded'm mi üç
te. beşte dedim mi be te,, onda de
dim mi onda ... 

- Füzuli tnf ilıitı bırakalım .. 
Dara g"rülec k davalarımız var .. 
Kısa k n ve asıl da\ a) ı anla n ı 

- E\ t. Ne di~orduk? S at uçte 
gelip l·anıvı ~·aldrm. Açılmadı. 

•B ik' vatı' uvumu tur, ynh 't ca. 
nı s kılıp st 1

. a çtkrr ı t 1'• dedim. 
Ceb··~d" a a'ıtnr \ar. K pıyı açıp 
girdim. Y· k rı ı'.t m .. FvdP kim
se yoktu .. İlk göziime <:arpa ey 
şu oldu: Karyolamın ba,;ucunda, 
duvarda asılı bir Laika fotağraf 
makine,; vardı .. İki sene evvel yüz 
sek en lira: a almışt:m. Onun ye. 
rinde yeller ""'iyor. O fotograflıl, 
kaç defalar beraber kırlara git • 
miş, resimler ~ekmiştik .. 

- Yine teferriıata girişiyorsu • 
nut. Bunlar ı..;. i alakadar etmez. 
İşimız çok .. Çabuk bitiriniz! 

- Evet .. Fotograf makinesi ye· 
rinde yok.. Fakat, evde, taşınması 
kolay, para eder, yükte hafıf pa. 
hada ağır bır~k lfl'Y var. Hepai 
yerınde .. cBelkl canı sıkıldı da, fo
tograf çekmek için, malt neyı aldı, 
bir yere gitti.• diye düştindüm. Fa· 
kat b'r gün geçti ıki gün geçti, on 
gün gedi, Şahıka meydanda yolt.. 
Bu da bir şey değil.. B r gü.ıı, te.. 
sadüfen, çar~ıdan g~rken, benim 
makineyi gôrmiyeyim mi?. Bir 
dükk5ntla satılığa çıkmış .. insan, 
kcndı malını tanıyor .. Elime aldım, 
evirip çevirip baktım .. Benim ma
kine .. 

- Kaça satıvorsunuz? dedim. 
- 50 lira! dediler. 
Hale bakın! Yüz seksen liraya 

aldıgım makine' i, elli liraya sa • 
tıvorlar .. Benim canımın sıkıldığı 
nokta, makiııeyl alması değil, alıp 
gotiırüp satması ..• Yoba, isterse, 
ben ona bunu ™'<!iye ederdim ... 
Sonra ögreniyorum ki, bu onun 
huyu imiş .. Benden evvel beş altı 
.kişinin canını fena halde yakmış.. 
Her seferinde mahküm olmuş. Bu, 
onda hasta! kmış. Zaten s>d • 
lum da sı~ rıldı. Haber verip ya • 
kalattıın. 

- Sövliyeceklerıniz bu kadar 
mı? 

·-
,,,__H AL K...-...... 

SÜTUNU 
Eol-lı iatiyımlcr, 

İf .. İfÇİ ~. 
~. ternenni-

l11r H miiflriiller 

İzd.i•aç Teklifleri 
* Yükse\ tahsile w aynca u • 

ımmıt kütiitt malik fikir voe hayat 
inııanıyım. Felsefe ve ruha vuku • 
tına fazladır. Hisden ve halden aa
larım. Hiddet, tiddet, içki, sefalıet, 
inat gibi malhumlarla alakam "'*
Hayatuna hakim akli ~lhndir. Ya. 
şun 33, fakat 12 Yll§ genç gbstennelt 
gibi tabiatin büyük lütfuna da 
nwıli!<im. Boywn 1,62, kilom 80, 
rengim açık buğday, gözlerim ye

şıldi". Tam manasile sevimli, ku
sursuz bir çehrem var. Devletçe 
müsellem bır şerefım ve teeellüm. 
le mukayyet hır maaşım (100 li· 
raya yakın) V1! bütün bunlarla be
raber kanuni ıahsiyet haklarım ve 
~ bir hürriyetmı var. Hayatım. 
da; a~kerlik, harp ve h<!rhangi bir 
memuriyetle hiçbir a!Akam )'OC. 

me uliyetim, bediiyat ve hayattır, 
eserdir. Yapayalnızım. Eşimi an

yorum. Kız veya dul: Boyuma uy
gun, mütenasip yapıda düzgün ve 

ktiçük burunlu, m inyc>n yüzlü, buğ • 

dav veya sarışın tenh narin görü
nü lü. tahsili, en az orta, vaşı mu
nesip, az gelirlı ve evi hazır ohna. 
lıdır. Kalabalığı olmamalıdır. Bu 
ar !arım mutlaktır. Arı:u edenler 

b·r ay içinde mektup içine adres. 
1 rıııi de koyarak Son Telgrafdıı 
(GLiı ) rumuzuna yazabilirler . 

+ ıs yatında balık etinde ı ,eo boylu 

iri yeşil gllz!Q mütenasip endamlı un 
b r aile kızı ve tam bir e"ıl kadını71wı, 

benimle hayat arkadaıı olacak bo.;yda 

ıu vası!lan ararım. En aı: 80 linı ma,..u 
bir devlet memuru YC'1'R asker olmuı 
prttır. Pelr. çirkin olmamakla benlber; 
hAJ ve bareldtı ince olma.u ve ı.
olmasmı amı ederim. Arzu eclenleria 
Son Telgraf Halk Sütunu (18 LeJoli) 
ııa müraroallannı rica ederim. 
+ Dıirilst ve temiz bir aile Juzı:Fım,. 

Ve 18 ;yaşındayım. El rıızım oldulqııı 
düzgün ve <*unaklıdır. AJn.l qmpnc'ı 

dalı:l.iloda bilirim. Orta mekteblmi ~ 
dereı:e ile bıtirdlm. Ve bir ıoııe UR

de okudu:ıı. llerbangl bir m'W ır de 

pi-ak loti,,_ ~ -
Tetııraf S. Y. RumUEWMI b~ 

Go1- Mektuplar 

:&•>an Zeliha: Fırvlı!dHlaı G. r. 
Ç: Maltepeden, S. 888; Matbaaya 
bırakılmış, Büyükçelanecedeıı • 
Utangaç: Haslı:öydeıı - H. N. Y: 
Galatadan, F. D. 1: Amavudıö • 
yiınden, İstanbuldan - H. H. B: 
Beyoğlundan Bayan Uygur: Be • 
fiktaştan S. B. 14: Erenköyündeıı 
gehniş mektuplarınız vardır. Sut 
15 - uı arasında aldırınız. 

Açık IConupa 

Bayan Dilanen ve bayan Nara. 
na - Lı'.ıtfen adreslerinizin öe 
Halk sütunu muharrirliğine yuıl.· 
maııını rica ederiz. 

Bayan Mukaddes (Yeşilköy -
Bugün adresinir.e bir mektup iÖlı
derilmiştir. 

Km.-iz Bir G.ıç it An,. 

Lando, PaJ ton ve 
Merkebe dair 

Okudunwı mu?. latanbula 
civar kua.balarda ne kadar 
oaki lando arabuı, payton a
rabası (Doğrusu faytondur), 
"l'U'a&, b .. -· Wter tehre lafa
myormUf. Geçen ektam ma .. 
baa,ya ıı;.lmek ücre köpnt 
iiatündo tramvay bekliyor • 
dwn. Bir payton ıelip önüm
de durmaz mı?. Arabacı,-· 
zarı dikkatimi celbetmek ~ 
kırbaç takJattı: J 

- Götürelim bayı.mi j 
Bakbm ve düti.indüm. şa,.. 

le, yarım aaat kadar bot tram
vay beklemiftim. Dalıa da ne 
kadar bekliyoc:eiimi Allh bi
lirdi. Fakat, ne yalan .Oyli1• 
1im, faytona binmiye bir tiir
lü cesaret edemedim. E...,oJi, 
bu emektar, o.ki nakil vaııt.. 
•iDi ıaripaedim. Solll'a da, 
arabada Ufıimekten korktum. 

Faytonla ıelip matb&amn 
önüne yanq.mak fena bir te1 
deiildi, halli, zevkli bir itti, 
amma, bu manzara, nedenao, 
bana sülünç ıeldi. 

V aktile, aünnet edilecok 
çocuklar, ıiydirilir, kuptılır, 
takılır, takıttırılır, faytonlara 
bindirilip aokak ..Wak dolat
brılırdı. 

Gözümün önüne bu eski 
mllDZ&l'a ıeldi. fakat, bir iki 
defa, fÖY le kalan tur bir k~ 
zatın faytonla, Lando ile cad. 
deden ıeçtiiini ıönem, ben 
de bineceiim. 

Otomobiller, tramvaylar a
zalınca, yapılacak batka çare 
yoktur. Hatti, at, merkep ve 
hatti, deve dahi, ıehirde nakil 
vaaıtaaı olarak pekala kullana
labilir. Fakat, hatırlarsınız: 

Şehir dahilinde merkeple ao
yahat etmek veya yük lafı • 
mak yaaak. Çünkü, bu hal, 
tehrin umumi ahengini ve ıit
zelliaini bozuyormuı. Ümit e. 
derim ki, buıünkü nakil vaıı
tuı ... ., bruaamda. bet .. 
diı iz, tekrar -'uıplo -
phate miiaaade eder. 

o "l'akit, bütön ~ ., .... 
lerindeki aülii " kepler, ... 
ra ura. tebria caddelerine, 
mo1denlerıaa dizilirJer. Bu 
bayYancıklara birer de ı..,.be 
u1dunnah. Horkoa, alacaiuu 
•• bo1bosine l:o1ar, •hnte 
be.le evinin yolunu tutar. Eli 
dola olanlar için, merkep, m., 
hekbk traın•a11ard- daha 
rabatbr. 

Artık, o "l'akit, lıtanbul -
kaldanmn zevkine doyum ol. 
mu. Nureddin Hoca sibi, 
f.teiin üatüne azametle ku
rulmut &iden barları, bay.ut
ları IOfrOCfinl 

Bir do balanıpuuz iri, etek 
mocluı çıkı7or. Herkoa, tıpkı 
lausuai otomobil ahr ıibi, bi
rw etek aabn alı7or. 

R. SABiT 

Orta mektep Z den ptbm. 17 ,...._ 
ela kimsesiz bir ıencim. Tieareawıeı.-. 
de ve ;yahut mu ... -lerde az bir llc
... ııe kiliplllr. anyorum. Dalr.t.ilo 1u.
may ı da bilirim. Son Tellraf pzaı.ı 
Halk Sütunu E~m Dizdar ..ı..-,. -

------~ 

alar ee.e..m.r ttanJ8 111. zırlanan tere\ agı mislidir. (Devama 6 ıncı ae11feda) 
• - ... ~- ele - be.-itler, lı ~======--========" =======~ ======-•-=========-==-=--===-===-=----
~·.._....==~·~:·!:::·•~~~·~·~di~~~ko:y:m:a:'--="~-=-;:='=~-~~ 

racaat edilmeoinl dilerim . 

=~~:OERDi :JNUl)'ollar ..,._ifti. Mı 8 =· __ 

>EBI KOMAN: "8 k • / 
'en de Seoece sın . 

M iZZET BENiCE 
Yazan : E. TE . Jtek1.,...e4•: 
- _. dlyec":'1'8' LidiY""' 

gece eve gelir gclm• ~ _ Liııli78 ="'= de 'Sa. 
ti ka- .ı • ....ıı •• kıueıa-..-

• yok.hıio. bir ilave . pi;ye -- )ıılelllek içia tok. 
1-ı, itana haber .,.. .. ,... Jlhle ııö• ,_ r 
ürküttü dotrıım beni. Be. 
ı hatıram eanlaodı ve tilY• ~ LiılflJL 
iken diken ol<ln. ewae«9- ı,itfiye eıl 
bir tek kelime söyli1ane.. · edade devam e. 
len çıktım ııttim. piye 1_._... qanY• çık.ınak içia 

bir ıek ---~Q uraıla rıayot pipiıl yürliyer4~ .. Jıea ı;,I• tıılıaf ..,. 
... • Bu saW-7 JıaW9Ybıı ki- .... 

~ JWk yeıneYi 1J19 garip ltlr ,_,, etme- ı. • u-·-- ._..:.ı .. de _. •• .-- .. -Ü· içiaU pi1"I'. 
Ve ....:1 ... L !....__etti: --~- ıtaı. • _,,_,_,_ ......... ........ ~ ,,,_-· bi ...,_ 

rakın bö7le çocıakhıP 1'8 1~ad.,... bir L~tlaıı jjlilt.,...'~ ıralan Salih lte;y. ıı..-.ı. ~-- .... 
l'ı. bcıpnmn .ÇaiJı'IY~ tatalılııiD&a ye ·--oı4ıı& 

eyi, Gelsin ,eliDisi öpsillı. - )ir-d~ 4a1aaı 
'eli bir ;yemek yiyeJim. Bir Altla•, bir dlıla 
lıiy)e weyler oJmas. . - ı.o~ 
il b.i • • SalllıS 

ıleyin<e, mırıJGanır gıbı boiuk 
bir • .,.ıe: 

- Geliyorum .. 
dedim. yürüdiım. Bu, benim ha • 
yatımda hir merhale idi. Sanki ken.. 
dimi koc:amın yanına değil, bam. 
başka. hana meçhul bir erkeğin ya. 
nına ve yabancı bir i.leme çıkı. 
yormu um gibi ııanıyanlum. Kafa. 
mm içi bomboştu. Ne yapaeağıını, 
ae seyliyeeeiimi. Salihle karşıla. 
şınea ne diyeeeğimi lıilmiyordunı. 
· Ablam, koluaulaa tutwıca beıai 

lft'l'iye altle: 
Ve.. emretler ~W lilylecli: 
- Baydi &eL 
_ KocaillD 1iııi öp. Kendisia • 

ıı- haberadce bir U1ıa bir yen 

ptııae!. ' 
Altıa.ıa yapup -ıvwyi tnt. 

tarmaı içia çırpıad.ıii ...... 
1ıe1Ji idi. Gerip bir İç ve 1ıM mü. 
-•e1..ı ıeçiri7..ıı-. Jlialerim: 

- Gitma.. 
J>i7orıla. Ve.. lııı d.qifia alta.. 

• esrarb lıir lıitap .arılı: 
- Bu .._ aihayet amin içia 

Wr ı.bıa m•ılri mi.!. °"8l• ltu 

kad·u. Bir •kmeii nerede olsan çı. 
karırsın l'akal, düşen lıir izzeti 
nefi bir daha yükselınez! 

Bu hitap ay111ı.larımı geriye iti. 
yor, ablamın emri ve çırpıııışı zor 
da olsa ileriye ııötürüyordu. 

Salihlt· borun lıoruna idinı. Şu. 
ursuz ve ihtiya.nız uu 0 a• eliaı 

öptüm. 
e o lıan• tek kelime ııöyle..U. 

ti, ne ben onL ikimiz de lllSllyer. 
duk. Ablam: 

- Baydi çec:ııld• ıemete. 
Dedi. 
Garip şef, Saniyeler &eçt~e 

ltea dalı• çok ualtil9fiyor, içlmıi. 
yor, hi51erimin deriııJiiin4ea p. 
lea sese maiHip ola,..rdwn. SuJı:1 
eeyta• seJıail, içim. , ........... 
hua: 

- Bili mı pfiet ~la4Mia. S.. 
Jibin blltüa sll ledikl ıai kapa ._ 

k.a5>ndae .ınıı,_ - tletil llliJ'. 
cli.a?. Artık yüzyiize-1 babek 
bir yalaga ııaul p....ı.•i•? 

Diyerdu. Bu cleyif içinıle ı.. 
kendi kendime dalmış, dilşiiııii • 

)'C11'1111L s.üaUki1er .. -- Jı-. 

dileriae konutııyorlanlı. Bilmem 
benim .susuşum dikluıtleriai mi 
çekti, yok a ablam yeni bir hata 
yapm3mam içi.a !tir taktik mi kııl.. 
landı ne oldu, 

- llep biz kon11fnyoraz, aeıı n. 
auyonua, biru u aea uılat ltalıa. 
lım .• 

Dedi. İçimdea mi geW.I, .-r. 
- Büyilkler bııllfurkea ldlçllL 

1er swıarllllf. Ben de ııuuı- .,,. 
dialiyorwa!. 

Dedim. Belki de .. ltir iatilıM L 
tli. Salibin kurduğu aile rejimW. 
4ııtihzasıl Fakat hiçlılr teJ ııiiy'. 
lememlf olmemek içia: 

- AblacıiJm, hep blıdmle .... 
pi okluau. Bina u Hllıııt .... 
... ... ~,h...tfajs .o.a wrm;ra 
vaklt kh +L Y811l ' 1 a .a, 
ıduW< mif. 

7 as 
- Neredaıı ıılrllıll-11 _ r. •. 

_ ş;mı1n• ...... t ' J ıı.. 
ııır-ı. 

- Pek belli olmuyer. 
- Amma gitti &ideli ı..,. ...... 
- Bulunıluin -U. onu. Pa. 

Jıat, &elip p'1yor. 

- Bana hiç ıneldup ,_ .... 
- Ben •e çok aeyrek mektup alı. 

yorum. ADCllk her m ıktwlıaMa 
muhakkak .ıa. 4a - llllbrlar 
ayınJar. 

Benao""1a: 

- İzin abıı pleıal)• .. ıılılaf 
- Hiç 1ıalıaetpei7or. 

- Bertaalıla alalıib'I rksr" 
pllr•i. 

SalUı: 
_ .... .._. .. el P' Btdek. 

•• lı .. Wr 11 1 • bılıa -ı. ,....... 
DM!. ._ .. ııehepwtaıw., 

larab ilk .._ •-+ ı... r .. 
..-1ç1m 

-B•lıalııle ıırl' 'ı ... L 
ıt 1ııaMr• • ı r~ 

Dedim. Bt '• b .. ~ 
-)'fsıt ........ 

8Jıli - -- eiti: 
~ .... 

Unkapanının 
elektriği 

U•kepee d , Hw K.ldJa, !IJ
zır .ltüllıan .,kalındıı 14 n
r.- oluraıı ok; ,,.- 'lWm 
Ö8tıe'tla -= 

cU+apem, H•"'•' ıda otıu
tıl,10Nlll. 1lu Jld ., ~ ıallta
amllt defallır 1-' ~
maa .antb'Or, ı- de ...-.; 

- ..,...... _,., - ôı>C· 
nıau - 1ıalmıır> kimllen ..... 
dlntlp raı.ı ı..ı..ı llOfrQa -
rup .ctıle ıüle - ,,_ete bııt
ladılt bir -· 

o - ltt.ıı ~ ft alıılr
leri bozt* olan H,, • la ~ 
lan .. ,,..._, ~. 

Bu - llOferı.. - ...... J'lr
ıa.i dolıib. batli - - ...... 
J'W. - ~ - Jıı1I ..... 
~ı...-~--. .... 
den falyam blıfl8I' ....,. -
zıı-....ı.k !'öal flmdl Mı ı.
daN, Bel J;yaıla elindedir. Be-

ı.di7'0 ~- ... ~ kmdi
mizi edlr; çok rica ederi& 
beJedq m ~K.&atin.i ceJhrdtnn > 
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Deniz Fedaileri 
Bir Ada gezintisi - - -,_, -

•• ,,.-..... ,...,,,,...~~~·-r.~,,. • ...;t_,,,...~-r..-~·~-~·,..-"'.""?.'·'..~.,.~~-~"'~"'-:1>1~~,..ıoıı-~-~-~"'~"'~-~ııı.:-~-ı.;ı;-·ııı.:-~~-~ OSMANLI - ITAL YA HARBiNDE TRABLUS • 

l/ğneye dairi . ~B- ve ADALAR MUHAREBESi 

--ıf Yazan : DİLARA AB.ÇDBA _,.._, _ 

Vapur Büyükada iskelf!Sine ya. 
ııııştı. Kesıf bır ltalabalıl< renk renık 
çıçekler gibi yollara dökülmege 
tıaşladı. Şose ihtiyarlar, orta yaş -
hlar, gençler, çocuklarla dol=ştu. 
Çeşıt çeşit konuşan binlerce ınsan 
tıır an kovanını andırıy<ll'du .. Na
fiz, san sıu;lı, çekik gözlü sevdiği 
Ayten le çamlara tırmaJUy<>r lardı. 
Biraz ııonra gölgeli bir çamın al
:bna eerilınişlerdi. Gençlik işte, ak
p:mın nasıl olduğunu a.nlamadılar 
tıile ... Nafiz şöyle saatine btt flÖ'Z 
attı. Y«inden sıçradı. 

- Bu ı.ssız gece içinde, ıwıllana 
sallana gelen dalıgalar içime ürkıin. 
tiler verıyor. 

Biraz sonra sahilin ~k tillı: ışık
ları gozüktü. Kenara yana~t-ılar 
Rıhtıma aUadılar. Ayten sordu: 

- Nafiz kayığı ne yapacağız? 
Delikanlı omuzlannı aiHct.i: 
- Sahile bağlarız. 
Hemen islasyOl'\ll k~ baş_ 

la<hlar. 

1 
1 Biraz da iğneden bahbedelını! ı 
ı Biliriz ki, iğnenin maliım iki çe

şiti vardır: Toplu iğne, dikiş iğ. 

nesi. Diğer makine ;ğneleri ayrı. .. 
E-.·Jerde !Dplu iğne küçücük bo_ 
yuna rağmen, büyiik küçük her 
hizmete yetişir. 

Fakat dikış ij\'lesınin de ayrı hiz_ 
meti vardır. Diki.ş iğnesinin baş 

tarafından iplik geçırilerel< deliğe 
göz derler. 

Diki.ş iğneleri iyi cinsten alına
lı, inceligi veya kalınlıgı dikilecek 
klın,aşa göre intihap edilmelidir. 
İğnenin iyiliği suyuna göredir. İı!,
neye iyi su verilip \'erilmediğiıu 
anlamak için, bir tanesin parma'C. 

Rodos, düşmana mukabe1eye hazırdı 
- Karşı ko)mak!. 
Vali tekrar sordu: 
- Karşı lro~ mak i)·i .. Böyle buh

ranlı vaziyetlerde her Türkün \•e_ 
recegi ilk cevap budur. Karşı ko
ya.ağız. Fakat ne ile?. 

Kumandan mukabele etti: 
- Elde meHut siliıh n harp 

vasıtalarile .. 
- Bunlar müdafaa kudretini ha-

n midir?. 
Kumandan yeri1tden kalktı. Va. 

linin yanına )·aklastı. İçerisinde 
Türk subaylarma mahsııs vakar 

adalarda da hiimmalı bır laulL 
yetle girişilen miiafaa tedbirl"i 
alınmakta. e'ki kalelerdeki toplar 
temizlenmekte n1( rm · }pr hazır • 
!anmakta. depolarda mt·Hut •L 
]ahlar halka teHi ol:ınarak kiit. 
le\·i bir n1ııka,·ctaıetin ~a,..Jarı fe.. 

min edilmekte idi 
Rodosta meyeut "iilıih ,.e c:ep .. 

hane tamamen dagıtılınış. kale. 
deki toplar sılinn11ş, at<.'~C hazır 

bir ,.aZİJete sokulmuş~ adanın uzUD 
müddet ablukasına kaqı ia~e ted. 

birleri de ittihaı cdiloıi~ti. 

- Eyvah, son vapuru kaçırl)'O -

Eyvah! Son tren Kartaldan kalk
mı.ş dümanlarını tüttüre wttüre 
uzaklaşıyordu. İlci genç heyecanla 
116I'Slldılar. AYten kaçan karavıla-

1 na bakarak ağlamağa başladı: Şiın
dı. bu Kartal tepeleri. bostan ara
ları içinde yalnız kalmışlardı. Ka
ranlıklar korkunçtu. Uza.ktan kö
pek ulumaları aksediyordı.. Nafiz 
eevgilisinin ellerinden tuttu: 

- Oj, bıı annele,., babalar! Hep hıırpl<nı eu•elkı :nhnıyeıle k.onU§u· lar arasında kırmal:d:r. Eğer zi. 

ateşi pırıldı~· an gözbebt:klerini ,.a. 
linin bakışlarında dolaştınırak ko
ı.nştu: 

Ve .. denilebilir ki, hu hazırlık. 

lar devam ederken paytahta arka 
arkaya çekilen ~ifrdere bira, kn. 
lak verilse. Anadolu sahilinden 
yelkenlilerle )'eni loplar merırJ!. 

ler gönderilse~ dı Rodosun çetin 

miidafaası muhakkak bir zaferle 
neticelenir, talihsiz ada iiç yüz bu 
kadar senelik Türk tabiiyetini 
muhafaza edecek kudret ve im. 
kiını bulurdu. 

l'll2 Ayt&n. 
- Ay~n heyecanla llOl'dlı. 
- Nafiz, saat kaç? 
- Yedi ... 
~ kız irkildi. Vapurun italk

aıasma m beş dakika vardı. Dün-
yada yetişemezlerdi. 

Nafue Telaş içinde çırpınan 
tıektı: 

- Y etL,oemyecegiz N afu. 
Koşa koşa Dile geldiler. V ~;ıu,r 

dümanlarını savuruyor, 80l'.l düdu. 
ifuıü ött.üriiyordu. . .. 

Uçsalar bile yet:işemezl.erdi. Çun
lı;ü iskele alınmıştı. Nafiz ümitsiz 
ümitsiz başını salladı: 

- Ayten adada kaldık .. 
Kı~. vapura yaşlı gözlerle baka. 

rak hıçkırmağa başladı: 
- Aru:ıeme ne cevap va:eceğ.im? 

Hem burada tanıdiğımız yok.. Ne
~e Ağınacağız? 

Nafiz omuzlarmı silkti• 
- Otele gideriz .. 
Kız heyecanla bağırdı: 
- Gaze1elere yazıJınamw mı ia.. 

~~1 c>ddi bir düşünceye 
idaldı: 

- Ayten ben birşe dü:şiinGüm. 
~ kay>klar var. Bir tanesini 
kiralar Kartala geçeriz. Oradan da 1 
trenle ktanbula gideri% <ıbnaz mı? 
A~ ellerini çırptı ... Onlar ka

pla uzaklaşıı>ken karaııl.ıl<lar ada
yı iyiee ısarnllJh. 1 

Çam ~peleri ııhn8iyııhtı. Sahil -
Jıer ~ halkaları i~nde pırıl pırıl .. ,. 
Ayın 11on ışıkları galgal.ar arasmda 
oynaşayordu. Sularda yalnız kürek , 

~·· Nafiz sordu: 
- Memnun musun Ayten? 
Genç kız kıvrak kıvrak güldü. 

Uzaklaştıkça kü~iilen, .küçüldükçe 
lllinen adanın son :ışıklarına bakt1: 

- Daha yolumw: çok ınu 9 Nafiz? 
J)eli'canlı arkasına döndü. Gözle. 
rile karştyı h~ 9001'&: 

-Epeycenr. 
Genç kız, çelik gözlerinin loor -

kolu bakışlarını karanlık sulara çe-
virdi. Nafiz mırıldandı. 

- Ne romantik biı· gece .. 
Ayten fısladı: 

- Nafile ağlama. Gôrüy<>l'SUJl k 
ne ev Tar ne ole!. 

Elele vererek bostan arkaların
dan k~ağa başladılar Genç k.ı.. 

zın ipek çorapları çalılara takılı -
yor, parçalanıyordu. Delikanlı 

<kırdu: 

- Ayten iyi bh- fikrim var. Bö,·
le koşacak degiliz ya. Buyük bir 
ağaeın üsrun<le S:>bahı bekliyeliw 

Güzel bir ceviz ağac· buldular 
Tırmandılar. Yerleştılt·r. Genç kız 
yorgun ve h<'""<'andan yorulmWj
t.u. Derhal u vudu. 

Gözlerim a.çtıği zaman ~aiak sö-
küyordu. 

- Gi.ınaydın küçüğüm. 

Kız pembe du<laklarmı maltı. 
- Günaydın ~Jcim ... 
Bir saat sonra ... fk; genç trenin 

birinci mevkı k.ompartımanlann
dan birinde tatlı tatlı gülümsiy.,..et; 
İstanbula doğru uçuyorlardı ... 

BUGÜN 

SA K A R YA' ~ a 
Senemn ee. güael ve eğlenceli 

filmi 

Hollgvod ••• 
Hollgvod .•. 

Fransızca sözlü 
istanbulda İLK DEFA ol111'8k 
röot.,rilmt>kleclir. Baş rollttde: 

JAMES GAGNEY 
EVLYN DAV 

ve BO.Uywodun en giizel kııılaın9 
ve en mükemmel CAZI. 

iı&v .. ıen: 

HAVA Y GECELERi 
Şayanı hayrel bir revü fi)mj. 
Seanalar: 11 • 1 (TM1ilatlı) • 

Z,38 • t,.30 5,30 ve 9 da -

yarim. 

VQcadumazun azun-1 

ıatu ve ılkletl 
İnsan vürnd:ıntın vaoatt uzunluğuna 

!la mmııl< edenler olmuştur. Kenle is
ıtıinıde bir A.me-rikah dokuz yüz le.işinin 
bo)'unu 6içmıiş, lrl5all boyunun Valllll! 

uı:unluluou ıöyl• bulmuttur: 19 ;raşm
dU:ilerd•, 1,664, yi:rmı yaşındakilerde 
1,675, otuz ;raşndakil<>rde 1,684 metre ... 

Sonradan Jl'raıuada Lölö isminde 
bir zat iki bin kişinin boyunu ölçm.Ui, 
p.ı. netieıeye verm .ştır: 

16 dan 17 :rlli=l kadar olanların bo
yu 1.567, 20 den 25 yaşına kadar 1,847, 
oluzdan elli yaş.na kadar 1,657 ... 

Bu ;reşı 10\'<!nl.,,.ın boyları ufalınak- 1 
tadır. 1 
İnoanlann beylan tetkllc edilirken. fi\! 

neticelere de varılmı.ştır 1 
l - Şeıhirlilcrm boyu- kırda ve köy· 

lenle yaş:yan]ardan daha uzun oluyor. 
2 - in.an çoeukluiunda az ~t 
çıft(:ene, boyu uzu.r. olur. 3 - insan bo-
7\l milletlere ıore dıeo deği~ir. 

Vücudun vaaotl sikletlne gelince, 36 
te.ı 50 ,,..,ına kadar olan erkeklerde 
ıtı,44, bdınlard.' ıoe 54,75 kilo .. 

--o--

Kallveu ~lskQI 
Üç yumurta akıru, ~yaz o.. 

Juncıya kadar döğmeli, 225 gram 
toz şek.er ile bir çorba kaş1ğı katı. 
ve ilave edip iyice lum;tırnıalı. 

Soma bir kahve ~ğı ile alınan 
parçaları kaba bir kiığıt -yeya fı_ 

11"!lla gırebilecek bir kap üzerine 
birer santimetre ara ile looymalı, 
hafif bir fınnda pışirmeli. Piştikten 
w bbanhktan eonra ç&anııalı. 

-· Zavalb 
selamon, dootu Hayioı~ rulvel

dl. A#lı:;rarak, dedi ti: 
- Alı, ne kadar z.;ız;ıı:. Bapma ,..,ıen

ler ... B1Uırı -~i Lcybdti:.n. Mat 
aliim. 

- Ağlanıa, sıkılma. beei<asın& da o
lar, IO;rle bakalı.m, hepsi :Uyanın De 
lcadar'I 

- Altı bm lira. •• 
- Sahi mi? Çolr ~ ... 

- Hem de bdlr misin Hayiamçi ... Bu 1 
pan.run içinde ;rtiz lira ela - -mm vardJ. 

BEYAZ PERDENiN EN GÜZEL KADINI 

HEDY LAM RR 
Sinema Dünyasının En Büyük Artisti. 

SPENCER TRACY 
Bir defa tkğil, 10 defa bile görmekle do~·amıyacağı nız l>ir şahe,•r 

BU KADIN BENiMDiR 

MAVUZ SULTAH SELiM . -.. 
Halifel,r )Diyarında 

N;. 121 V~ua: M. SAMI KARAYEL 

Halebi elile teslim eden Tahir Bey ... 
:Alı bu •kıncılar, atı bu, Anadolu 

sipahileri ne yaman ada.mlar bun. 
lar. Herşeyleri Pl'lllik pişkın a>
ser ... Bunlar ne şeytan ve ne açık 
cöz insanlardı. Hiç kimseye mete. 
lik bile vermiyorlardı. Kırmızı i<ü. 
liıhl beyaz kavuklu şeytanlardı. 

Bız, bı. karakol yerine girmiş. 
tiıt .. Burası bomboş! Yüzbaşımız 
d<Thnl kaı:; ya lkı r.öbetçi dik\L 

Hepimiz vorgun ve açtık. Oldu.. 
i•JDUZ yere çokerclt dinlenıyor. 
duk. Yfrz.başınuz kede Jı gıbi gö • 
ninuyçrchı Hepımizdc bir merak 
"Yandı. Acaba neden bövle idi? 
Yanına solnJar k ~ 

oo:ııııdrlı:: 
Yüzbaşımız önden bir parça te. 

reddüt eder g)lıi oklu. Sonra be. 
lini eliyle oğm.ağa başladı ve ani 
bir surette ağıuu açtı: 

- Yoldaşlar, burada ne ya~a. 
ğımızı ve ni-;in bulunduğumuzu 
ögrenınek ister mi.s;niz?. 

Hepimiz birden: 
- Evet.. 
Dıyerek bağcr<bk ... Y'ü2ibaşımı.z 

lk>zlerine devamla: 
- Ben de birşc · bılmiyorum. 

Bilmiş olsaydım da söyl:ıyemez • 
dim. Siz yalnız .kavların12.1, silah. 
larcnw azirl y ı Eğ T 

bey sözünde duruna derhal ye • 
mek tevzi olunacak, yavaş ve sa. 
balı olunuz çocuklarım. 

YiıZ'başı Jruını kesti ve durdu. 
Tuhaf tuhaf etrafına bakındı. Ilı. 
tiyar askerlerden Ömer ağa bir. 
şeyler anlam~ gibi ileri atılarak 
yii2A:ıaşıya itaatkirane baş keserek: 

- İyi amma ağam ne vakit yağ. 
maya ba.,<iliyacağız?. 
Yüzbaşı cevap verdi: 

- Ne yağması? Yağına olmıya. 
cak. Halep te;;Jiın oldu. Halebin 
kumandanı Memlük Tahir bey k:a. 
leyi ve şehri teslim etti. Ahalinin 
hayat ve malları emindir. Onları 
muhafaza ediyoruz. 

Birdenbire bu söz üzerine her a. 
ğızdan bağ'l'ışmalar ve linet söz. 
leri başladı. Herkes bağınyordu. ı 

-- Llnet!. Alçak Halepliler!. 
Ordu bunun için mi hari>etmişti? • 

Y eniçerile • J 
- Yezıtler .. 
Dıye bağırıyorlardı. Bölük için. 

de kargaşalık ba.şlaıruşt... .Aslı.eri 
yağmadan geri iroyan ve Halem 
elİvl, ım ed 'I be~ bu.. 

ı 

Aynaları nasıl 

temızıemeu? 
Kolay bır usul vardır: Sıcak w 

içme bH'kaç damla l'irke iliıve e.. 
diniz ve bıraz da t<'be ır parçaın 
koyunıız. Hafi' ir .kaynama vu. 
kua gelir ve bir U>rtu hasıl olur. 
Bu suyu süzüp ba~ka bir kaba alı
nız ve bt>zle aynayı ogarak siliniz. 
Du sur!'tle aynada hiçbir çizgi hu. 
sule gelmez. Camlar da ayni su _ 
retle temizliyebilirsiniz. 

Sığır etin. parça!Jmal:, bir gü_ 
vecm içınc i<o~ mal Üzerine ufak 
ufak d<ığrarunı.ş, ha\'UÇ, soğan, bL 
raz da domates salçaS'l ve 'bir tek 
defne yaprag .koyarak, tı\İW<:ın 
agzını hamurla swamalı. Dört sa
at kadar pişmek fuıne fırına ver
meli. 

Bir llesab suali 
Hoca - Anneniz oofraya bel pasta 

~irse de, iki tarı<!sinı sen ;ri;yecek 
• olsun. lf«!Ye ka~ tan<! kalır•. 

Çocuk - Hi~biı- tane luılma:z. 
Hoca - Neden! 
- Çünkü hepsini ben ,_ımı de Oll

clan ... 

Hararet 
İmt;hancla kilçilk bir talebe hararet 

hakkında sorulan suale cevap verir~ 
...,..tın madeni cıeimleTi •""ifle1:til!llıl 

oliyleın.q ve akluıaı da misal olarak 
demi: ki: 

- Meae!A ı....., da ıımlıer ıo-Jır, :1'11-
mı twınır 

Oa.4' ıl'l~ • ...J· 
J 

yade mukavemet g&terırs<' ı\"'idir. 
İğne de~·ip geçmemeli. Çüııku is
tenilen şartları h•iz olma1.sa, ipli_ 
ği sık sık keser. Fakat ~ · ğnenin 

ipliği kest·ği görülürse, guz tara. 
fın, hafifçe bir kibrit ve ya!'ıut 

mum alevine tutmalıdır. 

·- Meşhur sözdür beyefendi.'. 
Aş taşınca kl·p<:q c paha olmaz!. 
derler .. 'J'~an kaıanın başında na_ 
sıl ki k~pçenin clı1si, ne,·"i, kabi. 
li~ eti \'e e\:~aiı miil ·-tlea c-dilemez. 
se, Rodosa taarruz edildiği tak • 
dirde en ~:eni silühlarla Jniicehhez 
düşman kar,ısında artık silahlar:-

İğneleri madeni nrnMazalarda 
kullanmamalıdır. Çünkiı uçları 
küllen;·. En ıyisi bunları bir ~·as
tığa bat.rarak muhafaza etmektir. 
Tahta mahfazalar bir derece mu
vafrktır. Fakat yine uçları kütlen. 
memesi için. malıfazan n icinc bi-

, mızın kabili~ eti, toplarıınzn \'azi. 
yeti. mHdafaa ktı\'\·etinıizin ınik. 

tarı hesaplanmadan karşı koymak 
d()ğüşınek ~·olu tutulur. Benin1 
f~krim, kanaatinı ,.e karannı bu • 

raz sabun toz>. atmal:dır. / 
!ğne rnahf.ızasına ~ve vahut yas .. 

' tıkla b<. j t>oy iline le bu' ndur • 1 
mak ıykiir. Çür kü elik lcc~. her 1 

kuma<a göre seçe eğınız iğneyı 
elinizin altında bulurs muz. 

Vah! O ıum, valı ı 
Bakkalın ~:rngı kapıyı çald!. Et

sahibı açtı. Çirak dedi kı: 

- Rıca e<lerim, borcunuzu \·e-
riniz. Çünkti ustam: •Eğer bu 
parayı alamadan gelirse. , seni 
içeri koymam. dedi. 

Elt sırhibi şöyle bir dü~ündü: 
- Vah oğlum, vah .. dedi, u:ı.tan 

sıeni kovmuş'. 

Sadaka 
l 
1 

Kadının biri, ll'lıpı;r.a gelen dilenci;ye 1 
~ eoki bır çif\ ayak.kabı UU<ttı-

- Al, dedi, tamir ettirirsin, işine 
;varar. 

Dilenci ayaldtap1a.nnı evinli, çevir
di, başını salhyarak: 

- Evet, dedi, taban ıt"t:ırtir, ökc;e de
~trtr, yenden yüz taktır11'GQII1 olur. 
Henüz bağlan sag1am. 

dıır .. 

Vali ayni tarzda mukabele etti: 
- Yalnız sizin değil, hepimizin, 

biitün adalar ~ekenc-~inin fikri. ka. 
naati ve kararı budur. Amma bu 
kararı k"ııdimiıe en faydalı. dliş. 
mana en zararlı ~ekildc tatbik 
mevkHne koyn1ak üzere alarağı _ 
nuz tertibatı kararlaştırmak için 
burada toplaıın.11~ bulunuyoruz. 
Binaenaleyh birbirimize tariz yap. 
mayı değil, tertibatımızı almayı 
ve sür'atle dananmayı düşün • 
meliyiz. 

Kortrakt azaları bir ağızdan va. 
liyi ta.dik eltiler: 
- Doğru.. dogru.. Tertlbli ve 

tedbirli bulunmalı: için haZJrlana
bm. 

Kortrak.1 yedi uzua saat ıiirdü. 
Öğle nkti tt>planan kortrakt ce. 
cenin ilk saatlerine kadar denm 
etti. Bu suretle tasarlanan ted • 
birler tesbit edilerek diğer ada. 
!ara da bildirildi. 

Rodos, dalıa şubat ayında kendi 
elindeki vasıtalarla herhangi bir 
düşman tttaviizüne karşı muka • 
beleye hazırlanmış, diğer taraftan 
da valinin Dahiliye Nezaretile Sa. 
darete, kumandanın Harbiye Ne. 
zaretine, komodorun da Bahriye 
Nezaretine verdiği uzun raporların 
neticesine inti:ıaren Rodos son ilin. 
!erini yaşamağa başlamıştı. 

Rodosa uğnyan ecnebi vapur. 
]arının zabitan ve miirettebatı İ. 
talyan donanmasına dair bir çok 
havadis veriyorlar, donanmanın 
yakın bir taanuza hazırlandığını 
belirten hareketlerinden bahse • 
diyorlardı. 

Yine Rodo&a relen Yıman ka. 
yklarile Mısır zanbukları hemen 
her tarafta giiniin me\'Zuunu ada. 
lann İtalyan taarrnzuna maruz 
bulundv&-u teşkil ettiğini söy iti • "°"' bu maUnnat n havadisler 
mahalli heyeeanı körüklüyordu. 

Bodos boş durmuyordu. Dieer 

Rodos w diğer 011 bir Türk ada. 
s.ı, O:.,rnanJı hükiınıetinin ihmaline 

kurban edil111iş Türk ,·atanı par. 
çalarındandır. 

Rodo<takı hazırlık.lor devam tıl. 

tiği müddet~c İtalyan donanına<ı 

da taarruz için büı un ihzara tını 

tamamlaııı ş. mart bidaJelınde Çıı.. 
nakkale bognzını abluka etınış, 

ni!tanın il'' hafta~ıı:.<la adalan is .. 
tili hareketine ba~Janıı~tı. 

Adaların biitiin hazırlıklara raj;. 

men eldeki harp \·astalarının kıy. 
meli olma)ışı yiizünden İtalyaıı _ 

!arın eline düşıişü •ür'atl., ikmal 
ediliyordu 
İtalyan donannıas.ınln birinti 

ve ikinci fırkaları bıı işi ba~arm•
ğa memur edilmi~ti. Trahh1'll\ ,ş. 

leıi biten bu frkalar şimd, •dalara 

ff!lmiş, İ.. lanköyden ba li) arak 
diii;:erlerini ~ırasile işgal ediyordu. 

İşgal programı ga~ et basit tat. 

bikatla iler!i~·ordu. 

İtalyan harp ı:emileri i~gal e. 
dilecek adanın öniine ı:eliyor, top. 

larını oraya çel"iri~·or, s.onra i~a. 

ret vererek m.ahallı hiikümet ıne. 

murunu .. nahi ·e miidıirü veya 
kaymakam • çağırıyor. gelen me

mura İtalya hük(ımetinin n<>ktai 

na~ıı.nııı ve adaları ınu\ııkkaten 

işgal kararını tebl:ğ ediyor, ada 

ahalisinin malı, cani ye nıuhafa. 

nsı İtalya hiikiımeli tarafından 

pranti edilmiş gö,lerilerek adaya 
bir İtalyan deniz müfrezesi çıkn

nlacağıııı, artık Osman 1ı h kiı • 

metinden direktif ahıinıı) arak bu 

İtalyan müfreze inin zabiti tara. 

fından verilecek emirkrin yapı

lacağını söJlüyor, kôtii niyetle(!) 

hareket edildiği takdirde adanın 
tionanma tt>pları tarafından tahrip 

eiltteğini ilfll"e eıyordu 
Adalar bu \azi~et knr~ısında 

muka,·emct göstrreınen1i ... Ierdi. 
(Arku.ı var) 

- Yııhıı, :niçin böyle a.c.Je gidiı,ı<lf'sunu.z. 
var. 

- 1 fl.e cmı.n içiıı gidiy~ ya./ 

lnp h~ ııonnak istiyodardı. Ye. 
nıçeriler ve biz yorgunluğınnuıru 
ve açlığı.mızı unutmuştuk. 

Ben işi anlamıştım. Meğer yüz. 
ba ının suratının aı;ıkliği bundan 
imiş .. Tevekkeli değil, ihtiyar as. 
ker Ömer işi anlıyarak yüzbaşıya 
birşeyler söylemişti. üste ie bize 
yemek vermek için Tahir beyi 
b<-kliyecektik. 

Yeniçeriler birdenbire galeyan 
etti ve si.Wıa sarılarak ayaklandı. 
Ve Tahir beyi bulmağa ck>ğruyü.. 
riidü. 

İşte o vaklt yürbaşı.n»Z kılıcım 
çekerek önümüze geçti ve acı ilci 
bağırdı: 

- Alçaklar, nedir bu haliniz?. 
lı:iınden izin a.J.duıız? Kim size emJr 
verdi?. 

Hepimiz f8Şm1Ş ~· Bit 1. 
ı;e yüzbaşımız da kızmış değil miy.. 
di? Yüzbaşı tekrar bağır<b: 

- Utanmazlar, hani ocağın ni. 
ıı:anu 1 • Asker ne emir al>ıa OJJR 

yapar ... 
Anhyoınwn, Kızmak~ fakat 

eıra'C itaat etmek aydı. ~ 

b~ımız da ~ti. Ukirı etnı'e 
itaat n<>ktuından duruyordu. 

' 

Yıü:t.başı lolıcııu çekmiş bağın • 
yordu: 

- Ocağın ruımusurıu muhafaza 
ediniz!. Evveli nizam ve intizam! 
Yüzbaşının emri hepimizi dur. 

durdu. Kodaman :yeıtiçeriler de 
bağınyorlardı. 

- Yoldaşlar ocak nizamını boz. 
mayınız!. 

Hepimiz yeri.mi1e oturduk. Da. 
bıı. sular kararmamştı. Ortahk a. 
lacak:aranlıktı. Birdenbire tam • 
buralar ve trampet.eler "Nnrlağa 
başladı. 

Bu vurulan tambur "#e traınpeW 
ıresleri hiç oizi:ınlilere lıeıızemi • 
,ordu. Derhal btzim trampe!e!er 
ve tamburla!' da çalnıata başladı. 

B11 tarrıi>urlar, bazırol., cemoı, nı.. 
zıı:ma gel emı:Xli veriy<ırdu. Kan. 
sık askerler ~başladı. 

Akıncılar, alelacele atlarms bia.. 
diler. Bizim yW.l:>ap da atma blıı.. 
di ve emir verdi: 

- Y~M Sd:iıntt&. '.Bmya 
pbnbi. CAY' _,. 

J 

Bugün MELEK Sinemasında 
ROBF.RT TAYLOR • LEW AYRES • GREF.R GAR..<;O,. 

gibi 3 btiyiik yıld11.1n yarattığı nefis bir komedi 

Beni Hatıra 
eğleıı~eli ,.., ten bir mevzu 

Ayrıea: Kenkli Miki Marn; ve FOX diin~·a hnadislt'ri 

• 
TAKSIM Sinemasında -
Görülmemiş bir muvaffakiyetle 

gösterilmekte olan 

Görünmiyen -Adamın Avdeti 
Jliiyllk dehşet, korku ve esrar filmini göre !er ve işite • 

ler cidden hay retle kalmışlardır. 

GöriiMniJ- canavar, zabıta lıwvvetinden .• Ve mitralyö~ 
leden bdımıyarak iı!eta onlarla alay ediyor .. 

Mwkwolı i 8'iriinınez bir cana vardır w de bugıiıı gidhıiz, 
&ôrinils ve korkunç iki Bllat geçirin.iL 



eri Aı>aciOIU (Bu ynzınm metinl ) 
Ajansı bültenlerinden aıınnuııtır · 

lhis eden: Muammer Alat~ 
nüral Darlan, Pariste Laval ve 

al ııltındaki Fransadaki AJın8D 
linıessili Abetz ıle görüştJı:teıı 

ra, Vişiye dönmüştür. l\Jare • 
!'etenin Alman ve Lava! ta • 

leri kar'j!Sında vereceii )<atı 
tar bu ak~am ve yahut yana 
ili olacaktıt. 
ıniral Darlan Pariste Laval i» 

· ınülilit yapmıştır. .. 
Ankara Radyo gazetesine g~ 
aıısa meseles'.nin şimdi en m;;;-_ 
ın tarafı, Lavalc ~·erilecek sa 

1 et meselesiılir. Çünkü Mar•~~ 
tenin Lavali kabineye alınaı:a 
rar veı·diği siiylcnmekt~- An· 
k octada henüz kat'i bır şeY 
ktur. 
l\T areşal Peten, vereceği ka~ 
tebliğ neşrederek, Fran•ız ınil

tine bildirecektir. Amiral Dar • 
n riyasetinde bir hüJı:ilmet tet-

1 edileceği hakkındaki tahm'." • 
de, allcak tahmin JJIJlhiyetill " 

dir 
Pa~iste çıkaıı övr gauteııi, ~ 
lio noktai nazarurı muhafa_za . 
·İni söyliycrck, diyor ki: .J.şb~

,.. ·este Kral tkind jor cepheyij si.. 
ınaJ . tll Onla .Kralı fevka. 
yaret etuuf • nl ka 
• lı.araret ve beyeca a . rşı • 

lide · Kral ilk hatlara kadar 
Jamıştır. · mi 

ü ··ı. lot'aları tefti§ etnıış, ye_v 
b yu li akatleri zikredıleD 
enıirlerde 7 madalyeler 
subaylara ve erlere 

vermiştir. .. k am aıı.. 
Atin• radyosa, dun • ş " daki 

ke4 hareki! .h~kkında aşas• 
•-•·•ı· t ··--••tir: ......,. 8 1 ·~- ' · d 'ki .._ 

Arnavutlnk cephesın e ı 
• .. bir hiicnm esnasında, çok 

at su.1'ita1yan piyade kuvvetleri, 
bilyük .. ldur" öcü ateşi ile L 
onanlılarm o 

Y . . · tir ita!yaular, ma • 
deta bıçilnUJJ · · k "ili bL. 

eydanında bırça o 
ı.arebe m . ··-'-'' ... ") üştilr. ak gen puıı ... .., ,u m 
rakar . .. .. hücomwıa üze,,_ SUllP 
BDllOJl YDllanlılar, İtalyanları 
kalkan "t-'ft• atm .. Jar 

d• hırtlarııua • ~~ ..., 
ken ı . iihim miktarcla 

b' kesırvem 
ve ır ço h meııi almışlardır. 
haıp ma e . siyaseti Fraıısa için zaruridir· 

siyasete muhtaç olan AlnıanY• 
ğil, Fransadır. Parisle Vi~· t· &abeşlıtaD gene 
da bu gidiş geli~ler daha fbe.. 1 .. le•8d8 .. .,_,tar• --
m edecek midır? Vışı "" ~ 

b · ki ediyor.• (3 iLncü -1ıifede'ı& 
arıci siyaset ta P ı... . . e onlar da ı... 

Diğer taraftan Vişi resmi ~-- iktidara geörJDlf Y • 
· · babU" ı0·~ • re ile işbirliği siyasetıne taraf. 
rınden gelen hır Fi nde• gilte Jın"•Iardlr. Fakat bu nokta4a 

ansız Hariciye Nazın ft --1 tar o -. • 'Jd" 5· de.. 
ak · · ve Mare'l"" üttelait degı ır. ır 

n şam istifa etm•Ş . fr Fransabm meselesinde ingilten. 
ten istifasını kabul etınış 1 

' fa Ba e§ _ r· LaYAI ve batti 
GENERAL VLYGANI> NE · oynadıgı ro u 

? rıın 'b' Fran.sıs politikacı • 
DÜ~i.\ ·üYOR. Flanden gı 1 ·•·•dır. Sonra ..ı 

G b .. f'n şimali ları unutına.oıı..- .. ·ı Fr 
eneral V" gıuıd u o b da Sovyetler BU"liği e aD-

r · f" ıfatıle u. ansız Afrikasıııın şe ı s be. cena d 'nı>Jllan&n pakta kar. 
Uıni karargahından radyoda 1 sa arasın a ı . et aJınasmda. 

Gcnera İ ·ııerenia vazıY 
natta bulaıımu;tur. . §1 ogı nianııJorlar. 

. . it !yan. ,_, manayı a . . k 1 
beyanatında, Hitlcrın. a. bir "' da Lava! çekilm•Ş o • 

ra Yardun edebilıne!>İ içın bıç ıransa adikal sosyalistler 
ile ile Tunusa kuvve~ çıkar';: !elı:ti.f barlfÇı .' er Fakat lngilte. 

na, rnübim bahri bir us olan ·· iktidara geını;!h.e olarak Edea 
<ta ve Tunuso kullan~sın~;:- rede bu::"rne pbi kollektif blll"lf-
de edilmiyeceğini bi!dırını b~ ve Cr~ ü yerlerine Çember. 

llunJar Londraya gelen çılar, du~li"fa'-••ft Sir Samuel 
ah ' d' Brı ~•n ,.... .,_.., erleri teyit etmekte ır. Ja,- pol"tikuı )ı:aim olmllf-
a~rlere göre, Amiral ~~rl:;;;. soaı:eun de-v:etlerle uzlaşmalı. Y9 • 

. fena şartlara maruz kal gı ktı. Otorıter r edilebilecek olan İıı. 
<de donanma"nı batıroca ·c1. !~~da bı~ı=sı ve bOJldall sonra ta. 
İtesmj olmamakla beraber, cı gılız Po dibi olan Fransız pe.. 

i esı . . d bu haber. ınile ona . tat · as rra ıstınat e en ti ın• t riter drvletlerı mnıı 
re göre, Alınanlar Vişi hiikllme Jitikası, ~ ~ dursun, onların lşti. 
cı·inde tazyiklerini arttırdıkları etrnelı: şoY; rmış ve gittikçe ar. 
l«lirde, General Veygand ve ar. halartJ1l 8 

' 'h yet 1939 harbini 
d bet. b )ıırs nı a 
aşlan Alnıanlurla ıniina•• tan n Görülüyor ki Ha • 

rinj kesecekler ve ınuazzaırı doğltrın:;:i939 harbini doğuran 
•ansı:z müstemleke kuvvetleri!• beş ınes 'ls'Jesinin başlangıcı oL 
tansız donanmftsı İngilizler ta. hadiseler &1 ·'rbarladır ki Habeş 
lına gececeklerdir. muştur_ ·~0 ı 

1
tadan kalkmasile 

IIİNDİSTAN NAZIRININ istiklabn~ir 0;evrin. Habc~ ist~ba-
SÖZLERİ baş!.Q·~ ·ıe nibayetJeıııp nı • 

'" od lıah JiJinin ıadesı _. uali ister iste • qınıanyanın vaziyeti en . • · ceııı s 
en Hindistan Nazırı Eınerı ~ yetlerı:Y;elıoektcdr. _ 

•natta bulunarak bilhassa denıış. ınez a -o-
: ki: •llitlerin kendi lehine:. dl·-;. ıuzın odall· 
te alınası için bir ıo-k yol var wi_ &et' v• D adam 
da adamm iltiliİ etınektir. k- ll8 glr8 

r bunu ayıardanberi düşün?.'e (1 .,.., SoılrifedCD Devam: 
tdir. Biz tehlikeyi küçüitınuY0 • koymuş, faka 

ı. Fak;t bövle bir taarruz vu. mütearrıza ka\~ genç kızı bırak-
, {f k olaJOJ- 0··bü· rü varı çıp ba.<lam"itır. 

Unda Hitlerin muva a . o • bo. şınıya , 
••ağına bilakis onları kendı ılt P· :ııııyarak . gu a bağır.nağa mu • 
klarında takibe nnki• )ıaS o. Bir aralık Ben BuJ?Un üzerine de 

vaffak olın';ıtıır. yakalanacağını 
••tına inanıyorum.• RDIJt. mütecaviz a alin'!' erıı·smrocn firar 
ı\L"ANLAR ZAYİA'f VE k erne e .. "OR anlıyara . .. adcle sırasında 
t~:RiNİ İTiRAF EDb . · Lalem muc 
. . b"lgell etmiştır. b çakla varalanmlŞ -

!)~~ıdi bütün Bingazı .ı:'tadır. kıZ kolundan . ı bir ~üddett<>nberi 
. C•lııler1n elinde bıılunın k't tır. :Müteca.'"ııln ""sinden koşan 
•n . ı hare 8 "<ık o up ,.., ğu 
gazıye kar~ı yapı an k- Benaya ".- bir genç oldu ~ 

~•&ıuda bir İngiliz zırhlı teşlck Suat ismındek kapısından içeri gır-
ı,·· ' k"l ınelT• ı oka t h ı 30 saatte 250 ı 0 · 1 suadın 5 t r Hadisenin a • 
btj bir ~üriivii• yaparftk, Jtad • d'"i anlaşılmış '. t'r 

lhJ , '. ' h ti •rınl a '<- eeiJın!Ş ı • ~ arın son rıc'at a ~ . e. k'katına il ' •• 
~ın· · · 'd ger• ç ı· dor-. ışlerdır. Bıgnzı en bu -ı b } as ıye 
ıı d'"şnıan tan U 
"'•fe teşebbüs eden u s t mah-

• lıareketın sur n 1 · 

Sırbistanda buz
lar eriyince 

f eye'lan başladı 
Belgrat g (AA.) - Cenubi Sır

bistanda ve Karadağda buzlar bir
denbire erimeye başlam"itır. Bel
grat - Üsküp - Selanik battı üz~ 
rinde Köprülüde Vardar nehrının 

911Jarı şehı·in birçok mahallerini 
basm~tır.Pelarguyayaylasıbüyül< 
bir göl manzarası arzetmektedir. 

~ge denizinde 
/ngiliz vapu
ru haf ırılmadı 

Atlna 9 (A.A) - cAtina ajana 
bildiriyor:• 

Stefani ajansının ege denizinde 
10.000 tonluk bir İngiliz naldiye 
vapurunun İtalyan torpidoları ta
rafından torpille~ olduğu su -
retinde verdiği haberi kat'i suret~ 
tekzibe mezundur. Yunan bahri,... 
erkaruharbiyesi, bu haberin tama. 
mile hayal mahsulü olduğunu ve 
İtalyan - Yunan harbinin ba.şlan
gıcındanberi Ege denizinde İtalyan 
vapurlarından başka hiçbir vapu. 
run torpillenmediğin.i ve mez.keır 
denizde Yunan filosunun sıkı bir 
tarassut ve kontrol yapmakta bu
lunduğunu beyan eder. * Brilbel, 9 (A. A.) cSldani> Bel
çika franCt ile Lübemburg frangının, 
Llllcsemburg dahilinde kanuni ı.edavü
lüne nihayet -.erilmiıtır. 
. . ... -~ . 

Asker gözile 
cepheler 

(1 lad 8Dlf<ıdm ı><rra.) 

zeme toplamak ve bunları yerle.. 
ri.ne koymaktır. 

Motörlü kuvvetlerin Bingui 
garbinden ileri hareketleri devam 
ettiğine göre de, hedefin sadece 
Bingaıinin zaptından ibaret ol • 
madığı aabfılır. 

Bingazinin İngilizler tarafuı • 
d1111 alıruıııw, Almanaynın İtalya. 
ya yardımını bir daha hatıra ge. 
ti.nnektedir. İııgilterl!delı.i umıımf 
kanaate baklırııa, Almanyanın aııı.l 
hedefi İngilteredir. Önümüzde.ki 
ilkbaharda, havalar düzelince, AL 
manyanın İngiltereye karii' hava 
mücadelesi son derece şiddetlene. 
cektir. Tayyareler kütle halinde 
adaya hücum edeceklerdir. 

Fakat yine İngilizlerin kanaati. 
ne göre, o zaman vaziyet şöyle o. 
lııcalı:tır: Şimdiki halde Amerika. 
dan yapılan sevkiyat iyi bir tempo 
halinde devam etmekte, Amerika.. 
da, Kanada ve Avuslralyara yeni 
tayyare fabrikaları açılmaktadır. 
İlkbahara kadar ı;aı·fedilecek gay. 
retten alınacak neıice)·e göre, bu 
büyük hava muharebelerinde Al. 
manlar adetçe pek o kadar faik 
vıu.iyette bulunmıyacaklardır. 

Alınanların İngiltere üzerine 
4000 den fazla tayyare göııderebL 
lecekleri zaon.edilenıez. Her bom. 
bardımao tayyaresine 10 avcı tay. 
yaresi lhım olduğ-una göre, bu 
hücumların nisbetinı tayin etmek 
mümkündür. 

İngilterenin, Almanyanın böyle 
bir muhtemel hareketine karşı şim. 
diden daha ziyade hazırlanmış ol. 
doğ-una ~üpbe yoktur. Hatta İn • 
giltcrcde biziın bir ata sözümüze 
göre şöyle söylenmektedir: 

•Geleceği varsa, göreceği de 
var.• 

Roma radyosu 
Yunanlılarla 

alaya başladı! 
Atina 9 (A.A..)- Atina aja

bildiriyor: Roma radyosu her biri 
bir zafer ~olan Yunan 
resmi U<bliğltri ile alay etnıe.de 
"Ye şu suali ııcınnaktsdır: 

Yunan ordı.:su bugiine .kadar ne. 
releri zaptetti? 

Bu sualin cevab;. çok basit olup 
lbir harita ile verilebilir. Filhakı • 
ka haritaya bakınca 1talyanlar:.n 
ansızın ~avüze geçmelerinden 
sonra Epirin Yunanistana ait kıs. 
mında işgal ettikleri binleı çe kilo.. 
metrelik arazinin YWlan ordusu 
tarafından on beş gün 'larf.ndı:. na
sıl kurtarıldığı derhal görülür Bun. 
dan başka Yunan ılruvvetlcrinin 
sağ cenahı taraf ndan zaptedilen 
Lü tün G<irice, Moııkıopolis ve Pog. 
radeç nuntakası ile, Ill<!rkezdeki 
kıt'alar tarafından işgal edilen Pre. 
medi ve Klisura mıntaknsı, ve sol 
cenah kuvvetlerince fethedilen Hi· 
mara mıntal<Aa hep Yunan asker. 
leri tarafından faşıst ordusunun 
elinden alınan yerlerdir. 

Amerikamn rran
aaya yardımı 

Marsilya ı (A.A.)- Havas: Fi. 
pro gazetesinin verdiği bir ha • 
bere göre Goldhanler Amerika• 
vapuru Amerikan Kwlhaçı tarL 
hndan hediye edilen konserve slL 
til, vitamin, ilaç ve küçük Fran'1s 
çocuk.lan için • lbiseleri bimilen 
19 ~batta l\lanilyaya mnvasalat 
edecektir. 

Bu bir baflangıçtır. t~~ hafta 
sonra Marsilyaya ayni moddeleri 
hamil bulunan diğer bir Ameri • 
kan vapuru daha gelecektir. 

ltalya düş
tüğü ölüm 
çukurundan 
kurtulabilir 

(BAŞllAXALEDEN DEVAlll) 

bi bu yoklan bıriııcı derecede m•*· 
liıp edilecektir. İngiliz plinında 
Almanyadan önce İtalyayı imha 
ve ekarte dmek sırada olduğuA& 
göre bava ve deniz sililılarının en 
xnüessir tabnbine ve nıiicadclcsi.. 
ne bu bahar ve yaz içinde doğru. 
dan doğruya İtalya maruz kala • 
caktır. Bu itibarla, Joer türlü tL 
arnız kabiliyelini, harpteki rolü. 
nil, imparatorlllğunu kaybedEn 
İtalya için binnefis İtalya adan 
üzerinde {ela.ketten korun.l'nanın 

çare ve tedbiri yoktur. Tek tedbir 
ve çare yukarıdaki halisane tavsi. 
yemize uymaktan ibarctıir Böy. 
le bir vaziyette İtalyanın Alın~n. 
ya tarafından istilası ihtimali, Jn. 
giltereye teslim olmaktan daha 
korkunç dcgildir. Almanya buna 
müteşebbis olsa dahi, eğer şimdi. 
den şimali İtalya ve İtalyan mu. 
kavemetine mahsus bütün im • 
kan ve mahaller Alman işgaline 
terkedilınemişse; İtalyan kara or. 
dusur•ın bakiyesi İngilizler tara. 
fından takviye edilebilir ve Al. 
man istilası tehlikesi önlenebilir. 
Bu mümkün olmasa ve istila ta. 
hakkak etse dahi, harp sonunda 
İtalya herhalde harhe devamından 
dalıa az zararlı olar~k çıkabilir. 

ETEM İZZET BENfC• 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 
•rı k . .. , t' karşısııı. du··ncu·· ti'care 

" "h vet nıu • 
.,afi! nlanarak, nı 8

' · • den • 1 _ Kırklareli villi•ctin!n ne~·~ kazasına bağlı İğn.eada nahly t civa· 
•sa tır ııalı"•"" k ınesın · • .. ~-u, 

ra altına alıruntŞ • b"tün e an vapu .. nnda va'kı Kerpiçe \ akıf or-rıan1ar.nın ka1'1 işletme plAnı mucibince 941, 941. 

EN SON 

DAKiKA 

BİNGAZİ 
ZAFERİ 

(1--Denm> 
nilınektedir: 

•Siz ve emrinizdeki kuvvetler 
Akdenizdeki deniz ve hava kuv • 
vetleri ile teşriki mesai <.od.erek şa
yanı takdir bir rrıuvaffakiyet elde 
ettiniz. 
İngilterenin askeri tarihinde 

kaydedilecek olan bu muvaffa -
kiycttcn dolayı sizi tebrik ederim.• 

ON BEŞ TÜMENDEN BEŞ 
TÜMEN KALMIŞ 

Kahire 9 (A.A.) - BBC: Reuter 
ajansı muhabirinin bildirdiğine gö
re, Trablusta Muharebe basladığı 
zaman 15 İtalyan tümeni 1JIPVcut 
olurken ~imdi lopu topu beş İtal
yan tümeni kalmıştır. Muhabir, 
ölen veya esir alınan askerlerin 
harp malzemelerinin en bi.iyük kıs
mını kaybettiklerini ilave etmek. 
te<lir. 

İngiliz kuvvetleri ~imdi Bingazi 
ile Trablus arasındaki 480 ikilo -
:metrelik çölün ba,Jıı<lığı nokta, 
Sidra körfez'ne doğru ileli.vorlar. 

BİNGAZtNİN STRAT&TİK 
EHEMMİYETİ YOKMUŞ 

Lon<lra 9 (A.A.) - BBC: Dün 
Roma radyosu Bingazinin İngifü
ler tarafından zantedildiğini itiraf 
ettikten sonra Bingazinin stratejik 
ehemmiy~ti olmadığını söylemiştir. 

Radyo Bingazlden çekilen ltal. i 
yan kuvvetler''lin Afrikanın diğer 
merkezlerinde temerküz ettikleri 
ve Bingazi zaptının bu tahsiclat ü
zerine hiçbir tesiri olmıyacağını i
Uve etmiştir. 

Askeri Useıer 
(1 lııd SaJılfeden Denm) 

nutmıyacaklarmı arkadaşları na. 
mma tebarüz ettirm~itır. BLlahare 
mektepte kalan ar!rndaşları namı
na 2 inci sınıf talebelerinden bir 
genç bir nutuk söylcmştiir. 

MÜKAl''AT ALANLAR 
Bundan sonra İstanbul komutanı 

tarafından talebeye mükafatları 
tevzi edihnl!;tir. Lise olgunluk bi
rincisi 783 Cahid Öcal bir Singer 
saati, olgunluk i:kincisi 392 Kemal 
Aksu, 1162 Nevzat Ergün, 481 Ki. 
şif Ziya (matematik birincisi), 784 
İhsan Ünalp (coğrafya birincisi), 
273 Hüsamettin (iııgflizce bu-ıncisi), 
Faruk Kuzey (fransızca birinci5i), 
1179 Büknd (almanca birincisi). 
783 Cah!d Özer (edı>biyat birin • 
cisi) muhtelif mükafatlar ka1.an -
mışlaroır. 

Nihayet hep bir ağızdan mektep 
marşı söylcnrrek ınerasim sona er ... 
miş ve davetliler hazırlanan bü -
fede iza< e<lılmi lerdir. 

BUGÜNKÜ MERASİM 
Malleııc askeri !iS<•sindcn mezun 

olan yarının genç 8Ubay namzet -
!erinin diploma mükufatları da bu. 
gün saat 15 de Topkapı haricindeki 
mektep binasmda tertip olunan 
ım('rasiml~ tevzi edilecektir. 

MAI.TF.PE LİSF.SİNDF. OF.RF.CE 
- ALAN Gf:NÇLERİ.MİZ 

Maltepe Askeri !.isesi bu 1ıl 250 ııenç 
ve dinç me%un vennişt.Jr. Bunlar ara
sında Abdullah Çağlar birinci, Muam
mer Eren ikinci, Turan Ertuğ Oçtin
cülükle mezun olmuşlar ve mükAfat: 
alarak birer altın saat alını.stardır. 

Ed•biyat birincit;i Satıh Yıldırım, 
tarih ve coğrafya blı·inclsi Sabri T!l
zi.in, Fran..o;;;ızca birincısl Turhan Ulut
lu, İngilizce birincisi Beriri AlatJı. 
Almanea birincisi Tahsin Atllıi Ural
dır ve kendilerine mük!ıfat olarak bi
rer lügatla ltranşlanna ait blrt.:r kitap 
verilrnlşlir. Spor birhıcisl Atiln Tulııa
ya mermer üzerine bir atletizm sıem-

lıolü, bando ı•tl Mahmud Aktara al
J;ın kalem, Askeri.ile birincisi Hqime 
askeri pusla, metamatlk birincisi Ab
dullatı Çağlara gümfiş perııer taJwıu 

ve bir fizik kitabı veriknl:tlr. t faik kuvvetlerine veb ~en Türk banıiıralı F;:i Balı Ka- 943 sMclcrl nıl.ka!aa1.,nndan .21447b ve mabnlll rnezldlr clvvında vl'lkl Lon-
rett · - en reı:n e b ş1<aptanı hali noz ,-akı{ ormanlımnın rn"""11t işletme p!Anı mucltıince 941, 942, 943 senclori ı---------------

•» crıne ragm ' 1 rd~ un a • · ı· arzu e • f t'h Ih 3 ·· •• h "~1tııa~a mına(fa!< olamam•~.nde'· .. rucln 7/ 2/9il tarih
1
1 eder~k 14/l/ mUkataalarından c28'10:18• kental odun BTn a)'rı kap&lı zarf usuWe arttırma- a J SU UnCU U• 

t ) s• gazı ,., raV ·· aC88 ' 7"- konulmuştur, k k hAk ı• • d 
a _a Yan teLliği de ın "yle • ~hkeOlcye ınur tarihine .kadar 2 - Odunlann beher kenlallne c12Jk UUJ'Ş icıyrnel tahmiıı <'dllmlştir, u a im ığın en: 

... '•~et hakkında şunları so ~1 den 7/2/941 un SaırısuD" 3 _ Art· -oları 20/2/941 P--be nfinü aaal ıs le Kadıkö,- V'*1tlw 
"'•kt d' j"" 11 vapurun alı:- ~... -·~ •- Şehremini Sanınusa mahalleıd 

._; ~ ır: .. . Singaıinin ı;ijren Firuz_a <le vaki kaza h. . )llldıirliığıınde yapı!acaıctır. ı Ha!cki caddesi 74 numarnlı hane. 
'• 'e 6 şubat gıınlcrı 'ddctli . t nbul seı<>rın verUmeöllll 4 - Arlhrmayo gireec.kler Karpiçe k•=•ndan çık•calı: d1447t> kental 00- de mutasarnfan muk.lm iken 'rl/ 
!.· ~Up ınıntabsında pek ~1 Ls !~ ornir. raPoru için cl9311> lira ,27> kuruı ve Lung02 kısmından çıkacalc <2670811> k=tal oda 
'ıt •ııııh·ırebc olınu tur. ı.ıu :'~ • krnua tını<tır. h·t dinletmek için de ,240"> lira •80> kuruş mwakkat teminat veroceiüadir. 12/940 tarihinde V'Cfalile ı.,,rekcsine 
~., h ' ğu~ır. taJep e ' t 10 şs 1 1 K d·'""- Vak iki" mahkememizce vaz'ıy-Od olunan ltı-lı ' •deki ·ıayiatnııı:ı. a . 12/941 san de rapor alına 5 _ l.ıc!tlller bu arttırmaya alt ııartnamelerl a ~VJ ıtıar M ilrlllill 

.ıı ııııuıın da i~sanra zayiatı bı. 12-_ r/941 saat H Jd ğundan . tı.. Kırldareli Vakıflar Memurluğuna ınüracaaua alırlar, rahim LiitfirUıt ilin tarihinden 
tiı .• İ~-J .. , asa 

1 
d !:ildir. 6 şubat ve ı_z ~ ·n ('(!ı~ 0 ~065 inci' g _ Bu artırmalara lştirok edecekler odun t\caretile ift!ıal ~iderlne et.- itibaren alacak ve bor lularının 

~r. it ·
1 

' g . J;i 5;.-il haL günU taY1 ti kaıı•ınuLJ~ 
1 

liı- ı,, rıcaret odasından a!acakL~n veslkalan dıa zarflara koyacaklardır, bir ay ve iddiayı veraset edenle. 
'1n 1 

• nn 'c 1 rnc n kıta. deniz tıcare ı.arı }:adıse 1 e ~ , 7 _ Teklif mektuplan iltllncO madd«le yazılı saati.en bir saat encllno rinin üç ay içhıde mabkememia 
'-! halal•nı kurtarın 1< ' ... .;.iilınİf JI!lddP.sine tevfl zararlı herkesın : kadar Kari ,.,,1 v. nar Mildürl!lillnd~ltl artırma komı.,-onn Teiallilne makhow müracaatlan aksi takdirde ten_ 

"1ııı tarafınbıı tal1
: ye d n ve kazadan ası veya ve • muk 1' ın veril r Posta !le gönderilecek mektupların da Jl1lU aaaöıı de il 

n Ringa-ı:i, diışuıan tarofın a kal~kcmede bulun~ıı:bilmelcri içiıı. ' tım.."Y'~ . l·o™ ge olması~. Gecikenlerin talebi kalıul ..,ınm.,. i kesinin lıaz;ineye vred" eceği ilin 
aı edllmiştir.. ll!~ııerJııin bulu~du r 941/47 'lj 6• . olunw 941/l T. 
~.\VlJTLUK CEPın;sl:NDS ~yet~ no•'·"ı: . 

Jl.tiııadan gele.ı& haberlere eli" 

- :soft 

Barit Ve Cuallü Telrlkaaa 

Bilen idam olunur 
~yazan: M. ATLI Tefrika No. 9 

Komis:!r dudaklarını asabi
yetle büzerek yerine oturdu 
- Ne mi çıkar?. Hadise ancak 

böyle olabilir. Ada.mm vücudü her 
ha.ide ıslak barut içinde uzun za. 
man banyo edilerek kurutulmuş!. 
Sigara ateşi cleğer değırez iştial 
etti!.. 

Tahkikat komiseri ellerini yeisle 
biriıirine kenetleyip yalvarir gibi 
havaya kaldırarak bağırdı: 

- Yezus Kristus!. ·Allah ~ına 
bana sabır ıhsan et! .• Çıkıruz, ba.. 
yım, çıkınız! 

Dinlediği acayip 1fadelerden a. 
deta serseme dönrnuş olan komi. 
ser, sonra, yerinden kallup direk. 
törün yanına geldi: 

- Her direktör!. dedi. Maale • 
sef infilakın ne sureUe vukua gel. 
diği anlas.lamıyor!. Herkes bur • 
nunun ucunda gördüğü acayip A.. 
lerro<eri hikaye ediyor, görüyor • 
suııuz; esasen bu suik.w,1lcrin vu. 
ku şekillerini bir tiırlü onhyamı. 
yonız. Maamnfih polis için en kü. 
çii k bir ızi radi.senin birdenbire i. 
ıalıı iç!n bi~ anahtar olalbilir!. Ni.. 
tekım <bütün şu diıılediginiz ifade.. 
!erden en mülıimmını sonunda saç. 
malamış olmakla b "'1ber şu şiın. 
di çıkan zat1n verdigini zannedi.. 
yorum•. Parçalanan gardiyan ne.. 
!inde yanar bir sigara oldujhınu 

söyledi, birde bire hadıseyi ten • 
vir edl'r gibi görünüyor!. 

Direktör sordu: 
- Ne g'bi b:ıy komiser? Yani, 

infilakın >e':ı cbini ve şeklini siga. 
ra ile izalı ro?bf!iy'lr musunıcz•. 

- Evet .. Olsa oL:ı ıbuna hük • 
metmek lazı'T ge!' v ~~. Herhalde 
gardiyanın elindek, c •ara şiddetli 
infıliıklı bir bomba ıdi!. 

Direktör hayretle komiserin yü. 
züııe baktı. Sonra scrsemlt'Illiş gi. 
'bi gUlerek: 

- F,.kat. korkar m, siz de din. 
lcdi~iııiz sahıtlerin tesiri altuıda 
kah~ olmıyasınız!. dedi. 

Vfık a sigara şeklinde patlayıci 
madd. ler malumdur. Fakat .kü • 
çücük ve hatta yarısı yar..mış bir 
siraran ııı bu derece büyük bir 
infil • k vücude getirmesine bu • 
günkü fen imkAn vermez!. Bun • 
dan vazg~çin, bizim ölen biçare 
gardiyan müesseselerimizin 20.22 
seneli'< namu~lu, müstakim , ... ra. 
zilelli bir adam•d r 1. Biçare adam. 
cağızda sigara bcı"1bası ıbulwıdıı • 
ğuna hükmetmek imkftnsızdr!. 

\ 

Komiser, dudaklarını daha •bü. ı 

yük bir asabiyetle yiyerek tek.ı-ar 
yerine gidip oturdu. Direkhrün 
yüzüne ~şkın şa>;kın bakıyordu: 

- Başka türlü bir izah imkanı 
görmüyorum Her dırcklör!. diye 

hooıorda.ıııdı.. Çok garip, çok aca • 
yip şey!. 

Sonra içini çekip zile bastı: 
- Bakalım, diğerıerıni de din. 

liyelim!. Belki bir ipucu daha bu. 
!uruz!. Daha dOğrusu makul bir 
adam buluruz!. diye söylenerek e.. 
mir verdi: 

- D~ kim kaldıysa geti • 
•• 1 

rıntz .. 
Bu defa içeriye mııavm Her 

Şuhter girmişti. 
Her Şu-lıretrin tostoparlak k:.r. 

mızı yüzü hayli sararıı~tı. Bay • 
gınhktan ayıldıktan sonra, herhzl. 
de. kumlara gömiılmıiş olan yil • 
zünü gözünü bol bir su ılc yıka • 
ını.şlarJı. 

Zira hali ısbk durnn saçları te. 
pesinde bır horoz ıbı ı gıbi topla. 
nıp kabarmışlar, bu saçlar mua.. 
vinin ş~ın ) üzune acayıp bir hal 
vermışti. 

H<•r Şuhter, elleri yuvarla go. 
beği üstünde kenetli, gay N < iddi, 
son derece ürkek b :r tavırla iler. 
ledi. Orada direk'iırlc beni gurdü. 
ğil halde .sanki hiç tanınııyoı-nıut 
gibi göriindü. 

Tahhkat komiseri bu son şahi. 
din :nuavin oldu ,ünu öğrenince 
pek çvk m~mnun ol<lu. ıı: ·.rmctle 
ayağa kalktı: 

Dolanda 
nmdakl 

<Arkaq \"ar) 

in ı ta-

Tokyo 9 ( A.A. )- Tass: Şugai 
Sogyo gazetesi ) ahancıların llo. 
lıında llindistaııına girme! nnio 
takyıt edildii:i Jıakkıııda bir haber 
ne ·retml~lir. 

Gazrtcııiıı tebariiz <'1tirdigine 
g(ire şimı!:yc kadar Ho!anda Hin. 
Ji~auına serİ.Jt!!S çe glrauck bak ... 
kınd"ıı istifade eden japonlar da 
bundan böl le diğer yab ıırılnr gi.. 
hi Holnnda bükilnıdinılen hususi 
bir müsaade almağa mecbur ola. 
caklardır. 

B8kreşte A erin 
yaptı(tı y jma 

Biilu-C§ 9 (A.A.)- D. 'H. Biik. 
reş akseri kumandanlıgı, asiler 
nezdinde bulunan eşya ıle kıy 
metli eş~·anın sahjpleri ıaralından 
teşhis edilmek üzere alenen teş • 
bir edilecc~ini bildinniştir, 

+ Bareelore, 9 (A. A.) .Slefani a
jansındnn> Lc'iJ:ıdrı.dan buraya ,.ı 
Amerikan dıpS,matlanndan l Jı kle, 
BerllM gitmek üzere seyahatine de
vam edccer.tır. 

~ıraarif Matbaası Müdürlüğünden : 
Ctn. Mllıdan Tahmlnl '1• 7.S muvakkal 

Taluı .,.Yak-
10 puntu Sorbon haıf 
2 puntu Anterlin 

350 q. 
100 q. 1000 L. 75 lira 

Maa.rit Matbaası için evsafı tartnamesinde yazılı harflt"rin at* eksiltnım 
24/11/1941 Pa,3rtesi saat 15 lAl Yüksele Okullar Muhasebeciliğinde icra edile 
ccginden isıtiklilcrin muvakkat pey M.ça.J.arb'le birlikte 7az.ılı gun ve Aatte ko 
misyona müracaaUan. 

Şortname Mtldilrluırten puaaız olara.k ledaril< edilebilir. (988) 

Q-hisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Cimi -·-Tahta. Çıarh VCl18 Qanı beJq 7335,772 M3 

Ağaç vidası %13 P-.dc•t 
ip 15.850 metre 
Men'- 80.200 adet 
Somunlu vida '181.0ôG adet 
Köprü çlvi 200 K&. 
Lama dcnıirl 1.355 Kg. 

Çivi 5.318 Kg. 
Çala! çivi 80.000 ad.-t 
Siklop çembeot 4.050 K&. 

ll:bll-
~ 

• • 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 

..ıııı Gla 

25/2/941 
• 
• 
• 
• 
• 

28/2/941 
• 
• 
• 

8aU 

14 
14,341 
15 
15,38 
18 
18 3t 
14 
14,30 
15 
10 

1 - Nümune ve f8.rln8'1n~leri. mucibınce yutc:anda dm ve- mttttan Y zıb 
clO> kalem muhl<lif malzeme pazarhlt auretile .Uillm<-ye konwnUf\ur. 

2 - Eksiltme hizalarında yazılı gün ye saatlerde Kaba! t levıwm ve mil
bay....t şubf.'Siodda alım komisyonunda 7apılacaktır. 

3 - Nlımune ve ş:ırtnameler söz!I geçen tubede ,mülebilir 
4 - isteklilerin pazarlık için ~ olunan sÜJ1 ve -ı t"1"'I 1'kli! odcccltl ... 

fiY't üz rlllden ~ 7,5 gilvenma paralarile bir111tio -..ır 1comı..,.ona murac• 
atları. (93i) 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
MüessesesiMüdü~üğünden: 

Fabriknlanmız itin aatın alınacak 30.000 - t:ımo tnn kireç tqı kapalı 
IMf usurne elcılttmeye konmuştur. 

1 - Taşın mulıamm"'1 bedel! T, L. 45009,otl clm1r: ıı.,. bın. liradır. 

2 - İltsillme 28/2/1941 Cuma cünıl - U de mil ' emlz Ticaret ııervllı 
bdroounda yaptlacaktır .. 

S - İaıetlllerln ckslllıneye gir<bllınelert için tddl! mdduplarlle blrlilttıa 
c337~ Uralık muvıı!ckat lemlnat ın*tubunıı "'"79 .._,.., ekaitlme gilnilJt.. 
den bir gün .......,11ne lmdar koru~ rlraoellne tıeTdl etmeleri !Azımdır. 

4 - Kireç ııı.ına alt priı\llDe eblllcrirıe z olaııılt İstanbulda ,ıım.,... 
- ,...,...Jnde, Aılkaradıı 'ümorbani: mAdllrlflCiınrlev 0 KarabW.. 
ıre w ınlz tlcaNI mlldilrlüğllrıdeıı nı:ilir. 

İl1n ohmu<. c966> 
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No. 26 Tuan: l.UnJ.,. F. SERTELU 

Liyman Fon Sandres paşa: "Türkler ancak 
kendi hudutlarını muhafaza etmeli idiler. 
Galiçyaya yardım etmekle yanlış ve tehli· 
keli bir yola saptılar!,, diyordu 
Roolanyaya karşı harlıetrnek il

r;ere kıtaat gönderilme.-;ine gelince, 
yalnız memleketin müdafaası iti
barile değil, ayni zamanda da Tür
kiyenln meruılli bakımindan bu 
ııevltiyatı musip ve yerinde bir lıa
relıet olarak telaklti etmek lazımdı. 
Çünkü Romanya seferi için Tı.ir
kiye bu üç fırkayı vermemiş ol.. 
saydı, Romanya seferinin başla. 
masile beraber kendi emniyeti 
için Tntlcyada aynca bir ordu bu -
lundurmağa mecbur olacaktı. 

Türkiyenin bu suretle Romanya 
ııeferinin kat'! neticesi üzerine doğ. 
rudan doğTuya tesir yapuıış olma· 
il daha makul bir hareket olmuştu. 

Leyman Fon Sanders paşa, ha
tıralarında yabancılara yardım et. 
mek fikrinin fiddetle aleyhinde 
buunduktan aonra diyor ki: 

cTürkiyenin 1916 senesi umumi 
vaziyetine nazaran ve belki de da
ha evwl, bndi harp mıntaka ve 
hudutlarının muhafazasına artık 

gayri mulrtedir bulunduğunu tes
lim etmek iktrza eder. 

Türk kıt'alarırun Kafkas, Irak, 
Sina Şebihceziresi gibi uzak harp 
sahnelerinde adeden faik düşman 
kuvvetleri karşısında bulunuşu; 
küçük Asyarun uzun sahillerınin 

muhafazası ve İstanbulun emni -
yetinin de doğrudan doğruya te -
rnınl Türkiye kuvvetlerine öyle 
ağır vazifeler yükletiyordu ki, ya_ 

bancı illere askerce yardımda de
vam ettiği takdirde kendi harp 
sahnelerinde bu yazifeyi lia etme
sine imkan kalmıyacutı. 

Türkler bizzat kendilerine yar. 
dmıa muktedir olmadıklıı.n lıalde. 
harice yardım etıneğe girişmekle 
yanlış ve tehlikeli bir ~l tutmı.:~ 
oldular. O andan itibaren Türk 
lat'alan kendi memlcketlerınde 

hakiki ve harbe muktedir kuv • 
vetler olmaktan ziyade kAğlt ilze. 

rinde görünmeğe başhdılıır. nu 
netıcenin husulüne Almanya - hat
ta bilvasıta - meydan verilme • 
ııeliydi. (1) Çünkü bu, yalnız Türk.1 
lerin dej!il. Almanyanın da mena
fiine muhalifti. 

A vrupaya gönderilen kıtaatın, 

bizzat Türkiye dahilindMi kıtaat
tan ibüııbiıtün başka b:r şekilde ol
ı:nası !Azım geliyordu. Çünlni, Av. 
rupaya nakliyat başlamadan evvel, 
bu kıtaatın nisbeten kıymeti na -
kıs (2) görülen bütün zabitan ve 
efradı, memleket dahilinde kalan 
bütün kıtaatm en iyi zai>ıtan ve 
efradile tebdil olundular. 

Gönderilen fırkalar umumiyetle 
bütün orduya ait olan en iyi elbise 
ıl ~chizatı aldılar. Bu fırkalar, 
tam kadroya nazaran ikmal <"dil.. 
dil<leri gibi, fazla olarak kendile • 
rine ikmal erradı veri'dı. Halbuki, 
Türkiyede ita •an kıta:rtın g<?re« 
kuvvetleri gerekse kıymf'Uer1 git.
tile~ tenakus ediyordu. 

Harbiye nazırının <'l'l"/ıle Avru
paya muhteli.f sebep ve vr.silelerle 
ronradan g<>nderilecek oJaıı zabıtan 

ve efradın da mevcut en iyilerin • 
den, en müstaitlerinden olması ta
karrür etmiştL 

Bundan dolayı ve diğer başka 
Febcpler münasebetıle, Türltiyede 
kalan kıtaatın ahvali umumyiesi de 
her nisbetten ziyade geri gidiyor
du Daha 1916 agustosunda cephe.. 
}erdeki piyade alay ]arının efradı 

&innen 17 ile 50 arasında mütehav
vildi. 

Kanaatime göre Galiçya ve Ma. 
kedonya harp sahnelerinde üa et. 
tikleri yardıma nazaran, bu Türk 
orduları hiç şüphe yok ki, kendi 
memleketinde kalmakla, harbin 
müsbet neticelerini istihsal husu· 
sunda daha iyi hizm€t edebilirdi. 

Türk ordusundan Avrupa ve Ma. 
kedonya harp sahnelerine vaki o. 
lan bu ifrazatı, büUln mahzurla -
rına rağmen, muhik göstere • 
bi!ece-k ancak bir sebrp vardı: U. 
mum! harbin kat'i neticesinde mü
essir olabilmek. 

Hafüuki, bu neticei kat'iyenin o 
iki harp sahnesile hiç de alaka ve 
mfinasebeti yoktu. Ve bu, çok uzak 
uzak olduğu kadar da zay .i bir ib. 
timaldl. 
Eır rim~ bulunan beşinci ordu. 

dan 12 ağustos 1916 tarihine kadar 
(22) !ırka ile Türlı: karargahı u -
mumisi tarafından muhteli! su -
retlerle (on bin) nefer verildiği 

için, 1916 senesinde Osmanlı or -
dusunun dahili ahvali hakkında 
beyanı fikir edebilirim zannında. 
yun. 

Bu lataatm hal ve varlyeti hak
kındaki raporum üzerine, bundan 
sonra Avrupaya kıtaat gönderil _ 
ınesi keyfiyeti General (Luden • 
ıkırO tarafından şiddetle menedil
mişti. (3) 

Beşinci ordu bu sırada hemen 
yalnız yeni efrattan ve (22) inci 
fırkanın sevkinde istisna edilen 
• tali - efralta nibarettı .. 

(Arba var) 

(1) Almanya, Avrupaya yardım 
vaziyetini henüz kavramış değild: 
Bu arada ( E>ıver paşa) Galiçyaya 
yardım ke11fiyetini bir emri vaki 
şeklim! sokmu.tu. 

(2) Bütün Alman kumandıınları 
01'dumıızd.a çalıştıkları müddetçe, 
Türk zabıtan ve efradını .. kenıli za 
bi.tan ı>e efrndından daima geri 
görilrltt ııe bunu münasebet gel 
dikçe rikretmekten çekinmezleTd;. 
Bu yüzden, bütün ceplıell!Tde va
tanı mıi.dafcıa uğrunda kanını dö
ke-ıı Türk kahramanları içinden Al· 
man zabitanı aleyhinde yük•elen 
bır~ok fika!letler duyulm~tıı. u,._._ 
man pafa da bitaraflığını ileri sil
ttrken, nefsini bu h~~ten tecrit e-
dememi§tir. • 1. F. Ş. -

(3 ı Gelen telgraf aynen ıu idi: 
•Oradaki vazivet hasebıle, Enver 
~ t41"4flnd.an Avrupa harp 8ah· 
nel~M götıd!r..!mek üzer• tekı f 
ohıuın ıki fırkadan sarfınazar o
lunmalıdır.• 

• tmzıı: Luda.ıdorf -

•. , , ( .. - . 'ı" .ıı;ı.. · ıt ' :11:: ····A .:t.•"ıı.· · 
:t-. .. ~ •• ~ .,. ı '~ 1.. • -- .. - - S!I • -·"' · "' 

Baş, · Di~, I'l ezle, Grip, Romatizma. 
Nevralji, Kınk'?Jk ve Böliln Ağrllarınızı Oeıhal Keeer 

laoıa~a eti°""! b .. •••••>ili>. TAUITLERINOF-"' SAi l••NIZ. 
Hf.R VElfO• rl>tll' l(UTl1..ARI ISPAlllA ISIFVı'lll 

0Meğer yılanı koynum
da besliyormuşum ! ,, 

( 3 üncü aoh.ifeden d<>t>amı) 
- Evet, bu kadar ... 
- Şahika!. Sen söyle bakalım! 
İpek gibi, oya gibi, çiçek gibi, za-

1 

rif, güzel, genç, ,ı;evıınli, narin in • 
sanın bakmağa kıyamadığı klz; 
yruılı, göz kapakları kızarmış ve ı 
§işmiş gözlerini yerden ayırmadan, 
hıçkırıklar arasında söze başladı: 

- Fotografı kendisi bana betli~ ı 
ettL Birkaç gün .sonra başım sı
kıldı .. Götürüp çarşıda kırk liraya 
sattım. Sonra da beni, hırsız diye 
yakalattı. Halbuki, seviı;iyorduk. 
Bana, bundan başka birçok hedi
yeleri de vardı. ~te, Şu parma • 
ğımdaki yüzük de onun hediyesi
dir. Başka söyliyeceğim yokL 
Şahikanın aleyhinde birçok de

liller vardı.. Hele .sabıkaları, bu de. 
!illerin üzerine bayrak çekiyordu. 
Bu fotoğrafı Necdetıen habersiz a. 
lıp sattığı gün gibi aşikardı. Mahke 
me de, bu kanaatle, Şahikayı, sa
bıkas.nı da gözönünde tutarak, se. 
kiz ay müddetle hapse mahk'1:ın 
etti. 
Şahika mahkemeden çrl<ıp bir 

güzellik heykeli halinde, fakat başı 
önünde, elleri ceplerinde, etra [ına 
bakmadan, ayni jandarmanın önün
de, rakseder gibi tatlı, ahenkli 
vtlrüyüşile tevkifhaneye gider -
ken düşünüyordum: 

Yarabbi! Bu lepiska saçlı güzel 
başın içindeki dimai? nasıl böyle 
düşünüyor, Şu harikulade göğ
sün içind<'ki kalp, nasıl böyle kötü 
hislerle çarpyordu?. 

KULAK MiSAFiRi 

SU AKARKEN DOLDUR 
• 

~ ... - . ı;. 

..;"'-==··'&' 

Neden hu kadar ucuz ? 
KURTULUŞ ~a~~:~r~tt~~~~~n ç:ı;:!!1:'~!l~k komp. 

ı Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünde 

Falma Mftlıl:ıenin 404/15252 heoıap No. sile S-ındığlmw!a.,, aldığı 
&-aya lalrfı blrinel derecede lı>oltt edip 'V&desinde borcunu ve= ,..ı, 
balrkında )'Opılan taklp Ourlne 3202 No. lu kanunun 46 cı maddcsuı .:ı 
40 cı madesine cııre satılması icap eden Malımutpaşıda ve mahallesmde 
hfınft Mabmu<iiJPe acıkak eııkl 17 M. yeni 28 kaPl 288 ada 1 par,;el No. 
mebe munbaaında w zıemlnden itibaren 4/18 metre yukarı.mda 33 
No. hı hane için lradlml lnııaat hıtklu bulunan .lııAğlr dükklın ile tamamla 
ll8rlname ile ıre idil ballnde •tılmıw icap eden aynı tMhallc ve ,,,kol< 
"'*1 17 Mil. Yerıi Z8 kapı 288 ada 2 parııel No. lu 26 metre murabbamıta 
ininden itibaren 3,85 metre y1*ansmda 30 par.<el No. Ju hane için kadimı 
bakılc bulıman lıAtlr dilkkAn ile aynı maballenln Sere! efendi sokağında 
17 Mil. Yeni 5 kapı 288 ada, 30 parsel No. lu 71 metre mu.-:ıbbaında v<' 
tamamı m!lsadi! 2 aprsel No. lu dllkkAnın 3,85 metre yukarısında bu han' 
kadimi ~at hakin bulunan bahçeli kı\ğir hanenin tarı"1mları bic buÇ 
müddetle &çm: artıumaya lıoıım111tur. Satııı Tapu aicill kaydına görey nr 
lııdJr. 

ArUumaya ıtrmdc isteyen 1 parsel No. lu gayruncııl<Ul 
288 ve 2 ve ao panıel No. lu gayri menkuller için de 

Ura pey alı:çesi ftr'e<:el<tir. Milli bankal•nmızdan birinin t.cmlnat mel<ıu 

lr::abul olunur. Blr!lun!i bütün verıilerle beledıye resimler! ve vakıf tca 

laviz bedeli ve telli!i;ro rilsumu bo~u.711 altUr. Artlımıa ıarfn.'lmeı;ı 10/2/ 

rlblnden lllbano telldk etmek lo~lere &andık hukuk lşlerı s•rv•sınde n 

lwıdurulacalllır. Tapu alcil U,.cb ,,. Mir lüzumlu malômatt.ı ıartnamede ve 
dOIYasmda ftrdır. Arttırmaya ıirmlt olaıılar, bunlar. tetkik ('<!erek B1'tıl 

kanlan P.Yrlmenkul bakkında bor .,yt ötrenmlş ad ve tcl5kki olunur. 

arttırma 2/4/lltl tarihine müsadit Çar,amba-&ünil Ca~loğlunda idin 
ınızda oaat 10 dan 12 ye kadar 7apılacaktır. J.1.vakkat !hale 

tel<1l1 ed!lecolı: bedelin ten:ihan alınmıw lcabeden ıayrimenkul mükell 

Sandıl< ala 2tıru tamamen ıeçmlı olmasışarttır. AUI takdirde son err\tıranın 
blldU balı:! kalmak ııarlile 17/4/941 tarihine m!llad:f pe~be giinll ayni 

Ye ayni aaatte IOD arturması 7apılacakur. Bu arttırmada a:ayrmıenk:ul eti 

arttıramn üstllnde bıralulacalr:Ur. Haldan tapu oiclllerile sabit olmıyan •I l ıar ,,. irtlfalc baJ..la oablplerlnln bu balı:lannı ,,. buruille lal% vt masariff 

lddlalanm llAn lariblnde.n llhattıı 20 ıGn içinde evrakı mU.'>ltelerile beraıı<' 

l lremlze bildirmeleri llzmıdır. Bu .....U. baklaruu bildlrmemlt olanla<la 
tapu aicillerile Ablt olmı;ranlar Aba bedelinin peylaşmasından hariç t• 
Daha !ula mal<lmat almak ı.tlyenlerin 40/1655 doıoya No. aile aarulıiımız 

illeri ııerviline mllracaat etmeleri Jilzumu ilk olunur, 

•• 
Dİi[ )[AT 

J!:mni)'<!t •n4ıb, ııandılrbm alın.an ıayrlmenlculD ipotek gost.,,.,,,ek 

lere "Jluhammınlerimiz..in koymuı oldulu kıyme-tin yüzde 40 01 tecavüz e 

ü2ere lha.le bedelinin yarısına kadar borç vermek ınıreWe kolaylık C 
dlr. (968) 'BiçKi ve J?iKiş rimeıerinin temin ettiği koıayı.ğı, kazandırdığı vakti, ayni zamanda 

DERSHANE::ıl nefaseti ve kalori kudretini muhterem vatan<laşlara tanıtmak maksa. -------------------------.! 
d.ıle karsız satıld ğı içindir. 

Müdiresi ı Ba: an Pspazyan Büyük Bakkaliye mağazalarında bulunur. 
Haftada dört gün kadınlara giin. ----------------------------

de üçer saat Fransız usulü ile biçki Gayrimenkul satış ilan 1 ve dikiş dersi tedrlı edılir ve 4 ay-

da maarifçe musaddal: diploma ve- fstar.bul Emniyet Sandığı Müd~rlüğünden 
rilir. Feri köy Tepeüstü 110 No. 
Papazpan apartımanı. 

1stanbul Asliye 9 uncu 
1ukuk hakimliğinden 

Sultana tarafından a~malımes -
cit hayırlı apartman 3 No. da otu. 
ran koca ı Vasi! Yülcidis ale~ hine 
mahkemenin 9 l~/878 No. su ile 
açmış olduğu ihtar davasının ya. 
pılmakta olan nıuhakt.~inde: 
M. aleyhin i~<amı;tgahı meçhul o. 
lup dava arzubali ve davetiye 
mahkeme dırnnhane•inc ta.ik ve 
ııazete ile dn ıliınat ~ ~pıldığı halde 
muayyen celsl'.'dc mahkemeye gel

memiş oldu/U·ıdon muhakemenin 
·~!yahen icr..ı ına v(_• gı '8P .:cararının 
il.inen t<-ol'f,i,1e lert:iıı ıru'ıik se
bebi i<ti-at et>redi!'inin bişşehade 
isbatı Hilumıtna ve n1uhakf'1nenin 
2{/2ı91t ı;:> .< t 15 c talik edildiği gi
yap k~r.m makam•na l<aim olmak 
ıiıere ı 'a d r. 9411/1!78 
~-.~~~-~---~--~~-

Fatih sulh 3 Üncü hu
kuk hakimliğin-den 

Falılı Sinııınlıa ına'ıall~ i Hay. 
d4I' c.tddcsl Hasanbaba .sokak l 
nu-naralı evde .~utasarrıfan mu • 
kim iken 24/1/9-11 tarih;r,cın vefa. 

ile terclıctine malıkememiz<"e vaı'· 
ıycd olunan Zehranın ilan tııri • 
hinden itibaren alaca'< .. e borçtu
larıı•m Lir RY ve iddiayı verııret 
eder,lerinin [iç ay içinde r ıahke -
meıriıe müracaatları aks: takdiı·d" 
terekesiı:in hazineye ıie''' ~ileceği 
ıl'i nolunu~. 94 l /8 T. 

l~tanbul beşinci icra j 
menıurluğundan : 

Emine Rahilenin 22817 Hesap No.sile Sandıtımıulao aldığı (200) liraya 
karsı.blruıd, 300 Liraya kar,ı da ikinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 

Yermedigindcn hakkında ) apılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı madde. 
•inin ı:natu!u -4.0 cı madeslne &öre saWması icap eden Eminönilnde (Süleyma
nb e elvan) Hocagıyasettin mahallesinin Mchmetpaşa yoku,..~ sokağında eski 
ve yeni 11 kapı 504 ada 17 parsel No. lu 70 metrem urabbaı mesahası olan ka
tlı' evin tama.ını bir bu<,.-uk ay müddeUe açık arttırmaya komn~tur, 

Satış tapu sicil kayLiııa göre ylli)ılmaktadır. Arttırmaya ılrmek lotiyen 
(262) lira µey ak.;esi vereeclttir. Mılll bankalanmudan birinin teminat mek

tubu da kabul olunur. Bulkmiş bUtün vergilerle beJedıye resimleri ve \akıt 

ica.....ı ve t•vlı: bedeli ve tr.ll~liye rüsumu borçluya aittir. Arttırma prtnam .. i 
10/2/941 tarihlr.de-n itibaren tetkik etmek i~tiye.nlere sandık hukuk> işleri servi· 
6ınde açık buluıırluruıaı:--ktır. 1'apu ,jcil kaydı ve. sair Jüzl:mhı izahatta ı.;aı1na

mede ve tak1p dosyasında vardır. Ar~tırmaya girmiş olnnlar, bunları tl"tkik ede
rek aatıhğ:ı <.'lkarılan gayrimenkul ha:<kında her ıeyi ögrenmiş ad ve &ıeıfıkkl 

olımur. Birinci artlıı·ma 2/4/941 tarihine müııadi! Çarşamba gi:uü C•iı•loğ-

lunda kain Sandığımızda saat !O da.n 12 )e kadar yapıJacaktır. Muvak.kat thalP 
yapılabilmesi tçin teklif edilecek bed~lln tercihan alınmaın lc.-nlM'ri'.'.."n g:..yrlmerıku! 

mükeılefiycl1erile Saııdık alacağını tamamen geçmiş olma':>ı ~rttır. Ak~l takdir
de son ar'.tuanın taobhudü baki kalmak Şartlle 17/4/941 tarihine mü!l.9dİ! I'•~ 
gi.:11il ayni mahalde ve ayni sa.atte l>On arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
cayrlınenkuJ en çok arttıranın üshulde bırakılacaktır. Hakları tai)l.l sicillerile sabit 

olmıyan allkcıdarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususUe faiz 
ve masarıte dair lddiaJannı ilAn tarihindE:n tibaren 20 glin içinde evrakı müs
bitel~rlle beraber dairemıze bildinneleri laz:;:~ndır. Bu su.reUe haklarım bJldlrme· 
mis olanlarla haklan tapu s!clllerile sabit olmıyanla.r sahş bedelinin paylaşma
sından hariç ulırl.ır. Daha !azla ma!Omat almak lstly•nlerln :W/688 dooya No. 
.ne tıandılunıx hukuk ialeri oervlsine müracaat etmeleri lllzwnu ılan olunur, 

•• 
Dfıı:KAT 

Emnf)'9t Sandıtı, Sandıktan a1>:un gp;rrımenlrulQ ipotek g6stemıek tııtıy ..... 
lere mubammlnlerlmizin koymuş olduğu kıymetin % 40 ını tecavüz etmemek 
üzere ihale bede.liDiıı :yarısına k3dar hort vtnnek IW'eUle kolaylık a:Ostcr· 
ınelı:tedir. .$9/6&6 

şi iT BAYnİYEDEN: 
Nizamname mucib;nce 1 şubat 1941 de alelusul yapılan 31 inci 
kcşidede imha kur'ası isabet eden hi'se senetleri numaralaırnın 
sicilli ticaret gazetesinin 8 şubat 1941 tarilı ve 4252 numaralı nüs.. 
hasilr neşredildiği ilfin olunur. 

ls!anbul Emnıyet Sandığı 
Direktörlüğünden 

Emnty,,I Sandıfma borçlu 610 Melih~ nrislerlne Uln yo!Oe ıebUJ: 
&1an Meliha, Kocarnw:tafap&p. Cambaziye mahallesi Aiaça,yın tokak: es .. 

ki ve yeni 2 No. 1ı maabab,e bir evin tamamını birinci derecede ipotd< ııım,..._ 

ı<'k 5/11/029 larihinde 578/7068 hesap numarasile ııandığımııdan aklıtı (UO) Un 
borcu 10/9/t40 tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile 
beraber borç (300) Ura (25) ku~a varmıştır. Bu 8"beple 3202 numaralı kanun 
mucibınce hakkındai cr..ı ı..wtlbl bdllamak üzere tanzim olunan ihbarname borç
lunun muka.elenamede gö>t.crdiğl lkametcihına ıönderümlş ise de borçlu 
MeLhanın yukarıda 7azılı ad"'6de 61düğü ıınlaşılmıt ve teblli yapılamamıe-

,....,.., uro ,.., ODEON IUGAUSI ISUJIBUI.. l(YOl\ı.11 ISTllLAL CADDESi .. 

WU8 ... "' - ' au .. TAN "'''Y4 t(AMDI ... oa:çıo. ,.,. ..... M 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünde., 

ı:mnı,...ı Samlıllm• bClr<;lu 1110 Naılf nrWerine IUın yollle teblit: 1 
Bay Nazı!, Botaziçi MirsOn Mektebi~lye ookal< "*I 29 yeni 47 1"•· 

taP bir evin tamamının bınncl derecede ipolek ıöııteı erek 23/6/93a " 
de 23690 hesap numa.nurilcı eancııturuzdan aldığı ( 175) lıra borcu 8/3/,ıf 
rihine kadar lldeıncdiğindeı:ı taJz, komt.7on ve maoari!i ile beraber bol'Ç 
lira (lS) kuruşa varmııtır. Bu aeueble 3202 nımıaralı kanun mucibince 
da icra takibi beflamak üzere tanzim olunan ihbarname borçiunun roaJ 

namede ıöcte.rdiii ikametc:llıına ıönderllınlş ı.e de borçlu Nazı!ın 

bastabanesinde 61düllil anl8fılmlf ve tebllit yapılamamtıtıl'. Meıkur ~· 
"5 inci maddeat vefat halinde teblillatın l!An 1Uttlile yapılmasını lınirdl" 
lu öl il Nulf mlruçıları )fbu tıln tar!~ itibaren bir bu•uk ay için:, 

dıtımıza münıeaaUa murislerinln borcumı llde-leri ""Y• kanunen le• 
yan bir türaz.lan varsa bildirmeleri lhımdır. Mins(ılar lpoteel lku 
veyahut başiı7aıı lallibl usul dairesinde durdurmazlana !pot.ekli «•Y 
mezk\lr konuna ııti'1ı Sandı&ça oahlaaıktır. Bu cıtıeUer all>kadarlarca 
na cöre bareket edilmek ve ber birine ayn ayn Jbbamamc tebliği ın.ıı 
kaim olmai< IUA?re kO'YfiYet llAn olunur. (1141) 

-· 

940/13'i5 do•ya ile bir borçtan 
dolayı haczen paraya çevrilme -
sine kar~r verilen .Ala takımı. Gar· 
arop ve sair ev eşyasırıın 17/2/941 
pazortcsi ı:ünü s: ·,t 13 den itıharen 
Aksaray Kızıl taş sokak 20 No. lu 
Nuri Bty apartımanında açık art
tırma ile satı!ncağı ve bıı arttır • 
mada muhammen kıymetlf'rınin 

yi.ııde 75 ıni bulmazsa 20/2/941 
-· --- --------, J*rşeml:~ g\!nü ayni vakitte art -

lır. Mnldlr kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebliptın ilin ıruretile ya- ------- - - - (1 
pılmumı Amirdir, bın;lu 61ü Meliha :ııirascılan işbu Uhı tarihinden ltibllJ'OD Türkiye Demir ve Çelik Fabrikala 

DEVREDiLECEK 
BERATI 

İHllRA DEVREDiLECEK iHTiRA i tırma yapıla<:1ğı rihPtle alıcıların 
BERA Ti ı· muayyB1 vaktiı>de orada buluna-

bir buçuk ay i<;lnde Sand•ıtınuza müraM>atıa murislennin borcunu lldeuıeıen Mu""essesesl Mu""du""rlu""g"ünden: 
veya kanwıen kabule şayan bir llıra•lan varsa bıldırmeleri lizıındır. Mlı'u-

cak icra s~tıs l'!"emuruna müracaat •T.l.?ml-lu wsaiti n>klly<ıoir·k itv- ~-~•L-rak --"Jı · ar!-•-"- blnk 
··- .,...~~ • .,... •• 

0 
,. """' etmeleri lü:mnrn ilan o. unur. (2678) 

J"ilWılmli buhar tesıılnalı için 'Jlctha.l ıuıeınmde kapalc tert\oalı> ~al<kındakl 

çılar lpoıetı kurtamınl•r ...,yahut bq~yan laklbi usul dainsinde durdurtnu

larsa ipotekli ıa;rrimenkul m-llr kanuna ıöre Sandıkça oaWacakur. Bu d
ııetle-r alilıı.:adarlarca bilinip ona cöre hareket edihnek ve her birine am IJ'r1 DJ<.zın,u hakkın iak.i ihtin. ichı b:tıut ıh.ura i"·ıo i&tısat ~\'elti 1 etı.uctcn i.ılil:.saJ 1 

Vol<Alebnd.,,., iı;tih8al edilmll olıın 11 edilmiş olan 8 pıbat 1933 tarih v• 15:.l 
6ubat !il.le tarih "" 2228 No. h. lhti"11 
beratmın lhlıva ettiii hukuk b ı k.,.., 

t.aşlı.aaına devir .., yahut laıdı l'ürki
)"f!de mevkıı !ille koymak kın libi
yet veriıebıleceii lel<J.ı1 edilmelı:ıe ol· 
Jl"lak:la bu hıJSUSW c..-,..Ja malQmat ~din

mek imbyenlenn Gkletad:ı Jlı.slan Han 
G inci kot ı-3 N~. lara m.iiracaa1 q
lıemeleri llAıı olıııııır. 

No. Lı Uıtira bcraıınm ihlıva cttiji hu-
kut. bu kt:M!' Nşk.a!:1na devir ve yr..hııl 

JQm11t ed.iu..m:lr: ıS..iyt nlerm Cahil.ada. 
A!l"-0 Han 5 lrıci kat l-3 No_ la.ra m.U
.......,t •J.aaıolerl ilin OIUDW'. 

7..AYI - Maa~ cüzdanımı ve o- lhbanıanıe ıeblı&l makamına kaiın olmak Uure key!iyeı llAn olunUI'. (148) 
nunla beraber 'ıc•ap defterini kay-·---------------------------
bettim. Yeni,in: ı;:kartac•ğımdm 
~k.sının hükır.ü yok.ur • 

:Kun '<spı, Kuyu it sok~'' ~6 No.lı 
Haned<' ls 4iJ C'~ıdde 

~h·::> ve Bil:."muhanlrt· Ete"' fE.ıf't ~en_lttl 
Netriyal Dlrelr.orö: Cevdet Karabıljp.Q, 

.SON n:LGllAF> llA'föAASI 

Deniz fabrikaları umum müdürlüğünden 
A2.aml oir aene müddeUe çalışmak .., askerlikle lli;tll obnamak llzere fnfaat 

işlerinde ihtı.sa.sJ bulunc.n resimden anlar aa.nalkftrlar ile levhact. pıerçıncı., bla· 
tatçı. tctivyecl, elek.Lt""ik ve ok.sıje.n kaynakçı \dtalan •hnacaktır. 

NOfuıı kfiğıtlan. polis Y<Slkalan ve bonservislenle masarifi kendilerine ait 
olmak 11%erc ve imtihan edllerok muvaffak oldukları takdirde beıne.n iM baala-
ı.lı.>ak Qıere G6lciik denia tabrlkalanııa mlınıcaaı ..ıume=t (1181 

hbrl1ıamn dahill baUan için •im alınacak cl0.000> ~re mikabl 
balut kapalı ı:arf uaulü ile mllnıılı:aaaya lıorunuıtur. ,..ol 

1 - Tqm mııbaınmen bedeli ııabamızda tıes1im T. L. 20001l.OO <11''
llnıdır. 

2 - EUDtme 20/2/MI ~ ıünil ..at lS ele Karabülde tP 
Ticam Miidllr!Qiilnde yapılacalttır. 

3 - i..ıııilcrin milıme,,e ı!rebilmeleri için tekllf mclctaplariı. 
4l500>ı liralık muvakk.ıt teminat mckb.Jbunu eksiltme gnünden bir ~ 
bdar komısyon .v-.ıe tndJ etmeleri lhımdır. İIAn olunur. 

11 
A - Tq -ı kalkıes: - ve 3 • t ııantirnetre kutrund• "...ır· 
B - Tq, ebamı•da söıslerilaı yerlere flıilrler halinde lb%8r edil~:, 

C- Sahaya yevıniye aııpd e60o l43 iıa1aııt ~ MVJU ..-OU'· 


