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Azmi Bev 

Ttll'ktln kıymeti Türk çekildik
ten sonra anıa.~ılıyor. Çünkıi e~
ki kin ve ihtiıular yatışmıştır 
ve eski ile yeniyi mukayese im. 
kim hasıl olmWJtur. Maamafih 
Türkün bıraktığı iyi hahralar 
ziyan ve is raf olmuş fedakarlık
lar sayılmamalıdır. Müstakbel 
aağlaın dostluklar ve bağlılıklar 
için bu iyi ha.tıralf.r en kuvvet
li birer temel hizmetini göre. 
cektir. 

Yazan. 
... ,,.. C:aldt Yalçı• 

Benat gıue~fnde :ruka.rkl ser. 
levha Ue lntlııar eden bir fıkra), 
&irince, hayretler ~inde kalma
ID&k kabil değUdlr. İman, birden. 
bire, Z&lllaıll1l dalgalan ara.~mda, 
eeld ıtllllere doğru ~dJyor , .e bn-
11 tvlhte yaşachfnn anotoyor! Be
rnta bir Türk \-ali bugün ''aktil. 
allte" deifldlr. Ba halde bogtlnkti 
lllr Berat ~fesinde ba ~az• ne 
ifade edlyorf 

llaziye bir hasreti, Tilrkl e ur. 
~it hatıralara kartı bir kadir • 
... bk hhtıhll. •• 
~eteslnln fdmıano Bak. 

"An komiser murahbu pnenJ 
&rlaljos Bent Mledlyetdnl zlyue
tlade aeaı. neler ıördl f Ştlplleeiz 
ki lllaraltbasa: "Biz 1t ,apmaamı 
lıllhtz ve yapmak laterlz ama pa
ra aa .. dly~Jder. Belediyenin \"&. 

rfdatr bir mflyon Hradan fazla ol
~h IJalde .... ..,.~ ... 
ae dem hl: VaJdi11e ,...... ..... 
tehrinla df'~ bltla 11enıt YU&1e
thdl ......... Asml Bey ......... 
Tllrk vardı. Bu sat eBMe para •
laaınadığı halde Berata hiç kim
...._ ,...,.medıil cttsel bir hale 
llD1da. Şbndl ıtbel Khel gec;tlji
..... q K~ Nddeler. iU konılse. 
lla 8'unet ettljl t• cennet, ~dJ 
ltlJ1Hı Wr lnanarbuaeye dönen 
......._ llep ••• e&erl.,ridlr • ., 

911«111 'ftrk klareNlnba miimtaz 
lıılr ftll9I hakkında hu kadln,lna
Mlle ilkleri ltltlyoruı \ 'C memnu 
°"'1orw.. Fakat acaba Türk valtsl 
Azmi Bey !ffıudi takdirle yadedllen 
1e .... t1111 fllle tıkanlığı 8ll'ada ay
ld hlıtı.lyat me\cat muydu! 

Bunda \illphellylm. Türk hükiı. 
DlllU lmparatorluiun her tarafm. 
el& memleketi ldan için ~yreı 
....retti. Birçok 11olu;an n tnaaur
laıtJıe lııeraber (!Ok hayırb l&ler 
dıdtL Fakat bllhMlıl& Türk olnn. 
J1Ul an urlarla meskôn parcalarda 
lllankörliiktea batka hlr Mf!lllere al
llladı. lbttmaı ki hakikatte bü)'iUl 
._. kütlesi ... ürk ldare.ındeıo t1-
'kl1etd cleifldi. Fakat blrtalam 111. 
Jlıel mulıantkJer. Mtrlkaeıler, lde
alat mUllyetçUer a.rasrna karqa
l'alı: blk anamda Ttttklere ka~ 
... ve nefryııt hl81~ri S&(IJOrlardt. 
BaıCUIMtaua Mlthat Paşanm 

hl'dap Ziraat Buık1181 ,.e sair 
leraat BalRarlatanm t.erakldtdıade 
llltlhlm birer &mu olmatlardır. ı·1_ 
ne ayni Mltıaat Paı,a imparatorla· 
ha öbör acaacı., hakta. Flrat ve 
Dide herbacle buharlı gemiler bı· 
letmeğe ann..rtak olmattu. hapa 
rat.orlaha 90ll devlrlerlllde Rihw~ 
1la llllnd ......_ Makedoayada 
teala ettlil ldareı buda .. ...... 
retle yadolllJlat!alt bdU' •lkem 
•elcll. 

Olmuh lmpantorluia zamanm
cla IUlptlr ld Ttlrkler Mil badf 
•atanlarmr llunal ederek Türkler· 
dea ~:vrl aa11Jurlarla meıtldtn pıı .. 
ca1an imar ve tandın ldn ~ayret 
9U'fedl1orlardı. Tftrklvenfn Tol, ti· 
lllendlfer, köpril n ulre ltlbarlyk 
lılmdshe en mltenldd olan yer~ 
11 •erhalde Ana.dola ıleiUdl! 

Tlbkb lnymett (Mlldlktn llOll • 

.,. •......,or. ('thllril Mti kht ve 

.......... ntltmrttn' ve esld De 
~ .... ~ lmkim laiMI ol
.... Mumafth Türldl11 blraktı
lı '11 ............. dyu ve lllraf ol . 
._ feclU&rhklar ı.ydmamalıd1r • 
....... ..,. -ıtam doatlaldar w ... .............. "' ............ . 
...... lıhıer temel ........ &6re--.. 

a •>ili c.ldt TAL(IN 

SON HAVADiSLER 

EN SON 
DAKıKA 

Londra radyosuna 
göre 

Alman 
ordusu 

Bulgarıstana 

airmek 
O zere 

latil&nm baılamıı 
olduğu f&yİalarım 
Londrada teyit 

mümkün olamadı 

Alman 
Kurmay 
subayları 

lelfa etell•l8ü . ........ 
Bulsar milli bankan 
binaıma ha•a clafi 

bataryalan lmnıildu 
Lotı.dra, 2.! ( .t.A.) - B.B.C: 

Jman kıt'alarmm Tunayı pç· 
tiklerine ve Bulgarıttaza girdik. 

•w..:ı=a•~ 
tur. ııu.unıa beraber Alman-oro I 
duaw .. D BQlgarilltaa liHI ...... 
nln pek )'&kın oldafa '*"""'• 
i.li.metler mevcuttur. 

Asao-.aJeted Pres &jauınm 
Sofya muhabiri, bu yalanlarda 
Bü tr~t.e tesadüf ettiği Alm •.. 1 

kurmay subaylannı Sofya otel. 
terinde gönrli~ür. 

(Devamı 4 belde) 

Balkanlarda 
tehlike 

Londra mahfillerine 
göre 

ltalyan ajanıının bir 
iddiuı: 

•• , •••• ••tı, .. ı 
·-·" ttalyanın Harp 

Şimali Afriakda 

·Askeri tekrar 
vaziyeti baf llyor 
t, .. 1.ı..ı~·eıı· ~~ 
at·fftA Hin~~·~ 

de~ilmiş 11 'l{t\. P C4 ._, - & 9. C: li VJPlen pim laaberı.n Pin 
B L.-:L) _.._ 1-! J'rama hllktm. ~).'O ..ıb Jııoa. 

11 MP~ e Or&paaa feruisnda Japoaya tanlmd&n 
ordunun ··~ol Frama murahhu heyetine bildiri· 
F asma •eçiribneai ıen te:klitlerl redcletmiıUr. Ba tek 

• • llfler J1'raUis 1Un6;1nf aruWn • 
· iatenmemq den bir ımmmm Siyama tenine 

R.oMa. !& (A. A.) - Stefani dafMl Bindiçilll ile Siyam ara • 
ajansı bildiri : 8IDda mubuamatm yakında Jt!llf. 

Bul ecnebr gazeteleri, Mumo. c1eıı bqlryac~ı 11&1111ıyor. 
lininin Şimal Afrikaemdald ltal. (DeVMU 4 .....ıe) 
yan orduaumın ne p,rtlarla İ• A ti k L - - • d 
ranyol Fasma geçebileceğini öğ. ~vu u cepne.ın e = ~ırom=.;e:~ Fena havalar 
mektup göndfrdiiini yumıjlar. .. .. d 

Uzakşarktakinden 
daha Acıldır 

( \ azısı C ünciide) 

dlrSaıtiıiyetli Roma yµzun en 

1 
: =!ı~iç r mesti; ki, !H rekat azaldı 
tini taJ:afmdan. ~ ~·e Q,phe'de ıaahciut topçu 

I 
göadetilmemiştır. şu cihet .. .. • f li ti ld 
ta8rih ediliyor ki Şimali a\:fnka. Ye Q~YrJye a• ye o u 

• (Denml C' llHılde)" (T .... C beUe) 

it ltyatıın Yltıelfrlre• ... · 

Mezbaha 
Bel(Jdıgege bü.giik. 

gelir ver!.g.or 
8811 lllr 

1.154.710 
Lirayı bulacak· 

Beledıyenin bUtDn mezbaha moassıse
lerina yaptığı · masraf 3 2 7. 9 6 2 lira~r 

fst:nbulun ~u dertlerind.;.1 Meaha .selirinin .giW. 
biri olan et meselesinin .hem_ artt.IEJ crörW.erck varidat 6nl;. 
miyetle mevzuubahsolduğu ou mibdeki maU yılı ir\n bu mail 
ıırada tehir meclisi de mezbeL;ı yıldan 327,682 lii'a f~ 
varidat ve mas•...f 1::~: :~ .. :....i l,748,982 lira olarak t._. 
kabul et.mit bulumnaktadır. Et olunmuftur. Belediyeyi 1ııaa 
meseleBile allküı dola}'J8iyle ,!_ ~ BeVkeden ,., bu Jiıalf ... ra 
bütçeyi blltiln tmrrUa.tiyle p. geçen yedi ay mfmda ~· 
mteıiıiale yum~ w l karar ,. .:&. (~ 4 e.ılde) 

MUDAl YA SEFERLER~ YEli 
VAPURLARLA. YAPILAK . -

Bursalılann ıikayeli Dzer~n8 vaziyel 
... itibaren dtlzatttldı . ~y~~.....-,.., ............ ,...._ .... 

~ .-,etbal DUla1'I dlkbıte .. ..,...., ~ emir ~ -
ru lladanya vapur eeferlerinl bat tV'. 
fada yaJnm d6rt cOıı yapnata b- Ba emir a.rtne d&Ddea ttftJ& 
rv ftİ'lllll. paar ıtınleff Yaııil&- ren Kıldan).. ~ 1ı11av 
cak poetaya yeni bir vapur ka, • ,..S ............ ve &)'Dl lllll)e ._ 
mut. dlfer günler seferlerin Mili Plit Jseaı de d&ıflt eefert ......, 
vapurlarla yapdmaamı ~. 1'pdmMIU batJM•Jlt."I'. 81111 ..._ 
llllf oldağunduı .Mudanya aeferle- pwiann bHrınaıııne dellltldlea • 
rf dlSrt saatten 6-T saate c;ıkm11- fer tarifeatnhı de tatbilana .._ 
tı. blmadığmdan dün aabüta ltlbe-

Bunalılar Deniz Yollan idarelll.. ren Mudanya npUrla.n ~k °'
nfn verdiği bu karara 1aakh o1a • lata nlrtlllu geretae Jludiui)'adlııl 
ıU ftim eQnişler ve ·İatanbulla 88kt w.tJerinde hareket e~ 
Bllhla cibl Ud çot yakıp t6hlr a.. dlr. 
ramıda ,P.dip gelmeıı.bi IJri ıtın de --~·------
ftm etmtıllinbı turb:m ba.bnmdu 
we lrtaıadetı ne derece19 bder 
-.rvl! olduğunu giisi5ınine koY& • 
rak MllDakaJA.t V ek&Jetlae mllı'a ,. 
eaat etmltlerdir. MUnaJsalAt Veld
~ Cewet Kşrtm tn~yı hal. 
km bli dileğini tetlrJk et.mit ve ta
mamen haklı bulmue olduiundan 
Mudanya seferlerinin kAmilen ye. 
nf vapurlarla ve her gtln bir poeta 

Afrika cephelerW. 

Hür 
Fransızlar 

Basın birliği. balosu dün gece verildi 

Erille sahillerinde 
bir noktaya 

Asker ihraç 
ettiler 

• 

........ ..... ___ _ 
....pm1'1ı .......... 7 ·•t••--.... ·1111*1'• 

0

Zd;t....., ... , 9 ·-·~cv....c ... ..,,.) 

Cenubi Habetiatanda " 
ltalyuı Somaliainde 

harekat inkitaf ediyor 
Lcıa4ra, ıs (A. A.) - B. B. C. 
Öfienildiğine gare l'rana a laa~ 

tdsti\-a A1'rtbsmdaD relen htr 
Fnnm kuvvetlertnden bir ~ 
kıtalar ltalyu Edtrell Mhfllartııa. 

de bir noktada taraya ~-·· 
dır. Hür Franmlar ttaıyuıl• 
ka"'ı munarebelel'e iftinlr ed-* 
lerdlr. 

Karaağaçtan 
Galata ya 
tarıhi bir 
gezinti 

ı ... ı .... -- SOC"J ..... , .. .., .. k.., 1 
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Oüsündü~ürn Gıbı 

.!lemarlarm ytılmek tahsD mU-. 
ese.•ertne asli talebe olaral• deva. 

'UDU m ed bil' Ww IUI luwr. 
ınnmn1rta olduğunu ga.ıetelcrılo o
kuduk. Ve bUyUk ~ef duyduk. 

EsasS'n bütün resmi ve batta 
llirçok hU.5usi mllesseseler memur
~ talebe Mnıak ha.klmu Te 
lmkAnmı vermediği ~ hem me. 
mor ola.ra.k çalı,rp, hem ele tahst. 
linl lkma.le l.ııılWı bula.o gençlerin 
ıııayısı pek mahduttn. Bu k 
benı haptmı kazanıp hem d~ bD
ı;fslnl arttmnak ı::ibt blrl~y1e t&. 
lifi hıddkaten güç ve tu~eW bir 
"DCrfl.ve mnh~ olan iki Mr. 
den başıının ge:n(len karşı 7. 

'ılınmış bir cephe oluaktır. 

Çünkü hayatta lçfncJe bulttnrlu.. 
':u ~lardan daha lyishıe uln 
;;., lst.emek her l!ltfdat ve kablllye. 
fJn hakkıdır. 

TahsUlerlnl ikmal etmeden b..,. 
~ata ablıruık mecborlyettııde ' 
\ııfanda,ıanmız esasen cemiyetimJ· 
rln imtiya7.h t.abakasma mensup ot 
mrynn ldmcıe!erdlr. Ve emnrivet 
havatm"avsa 1sttkba11 ri tahsille. 
rinln f!e\-lyesine ırlre 1r baremi 
tahdit edilmiştir. Ve b\lttın bayat. 
lari mitddettnce cah tar da ~ 
yet bir hadde kadar lterHvebfllr-
ior. Bu ~rtlıırla h!lyat.a att Q. 

lan gençlerin L<ıt7'<ba0erl 6ıdlne 
"""' hfl' cPt r<'lm-•J: nnh~~a '1Prle. 

me _ _ lıh' de bmmt 
m~nlyetlc t hılld ~tmek blr 
................ ıı1ı f 

F'.J;er mcmarla.r b~ 
bfr bobırıru btılap mesni saatletbıl 
ona gt;re oydurup tahsillerine de
\'nm etmeleri lş bayatnnızda ek.. 
teler yapıyo o balda bhçGh 
memleketlerde tıı.tbikmı ttlğlmfz 
gild • ek tahsl1 için devam mcc .. 
horlyetl olmasın ve ünlve1'6lteye 
kfU'dediJd7.ruın SOlll'a sWlerln• 
4en artan '\-akitte Genrlerc çalış.. 

malı, ~tfşmek ve yül<"lek tah!>tl 
lmtlhıınbnm vermek imkanr veril
shı. Bunıın en fyJ ~ en doğnı ça
resi bizce. ~~ w hayatlarm1 
kuarumıi'!a. meclmr olan gençlere 
bl1d f lmkAnlıtmu verecek gece 

k•erıdtclerlnfn 8.(1lmRS1drr. 
ltsek tahsili da.r ve müreffe1l 

bb- zümrenln imtiyazı halindi" hı· 
ra.kmakta ı:sra.r etmek. zaten ı, 
haya.tmm yıpratı şeraiti içinde 

• ar.ıu hl etse • devam 
edemlycn ls.tlkbanerl mahdut genç. 
terin yanma y<:>nllerlnl !tutmak de· 
mf'ktir. Bunu tamJr el çareler 
yabltt bu w.truıda Jara rşı de~T 
mitnevver mltıa.rmm artmasmda 
l~ttfaı1es1 bedihi olan vatana ıa.ıı,· 
da ''adfemhalT. 
MUnener vat.adaş saymnu ebOt· 
mel< clrğU ıı.rttmııak aıeclnn,i;yo. 

deyh. 

t<ADIRCAN KAfU 

3 TAR/Hl DENiZ ROMANI 

Kcç Ahınedln aklma böyler y. 
'er gelmJyordu. O sadece geıı~ "e 
gUzeI mm boğulmw ihtimalin • 
den korkuyor; yaıamaaı, JIÜne§C. 
Jenize ve her ıeye gene o ıüldtı&· 
ye güller açılan yilztinQ ıöster • 
rnesi l~ b.içbir feda.ldrlıktan, bat 
tl ölümden çekinmtyecetmJ aıı.b • 
yorda; 

Bu 'Sefer yWmek sesıe iskeleye 

doğriı baftrdı: 
- Pon Alvaro... Kmnıp ba 

!turtanmn, ben ••• 
Vali bu söz.leli lşftmemi§tl; et. 

raftan başka sesler ytlk.seldi: 
- Bakm ııe diyor! Bir fonıa ne 

ıılSylllyor~ 

Don Alvaro delikanlıya eofru a. 
det! koştu. Durulacak tek dakika 
yoktu. Demek k1 o kadar l.hsan • 
larda bulunduğu, keııdlaine s&rjı 

o derece eadık görünen adamlar 
hJçbir şey yapnmıyorludl ve bir 
forsa. kendisini zincire vuran a • 
damın hiz:metlne koşuyordu. Fakat 
herhalde bunun da kar§ıl:ğında

0 

biı 
istediği olacaktı. 

- Çabuk söyle. ~ıfı ne o. 
la.cak ! .. 

- isterse hiçbir §!Y olm.aam? 
Pazarlığın zamanı değildir. 

İspan_yolcayı biraz QetrefiJ lıo -
nuşan delikanlınm sesi ve hare -
ketler.inde derin ve sarsılmaz bir 
itiıııat L 

Vat' ratdiyanrı. eınretti: 

- Çabuk , bunun zinclrlnJ çıkar. 
Gamsız Ali arlrn.daş"lla: 

- Ben de gelirim! 
Dl'di: onu da çözdlUer. Herkes 

merakla onlara bakryonhı. 

-2-

DAl.GALAlt ARASil\'DA-
ŞimdJ iki forsaıwı da aya.klan 

eerb etU. Are.larmda tilrkçe ola • 
rak konuştular; eonra ~ Ahmet 
vaiiye döndü: 

- Buradan sandalla denize a. 
çılmanın imktını yoktur. 

- Nereden gitmeli? 
Delikanlı elini Gata burnuna 

doğru keskinleşen sahile uzatu: 
- Oradan ... Fırtınayı mlimkftn 

olduğu kadar bodoslamaya almak 
llzun ... 

- Ne istersen öy'le yap ... 
- O halde bana hemen bir ara-

ba bulun! 
- Ne olacak? 
- Soruuv:m vakit geçiyor! 
Gnrnsız Ali vnlln!n tereddUdll · 

nü haki buldu: 

- Kayığı ora.ya k.adıı.r a,,nwa. ~ 
~e g<Stnreeeğiz! 

o zamana kadar 
Blasko söze ta91t1: .. 

- Anlıyorum. çok iyi dllşünü • 
}'Crlar. Fakat buna lutuın yok. 
çD.nJd1 orada her zaman ba.lıkçJ ka 
yıldan bulunur; onlar fırt.maya 

:arıp daha dayaıı;klıdtr. 

Koç Ahmet: 
- O halde btr.e y8lım Ud at 

verinbf 
Dedi. 

... . 
Bir dakika ~eden l1d forsa 

yfrmJ kadar eUva.ri ile birlikte d0?1 
ııal uaa.Jr!aşt·Jar: va1!. amiral. as • 
kerle.r ve hail: onlarm arkalarm· 
du m~ ve Um.itle baktılar. 

Denh ayn! coşkunlukla kapüril • 
yor; dalgn.Jar ve kapiikelr btrlbbi. 
ne kan§ryor; gittik{'e alçala.n kap. 
ura sökün altında kudurmuş gibi 
-;alk.aıı.ıp duruyordu. 

V:ali gardiyans. sordu : 
- Bu fonıalar ce m.illettend.lr! 
- TUrk .•• 
Doa Alvaronmı gözleri bilyüdll: 

ı;lmJdl lStedcmbe!i Türk dilim&nb· 

tı ne m~urdu. 
- Ya mnnı ahp c8tnri!reJr • 

~e! Oğlumu ôldftrtırlenıe!_ 

Dlye dUGU,ndU. O kadar iti ba 
torkusunu amirale bile ~tı. O, 
'tak Yi'!t"'l!!~f: 

- Yaynn~r! Türkleri yakın • 
ian tanırım; iyi deniz<'fdlrler. söz . 
lerin! her ne pahaııma olc:rso ol • 
sun tutarlar ... 

- Kurtaracaklarma ümldinis 
var mı! 

- Var .•• Yeter ld kmnız ve oi 
lunuz biraz daha dayan._~! 

- Ne giQi?.. 
- Kayık clevriUrse keııar.ma tu 

tunurlar ve btrakma.dar! 
- Doğrudur. · 
Kayllı: şimdi dal~a larm araama 

•ömüllivor; alabahğm aras-nde 
t"l!.şh seııler ve hareketler artı • 
vor. Valinin vU!U saranyor: aml. 
ralln bile kaştan endiffev1e c;atllı· 

vordu. Fakat bi:nıı sonra kayık 

tekrar g~rllnUyol' direği, ufki de
necek ltftdar ah eola yatıyordu. 

- Ah. devrilmese!.. • 
- Evet. ondan korkulur ... 
- 00nl1şte • e :raftftşni r? 
AmlraJ Rlulfo ınzun ve si~ bur 

nunu kaşım: kannd kfıctilr nt>h • 
rln a~ı'fRn f11alıa lle:nle bir nok. 
ayı {"füıttırdi. 

- Oraya ••• 

- 'Rfz """ "-""'"l 
- F'rıı!""drrsiniz lilkln b•ıraı'fan 

r.,,.,., ı. ~ .. ~··"11\r ~onnı aksi ta -

i'afa~ı · 
(De1>fmıt Mr) 

işçi kadın ve 
çocu~lar 

Ucret mukabilinde 
geceleri de 

çalı§abilecekler 
Ankaradan bildirildiğine göre 

hUkOmet, kacLıı ve OD iki Yll§Ul.. 
dan yukarı kız ve erkek i§Çİ ı.-
cuklarm mutaC:lan fazla mesai 
yapmalarına ve gece ~lndUı 
J>OStalarmda çal~alarrna mu. 
sa.ade etmiştir. Gect postaları... 
daki iş mUddetı, 8 saati geçı:ıı. 
veeektir. FarJa mesai ücrete ın. 
bıdir. 

Vert!ıeıı haberle.re g-öre Da.tı.iUyc Vf 
kAled taksilertı:ı tekmr hUgt.ID ça 
ın; auwrm.ı temin makaaelile tıU projf 
hazırlatmaktadır. Yaı.nız. tıususı oto 
mobltlel de dahil oldu,ğu tıaJCSe tıeJıziJ 
satıfl.ıırmds vMika uauUlnlln fhdaıı· 

muhtt1ııeld1r. Takal tahdidatım kaJ 
dtra.cıı.k aıa.n kararm bir hattaya ke 

dar aJA.ka'iaJian tebliğUıe mulıakkal' 
nıuıa ~ tıakı1maırta=. 

Şal er!eRleciler 
konqresı 

T oplantaya kadın 
§ekerlemeciler de 

·maketti 
Şelterctıer. aeJw'lemec:ller ve ta· 

hin helvacılar cemi~ yıllık kon· 
great. ~l.i.D CağaloğiundakJ cemiyetin 
mf'rkez :vapılmıftır. Bu top 
ıantıya llll defa o1ara.lr ,ekerlemec! 
kızlar da lfUr&k et.nıtolerdir. Oku· 
nan idarcı ~u raporu tasvip edil· 
ml§tu. 

Haliç vapurları. 
hükllnıetçe &atın 
alınacak mı? 

MU1ıak&Jat. veklleti, Haliç vapurla· 
n t§M mesm7 atın &larak devlet de· 
nu;yollan id&n!fJfne bağlamağı dllşUD· 

mclrt.edlr. Bu buııuata tetkikler yapıl 
a:ı.aktadır. 

Yinni bin lastik geliyor 
i'nlrmda memlckettmu:e ZO biD adet 

ot.oıncbU IAatlg! daha gelecektir. Bu 
ma.ll4rlll tCTZtatı iCi.D §imdiden baı:ı.r 
h~a ba,ııuımqt:Jr. 

Vak.1 
<1ıı~ laric1yo Na.zın Uo genel• 

lw,rntaj .... ~ Mısırda) bııflığ• al· 
~ında ya.zdıgl ba§m&kalede Amm Us 
diyor iti: 

Bundan sonra ttalyarun k~ıll 
!ıtrvvetiyfe ne ~frlkada. ne de Ak. 
aentzae ".,. AmavatJnkta b1r cı ... 
mcsfne lml:!D kalmanuı,tır. Alman
tar lblTa;n .,.ldıa hrtmalıı lf;la 
ftrdon laıran yerdiler. 8fcl1ya"'3 
1öndcrllen Alma.n tav"are•erf He 
'tnısıd cenuba doğra mlitemadJ. 
ven "evk~dltf"n Ahnan uk~rlerf or. 
ta l!o&rlr tnı:tıb: n'11tltıın toto yeni lh· 
tlmallcr hatmi ~etlrfvor. Dlğtt 
tal'a.ft:ın Romanyaya yÜ7 binlerce 
scıker gcttnnı, olan Ahnnntarm 
ıtaknrtstan veya ut YuRoslavya 
tlzrrindt>n Bojhtzlara ve SPUinlğe, 

hat Ama"1!tln5a do~ btr tB.:lr
nn yapma!n da hOttin bUtün ihti
mal haricinde güriilmıt:vor. Bu Ma-

Uza'I{ rktald varlvettn kal"<ıı-

hl!'ma .Jaıwmtardan Strı~rvr btl
nmethu1e btr darbe ~ebne-ce~hal 
~nst.eren lnzı alfim~tler lraydolunu. 
.. or. 1'Tuavet 1>Utun bn harebtlcr
~m a~ o1arak A'fma"lann ,.tinde 
fırffıln ka!"IP c!a trlr lstfli ve 
'lbtah pllnmm lfmJmuıu~an 
•• ,......, .. c;Un r! f'fwth~or 

Mt•'t:arrir, bu n~yct göz:önllne gc· 
Uı1ldl~ ta.kdlrde :bgiltz ha.rlclye ııazı· 
n n genelkunnay bn§kanmm ne gibi 
nbebl rle MlllJ1'8 aeyabat etUktertniD 
k~ınden anlqt1c2Iğnu, 011.aşarlmı 

mOdrıfnasmtn Britanya adalannı mU· 
da.tı:ıa luıdar Mıeınm1yeW oldu~n11 

Almanyanm ııo zam nlarda hem BU· 
yWr Srltarı~ bem de Akdeniz cetıhc· 

leı1 Ue mtıtsuJ alınağa bqladığm.m 
mllşah"de ed11dtğinl, bundan dolayı 

meY'IUı.hahıı ıaeyahaUn muh:.em~ı §U 

kıırarlatla a!Akada?' olması icap cttl· 
ğtnf n'.r.arak :makal ı f6y1e bitir 
melttetfu': 

1 - A ?nıan Vanıınt ".:ın1 
Hatc- n .. ~tf11ı. "'f!l"lrtrr etrn~'k ,~" 
f.azyl!k ettiği ' w. 
do1ayr fnci1t.ere için almaaak ted-
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Veni tip 
e e 

Avukatlar arsında 
gardım sandıöı 

İstanbulda Çarşamba 
günü çıkanlacak 

Fiyatı• 13,0 
ara a oı oa 
anı ı ıror 

1 toplantı ıada ava tlar~ 
enler ea san ı lçla para 

a ı tekili edildi 
İstanbul barosu avultatlan, dün 

öğleden sonra Embılinü Halkevi sa· 
lonunda bir toplant.J yaparak baro 
r.eavün sandığı et.rafmda görü§. 
milşlcrdlı·. 

Baro teavUn sandığı 11 sene ev
vel kUl'UlmU§ ve 7800 lira para top
'UlD'lrşt.Ir. 

Birçok avukatlar s&i alarak tea. 
ün eand ı'{T nlnmnnmeslnin değif. 
irilmetıinJ ilerf aUrmUş, bu arada 
teavün sandığına gelirler temini 
i.kirlcri de serdcdilmi~tir. Bunlar 

'U'a8mda avuk!ltlıı.rın her sene mu
lyyen bir teavUn t1andığı parası ver 
ı:ııeJeri, sand ğm lhtlyacn Wi oekil 
le tevsII ve Romanyadıı. olduğu gibi 
her vukatm muamele et!llasmda 
vazacağı, fııtldo vesalr evrak gibi 
tlğrtlara baro teavUn eandı~ i~ 
'dlçUk miktarda bir pul yap~tmna
m vardı. 

Köylü m mnun 1 

Bunun üzerine on ki§ilik bir ko 
miısyonun toplanarak bu~ etraf o. 
da esaslı tetkikler yapması ve ha· 
:mlayacağı raporu baro riyasetine 
tevdi etmesi reye konulmuş ve tek 
muhalif reye kuoı ltabul olunmt)f
tur. 

Muhalif reyi veren avukat Ha~ 

san Tahşln Ayni idi. Kendisi zaten 
bir komisyonun bu iş etraftnda ha
zırladığı bir raporu bulun~ğunu, 
yenisinin IUıumu olmo.dığmı söyle. 
mistir. 

Bundan sonra on ldşilik koınia
yon uçilıniştir. İşin tuhafı, komlıı· 
yon seçilmesine tek muhallf olM 
Hasan Tahsin Ayni do komisyona 
aza scçlhnlştir. 

Bu avukatlar anısında umumi bir 
ne§eye sebep olmuş, Hasan Tahsin 
Ayni her ne kadar ısrar etmişse 
de, arkadaşlnn kendiıılne zorla bu 
vazife\tf lc:ahul ettlrmislerdlr. 

~fisin gündelik hububat 
mi1bayaab üç bin ton 

Tramvay varidatı 
arltırılıyor 

Kısa mesafelerde ucuz 
i>ilel usulü k ldınlacak 

Srrtte bir DD 
labrl ısı 

111111\metçe 
ı ba abadı 

Ankaradan bildiriliyor: Mi.is. 
tahsil elinde bulunan . ... köylü. 
nün ihtiyacından fazla olan hu.. 
bubata el koymak hususundaki 
kararname mUsbct netice!er vcr
meğe b-.§lamışt.ııı·. Mahsı... • 
kumetçe değer tiratla satm _ 
hndığı için köylü memnundur. 
Bu sebeplej.ouru: mahsulleri o. 
fisinin kündelik mU'b. vaatı üç 
bin tona yaklaşmaktadır. 

Diğer taraftan, hükOmetin bir 
karariyle Si: t vilft.yetl d:ıhilin· 
deki 'Yenihavat" n fabrika:.ına 
hük(\metçe ·el konmU§tur. Bu 
fabrikanın işletilmesi için Zira. 
at Bankası nezdinde açtınln.ı 
35 bin liralık kredi. toprai. rnah. 
sullerl ofisin~ __ . .!di1miştir. 

bt .. ler ne olabSUr? 
ı - Almanya taf'l'f-ntlan tazyllr 

eıllJen Fnnsanrn Afrl'ta n ılbva
dald mllstcnl~l<~leıi hn.Ytt ""ita Or
ta !lllıır7' n..-tnmı,.1t11 bn~nlrtt vnzf
Vtıtl 11~tU1'! "'"'~lln eonra ne yap
m"'c rAzrrn"'Plfr! 

S - Af1'lk1ıd.,Jd ttaW.n mlist<'m· 
tekelertnhı •~~11 k1 hlflrlldil<tP.n 
t10nra tnı;ltt'renln Orta Sark ordu· 
•nnnn hareket istikameti ne olma· 
hılrr! 

' - Orta Aarff nrooımnun buı;.in 
deva.- 00"'1. lmn,.~n "Ulnra h~•lr,·a.. 
eak olan ha.rc'ltetleri ba .. ıırahUmem 
frln '""","'" ctl""ilru vruıırta•ıır nf"fer. 
dlr w bu vaoırf3fon f>D lnsa .ottbın 
".,CT1 telJqrflt ~tiTt"'lh'Ur! 

5 - .J:ı.9'0'1'VD He harn (fıtfmıtfinf" 
'"' .... ' Orta cııÜ-TtTn 11Hk Şark ,.azt. 
vett {'"' """"Mebetl~ıi na..,11 nzlm 
_.ıtn.,, "lllllr ! 

ftq m~~f'll"Jr.r t~iifen bhim a· 
hnm-n rre1f"11 ~ten'Ur. Aı;ıı• iş 

ff-.1'1ı!P o'nn P.ll\kn-111.rlal' tabn lmn-
11'1"!! hfmzer ftıtt,l'l 1'f,.,.n!; h!ty tt me. 
~•""'~r1 ... im~ karşıyn bo•t"'mak
tadrr. Fnt t lnmlar anıcmda htç 
~iinh{'SJz 1'iirldvc\i ,.,. Rnlha.nfan 
Dlllkadar eden Abnanvomn Al'lla
\'llth.'-ta mağlftp olan tbılya~ yar
-<hm tçln herhanıtt blr harclmte ~<'!:'
me!lf ve ba hı:ı.l't'!kete karşı ln,;ilte.. 
renin Orta Şart. orclnsu ile tedbir 
almn~dJr. Bundan dolayıda hl cJa. 
ha Bay !.den M1ST1'1l oynk lbMar 

ma.ı. ajııııslar Orta !i:nrb ordu· 
som1 'Ymtrud tana 200 bin ki lik 
btr tmn·etin ~önl!erllcce den 
b "~e ba,Iam•şlardlJ'. 

r hnldf' hiç b tenmlyPn (h. 

ttmall"'rle kal""lıla"!nbfllrlz. Onun 
kin ptr.pf,.,.,•7<'11 N'rf'yftn rden hiı. 

dlselerl büyük bir dikkatle takip 
etme"Jı mednut1etbıde1ho .. 

İstanbul tramvayları toıetmeııJ 
umwn mttdtl.ri1 Hulki Erem Anka 
radan Karabilke git.mi~·ir .Burada· 
ki t.emaalar neticesinde bandaj 
ray ve diğer bazı parc;alarm temi,. 
nt.ne ~şlacakt.T. Diğer tanı.fta.n 
Romanyaya 800 bandaj ı:ınıarla.n. 
DUJJtır. 

'rramvaytsrm aflratlni temin et. 
mek için yeniden 29 durağın kaldı· 
nlmasma karar •orllmiı ve faali. 
yete g~miotir. 

Milnakallt Vdtlteti tııtanbul 
tramvaylan ~ tek tarife rikrinJ 
kabul etmiştir. Bu huııusta blr 'pro
ie haztrlanmaktadl?'. Birinci mev . 
kilerde bilet n,.retl 1. ikinci mev· 
kilerde 5 kul'UŞ olaeaktrr. 

Taks:mdeki Fransız 
konsolosluğu binagı 

satılıyor 
Fransız tıUk"QmeU Taksimdeki Fran 

sız kvr.solosha:oe bln118mı aatmağa 

karar vermiştir. 

Y t»nİ Sabah: 
(S•.Jlı teşebbUılerlne dair) serlev· 

ba.ıu aıt.ınoa ya.zuı&ı bajlll&kaJeöe HU· 
seyuı C!ahtt Yalçm. Japon 11.aricıye 

nazır• Matsuokanın. lngtltere tıarlclye 
nazırın., gönderdi&"! aulll mes&Jmı telr 
zıp e~t:ğiıli halbuki Lond.racıakl Sov· 
ycUe· llC!lrlnuı . lngtllz barıciye mtl&
teşar Butıer ile görUştUğU sırada ··son 
Japon tavassut tekli!! de dahil olduğu 
halde.~laponyanm yapmakta olduğu 
Caalıyet~ bahis mevzuu ettiğini kayda· 
dtırek aJyor ki: 

·•ot mek oluyor ld ortada bir Japon 
teklli ı ftl'dır ve bu WklU lll11b mese
k'fblP lf!mıMI etmelreedlr. Bu temaa tte 

-.ıretıe nwua p~or ve ne dettce)'e 
kıtdaı· cılddı eNtJSları taz.amıııun Pdlyor T 
Mcea.ım metnt aeşnıdllmedttf için bo 
suallert aarth bir cevap bııhnannı ln>
klnı J•ktu7. llerbalde lapoa lıarlclyo 
naun 1>1r k'kzip ne,~ğtne M.r. 
Eden. ginderıHğl mesajın metnini 
mn""wta t.P\•I etmlt olsaydı ı,an lla· 

ktkatmı meydana çıkarmak için en 
kesttrmf' ve en emin yolu ihtiyar et
miş olurdu. 

!Uah!uokanm teYll diye kabul eı.-

mek w mULtar kllldığlunz tekzibine 
göre, "Dtın,\·anm bl~blr mllletlne dUn· 
ya ba.rı)lllm ~ılr için hiçbir 

bir tavauut teklltlnde,,bulun· 
tQanı~~- O halde .P'Atme ı;-öndf'rdlğt 

meaa ne.ir1 J~)• bari nazırı 
tıo ,,, ı:ıu &uretle mıtı edlyor: 

"'Si.va mla llhıcllc1nl ara&mdakl lhtt
fcln • .,OJM'D)'IUH11 bı"9Mutuna dair 

o ıı tngfllr bın1ctye nann Edeon ta· 
mtm,1aı1 ııoraları baZJ euaOt>re cevap 
vPrdJm lştt' bu ttl'"llpta dlinys ban· 
oil\ıın ll'krsr teeuülÖ bakkmdakt tlk· 
rlml bl•ıUrdlm.,. 

Ba bir tdai~ 1111.114':! lıWııe ~ 

'I'icaret Vekaleti tarafınd 
lıin tebliğ edilen tek tip ekıne 
Kararnamesinin tatbikab e 
fında görüşmek üzere, top 
ofisi ve Ticaret VeM.leti al 
dar memurları dün bir toplan 
~·aparak tetkiklerde bulunmuş 
lardır. 

Tek tip ekmek mesel 1 tra 
f rnda vali ve belediye reisi LU 
Kırdar dün kendisile görU 
gaz.etecilere §U izahatı venniş 
tfr: 
"- Tek tip ekmek karama 

mesi tebliğ edildi. DerhaJ tet
kf klere başladık. Halihanr ı..k
mek çeşnisine göre yarıdan 
stoku ancak dört beş gün için 
de harcanacaktır. 
Değirmenlerde yeni tip un çı 

karmak için etekleri temiıteme 
Uzere 48 saatlik bir zamana ih 
tiyaç vardır. Yeni tip buğda 
kırmasına pazartesi gUnU • 
la nacaktır. 

Bildiğiniz gibi yeni ekme 
vUzde 85 buğday ve y{lzde o 
beş çavdar uuundan yapılacak 
tır. Bu ekmek renk ltlbarfvle t• 
raz esmer olacak, fakat kal 
itibariyle normal bulunacaırtu. 
BugUn vasatı buğday fiyatı 9, 
kuruş. çavdar ise 7,10 paradll'. 
Bu hesaba göre, yeni ekrne/!in 
on beş gUntuk narh fivatını te 
bit etmek it.zere yaptıifunız he 
saplara göre. bu ekme~ on ü 
buçuk veya on üç otuz Da~ 
yiyeceğiz.. Ça.rşa.mba gtlnil yeni 
tip ekmeğin satı§(! arr.edlleoeği• 
ni limit ederim .•• 

Dünkü ihracat bir 
milyon lira 

OUnkU ihracatın yekOJıu blr mUyoD 
fUrk llraaıdJr. Dünkü ihracat •~uııv 
da 1n6Utereye BM bin llralık ut 
oı1umıp, klD\YOD, ıuıa:ıon. A.merikaya 
'"1dıl>, Buırarıstan ve lt.alyaya tı&JJJc, 
Yur:rrlı).vyaya kendir tohumu. Mum-. 
:t:uşyPIJlf. keçiboynuzu tıablnıııtır. 

1ktıttat vekili Ankaraya. 
döndü 

tkt.ısat vekili HUe:oU Çakır, pbri• 
m!zdekı wtklklerlnl bitirerek Ankar8i' 
y& d.bnmUıtUr. Veklllıı oehrtmlzddd 
tı;ıtkiklo·I, B~rbank tarafından ye.• 
pılacak pamuk tevz.latı Ue ala.kacl:lf" 
dır. Pamuk tevziatmm bütün yurt.da 
ay bıı§mda baflnmnama karar veril· 
mlşUr 

ft taadlJ. clemekUr. lngllh barldye 
llil7.ır, Sl,t'WDla Uladlttnl ııroıundald 

lhtJIAfta oeaponyıınm oynndJğı roJo 
et& r lııAz.ı ııcyler ısormuıt!lll \'tırllecell 

<"evap bu ııuallerta dalreelJıe 
e~ ıwnıridlr. Mevzuu bil' taraf9 
btrakqı "UÜllya ~uıın t.P.kntr 
awıu,. 11ak.1nn .. a tlldr blldlrmelı., 

tea ba~ka bir t>mele deUUet 
'-Tavu,.ot"un da man&!!.I ıtt. p 
bundruı ~ka lalr IJ8)' değildir. 

Anla~ıbyor ld lapon llarldye ııur 
n kt'llıMlertn llzerlnde oyruyarak t§in 
içinden ~kllmek \.'!! meşelen!JI cldcft• 
yt>& ~ vabamf'tiDJ gt;uteıı gtz.ıcmeJı 

çares1aı anyor. Muhaldaık ki bu lılıf
RAzlm M \•elden dU~UntUmttş we vn9" 
w& tcltllH 1)1 ımrvılnnmnz:m rlrat l~ 
kapı maJuıus açık bırn~tu. lngU• 
&cnı bıu1dye ııaEın Mr. Ed:ıne çOnde" 
rUen mtı'!Ajm thertDe koakomnıan W 
"t.avas. .. ut tekıın,. clauıgaııı vunıımsr 

mıt o!makla haktluıı:te bunun suDI 
yapnu. çareJertnl anı.mak l~tn tı" 

tan t"ttfnde llarekett olmasını de~,. 
ttrmez.., 

Bunııan sonra muharrir, Matsuob" 
lllD dÜJll'& sulhU JolQ bir C11a1o aram-.· 
snıda ya:ıt 1rıglltereye sulh Uklltl pP 
maat1)08 utanılacak bir ffJY bulunma
o.ığmı, WAkts Japonya.ıun. tıundaD 

dolayı, tebrik ve tııkdJn:ı şayan Oldu· 
1Junıı yazıyor ve "llk çıkarılacak et1· 
"~ tudur: - diyor ·Demek ld UltlerlJl 
atıp tutmııJarıJngllf.e.rl'l1 bL\k De ~ 
sun ede~ lııgillz lldalazına 

rek tnıUt:ı t.orlujuııu 
kan tma<'atf Jolon<bJ.ld . 
t.cn başl bir fCY değildi? ÇtiııkU 
lar dof:Tu ol idi, l nJ AlllDAl~J'lllW' 

elin fDlkAn bnlun kil mOttdlld o-
tıı n J F1I dtinJ llılln iOI" 
••ffidrteı,. beyan et~ kalkar mfY" 
dı f D ld öçtlı.lü mütt.eflkler bd"' 
lediklerJ lı~ 
~~uta l:Uln1u'. ID 
lıwı,u ıınta.tmaJı • isUlo.rW"w 
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Balkanlarda 
vaziyetin 

anahtarı Nil 
ordusudur 

g :- ~ıg. ) "'' · Vakıt Matbaası,. 
!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~f lngil tere mühim kozları 

ihtiyat olarak saklıyor 

Hadiseler 
••••••••••••••••• 
Ve Tarıh ..............•• , 

SANAT 
VE MODIL ... 

ôon günlerde ye.r yer resım 
sergileri açıldı; bunlarda mu
vaffak olmuş tablolar bulmak 
güç değil. Evven· sergilere gö. 
re bir de hususiyetleri varmL5: 
Kübizm, fütürizm vesaire gibi 
mesleklerden vıu;.,"eÇiş, tabiate 
hatta klassizm'e dönüş anlatı_ 
~o.nnuş; münakkitler böyle ya.. 
zıyorlar. Şöyle lbir tarif vartlır 
ki pek meşhurdur: San'at tabi
,ıti taklittir. 

San'atin tarifini bundan iba. 
ret saymak yanlış olur: zira 
efı:,l!.dı!lı cami agyarım mani•' 
degıldır, hele edebiyatta hayal 
ve tefekkürün de yeri vardır; 
fakat tabiatın ve realitenin pa_ 
Yı daha çoktur. Balz.ık Mopa. 
san'a: 

.. - .. G.it, dola:t. otur. seyret ve 
gorduklerini yaz! 

Demiş. Bundan. değil yetmiş 
sene evvel, iki bin beşyüz sene 
<"VVel de meşhur Sakızlı heykel
lraR Lizipüs, meşhur ressam 
Ü'pompüs'ten kimi muallim seç_ 
mcsi iyi olacağını sorduğu ?.a_ 

ınan şu cevabı almıştır: 
- Sokak hayatını tetkik et! 
En saliı.hiyetli ağızlardan çı. 

kan bu SÖzlerde isbat ediyor ki 
f:~n'atte modelin rolü çok mü
hımdır, hatta modelsiz s&n"at 
olamaz. diyebiliriz, hele resimde. 

J. f'rodit davası münasebetiyle 
bıL.de fazla şişirilen Fransız ro
~cısı Piyer Luis Eski Yw .. ı 
adet düşünüşlerini iyi bilmekle 
tanınmıştı. Onun d'hom.me de 
P<>upre isminde büyük bir hi 
ka.yesi vardır. Kahramanı meş
hur Yunan ressamı Parasyüs_ 
tür. Bu adam gQya İnsanlara 
olipm dağından ateşi çalıp veren 
Promete'nin Kafkas tepelerinde 
her gün ciğeri kara bir kuıı ta
ı:a.fmdan parçalanırken duydu. 
gu ıztırabı anlatan bir tablo 
yapmak istemiş. Esir pazarın
dan, asil, filim ve iri yan bir 
adam satın almış; onu atölyesi_ 
ne geitrdiği bir kayaya zincirle 
bağlamış; kızgın tunç levha
larla. göğsünü dağlayarak ıztı_ 
ı-abını tetkik etmiŞ; tablosunu 
Yapmış. Hatta modelin Kral 
F'ilip tarafından esir edilerek 
~atılan Atinalı bir doktor oldu
gllnu anlayan halk evine hucum 
edince tabloyu baJkona çıkar_ 
:rn.ış: onları sana't eserine hay_ 
ran ederek cinayetini unuttur. 
.nıuştur. 

Ntvyork, f! ( A.A.) - Mar.ıf 
Amerikalı askeri mütehassıs 
~ Elyot, Nevyork Herald 
Tribun gazete&nde şöyle diyor: 

''Balka.nlardaki vaziyetin a_ 
nahtan Nil ordusunun elinde
dir. 

Nil ordusu veya bu ordudan 
mühim bir kısmı answn Selıi
nikte de gözüktüğü takdirde 
Balkan hükfunetlerinin ve Bal. 
kan ahalisinin hattı hareketin. 
de tam bir deği~klik olacaktır. 

Oradaki vaziyet, Türkiye, 
Bulgaristan, Yugoslavya ve Nil 
ordusu gibi bir çok meçhul a
millere bağ!ı bulunmakta ve 
şimdi söylenebilecek yegane şey 
ise meselenin bütün 11118Ul'ları 
işe karışmadan bir netice çıka
nlınryacağldır. 

Sinir harbi yapmağa. yalnız 
Almanların kabiliyetli olduğu 
fikrine o kadar alrşmışlz ki. 
Çörçilin de bu oyunda müthiş 
bir rakip olduğunu ve bazı mü_ 
him kozları ihtiyat olarak tut. 
tu~nu unutuyoruz. .. 

Nevyork Daily Miror yazı_ 
yor: 

"Halen lngiltercnin defteri kt>. 
'birinde matlup hanesind0 bulu· 
nan ~y Libya ile ttalyanlann 
müstemlekelerinin büyük bir 
kısmmdan koğulması, Habcşis_ 
tandaki ileri hareketi, Yunanlı. 
ların Arnavutluktaki ileri hare. 
keti, Büyük Britanyada gece 
bombardımanlarına karşı mü· 
dafaa tertibatının salah bulma. 
sı ln-iliz bahriyesi zaviatmm 
a.?.almasıdır. Bütün bunları Hit_ 
ler'in htzaı1ciylC' mukayese edi_ 
niz terazinin Hitler lehine ne 
.kadar az eğilmkte olduıffinu gö
riirsünUz. Balkan yanardağını 
teskine şimdiye kadar muvaffak 
olamamıştır. Buna Himler'in 
Gestaposu muvaffak olacak de. 
ğildir. Ta ki, Gestapo, Alman 
ba.şkumandanlığınm başka yer_ 
!erde acil ihtiyacı olan Alman 
frrkalaı ı.1dan bir ço~nu oraya 
celbetsin. Hitler Yakın Şarka 
doğru bir Alman hareketinin 
Türkiyeyi harbe sokmıyacağına 
kani olmaktan uzaktır ve Yuna. 
nistan da mütemadiyen şiddetle 
\'lıruyor. Fakat en ziyade ehem
miyeti olan cihet BüyUk Britan. 
yann1 da orada bulunması ve 
doğu Akdeniz suları kontrolu. 
nun kati surette lngilizlerin ' . 
linde bulunmasıdır.,. 

Berlin Vi§İ ile 
anlaşamadı 

Berlin. 2~ (A.A.) - Bir iı •· 
susi muhabir bildiriyor: 

Amiral Darlamn Pariste vap. 
tığı konuşmalar menfi bir neti
ce venniştir. 

Alman hariciye nezaretind ' 
Vişi ile Berlin · arasındakj buh. 
ranın devam ettiğine iE;arct e
dilmektedir. . '!l.~vayete göre süt ninenin 

bırı ~len kız ÇOcuğunun mezarı
na bır sepet koymu.5; onun ha_ 
yatta sevdiği neler varsa sepeti Dedi . . • 
onlarla silslemi . ı . Delirecek gıbi oluyorum. 
.. . . ş, sonra sepetın B l l k. h k....:- ar 
uzerını bir tugvla il .. t .. , azı an ar o uyor ı er ..,.,,.., -
,_ e or mus. , . 'ğ' . 
.u~har gelince bu sepetin altından kamdan benımle alay etti ını zan-
bır ~dan büyümüş; yaprakları nediyorum .. 
sepctm kenarlarından dışan cık. Doktor Faik : 
nıış; etrafını tamamiylc sarmış· - Neden alay etsinler? 
~ı_ı.kat üzerinde tur'i'. bulundu~ _ Neden mi?.. deyip bfr wr. 
ıcın yapraklarından bir kısmı a 
~ağıya doğru kıvrılmış. Meşbu; söyliyeceklerini tarttıktan sonra 
mimar ve san'atkiir Rallimabos devamla : 
oradan geçerken sepeti gönnü:,.; - O zavallı kızcııE;'iZa karşı gÖS
sekli pek hoşuna gittiği için böy- terdiğim alfı.ka merhamet ve Eıef
le bir sütun boşluğu yapmayı kat ile, bir sürli faydasız tecrtibc
düşünmüş; Korent te bu tarzda Jetimle güJUnc; otınuyormuyum ? 
bir sütun başlığı yapılmış" . 

E k . y 'st d Figal - Alaka ! Şefkat! Bunlar luç s ı unanı an a ya d 
mabedinde Kallimahoe'un eseri e alay mevzuu olacak 5eyler clc-
olan böyle bir sütun başlığı var. ğildir. 
dır ki çok zarif ve ince yaprak. ! Genç doktor arakadaıuna dikkat. 
lar, çiçekler. otlar şeklinde yon_ le bakarak devam etti : 
tulınuştur. Bunun için ''Ko'"cnt - Bana doğruyu söyle dostum, 
~'· diri tabiati taklitten çık- Ayşeyo Bşrk mısın? 
raı~tır,. ?erler. B~ ~ft_nada ~!a- Cemil kıpkrnnızı keeilerek vA bü-

1 terbıye ve tedns ıcın de soy_ yük bir h 
eıtıniş bir söz vardır: tabiat . n eyecanla : 
faydalı kitaptır. - Ben mi? dedi ve cevap bekli-

'Rssa.nılarnnızdakj tabiata dö. yen bir intı&n vaziyetinde hareket
nUş temayülü takdir edilmelidir. siz kaldı. 

Kat/ircan Kallı 
Doktor gülüm.iyerek ~ ver

di : 

Fransada 
yiyecek stoku 
Mart sonunda tamamile 

bitecek 

NetJtftXk, tı (.A.A.) - Tas: 
Şikago Deyli NiyUz gazetesi. 

ne c:röre. Fransız ziraat nezare
ti ftansadaki yiyecek ihtiyatı _ 
nnı ancak mart aymm nihaye -
tine kadar kafi gelece~ini bil_ 
dirmiı:ıtir .• 

1940 buğday rekoltesi, 1939 
daki 71 milyona mukabil ancak 
53 milyon kental , şeker panca
rı rekoltesi ise 950 bine muka. 
bil 400 bine baliğ olmuştur. 
Yağ hususunda. vaziyet dana 

ciddidir. 
Bütün Fransada mevcut hay

vanatın yansı kesilmiştir. Bü. 
yük bir hayvan yemi krthğı ken 
dini göstermektedir. 

ıtaıra Taanlıtuıa 

••111 
rapma1acallmı, 

R<>ma, 82 ( A.A.) - Stefani 
ajansı bildiriyor: 

İtalyan _ Yunan harbine ni
hayet vermek için Almanlar ta. 
ra.fmdan tavassutta bulunuldu
ğu hakkında bazı yabancı gaze
telerde çıkan ve esasen Alman. 
!ar tarafmdan da tekzip edilen 
şayiaların asılsız olduğu Roma.. 
nm salahiyetli mahfillerinde 
beyan edilmektedir. 

Bu hususta bir tekzip neşre -
dilmesi fuzuli addedilml"ktedir. 
Çünkü herkes Yunan harbi hak
~1nı:h.ki İtalyanın durumunu i>il 
mektedir. l\fükerrerl'n teyit e_ 
dilen bu durum dP;;.: ·• :c;tir. 

* ncrlın, 22 (A.A.) - AJmıı.n mat· 
buatı bitaraflık prensipleri hllii!ına 

Alman taraftan iki lsviçre gazetesi· 
nin l:apatrlmasını protesto ve -aynı 
tedblrl.ı tngfllz taraftarı gazetelere 
tatb!k cdllmediğlnl kaydetmektcdlr • 

• Ne ... york, 22 (A.A.) Al!Socia· 
ted Preııalıl verdiği bir habere göre 
Vllkı Çindekl harekAt sahnelerini zf· 
yaret etmcktmı vugeçmJştlr. 

"' Kap, 22 (A.A.) - Ocnubt Afrika 
milli müdafaa. nczareU, Southem Floc 
dcvnyc gemisinin düşman hareketi ne 
Ucesincie batbğını bildirmektedir . 

• Montcı.•idco, 22 (A.A.) 9100 
tonluk 1ngillz Nevcasuc kruvazörü 
24 Matllk bir ziyarette bulunmak il 
zere bugün Montevldeoyn gelml§tir. 
Knıvnzör buradan yiyreck alacaktır. 

• Berlın. 22 (A.A.) - Bir hususi 
munabir bildiriyor: Doyçland Algc 
ma vnc Çaytung gazetesine göre, Al· 
ru~ya, İtalya, Yugoslavya, Macaria· 
tan ve Slovakya arasında bir gümrllk 
karteli teşhili için mllzakereler cere 
yan etmektedir • 

• Londrn. 22 (A.A.) - Bir ruıkerl 
Portekiz heyeti halen ing1liz müdafaa 
tertlbatmı tetkik etnıek üzere lngilte 
rede btılunmaktadır. Heyete bir kur· 
ınay &!bay riyaset etmektedir . 

• Belgrad, 22 ( A.A.) - Tas.. Poll· 
tıka gnzeteslnln verdiği bir habere 
göre, uca.ret odası reisi, Dimltri Vale· 
fin ı.yascti altında 15 azadan mürek
kep bir heyet Sofyndan Bclgradn hare 

ket ctınJştir . 

-9-
_ gvet, Sen! lk'nden hiç bir 

!jey gizleme. Burada biricik arkn
daşm ve sırdaşın b<ln değilmb•im? 

_ EVet öyle. Fakat yalan söy
lememiş olmak içindir ki sana ol
mryan bir ı;eyi olmuş gibi göstcl'

mck istemiyorum. Bir nz sustu. 
Sonra birdenbire ve acele acele 
konusınasma devam etti. Anlatır
ken, ayıbı meydana vurulmuş vo 
kabahat yapmIŞ bir çocuk gibi sa
ranp bozarıyor, şa..5ırıp kekeliyor 
ve bazen de sözleri btrbirini tut· 

muyordu. 
- Ben mi iı.§Ikun? Hem de A',Y

~e ha?, Bir deliye? Sen aklını 
mı oynattm dostum? Bu garip fikir 
naatl da kafanda yer alabiliyor? 
Böyle bir bal ba§ıma geldiği gUn, 
darbal alay ikıoauıtaıume, aklımı 

ingiltereye 
tayyare 

hücumları 

Hatıraları yazan : Affı Dede ıllr•••• .. , 
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Aaker Ye memurlara harp madalyası - Er·zu· aea.mı 
nakil - Erzincan ballanın cümlesi "Halidi,, tari
katindendir - Cennet gibi güzel Erzincan - Erzin. 
cani Fehmi efendi 

iki gündür gene tiddetli 
olmağa bqladı 

Loodra, 2Z (A. A.) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretleri tarafm
dan dün akşam neşredilen miişte _ 
rek tebliğ: 

Bugün bilh38Sa doğu İngilteresl 
ile doğu İskoçyası fizerinde düş • 
manm zayıf faaliyeti kaydedilmiş
tir. Birkaç bomba atrlmlŞ8a da pek 
as ha.sar vardır. 1naanca zayiat 
yoktar. 
GECE YAPILAl'tıı' HVOUMLAR 

T..ondra, 22 (A. A.) - İngiliz 
ltava nezaretinin tebliği: 

Gecenin ilk klsmmda düşman 
tayyareleri cenubi Galles'in bir 
şehrine hficum et.Düşlerdir. Üç lnt.. 
çuk saat süren bu hücum esnasm_ 
da yüksek infüAlı:h bombalarla 
yangın bombalan atılmJ§br. Mes -
kenlerde ve ticarethanelerde yan_ 
ğmlar çıkmış hasar vukua gel _ 
ml~tir. Birltaç kişi ölmüş ve yara
lanmıştır. 

Gece kısa bir müddet şarki hı.. 
giltere üzerinde de bur düşman 
hava faaliyetleri olmuştur. Müte_ 
adclit bombalar atılmış, bunlarm 
bir kısmı Londra mmtakıuıma dfi&. 
müştür. Hiçbil" hasar vukua gel • 
memiştir. İnsanca da zayiat yok. 
tur. 

suveyş kanah 
Batan iki va,•rla 

tılluauı 
Cenevre. f2 (A.A.) - Havas 

ajansı bildiriyor: 
İsviçre matbuatmm verdiği 

haberlere göre, Alman tayyare
leri tarafından batırılan iki va. 
puron Süveyş kanalını tıkadığı 
Ka.hirede kanah tıkayan enkazın 
temizlenmesi için bUyük gayret 
lcr sarfedilmekte ise de şimdi . 
ye kadar bir netice alııınmr · 
ınıştır. 

Ersurumda ilk tuttuğum ev ulak 
olduğundan Boyahane mahalleein
de ild katlı bir konak kiraladnn. 
Babam da haremle geldi. Sonra İs· 
tanbuıdan beratlan ile beraber 
madalya nipnlan geldi. Müşir pa_ 
p. ha.a-etleri gerek uakirl eaha. 
neye 'ft gerek memur ve ki.tiplere 
dağrtmağa bqladt. Bir gün harbJ
ye blemJerinc de ihsan edecekle
rinden hepimU: müşir pqanın oda. 
mnda mraya gelip kendi eliyle as. 
mağa başladı. Ben gittiğim zaman 
milşir tebessüm ederek: "Ruz. 
namçeci efendi meselenin sonuna 
yet.işti. Likin m UsalAhadan haber:! 
yokken kendisini böyle ateşe at
tığı için meselenin eVTelinde de 
buhınnnış giWİr,, buyurdular. Ba. 
na da bir madalya takıp berat.mı 
adıma doldurdular. 

İki ay eonra babamla üvey anam 
İetanbula döndüler. Biz de işittik 
ki müşir paşa ordunun Erzlncana 
naklini yazmış. E~da baf Te 
bahçe yoktur. LIJdn Emncan ga. 
yelle bağlık, bahçelil. imiş ... O yaz, 
Erzunımda yazladık. Daha 
bahar gelmeden iradesi geldi. 
Harbiye kalemleıi arabalar 1clrala
yrp tıı.kmı takım yola revan oldu· 
Iar. Ben do aile ve eşyamı alıp bir 
araba kiraladım. Sllvariden de ya. 
nımıza bir ild atlı aldık. Hayvan_ 
lara bindik "De8tur erenler şahı 
efendimiz!" diyerek Erzineana yol
landık. Yollarda zevk ve sa.fa fle 
altı yedi gün gittik, bir giln er
kenden konakladığımız kl>yden ha. 
reketıc bir dağ üzerinden Er-ün_ 
can aalırMı göriindll. Cennet gibi 
~ir yerdi. Hatırnna: 

''Haza cconatJ adin, fadahlfibi 
Halldln.,. 
li.W ~ geldi. Kalem arkada 
şrm Erzincanlı İsmail efendi yilziı_ 
me bakıp: ''F..Cendimiz .. Bu nutku 
Rli nereden ve neden zuhür etti. 
Ehlitar:ılt olduğumu söyledim. "A. 
calp efendimiı... Eblitarik oldu-

1 ~uııuzu nJçln bende.nize- beyan bu
' urmadın.ız. Kulunuz da ebUtari. 

1 kirn ...• dedi. Hangi tarikatteır ol_ 

Llmal a•aıına ıııgunu sordum. Halidt olduğunu 
• ciylcdı ve Erzincan balkının cüm-laglllzler UJl•r '<'n Halidl tarikinden olduğunu 

ı ıbeı verdi. 
ihraç ••••diler f ~r1.incan OVB8ma indik, ama, 

\tin:&, 2'..l (A.A.) _ lııgUız kıtaıa nefs.i Erzincana daha bir gfinlUk 
rmın Lırnnl adasına ttırnç cdHdiklcrt .}Ol vardı. Yolun iki kenarmda mun 

ta.zam ağaçlar, sular akar. Bu 
msnzaralan gördükçe: ''Aman İs· 
mail dendi arabalan şurada dur. 
duralnn, biraz teferrilç ~delim!,. 
derdim. O: "Efendimiz Erzincanı 

adayı rJcniz ve hava Ussu olarak tnh 
kfm ettıklerine dair yabancı bır radyo 
tarafından verilen haberl ve general 
Vawı ordusuna mensup İngiliz ktttı

ıannın Yunanlstana gelmek Uurc 
yolda olduklarma dair aynı kaynaklar 
dan verilen haberleri Atlna ajansı im 
U surcae tcl<zibe mezundur. 

'iıiirscniz bu hal ile tecennün c. 
· cC'ksiniz? Daha burası Erzinca
•n J)€'k aşağı köyll'Ti demektir. 
"ırada bir şey yoktur. Siz Erzin. 
nı bir k~ görün nasıl mamur 

Alma nyada doğum · rdir., derdi. 
h be - iyi hatınmda değil. gnllbn 1273 
ar ragmen artmış , ''uhnrremi bafilanydı, ycıvmI aşCı. 

Cenevre, 22 ( A.A.) - Hn\•;ı,..: • "İı,i bir ıı;pvdi' Erzincana girdik 
Alman istatistik ofisinin t •b· Erzincan ı;ehıı görlinüşü küçük 

li~atma göre. Alman nüfus.... muazzam bir beldedir. Dört bir 
harbe rağmen müsait bir inki . rtrnfr çepeçevN:' dağ, ortası bir n· 
şaf göstermektedir. 1 ıim ovada bağ ve bahçellktir. Or. 

1940 senesinde 1.645.000 de,. ı ciu.ru hümayunun Erzurumdan ha_ 
ğum olmuştur. Bu miktar 1939 .. Pkctin<len evvel, memurlar için 
da 1.633.000 idi, Yeni nesil c !zem o:m hanelerin tedarik' için 
kadar gürbü.zdir ki Almar•vayn r~:-zincruı müdiriyc>tine emirname 
20 yaşında 755 bin gene temiu ~öndPıilmişti. Herkt!fle konak hn
edecektir. j zrrlandığı gibi benim için de biı 

Nakleden : MECDi ENON 
oyna.tuğunı ve benim bir timarha· merhamet ve efkat daima. muhab. 
neye kapatılmam liiztm geldiğini betin ortağıdır, 
yazmana şimdiden izin ve salahiyet 
veriyorum. 

tmak hazırlanmJ.ştı. Doğruca o • 
raya indik. İamail efendi de en. 
gitti. Dört beş gün sonra biııe ge&. 
di. Muhabbet esnasında: ''Enill .. 
canda büyük şeyhlerden kimler 
vardır?,, diye aordum. ""Bola 
Fehmi efendi hazretleri ftl'dlr4 
ZAhir ve batın pek btıyilklerd9-
dir, Yant ehlfillahtan oldut
şllphe yoktur. Halidi tarfkati 1-. 
lifeleriııdendir. Şeyh Vehbi m,.t 
hazretlerinin halifeleridir,, dedi. 
"Aman lsmail efendi bu cuma gl
nll ziyaretlerine gidelim, ~ 
!erine yüz sUrelim,, dedim. O.. 
günü hamama gittim. Tem.is es • 
vaplar giydim. İsmail efendi pi. 
di, Camiikebirc gittik . .Enmcanw 
ufak mescitleri pek çoktur. Cemli.
kebir onlara nispetle böyle illllll 
almıştır. Cuma namazında bütGn • 
hali ve memuratr on.ya geJJrl«. 
Camide bir aralık artama lıü. 
tını: Bir boz renkli aba içinde, ı.. 
§mda araklye ve tızertnde beyi& 
sank, başı aşağıda otunır btr Jllt 
var. İsmail efendi. veytı Mehmet 
Fehmi efendi bu zatbr. dedi. Emil 
okundu. Namaza kallrtık. Şimdi 
yilzilnli görmek milmtnn ... LIJdn 
başmu çevirip bakmama ihtimalim 
yokttrr, İşte şeyhin bu hali, mu
za Cenabıhakkın bir 16tuf ve lha· 
nrdır. Namazdan aonra kendisini 
hanesinde ziya.'"et edecektik. Bem 
''çok oturmıyalmı" dedim, upp, 
"sakın çubuk doldurma" diye ten. 
bih ettim. Şeyhin evi Camlilrebirin 
he.men biti.ıiğinde gibj kırk ofü a. 
dnn ötedeydi. Kapnmım öntınd~ 
Dağystani İbrahim paşanm hayva
nı dunıYordu. Onlar da oraday 
mış. İsmail efendi ile beraber u. 
fak bir merdivenden rtktrk. Otur. 
duldan oda uzun bir odaydı. İbra
him paşa odanın üst başmda ocak 
yanında oturuyordu. Dört beş me· 
mur daha vardı. Şeyh de odanm 
kapısı dibinde oturmuştu. 

İsmail efendi önde, ben arkada., 
L,ma.ıı efendi girince şeyh ayağa 
kıiıkb. O kalkınca orada bulunan. 
Iarm hepsi ayağa kalktı. Göz u. 
cuyla ba.ktnn: Gayet uzun boylo 
•e gayet nahif ve sayıf bulda:!t 
renkli. yilzllnde nunı ili.hl pard -
dar, gözleri me~e babth idi 
Mübarek eline el vurdum. llefer 
Adetleriymiş. kimseye el öptilnnez· 
lc>rmlş. Mevlev'i uııulü gibi eHnl lS. 
pen'in elini öpermiş. Beraberce el 
öpilştük. İsmail efendi bizi "ns _ 
nn.mçe<'i efendi bendeniz,. diye 
takdim etti. "Maşallah ... Barekal
lah" dediler. Karşısmda yf!r g&
tcrdiclr. İltifat edip hal ve hatır 
sordular. Başım aşağıda cevap 
verdim. "Yahfı! .. efendi hazretle. 
rinin çubuğunu getirin,, diye em • 
retti. Çubuk içmediğim ar:zolundu. 
KahvP ~tik. Şeyh gayet smldJinnı 
anlayınca İbrahim paşa. ile kODUlf
mnğa başladı. Orada bulunanlar 
bu halime gayet taaccllp ettiler. 
Ruznıunçed efendinin hoca efen· 
diye bu :riayeti ne acaiptir dedi • 
ter. Nihayet ruhsat talep ettik. 
Mü8aade buyurdular. Öpmek be. 
re> elini tuttum. O da elimi tuttu. 
18.kin bu sefer elimi hafifçe sdrtı. 
lı;te oradan kendimi dışan nuıl 
attım. bilmiyorum. Bu anda, ne 
oldu\'sa oldu. Mecnun gibi, ''Ylrii 
Leylfi ... B<'n Mevlimı buldum!,. 
dedim . 

tadır. Ona merhamet etmP.mek VE' 

ltıkn duymamak kabil mi? Onun 
~eli hali bik sarsılmaz bir karak
tere. temiz bir ruha malik olduğu· 

ıu nspat etmiyor mu ? 
Ben onun ağzından tatlı ve mU

t ~vazi sözlerden ba.c;ka bir şey lfit· 
medim. 

Hele onun ellerini omuzlanma 
Koyu u, okşa~ ışlan, clleriııti öpüşü 
birP.l" deli hoı cketi olmakla beraber 
hiç biı zamruı teı biye hududunu 
aşan bir r.ıııhiycıt arzetmiyorlar 
Onun üfetsiz bir harekette bulun. 
duğunu hiı; gördün mn '? 

Ben il§ıkım ! .. Sözlerin beni gül. 
dürüyor. Evet, o zavallı mahtukıı 

karı.ıı bir merhamet hissediyorum. 
Büyük bir merhamet duyuyorum, 
Onun iy.ikştiğini görmek için ne· 
lere kadir olacağımı bilmiyorum!.. 
Onun kurtarabilmek için en büyük 
fedakıirlrklara. katlanmağa nazının. 

AilC'min en yakın bir ferdi gibi o
nun sağlık bulması bana bUyilk bir 
haz vereceğini senden gizliyemem. 

Fakat bu duygularla ~ık olma 
arasmda dağlar kadar fark var. 
Ona k&r§l bir muhabbetim var; 
evet, senin de ona karp muhabbe· 
tin bulunduğunu ııamyonun. Çünkii 

Sonra onun daima iyi \'e santimi 
bit' kız olduğunu söyledikleri için 
de kendisine ka!'§ı bir muhaboo~ 

bosliyonım. Ve birinci sevgilisini 
hakikaten iffetkArane bir muhnb· 
betle SC\-d.iğini ve karnıı olabllecc. 

ğini düşünerek ona bağlandığmt, 
adını taşmuya başlamadan evvel 
kendisini ona teslim etmek gibi 
bir iffetsizlikle bulunmadığını da 
biliyorum. işte buna fazilet derler 
eovgili doetum. işte böyle, hakiki 
faziletin timsali &&ydığan için ken
disine haynuımı. Çok mesut bir 
hayat yaşamak hakkı olduğ'u hal
de bC5y1e feci bir akıbetle karş~
niıv olmaeı da kencliı!ine olan mer. 
hunetimi bir kat daha uttlnulı:-

lşte bunun ic:indir ki, yine tekrar 
ediyorum, ona karşı büyilk bir sem· 
pati duyuyorum. Zavallı kızdan heı 
kM kacryor. Köpek gibi bir hayat 
sürmeğe mahküm !.. Sana a~ 
söyliyonım, ona karşı içten gelen 

bir bağlılık duyuyorum. Sonra o.. 
nun kendine has güzelliği )'Ok mu? 
OUıel olduğuna, bir melek a.lar 
gösel o}duğunu ltimM ...,_ --.e7 
Ollun,.. Ağznıa, gözlerine, ellerin< 
dikkat et. (DevıılMI mr) 
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Cepheden Röportajla,: 

Arnavutlukta btr wbanf domuz J'Bvl'ütnl 7r•. 
d::ı,. kolavhkla tutulurlar.,, 

ltalyan siperlerinden 
bir nida: 

''Bu gece 
uyumak 

t. ' ıs ıyoruz .,, 
Yunanlılar cevap 
V veriyorlar: 

UJlay bayi Btı de 
ba llklrdıylı • ., 

Ye o gece iki taraf da 
aa.baha kadar tek 
kurşun atmıyor 

A.rnat'l'l•tlukta bir yer, !S (~. 
A..) - Yunan ordusu ile bulu • 
nan Unıted Pre~s muhabiri tel
grafla şu habe .. i vermektedir; 

Geceyi yan talırioıedilmiş bir 
han köşesinite Tepedelene gi. 
den yolun. ttalvanlar ta.rafın
dan mitralyöz atesivle rahatsız 
edilmemek i<;in oldukca uzak 
bir nolctasrr.da 1?eı-irdim. 

Burada bombardnnan tehlike 
si evvelce, tahrin edilmemi§ val 
llJZ bir ikf e· 'i kalmış olan, Kli. 
sura.da oldu~ kadar kuvvetli 
değildir. B'1na rehberlik eden 
Arnavut Memet, sabahleyin da· 
h3 ~afaktan evvel mUthiş bir 
1:opçu dUellosunun ~rilltUBU a. 
rasJLda beni uyandırdı. Her ta· 
raf kesif bir sis tabak:ıııivle 
örtmn idi. Bu eebenle az ileri. 
deki dereyi bile tefrik etmek 
kabil olamıyordu. 

Yolda se!Biz s...essiz ilerliyen 
bir ~ok kıtaata te5adtlf ettik. 
Bunlar ilk safa doğru ilerlive
:rek Yunan müdafaa hff.ttmı kuv 
vet:Jendi1'"'1Tteye memur hileum 
kıtaatı idf. 

Bir !aat sonra !i& ~" ya. 
vu tıiH.,me re bg_c:luken ttalvan 
larm Ytın:ıtn meırz;lM"iTle bilcu -
ma kalktTklarmı ~rdl1k. ttal. 
yan krtaatmm 6Trlinde 20 kadar 
tank '1erlin,,.rek nivaıle'ri sP.tre
dfyordu. Yunanlılar derhal 7.5 
88.Dtimlik to1"1larivle $!3vet kesif 
ve devamlı bil' ateı:ı a"ıt'l"ak tank 
lardan beıırini hhrin ettiler. Az 
sonra bunlardan ikisi de bir 
Yunan askeri mUfre~.esı tara. 
fmuan esir edildi. Bu müfreze 
ile hareket etmi"' olan bir çavuş 
ba. na "övle divordu: 

Funhn ele 2'e,.irmek afüiildU
P.ü kadar Pik bir ıııev <lei'Hldir. 
Ec7l"r bilpr,.k h;ı,-..lrl.'t ediHrce 

Mtıba11a varidatı 
<Bat taralı l ocido) 

varidatının s..:.r'atle ~as:.: .•. 
Mezbehanm bütr kwmlarınd 
yani mezbeha, kısmı buzhane. 
ba,iıraakhane, paçahaı.... ve et 
nakliyatında bu yiik8elme görül· 
mü.ftür. Bu kadar ıelire mu. 
kabil 1 ~a.ç müeuesaL.um bil. 
tün masrafı 327682 liradır. Bu 
itibarla Kar {aç müeauaeJerinin 
belediyeye bırakacağı aafl ha. 
sılat kur 154.7:...0 tirafl 
bulmuı olacaktır. 

Y ~ğa~ mUes_esatınm bütçe· 
sini ıJU ~kilde yül:~lten fi.mille. 
rin başında asıl mezbeha vart 
datmın artmakta oluşu gelmek.. 
tedir. Filhakika bu v~ridat 
180,000 lira · . esiyle 1,180,C. 
lirava çıkmıstrr. Beledivenin 
yeni ele aldığı et nakt:vatmn 
ümit edildi.Yi..,flr>- cok karlı ol· 
dur{u a ':ışılmıştTr. Bu se:c 
180 000 lira hasılat Umit edll. 
mlı:ıken önümüzdeki vıl bUt('t' .. ;n 
de twıa ytlzde elliden fazla ilave 
yıı"'·ıacak r:ısılat 276.000 lir .... J. 

çık11n'...,•cıt1r. 

Satuk Wıpanra 
llra ı 6ım.a9 al 'i 
Roma, 2~ ( A.A.) - o ... c .. arıi: 
13 tıncU Alfons'un aıhht vazi 

yeti hakkında neşredilen bülten. 
de eon 24 saat zarfında haatanm 
kalbinde hAli devam eden vahim 
bir kifayetsizlik müşahede edil. 
eliği kaydolun.maktadır. 

ÖLÜM. HABERi 
Londra, H (Ar A.) - Lyon 

radyosu Romadan aldığı bir ha. , 
bere göre, sabık İspanya Kralı 
13 üncü Altona ölmüştür. 

TEKZ1P 
....... il ( .4..A..) - t.viçre telg· 
nl ajansmm 'Roma muhabiri 
sabık tspan)-a Kralı A.:fons'1 
öldUğ(l ha.berlnt ttkzip etmekte. .. 

Bunu söyltven caV11."' bana bit 
tabi <Bilineı ek hareh·t) in r.e 
oldnğunu anlatmpn.a lüzum gö:
medi. Az. arkada Yum,,1,ıar ta
rafn~dan ele P.'ecirilen ~o ka<lar 
İtalvan esirini., bir ~Ta.Ya top. 
lanmaın ile jpti..-"1 Pdilhrordu. 

Yı.nlarmıt vaklaRtnn. foler.n -
d0 !l hirisi lt!°>l"~n kuvvetlerinin 
hissolunacalc rlo"f'"ede a<!ır Zii _ 
yi--+~ 1ıc7nıcl•lrlarm1 pi>vlodi. 

Zaten b;raz sonm Oe'l"!lbcl' 2' · 
meme mi.isa~rle edil0 T'l bir ke!!if 
milfrez.esivle Yunan hatlarından 
ilerive d&'h-ıı hı:ıreket ederken 
ftalvan n3feri1'in valnış sövle -
nı•r1i'1ni kendim de tasdik et. 
tim. 

Bunlarm saf{mrlıı ve solunda 
bl.r ~ok ftalvan ölUlPT'ine ve a
radıı. smH~ıı tflk ttik Yunan as • 
keri et>q1>tlerine tPc.ndUf olunu • 
yrı"'Ciu . Bu M!nnı:ı'Jl3 'hakkmda 
esir edilen ftalvan b1nbafusiyle 
kn'lU!lmak fstPdim. omuzlanı t 
si11 .... ~ ... lr h:nt(IO n<>ni ki: 

"BlitUn bunlar harbin iniş ve ~ı
krılandır. Bugün tediye sıram biz· 
de ise yarm şüphesiz onlarda ola· 
ca.kttr." 

Cephede hayat ekseri garip te· 
killer gösteriyor. Muharipler ara· 
smda ideta zmınt bir anlaşma neti· 
cesl bazı Adetler belirmiştir. Buan 
r ı hasmın. karanlık çökmiy~ baş· 
larken biribirine bağmi·klan ve ge
cenin gUrUltüsilz geçmesi için tek
lifatta bulunduklarını duymak ka
bil oluyor. Bu vaziyetle;de arada 
cereyan eden muhavere l!IU şekilde
dir: 

İtalyanlar bağmyorlar: 
- Bu gece uyumak istiyoruz. 
Bıma Yunanhlar cevap veriyor-

lar; 
- Biz de aym fikirdeyiz. 
Bu cevap üzerine İtalyanlar h~ 

snnlarmı hiç bir suretle rahat11u et. 
mlyecekleriill temin ede'rek Yunan
lılara tewekkUr ediyorlar. Bunun 
neticesi olarak o gece her iki ta
raftan bir tek kunıun bile atılmıya 
ca~ mubakak gibidir. 

Fakat b:ızan bu muhaverelerin 
birdenbire aiyaai bir lfeldl aldrğı 
da va.kldir. O vakit İtalyanlar mu
havereyi kapatmak jçin muhakkak 
Yunan hatlartr.a birkac havan topu 
gUllPSf savurmaktadlT'lar. 

Dnn hattm gerisinde Ywıan ne. 
ferlerinin İtalyanlardan zaptettikle
ri ıkilerle idman yaptıklannı gor
dilm. Bu delikanlılıır hoca olarak 
kendilenne verilmiş olan bir İtal
yan dağ krtaııııa mensup ve esir 
neferin nezareti altmda hem onun 
emirlerini tatbika çalışmakta ve 
hem de bfrer çocuk gibi gülmektev-
diler. • 

Büttın bunlar biribirinin kanma 
AU8&DUŞ iki dllşm.anm bile frnsat 
buldukc;a insan olduklar·ru tahattur 
ettiren güzel vesilelerdir. 

Yaaaa barbl 
At.loa, ZI (AA.) - B.B.C: Yunan 

resmı tebliği: Cephede mahdut mlk· 
yaab topçu ve devriye taallyetl ol
MUf<-"UJ'. KJtalartmız bir miktar Mir 
'\lmıflardır. 

Aüı:a, 2lf (A.4.J - B.B.C: Atlna 
radycıau ciUrı alqam, A.nıavutluk cep· 
lı'"atnuc fer.& havalar yUzünden hare
ıct.tıı 6Uldıpu blldmıılftir. ttaıyaıı· 
ıanıı mukabil btıcumları ptlakürtW· 
mllttOr 

tıU YUNAN BVCJUHU 
Athıa, ıs (A. A.) - B. B. C: 
Yunan kıtalan dün biri Pogra. 

leçin timalinde. diğeri merkez 
cepbesinrle iki hücumda bulunmut
lardır. Birinci hticumda İtalyan • 
lardan 200 eeir almmış. diğerinde 
de düşman ağır zayiata uğrat.lml§
tır. 

lt•lyanıa 
ukerl vaııyett 

(.Baş t&rafı 1 nclde) 
daki İtalyan kıta"arının 1 aı 
Fa!' .. ıa ·vermePi fa'N'~~i tama_ 
mivle esassızdır. Çünkü Şimali 
Afrikada ltalyanm askeri vazi. 
veti her türlü tehlikeyi müstebat 
kılmakta ve battA. nikbin tah
minleri mucip olmaktadır. 

SIJBlD • Rlad!çlal 
lllttlllı 
<Bat tarafı 1 aclde) 

FBANSANIN PBOTF.BTOSU 
Londra, Z3 (A. A.) - MUataı.U 

Fransız ajansmm Şanghaydak.i mu· 
lıRbirl bildiriyor: · 

Tokyo konferansmdald Fransız 
heyeti, Japon filosunun Fraıuns 

Hindiç"nilıi sahilleri a.çrklarında bu 
lunm&!ITJU, Japon hariciye nazın 
\I::uuoka nezdinde protesto et • 
-niıdir. 

Fi-anınz heyeti bu tehdit attm
:fa. mtısakerelere devam. edem.iye. 

-..'4:.,, bildirmiştir. J' 

. 
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Balll aaıarda 
teblllle 

Loncha. n (AA.) - lılüataldl Fr&ll 
•nz ajE.T.SI bildiriyor: 

Lonara, mah..illeri Romen - Bulgnr 
tn;.ductundald Alman hazırlıklarını · 
kabule lll.yık olsun olmasın · mutad 
t.abaııeıerle Almanyaıun §imdiden bır 
k:.ıvvct nün.ayiı;ıl yapmak niyetlnu 
o!dutuna s.lAmet telakki etmektedir· 
lı:-r. Bu ha.hane hiç şüphesiz Yunanla· 
tanm kıtadaki topraklarmd& bir 
tek lııglliz w.kcıri bulunma.sa dahi Se· 
ıAııikte İDgiliZ kıtaatı bulu?JduğU id· 
d!ası oıacakt:r. Tehllke bugun bJlhas· 
sa J apun hariciye nazm Matııuokıııım 
beyanatından aon.ra uzak d:ığUdakin· 
den dat•a flcil gozUkmektedır. 

BUWAR1~TANDAKİ 1NGn.tz 
&LÇtstN!N vA.Zt:n:n 

ı.ouura, U (A.A.) - Loııaramn sa
tl).nıyeW makamlarında söytendığl.ne 

gore Bulga.ıiata.ndaki ngil.lz elçiainin 
vaztyeli hıtkkmda ıtmdllik oeyaııatta 
oulW!maya lmkA.n yoktur. Elçizıin va· 
ziyett katiyen vahim değildir. BuJ.ga· 
rı.atannı hatU harekeU ııe oıacagı bel· 
li oimacl&D da bu vazıyet tavazzuh e· 
demıyecektlr. Elçiyi, bu oabda t>1J' hü 
kUm vermek üzere, yerinde oır&kmak 
IA.zımdrr. Şayet Bulgarlatan iaWlya 
ugmr ve dU§man tarafınaım ıtgal edJ· 
l.ırse lr.glll.Z elçili o zaman Bulgarta
ta.nd.!Ul ayrı1Ir. 

BULt.ARISTANDA HAKtKI BiR 
lSTtJ..A BAŞLAMIŞ DEGİLDtK 

İngiltere ne dii§ünüyor 
Loodra, 22 (A.A., - Musat.kil 

Fransız ajanıı bildiriyor: 
Blllkanlarda Alman tehdidi kar

§ısmda İngilizlerin ne düşündükleri 
katiyen gizli tutuluyor. Siyasi mah
filhr İngilizlerin. o) unlarını iyi giz
lediklerini söylih orlar. Salahyeili 
İngiliz makamlamıı Balkanlarda 
Alman hazırlıkları hakkındaki söz
leri kasden müphemdir. 
Alm~larm niyetleri, heyeti u

murniyesi itibariYle ,artık şüpheye 
mahal brrakmryacak derecede a.şi
kllrdır. Maa:nafih bUtun dolaşan 
şayiaları hep doğru o!arak kabul 
etmek muvafık değildir. Mesela 
Alman krtalarmrn Tunayı geçmi!j· 
oldukları şayiaları bu nevidendir. 

Ancak 3urasmr kabul etmek i
cabeder ki, bir milddettenberl B•ıl
garistana hulöl hareketi l::ış!amrş 
bu1unu:vor ve kısa bir atlde deha 
Kuvvetli bir harP-kctin de vukuu 
muhtemeldir. Bunun başlıca alA.
metleri Bulgar dcmiryollarmda 
seyrisefertn cezrl bir tarzda tahdit 
edilmiş olması, Tuna üzerinde bir 
çok noktıUarda kliprll kurma hazır· 
hldannm vanrlmakta bulunmasıdır. 
Keza, Bulgar to'Oraklarmda as
keri ehrımm1yeti haiz noktalarda 
!oıircok evlere el konulmuştur. Bu 
.. vler zamanı gelin~e. A 1rnan su -
bavlanna tahs's olunacakt"T. 

Alman hareketinin pek yakında 
vukuunu Tunada buzlarm bu Bf>Tle 
erkenden erimlye ba~laması da ko
laylaııt:rn!.caktır. Fakat bu Rnii. ka
cl:ır nnr.ak. "Seyvahlar" Bul~ar;s. 
tana girmiştir. Hakiki bir istilA 
harPk<>ti ı-,,,.,;;,. h.., .. ı,,..,amışhr. 

TAYMtSE GÖRE •.• 
Loııdra, ız (A.A.) - tngntz ~e· 

telerl. Balkanlar vaziyetınt ve blllıu
aa m•ıhtelit kaynaklardan bildirilen 
askert taaliyetlerlnl yakmdan takip 
devam ediyorlar. Baıım bUtUı:ı bu p· 
yialarm kaydı 1bUyatıa tel!.kld edil· 
mesı ıt.zımgeldlfi mUtaleaamdadır • 

fayml.ıı gazeteabıln diplomatik mu· 
tıarriri yazıyor: 

""AJmanlar Bulgartst.aııa girmek ha
zırlıklarmı açıkça yapıyorlar. Ve taa· 
llyet'er!nln blllnmes!ne ve battA bU· 
yUtUlnıesine hlçbtr itiraz da bulunmı
yor1Ar Bu suretle Almanlar Balkan 
millctlu'inln stııırert üzerinde mueatr 
olmuş ve Yunanlstaııı korkutarak t· 
taıya ile bir sulh yapmaya mecbur et· 
mek lbı.ldlnl bealiyorl&r. 

Abıı.Snlar. Yugoalavyad&, Bulgart. 
tanda ve bir takım gayialar çıkararak 
Batk<ın!arda ııl.n!r barb!nJ şiddetlendi· 
riyorlıı.r. YunaıılJıtana ve Balkan mil· 
ıet\erlr.ı> denmyor ki: Almanya. Yu· 
rıanistnna ı:-trmek için Bulgari.at.andan 
ıreçmeır Uzeredlr. 

Bu duman perdesiDiıı ukaamda Al· 
maıı aevkulceyfinl farketmek mum· 
klin.:lilr. Bulgarlstana mütezayit mlk
tardıı asker kıtaları ve tayyareciler 
<ıokm-ı:k, bu noktadan Ytmanlatanı teh 
m etmek ve Yunanlılan dalyanlarla 
uyı.şmaya mecbur eylemek. 

Bugün Almanlar her ,eyden ziyade 
l<uvvo~ kullanma'lwzm kendilerine yo· 
ıu açarak kuvvetlerini azami derece· 
1e Ut.... sürmeye uğra§ıyorlar. Şayet 

teh1itlf'r para etmezse o zaman Al
manJar mubakk&k ki kmrvet kullana· 
caklarQJr. 

Bütün bu pyialarm ve tebdiUerlD 
ortaamaa Yunanlılar sa.nılmamıolar. 

cesareL göstermişlerdir. Yunanlılar 

tng1.llz ailft.blannm gitgide kuvvetlen· 
dlğtnı görüyorlar. ~eral Vavel ordu 
ru ıp.,.k! AkdenJzl, Mıaın w SUven 
kanalın. mihvere karwı daha gen~ bir 
~arektlte bulwıma.k iGiD emin birer 
Us lıadne getirmiftir." 

Orta Akdeniz 
ve lta1ya 
sahılleri 

lng-iliz Bahriye Nezareti 
tarafından 

Tehhkeli 
mıntaka 

ilan edıldi 
Loııctra, H (A.A.) - İngiliz bahri· 

ye aeuretı tebliğ ed!yor: 
ltalyan ollkUmetı, Akdenlzin bllvUk 

bir Jruıroınm aeyrfaefain için tehıiıce
•ı 01auğ11r.·. geçenlerde illn etmi~ti:. 

ln&'ltere hUkOmetl de Akdenl%de 
&Ş<tğıcaki mıntakanm seyrtsefnlııt 

tehllkeu olduğunu bildlrlr. Bu mmta.. 
kıı aoağıdaki noktaları birleştiren t.at.. 
la"lll irınd€ kalan sulardır: 

Sanı~ Maria. de Lenca ve İtalyan 
Bingaz. iBtikametınden uzanan v~ o· 
n.t1a j;'arbe dofrU f'.mail Afrika -.. 
bili tır•yunca Trablua _ Tunus budu· 
dundn Fransız topraklarına kadar gi. 
dt!n lıat.. 

:saı conya adasından Spartivento 
burııu:-.aan ltibarçn Sardonya adumm 
garp ı.ıahllınin 30 mü açıfrndan gece
rek p.rka de>gru bu an lıattı boyunca 
Pao! Fuoraya ve oraaan da cenuı. 
ve p.rka cıofru İtalyan aahili boyun 
c• Santa. Mar!& de Lenca burnuna 
mUntem o!an bat.. 

Bu tebliğe riayet etmiyeeek otan 
~-emıter tehlikeden bizzat mesul ola· 
cıakl~rdır. 

Akcienizde İtalyan sahillerinden o· 
tuz mil mesafe içerisinde giden gemi· 
terin lelılikede oldukları hakkındaki 

19~ ~rnmuz tarihli teblll gene mer' 
iyettedir. 

AfrHra bırbl 
(Bq t.ara.fı 1 nclde) 

HABEŞİSTANDA BİB 
ÇARPIŞ!WA 

Hartnm, 23 (A. A.) - B. B. C: 
Habeşistan hududundaki Röy _ 

ter muhabiri bildiriyor: 
Habeşist.ana yeni gelen bir Su

danlı taburn mafl Nil üzerinde 
Yapopoda bir İtalyan ta.burunun 
bulunduğu bir müstahkem orduga_ 
ha taarruz etmiştir. Hücum şafak
la beraber başlam!§, düşman gafil 
avlanmI§tır. Muharebe çok 3lddet. 
U olmuş, bir buçuk saat sUrmlltJ
tlil'. İlk hücumu müteakip rlü11man 
karmakarşxk bir halde çeltilınJ§, 

İtalyan zabitleri kaçmakta olan 
yerli askerlere ateş etmişelrdir. t. 
taı~ anlardan 30 ı. İtalyan, :SO si 
yerli olmak lizere 80 a<Jker ölmil§· 
tUr. Sudanldarm zayiatı yoktur. 

tNGtLIZ TEBLtGt 
Kahire, 22 (A.A.) - İngiliz u

mumt karargahının t~bliği: 
Trablusta kaydedilecek hiç bir 

mühim hidiee olmamr§tır. 
Erltre ve Habeşl'Standa harekat 

lehimize inkişafta devam etmekte
dir. 

18 Şubat tarihinde, Meganın düş· 
mesf Uzerine, cenubi Afrika kuv
vetlerimiz en bilytik lı:ısmı Avrupalı 
olmak üzere 600 den fazla esir al
mış ve birkaç top ile bir çok mlt· 
ra1vöz iğtinam etmişlerdir. 

ttalya.rı Somali!inde. Juba ırma
ğmm şarkında hareklt memnuni
yet verici bir tarzda inkiş&f etmek
tedir. 

CF.NUBI HABE6tSTANDA 
llABEICAT 

Nalrobi, 22 (A.A.> - Rcsmf 
tebliğ: 

Kuvvetli keşif atarruzları neti
cesinde cenubi Afrika kıtalan Cuba 
deresini ~ hhklarivle birlikte mu. 
vaffakıyetle gtc;mf~JerdJr. Bu hare
ketin neticesi olarak da nehrin mun 
sabrnda düc;man için bUvUk ehem
mlvet; h<ıiz bir mevkJ olan Jmbo 
dii .. mfü:ıtilr. 

B·ırada küllivetli miktarda top 
\·e ham mRlzPmPsl l~inam edil • 
miştfr. Bir liva kurmayı Ue bir al • 
bav ve bir c:ok A vrunah ve yerli 
ltalvan aekert esir almmrştır. 

19 subatta cenubi Habe,.·standa 
Me,.,-tda vamlan hareltat neticesin. 
fü-ı altı ton !~inam edilmiş, 469 e
sir almmr•ttr. 

YAGMUR l'IEVSİ!\IİNDEN ÖNCE 
Kahire, 23 (A. A.) - B. B. C: 
Bir aeker! sözcn, İngiliz lruman

danlığmm., yağmur mevsimi baş. 
lamazdan önce, Eritr-e ve Somali
deki İngiliz taarruzunu mümkün 
mertebe ilerletmek için çalıştığını 
söylemişt•r. 

ÇARABUB V ABASINDAKİ 
İTALYA:a.AR MAHSUR 

Kahire, H (A.A.) - Şlddetll 
İngillz hfieumlarmm ptlsJrllrtUldiliU 
hakkında İtalyanlar tarafından Ya· 
p·lan havali iddialara cevap olarak 
981Alıiyettar ?Lahfiller Trablusgarp 

Kutlu bir 
yıldönümü 
Halkevleri bundan 

dokuz yıl önce 
kurulmuştu 

Bugün Halkevler1nin kunılu,,mun 

9 uncu yıldönllmüdUr. Bu mUrıa.aebetle 
yurdUI; bel' taratmda oldutU gtbıl feb· 
rlmlza(kı halkevlerlnde de mera8im 
yapaüt.eaktır. Halkevlertndeid ı:ııerut· 

me, 98at 16 te radyo t.aratmdaıı veri
ıecek olan Başvekil Dr. Refik Sayda· 
mm nutkunun dinlenmeai Ue ba§la· 
nacak, müteakiben her halkmnde: 
balkf'vleriniD gördl1fQ hizmetleri mev
zulu koııteraruılar verilecektir. 

EDEN 
Mısır Bqvekili ile 

görüştü 
KahJre, 2% {A.A.) - Bugttn Edenm 

ilk ~ ııaraya giderek aanbk hastalı· 
ğJ geçiren ve §imdi nekahat t;Jevresin 
tje bulunan kral Faruk'un adıhatlııi 

sormalt o!muştur. 

Hundan sonra Eden bqyekD Brrn 
oaşa:,-1 ziyaret etmiş ve çayı b&§veldJle 
bt<ra ıer içmiştir. 

lıpauyada demlr
JOlları asileri 
ldarıre geçı1or 

Berltn, !2 (A.A.) - Boersen Zeyi
lunguo Macirit muhablrlnfn bildirdiği· 

Uf' göre, sabotaja mani olmak üzere 
bpanyol hUkfimeU demiryollarmı a.a
ker1le9lirecektlr. 

Kızılay kaza 
kongreleri 

Kızılay Kurumu kaza kong
releri de ikmal edilmek Uz.ere. 
dir. Bu ay sonunda kaza kong. 
releri ikmal edilecelı: ~v Ankara. 
da nisanda yapılacak umum! 
kongreye gönderilecek mUtehas. 
sıslarm isimleri merkeze bildi. 
rilecektir. 

POLiSTE: 

ıkı kafadar 
İskambil yüzünden 
kanlı bıçaklı oldu 

Dün iki arkada§ bir hiç yüztin. 
den biribirleriyle kavgaya tutuş -
muş, kavga çakı ile yaralamakla 
bitmiştir. 

Fatihte İbrahim çavuş mahalle 
sinde oturan Meh.metle Saim ad: 
larmda iki kişi Saraymeydanmda 
101 sayılr kahvede klğıt oyunu 
oynarken kavgaya tutuşmqtur. 

Kavga kızışınca Salın, çalmmu çe. 
kerek Mehmedi göğsünden ve ar
ka!!mdan yaralamıştır. Yaralı, Gu. 
reha haetane9ine kaldmlmış, ca 
rih yakahnmıştır. 

DÜŞ'ÜP YARALANANLAR 
Beşiktaşta Dereboyu l!Okağmda 

18 numaralı evde oturan 4 yqm. 
da Güler, evinin önünde oynarken 
a.rağı kaymış, düşerek yaralan • 
mıştrr. Yaralı hastaneye kaldml • 
mrştır. 

Kı::s mp~ada oturan Avram kt
zı 17 ya.<~mda Furtuna. Beı!iktaşta 
tramvavdan inerken dllşmllş, ya • 
ralannnştır. Başından yaralanan 
Furtunanın tedavi:ııl yapılmıştır. 

Kuzı:;ııncukta iskele caddesinde 
oturan 70 ya.'}larmda Maknıhl de 
evinin merdivenlerinden dUşmilş, 

Havd'lrpaşa hastanesine kaldınl -
mxştır. 

BAr\.ONı\ KllN URACI 
RIÇAÔI Sr\PI ANDI 

Galıı.tıı.d" Sam,rh hım-nda kım 

•iurarıhk "ftpan Ahm&t Nalbanto~: 
hı, <'Rlr1Jrrken kıındm·acı brçttf,mı 
kazaPn bae,-?ma ıanlamı,, yara • 
lanmt'}tır. Nalhantoğlunun milda -
V'l tr v11,..1lm· .. trr. 

cölünde Cerabub vahuma hücum 
etmiye lüzum olmachj;mı dün akşam 
beyan etmlşle'l"rlir. Bu vahada mu
hıuınra edllen İtalyan garnizonunun 
b1rkar 1!.Une kadar teeltm olacağı 
aşil:ardrr. 
Aynı mahfillerin if aret ettiği gt. 

bi 1.,,,.q;.,.1~r son haftalar içinde ı.s.. 
tedkleri anda Cerabub'u işgal ede 
bllirlf'rdi. Fakat bu yerin dini ma· 
hivetl olduğu nazan ltibue alma· 
rnk kan dökülmesinin önOne geçil
mek iste nilmi!!ti'r. Yalnız vahanm 
sair yerlerle irtibatı keailmit ve 
İtalyanlar da buraya takviye kuv
veti g1Jndermemiııı1erdfl". 

Nadir fırsntlarla yiyecek alan 
q-arnlzondıın ka~an askerler ttaı • 
yan gnntlzonunda ~lık hüküm. ıijr. 
düğünü bildirmektedJrler,(' 

Gazetecıleri 
balosu 

Dün gece verildi ve 
neşeli oldu 

Baam Birliği l11tanbul 
balosu dUrı akşam Takaim 
gası.:ıoawıda verllml§Ur .Balo, 
yirm1 ikide başlamış, aba.ha 
neoe içinde devam et.mi§tir. 

Bu ftneki matbuat balosu, m 
balkUDIZID tahminin fevkinde 
bir aJ1ka.sı ile karşılanmJ§, balo ~ 
ı.lyelen, daha bir hatta evve 
Adeta kapışılırcaama te'VZl edilLIDitt11 

DUn akşamki balodda, Adliye V 
il Fethi Okyar, Vali ve Belediye 
Dr. L~tfl Kırdar, tatanbul komu 
general ishak Avıı1 Akdağ, tataD 
emnıyet direktörü .MuzaUer 
gazeteci mebuslarla §ehrimJzde 
ı:ıaıı dığcr bütUn mebualaJ', ecnebi 
ıet ve matbuat mllmeHIUeri, 1staD 
gazete aahip ve ba§mub&rrlrleri 
matbuat menauplan ve mUmtaa 
halk kUUeal hazır bulunmuttur • 

Baloda,. lıtt 9elle oldutu gtbl 
vatıu bir balo gazeteai intifar e 
davet.JUere zengin hediyeler Y 

Ur. 
Diler taraftan tnmmlf ııee 

rimbıoeo bayan Safiye, aabaha 
wn :ıroi arzuya tercUman olarak 
şet AtaıOrkUn çok beğeııdlklerl 
prluy:r t.agamı1 etın!f, bu. bazilrull 

unutulmaz bir hatıra bır&lanJft.Jr. 

Metresini öldürmekt 
suçlu Keklik'in 

muhakemesi 
Bir müddet evvel Edirne 

haricinde bir ahırda. Santuhi 
dındaki mE:tresini öldllrUp 
çeye gömmekten suçlu görtil 
Dar.yal Keklik'in dUn birinci 
ğır cezada muhlkemesine 
edilmiş ve hasta bulunan m 
mUdaril ""!ahminin evinde al 
ifadeııi okunmuştur. 
Mor~ mUdUrü ifadesinde 

d: •. m ba'mdald 'd.1'81lln 
cifteslyle de olabileceiini. 
etrafmda!~i diğer yaralarm 
kin bir iletle açılaDı·ııec.ı 
sö~·lüyordu. 

Bunda.n llOll?'8 muhAk 
m11ddeiummnl muavininin 
leasmı serdetm~i için ba§ka 
güne bırakılD'llflır. 

Bayburdun kurtulut 
bayramı 

·~ n <A.A.> - :ea 
kurtuluıunUD 22 mel y'ıldlbıtlmO 
dnnldl ~ burada parlak blr me 
le ve balkın CO§lnm heyecanı 
kutla.ınnıtır. Btı Yemle ile ya 
tezahnrat Türk milletinin JılDlt 
z1D ,.tratmdaki aarsııınu bağ 
bir kert; daha en canlı m&D.Ulle 
termi§tir. 

IDglllı tarrareı 
rlDıa allıaıarı 

Londra, n (A. A.) - DllD 
ce İngilis hava kuvvetlerine 
sup bombardıman tayyareleri 
rupa kıtasmm muhtelif nok 
da btriblrlnden uzak hedefler 
bap etmışlerdir. 
SaWıiyettar bir menbadan 

renlldlğtne g5re .Almanyan~ 
bmda ve ılmall garbtainde 
ruz edilen birçok hedeflerden 
ada dllşman il}gali altında 
nan arazide de istiIA. liman 
ve hava meyda.nlarma taarrus 
dilmi§tir. 

Slovakyada aiyaai 
mahkiimiyetler 

Preebur&'. n (A.A.) - steflılll 
Çekoclovakyanm eakl Pam 

Oauaki, mUebbed Jd1rete ve 
baklarmda1: malırumlyete, e11d 
ki' .Mıl\n Hotza 18 sene atır 
Nıırodry Novine gazetesi mtıdor0 
Rne ağır hapse. eald matbuat 
te.fl Pl13rre Prlcdavok ıs ııane 
hapM mah1'Qm edllm!flerdtr 
Melıkbll&rm mallan mllud_.. 

dilecek Ur. 

Alman ordaı• 
Balgarlıtua 

girdi mı 'I 
<Bat tarafı ı 

Brlgar aol partileri 
dan 50 kişi nezaret aı:tmdaC~ 

Diğer tara.fta.n Bulgar 
Bankası binatı tam bir 
t !'i Bilsile15iyle tc..hiz 
tir. Bu da halk nazarmda 
~n ciddi mablyetini et)'it 
mektedir. 

Bulgaristan.da 't"akmda 
milhJm "9i@el~ VÜUU 
ıenıyor-r 
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o+wueowwçoooooo+vvuvoo+oo+o;eooso ••::•• e 1 I POT KIRMAK KARIŞTIRIRKEN Et f ıgatları neden guksektır 
Bir rıa bllıl•••1 Celep saltanatı hDkDm Çok defa, bir mecliste oturruken, 6ç bet arkada§ lılr kah. 

•ede W atarken, bir meyhanede demlenlrkc.n, trende, vapvda 
•oyalıat ederim, aağowza, solumma değil, hatt& J&nnnada, 
meclislmiule bulunan aı~da.~la:nınna dikkat etmeden, aöz icabı: 

- Te,•cklıeli Allah kelden, körden sakmuuzJ dfllDelDJ§. 
- Oanım blJ'tllt r;unu. Kanburuna bakma.dan l!Jlk olmq! 

1 sDrdDkce fiyatlar sDşDrı lemez 
- Herif topal. •• Jliç hayli' gelir mi ondan! 
- Kör tarafına rasgeldim, görmedJ. 
Gibi sözler söyleriz. Bir de bakarız ki, ya kendi aramada, 

yahut yanmındakl masada ya bir ltör, ya bir kanbur veyahut bir 
kel \'ardır. 

Buna U anımızda "pot kırmak" derler. Ve Myle bir vuı. 
yotte pot kıran nekadar utanır, l.-ızanr, mahcup olursa, öt.eki de, 
yanmda pot kınlan da utanır, kıznnr. Hatti bn kadarla da kal· 
nıaz blddetleolr, isiıbı bir deniz gibi köpüriir, söz söylemek Is. 
t~r~ faka~. ~lr şey söyllyemez. Çünkll fikrine, Usanma durgunluk 
gelır. Gog il sonsuz bir elemle şişer. Ruh \'e kalp acı 1 elim 
bir düğüm haUnde boğazına tı""3nır. Dudaklan kurur, dl!'jlerl 
hhibtrine perçlnlc~r, )U7.U llmon ~bi sapsan olur. o zaouın 
kUtillt bir sebep, sudan bir belıaıw, bir hiç onlan ağlatmaya 
ki.fidlr. Fakst ağlıyabllse ••• Onu da yapamaz, !:linkü izzetinefsi 
buna mlnldlr. 

İf:;te, kalabalık bir yerde, bir dost sofrasmda bnlonurken 
kimsenin kalbini lnnmımak, lıatınnı incitmemek için etrafan~ 
h:ıkara.K, laflanmm tarlara".< sciz söylemell)iı:. Bir Yunan filo
zofu ne güzel öy1üyor: ••söz söylemeden e\"\'el dlllnlzl, ağzını· 
mı it.inde ycdJ defa t;e\irinlz!,. 

Jt'llhaldka: 
- Selamıaleyküm kör kadı! 
Demek iyi bir seydlr. Fukat bunu yerinde, tam kör kadının 

b~mda söylemt>lc liıznndır. Bu siizü soyllye<'.ek mUhat"ek 'iia. 
fnyı da bo riya. yalan ve ılaU.a\·ulduk nsrmda bulmak ı:-0k gür. 
tür. \'e 1JUnu da unutmamak l"izımclır ki bo liif daima kaza çı· 
ka.nr. 

Maanıafih haldknti söylemet. lıizımgellrse, pot kırmak dik. 
katsizlfk eseri olmakla h<:>.raber, tok defa ln!llan lııfomcdcn, f'Jln. 
de olm:ulan h'11'Tyor. Hem de cc\iz gibi t 

Amerika Oumhurrclslnln h:ıyat arkncla.51 bayan Ruı\ t•lti, 
t~ehhtit mlktan tamyan bir kadın kt.ndlslnl gömıeğ<' r:itmls. 
li~tUk bir odaya almıslar, bir müddet orada heklcmi ., sonra bli· 
Ylik bir salona ~ôfünnUşlcr, orsda Madam Ruz,·eJtle koııuc;mus, 
~IHsaado ehp Wd<'rkrn, haynn Rozv<>.!t, ndamla.r:mdnn hlrfn~ em. 
~tını~: "Madama beyaz sa.ra~ı gewirlnlzt., 

.. Mihmandar. kadmooğm e\"'\"ela, Uk b"kle<Uği kii~ült odayn 
gottirrnuş 'c demf:ı; ki: 

- Bnra.">1 ehemmiyetsiz :zlvaret~tlerfn bf'klemr oda .. ıdır. 
GördünUz mU farkmda olm:ul~ kmlan potu! .• 

Kimsı>yi dfltenğlıwır etme sultnnlık budur ... 
LAEDRi 

- En gı-nr IU'tlııtler ·En yeni danslar _, 

Ba,rouenJe: 

MICKEY ROONEY - JUDY GARLAND 

Yakında MELEK s inemasında 
11111B1amı11111ıılillli1!RIBlllW~OC r~!I 

1

ıı--.. ••••ı-111-•ıır• 
lI r A.btde blr zaferin destanı, Her eser bir kudretin timsalidir. Sinema 
dünyasına (Ke31f Alayı - Vatan Kurtaran Arslan) gibi fillmler 

h::ızırlayan bUyUk rejisör: MlCHAEL KORTES 
Dllnyanın ideal ı.ıevgillııl olan 

Erroll Flynn - Joan Blondell 
FRANSIZCA 

BAKIR ADAM 
Filmini ~rt.erek San'at bayatma ~eni bir Abide daha utve etml~tlr. 

ı a.nı.. """ ... ..ıe .l•)h•• o ... ı.&.11w1 
1874 tenberi devam eden bir an • 
ancsl vardır. Her sone kış mevsi • 
mlnde temsillerine Jülvern'in meş.. 
bur romanından alınma "Seksen 
gUnde devrlllem" plyesile blllJla.r. 
Bu sene de tiyatronun bu an'ane. 
vi bozmn.mış olduğunu tiyatro mev 
~iminin blllJlangıcmda çıkan fakat 
elimize ancak son günlerde gelen 
bir Fransız gazetesinden öğreniyo. 
ruz. 

Bu piyesin mUhim bir hususiyeti 
vardır. Bir yerinde sahneye bir fil 
clkar. 1lk temsilinde dJycbiliriz ki 
bütün Paris balkı sahnedeki canlı 
fili görmek için tiyatroyu aylarca 
doldurmuştur. Faka.t bu fil nruııl 
bulunmu§tur, bilir :mislnlz? Prova
lıır yaprl•rken piyesin rejisörü o. 
lan Laroşel mukavvadan yapılmıU 
bir fili sahnede göstermek istiyor. 
du. Fakat bir müddet sonra vabşt 
hayvan sirklerinden birisinde bir 
fil bulundu. Sirk bu fili kiralama.
ğa razı oldu. Bu havadis üzerine 
tivatro müdürü rejisöre fili sa • 
t~nlınağı teklif etti. Fakat rc>jisör 
itiraz etti. 

- Siz bizi iflasa sıiriiklemek mi 
t!:'tivorsunuz. Müessese fili kirala • 
mak için bir gecede 60 frank isti
yor. Halbuki S3-tma1ırsak bize 8000 
franga mal olacak. 

Fakat piyes binöiri arkasına 
600 defa temsi olundu ve mlleııse. 
se filin kirası için 36.000 frank 
sarf etti. 

Ke,ııyat ve l•ıaat 
Tü rk A n onim 

Şi rketi 
Şirketimizin yıllık Adi toplantun 27 

mart 1941 peqcmbe günU saat 11 de 
Galat.ada AssikUnuıyonl Ccnerall ha· 
"llllda 4 tıncn katta 68·89 No. da otr
ket blıroswıda yapılacaktır. Toplantı· 
da bulunmak hakkını haiz olanların 

toplantıdan bir hafta önco bebeme.bal 
§irketc mUracaaUa kaydolunmaian • 

RUZNAME 

ı - MUraklp ve idare meclls1 ra
porlarının okunmuı, 

2 - BllAnçonun tetkik ve tasdlkUe 
meclısl idarenin ibram, 

3 - Meclisi klareye bir azaıım ili· 
veten tntlbabl, 

4 - Müddeti biten mUralubm yeni· 
den seçllmesl ve ilcretlnin tayini. 

Bugün LALE 1
1 TAKSiM 

Bu ŞereflJ Zafere Sahne Oluyor. • 
DİKKAT: TUrkçe Brithlh Paramunt Jurnal Sıneması 

lllBD ____ B U GÜN 

HABER'in 
bulmacası 

l!lold&n ufa: 
1 - Bedava bir py cle ,geçiren (iki 

kelime), 2 - Daimi mevcut olacak o
lı:.n, bir emir, 8 - .Merkeze bağlı kU· 
çük yerler, A.trlkada bir Ç6l, f - Al. 
fabedcn iki hart, yanyana, tnsant, & -
liayvanı idare için kullanıla. bir beste 
kAr ~kıcmıız. 6 - UyandlJ'ına, ga. 
rıu:, bir emir, 7 - Bazı <!§yanın 88.k· 
!andığı yer, bir ıeyin yere dUşUnce çı· 
kardığı ees, 8 - Uzak, birı;ok şarkı
cııann bir araya gelmeal, 9 - Zeytin 
le nıe§hur bl ryer 10 - BaAlama 
tera Çevlriıı göze sD.rUlUr. sıfat edatı, 
11 - Ayaktaki katılıkların devaaı, 
Okı kelime), 

l'ukare1aa aptı: 

1 t-+-+-+--+--iı 
11-+-+-+--+--t 
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de bulunur, koruyucu, 1 - Evlerin 
llııtllnde bulunur, bU ölçU. 8 - Blr aa· 

yı. bir nehir. bir renk. 9 - lnce ve 
zarlt, elbJ.iedeki kabank bunıfukluk, 
10 - Birdenbire, mecruh, ll - Etin 
çok iyi bir tarafı. 

Şark FillmcllltfDln llOD " ~ 
muvaUaklyetlPI tefkil elkıD ft 
ınemleketlmlzde ilk defa ~örülaı 

EMiNE RIZIK 

Süleyman Necib 

Türkçe Sözlü 
Şarkılı - Sözlü 

DOK TOR'UN 
AŞKI 

Memleketin iktısadi hayatında 

çok mUlıim rol oynıyacak olan ye· 
ni J.8,§0 müsteprlığma bağlı bu • 
ıunan fiat murakabe mUdilrlilğü 
muhakkak ki muhtekire aman ver 
miyen bir adalet kolu olacaktır. 

Bu m~tcşa'rlık bUtlin branşları 
ile faaliyete geçtikten sonra fiat 
muraka.be komisyonu dn tatili faa. 

liyet edecektir. 
Harp hemen herkesi ve bilhas

sa büyük ~birlerde oturanlarla 
bu şehrin başınqa bulunan mili • 
kiye &.mirlerini birçok müşküller. 
Je karşıl8.!3tırmıştır. Bu müşkülle . 
rin başında ihtika'r ve ihtikarla 

mücadele gelmektedir. 
İaşe mtısteşarlığma bağlı fiat 

murakabe mUdUrlUğUnlin bilhassn 
gıda maddelcrl üzerinde yapılan 

ihtikiırla meşgul olacağına f1Üphc 
etmiyoruz. Biz de bu mllnnsebet
le bazı gıda ve giyecek mndd0l r ri 
ihtikiımıda kullanılan usullere. hl· 

lelere temas edecek, ve alakadar 
!ardan topladığımız mUspct malU. 
matr hulasa olarak sUtunlarımızn 

g~ireceğiz. 

Bugtinkü yazmuzm mevzuu ar . 
tık lstanbulda bir yılan hlkfi.yesi 

halini almış olan et meselesidir. 
Halk her giin et yemek için fl

atlarm dfümıesinl beklerken gazc· 
teler de fiat murakabe komisyo • 
nunun toplandığını ve et fiatlan. 
na beş kunış zammedildJğinJ oku

yoruz. Ba.~ valimiz olduğu halde 
alô.kadarlarm bu husu~ta ~a.mi 

hüsnüniyet ve gayret g&Jtermektc 
olduklarmı takdir edelim. Fakat 
fiatlar bir türlU dü50'lfiyor. J"iat • 

Jarm neden düı,ıUrülEflllediği malü. 
mumuz değil, ancak n~ gibi gizlı 

s~ler hattA hJleJerJe tıatlarm 

yük8ettfüliğint btltyorm. 

F1ATl.ARI NEDJl:N 
l ' llKSELfYOR 

Et fiatlarmnı yübeldığtnJ halk 
perakendeci kasaplardan öğrenır. 

Fakat et fiatlannrn U<:\Watma ça. 
relerini ararken ı.şc pel"akendeci • 
den d<>ğil, baştan başlamak li
zıındır. Bu perakendeciye gelini::e. 
ye kadar et komisyoncusu, toptan 
cı veya yan toptanC1 gibi ellerden 
geçer. Eğer et fıatıarmın ucuzla. 
tılmMı için hakikaten bir gayret 
g&ıterilmek isteniyoml iM pera -

kendeclden değil, komL.,yoneudan 
başlamak lizımdır. 

KOMİS\'O~CUl..ARL'° ROJ.t) 

Komisyoncular görlinfişte koyun 
cunun malmı yüzde iki komisyon· 
la satan kimselC'rdir. Fakat böyle 
komisyon<"tı hemen yok gibidir dl. 
yebiliriz. Bugün piyasaya haklın 
olan komisyonculardD'. Piyasayı 

düşürmemek, ellcrindo t utmak i . 
çin komisyoncular piytuıaya U!te • 
dikleri k adar mal çı'kanrlar ve hat 

ti hazan buhrana da. sebebiyet ve· 
rttflk piyasayı yükseltirler. 

Sonra bu kom1eyoncualr koyun. 
culara aV&M olarak büytlk paralar 
verıni§lerdir. Bu paralarm faizini 
çıkarmak ve nihayet alacaklannı 
tahsil edobilmek için de koyun • 
cunun mallarmı ytlksek fiatla ıııat
mak mecburiyetindedirler. 

Bu şekilde komisyoncular plya . 
sayı pek fazla yükseltmektedirler .• 
Bir de bu işin hile tarafı var: Ev_ 
velce koyunlara sat:ışa çıkanlmaz. 
da.n bir glln evvel yiyecek 9e w 
verilmezdi. BugUnse aksine olarak 
koyunlar bir gün evvel İstanbul ci 
varında mandıralara kapatılıyor 

o glln ot, arpa krrmuı, velhasıl 

her n e varsa. koyunlara yedirlllyor 
ve ertesi sabah olunca tekrar ye 

1 - Çocuğun yattığı veyi parçala· 
Yan. Hki kelime), 2- .Muhammedden 
llOnraki halife. nota, 3 - Ters çevirin 
ce vtlcudun ince bir tarafı olur, bir 
hayvanın yavru~. ' - Terbiye. fazla 
anıal,t ku~Une ahlp 5 - Bir ctns 
\•apur, c:eını edatı, ı -~ ODllD 

:18 nulllllralJ b11lmacıamnm llalll: Çok tall4lr k ezenmaJda 'ftl ePJ81&1ı 1 mek ve yE'Dlekle beraber tuz veri. 
ı - Pokeriaeven, 2 - Etlmesut, pl9I nibet sörmekWıcllr. 

1 

riHYor ve birkaç saat sonra da ko· 
Le. 8 - Şefik, Sinek, • - lllnat. Eınl. llevma, oyn-c:o·ı " lllUlllkiBi yunlara mftkemmel bir MI ~1. 
5 - Ni, Yokahama, e - Ameleler, ıdlııarl7le ml•keannel olan lııa ft1mJ elikten sonra mal satıp çdranlryor. 
Ne, 7 - Lut, Teytt, V, 8 - la. H !Oeytmlkrlmize ianlye ecım.. TabU bu anormal ıifkinHk içinde 

Bebek, 9- Niyabet, Kap, ıo - Arı· •••••••••••11.11 kO'"'"' e n as u ... ı.- kilo air geU. 
cı, A, L1, ll - N, Kıkırdak. "~ .. ,_, . ._ 

~·ı· 
-- * .... ıtı > 

YO?' ve bu şekild e> e t fiatJ bir de
rece daha fırlamış oluyor. 

RANDM.\ N ME El.ESi 

Koyun ct.i fiatJarını tcsbit iç.in 
canlı fiatnun iki veya 2,1 ile zar_ 
bı liızımgelmektedir. Bu canlı ola. 
rak mesela 40 kilo gelen bir ko • 
vundan 20 kilo et çıkar hesabını 

göstcrır. Halbuki bir de randman 
meselesi \•ardır. Kesim hayvanla· 
rı besili oldukları takdil"dc 4 ,5 ld. 

lo randman verirler. Yani 40 ki • 
!oluk bir canlı hayvandan 25 • 26 
kilo et cıkar. Fintlar tesbit olu · 
nurken muhakkak ki bu randmıı.n 
meselesini de> gözönünde tutmak 
liizımdır. Fakat piyasayı ell<'rindc> 
tutnnlarla uğraşmak kolay i~ de. 
ğildir. B('lcdiye nin flat teeblt et • 

mekle meşgul olduğunu gören 1f$ 

erbabı bu randman meselesini göz.. 
den k a.çsm diye son gilnlerde he
nlls bir yaşmda olan cılız hayvan. 
lan getirtmektedfrler. Halbuki :ıı:e 

simlik hayvanlar ~ yapıda Ye 
be11fli olur. Bu meselede de eaıaf 
bt>Jediycnin mlispct gayretlerini 
~rrtma~n çalışıyor. Bir koyu • 
nun ('n az uç kilo randman ver -
diğinl kabul etsek. toptan('.) ko • 
yun başına açıktan 180 kunıs kar 
ediyor demektir ... 

il.ERİ Mt.:SF.:I.F..Sj 

Koyunun postu hlç.bir zaman 

hesaba katılmamaktadır. Halbuki 
koyunun sakatları mezbaha mas • 
mfrnı koruduğuna ve et de nor • 
malin ilstUnde bir fiatla sntıldığı. 
na göre bu dt'ri de> nyrıca toptan· 
cıya a1;ıktan bir kiır ol<ırnk knlı. 

yor. Halbuki bir koyun deriııi 140 
kurul'ltur. Bu deri hesaba katıldı. 

ğı takdirde et fia.tr kilo ba ına <'n 
az y(ldi kunış daha düşer. Hiç 
hesnbn katılmıyan bu derilerin 
tUcear hl'Snbma kMaplar cemiyc • 

tinde toplandığı ve sonra fabrika· 

larında işlendiği malUnıumuzdur. 

İşin garibi kasaplar bu deriyi za_ 

rarmrş gibi hcsaplıya'rak fiatıara 

zam ya.pmağa kalkıyorlar. 

TOl'TANC'l KA APLAR 

Belediye perakendeci kasaplnrm 
fiatlarma narh koymuştur. Fakat 
toptancı malını nasıl sa.tar bu bir 
sırdır. Toptancı kasapların fatura 
\·ermcdiklı>ri. verselC"r bile arada. 
ki farkı acıktan aldrkları her gün 
tazelenen şikayetlerle görülmek • 
tedir. Halbuki toptancı için kilo 
bqma iki kuruR normal ve batta 
fazla bir kardır dn. Düşünmeli ki 
bir toptancı günde en az 200 · 
300 koyun satar. Bizce belediye • 
nin koydut;ru narhla toptancmın sa 
tış fiatJ arasmda en az ı O • 12 
lnıruş bir fark olmalıdır. Halbuki 

perakendeciler bazan narh fiatm. 
dan daha pahalıya koyun almak 
mecburiyetinde kalmaktadırlar. 

ETİ KAÇA l ' lYEBtLtRtz 

Bütün bunları kaydettikten...,. 

... 
ra eti kaça yiyebiliriz, bir de bana 
hesaplıyalnn. Eğer komisyoncular 
toptancılar ve yan toptancıls 

hUsnllniyetle hareket eder ve~ 
hut böyle hareket etm('ğe mec • 
bur edilirlerse. yani piyasaya -. 
mnl miktarda ve keallmcğe elıllıt

ri51i fiç yaşındaki besili h:ıyvaa • 

lnrdan fazla mal gellrse, koya. 
!ar mandıralarda yirmi dört 8Ut 
zntfmda yedirilip içirillp anormal 
şekilde ağrrlııştınlmazaa, topta .. 
cılar randma ve deri heeapluml 
da et fintmdan dilşerelne ve kllD 
başına iki kuruA gibi normal 1ıir 

karla mal satarlarsa bir et bult • 
ranı kaJ'ŞlSmda oldufunu zamıe .. 
den İstanbul halkı eti şu fiata ,ı... 

ve bilir: 

21 Şubat 1M1 cuma gUnkU a • 
Uşlnıı:ı göre hayvan borsasmda ft 
satt karnman fiatı 34.96 ku~. 
Memleketi bealiyen bu km1 an
man olduğuna göre evvel& bama 
hcsaplıyalmı: Canlı fiatı 34.96 o • 
!unca, et fiatmm 70 kwııt oJıum 
Iazmıdır. Perakendeciler nada 1 • 
zerine eti yetmiş kuruşa ..tarm 
toptancıdan da ayni fiatla ..ı 11-
mıı.ktadJrlar. Halbuki bir ıro,_ 
en az üç kilo randman verallfılıl 
hesaba katanıa.k toptaııcmm Dil' • 

mal fiattan fazla 1 m5 lnmll - • 
tandrğmı göriirüz. Buna uo n • 
Mili rde>n derinin paramın il&ft .. 
dince koyun başına açıktan -
kunış kazanıldığı meydana cdDll'. 
Yirmi, yirmi beş kiloluk bir m • 
yunda 250 kun.1§ fula kir--* 
demek etin kil06UDU bDJeııblp • 
kuruş pa.hahlandırmak d~til. 

Bu bugtinkü anomıal canlı P,.. 
ssı.sına göre yapılan bir he.ıpıbr, 
C"anlı karaman fiatmm 35 m.tll 
obnası nonnal değfJdir. Bu tW 
yükselişine sebep as mal plmell, 
daha doğrusu k~ t--.. 
fmdnn bilhassa az mal get.hillı9-

sıdir. 1•1at murakabe komlsyoA-

cn mahallinden getirilen rakam • 
lnra göre bu seneki koyun vuiJıı1 
ti g eçen scnt'kilerden faktı•zdD'. Bil 
da ı;östC'riyor ki fırsatı ganJmeıt 

bilenler gıda maddeleri üzerinde 
ihtikar yapmaktan da çekinmfyw 
ve bfitün bir şehir halkmı arzula. 
nna, hilelerine boyun cğdlrmeğe 
kalkıyorlar. Öyle zaıınedi) orum ki 
ia.e<ı milı!teşarlığı ciddi tedblrtel' 
nlmağn t~ebbUs edene İ8tanW 
halkı bu celep saltanatından kur
tulmak için bir ay et yememPğe 
bile razı olur. Bu i!Jin bir an ...el 
hallini yalnız biz değil büttbı la • 
tanbııl halkının beklemekte oldu .. 
ğunu yazmanın bile fazla olduğu 
kanaatindeyim. 

Muzaffer ACAR 

Tunayı aKradenize 
bağlayan kanalda 
nakliyat durdu 

Bükreş, 22 (A. A.) - SWld: 
Tunayı Karadenize batJryan s... 

lina kanalmda mün&kallt inWM 
uğramrştn-, Me~ul aebeplcria 
dolayı bir vapUT, yana yatar* 
kanal:ı kapatmıştır. Mftnab .. 
bir an evvel tesis için tecl8ler 
almmıştır. 



H A BE R - 'Amm ~ 
1

23 ~V BAT -

lSfZCA <1> 
(Her akkı Haoer gıızeteıııne 

COLOMr.A 

P. /l/l>rımcc 

\ ' il 

1. - C'est un <·harmant ~~on, a
jonta I<' capitain<' i\flltel, nıilitnlre, 
officicr aux dın..,.,eu..,. i'ı piccl de 

la ~ardc 1 , et qul sernit di·ja colo

nr I .. , ı• \Ufl'f"~ l'tnit c•ıırore Mnpe 

r••u r. 

:!. - Pni~cım• c'l'"f un nıilitııirc, <lif 

lı nıloılf'I. .• il allıılt ajoııt.-r: Jr 

con"'"""' 'olorıtirr. iı ''" <ıu'i ,; 
l'lllU' a' l'<' nouo; ... • ıııni' mis-. 1.) din 
._'et•ria l"n :uıı:;hıls • 

:,:. - l 'n officirr d'infuntt•ri<•! horı 
ııerP a vant seni dan.. la cıl\ alt·· 

rle, t>ll~ :n :ıit du ıııeııri" pour tout •' 
ııutro> aı-ınC'&) un honımt• s:uıs f-du_ 

(•ation peut-(•trl', qul nura lr mal 
d(' ıner, t~t qul nous ;;ittrra t.out lr 
plnlsir ıle la tra\(•r.;{•c ! 

4. J,c patron n'entnndait pa.., on 
ıııot ıl'anı;lals, mai" il pnnıt rom. 
prcndre oc que dis:ı..it mis .. Lydi:ı 

n la pet.it moue (le sn jolie botıc·he, 

rt il cornmcnçıı un i-loı;e "" troi., 

poiııt"4 de son ııarC'nt, qu'il tcnnl· 
na en a. .. surant qu(• c·'etnit nıı 

hommc t:rec; conıme il ıaut, d'une 
famillc ı'le Cııı><>mm.11, et qu'JI m• 
;;enPnıH en ril'n rnonsleur le oolo

nel, car Jul, ımtron. !'.l' chn.rgeait 
de log<>r clnns un <'oin oıi l'oıı nı• 

s'nıwrC'e\ nıft ııa" dt• :-.a 111'\;""'Dce, 

.:J. L.- colorıf"l Pi miss ~ıwil t.nm. 
,-erC'lnt ~ingulier qu11 ) cfıt en 

C'-0rsı' dr .. Inmifü ... ott l'oıı fiıt nin
">i ~llTJllMit ılt• "}lm'f' ton fils~ mıthı, 

l omnıt> il" ~n.,nit>nt plcusement 

qu'fl s'ngissait d':ın l'apornl d .. ın. 
fantcri<', lls oonch:ırcnt quf' c'etalt 
qııelquc paU\ re diable que it! pat 
ron \'Olllııif t•nmu~nf"r ıı:ır chnritf.. 

( ı) Chassc unı . i\ • pird de la 
gu ·de: n. p;yade nişancı eri; 11. Na
poloon'un muhafı?. aluvınn mensup 
er. (Burada bu sonuncsu knstedl 
Uyor). (2) L'AutC'r • Napolcon 
Bonnp'lrte. (8) ArmC': n. sn:Lh: b. 
askerlık srnıfı (-1} Un clogc t•n trois 
points: ıı. Munln.1.run ve mUkem
mel bir öğmc: h. Eski hitabNtc. 
fatiho.i kolfun. arzı mc>mm \Ye ne. 
tieel kelamdan ibaret üç parçalı 
bit methiye nev'!. (,;) Cnporr: 
a. Onh:uulaı ; lı. Hakimlrr, Korsi-

ıutUr.) 

P. Merımcc 

\'Ti 

1. Kaptnn Matei dedi ki: - Bu iyi 
tJlr çocuk. eğer Napoleon hfı.la ım

parntor ol.savdı ı:;imdi albay ola. 
('ak olan bır asker, .Napoleonun 
muhıfız olayına 

1 aydır. 

mensup bir su-

~. Albay: -· Mndemki bir as. 
kcrcliı. df'-!i ve ilave edccPktl: bi

z mlr grlmesinC' memnuniyc>tlc 
muvnfnk:ıt cdC'rlm... fo'nknt, mifl 
Lydia ingi'izrl' olarak havkıı·dı: 

:{. - Bi. pıyade su ban ha! (Ba_ 

has: hi7.m~tini silvnridc yaptığmrlnn 
bütün diğ 'r o.sk('tİ meslt>klcri hor 
görüyordu) belki deniz tutmnsma 

uğ.ı:yacak vll bize blitün seynhııt 
zevkini krı,.ırt:ıcıık olan terbiyesiz 

bir adamdır. 

4. Kaptan hlçbır kclimP ingillzcc 

duymamıştı, fakat r;üzel dudo.kln
rmı bilzü!ilindcn mis Lydia 'nın söy _ 
!ediği şeyi a.nla.rnış göriindü ve nk
rabnsının muntazam ve mükemmel 

bir methiycsinr girüıU. pc-k ku

sursuz bir ins:ın olduğunu. kapo. 

ınllcr1 ailesine mensup bulundu

ğunu. kaptan onu, mevcudiyf!ti his. 

sedilmiyecek olnu bir köşede tut· 
mnğt deruhte ettifü için albayı hiç 
bir suretle ralıntsız etmeyeceğinl 

lemin Pderek sözünü hitirdi. 

!i. Albayla ml.~ NevU Kvı~ikad:t 

böylece ha.hadan oğuln ko.porallıı'.;'lD 
ıntikal ettiği a.ilolerin mevC'udi
vetini garip buldular. bir piyade 

onbaşı3mm b:ıhis mevzuu olması· 

nı acıma ile düşündilkl'lrindcn 

bunun kaptaıun merhnmet dolavl'fli

lc yanında götürmek istedi~i hir 

zı&allı olduğu n<'ticesinC' vnrdılrır 

(1) Knponıller (capornux) Xll. 
asrın ilk ynrısmdn KorsikA.da Aris· 
tokrasiyc karşı açılan çetin müca_ 
dele \'e isyanların ba.cınd'l bulu
n:ın liderler. 
Okuvuculnnmız Napolron'a "le 

pctit Knporal" denı!diğinl hntırln-

mnlıdırlar. 

kcicla 12 nci astr baı::langıcında de. 
rebeylcrin zulmünP kıu·şı i~yan e
den halkın sec;tiklcri ı:eflcre ver. 
dikleri isim: Kııponıllcl'. 

ANALiZ veTEORi 

t. .\ .. :ıı:ulnkt sunlh•re ct>\"ap ,-e. 
rinlr.: 

n. Quand in gWlettP devait -
elle pıırt.ir? 

b. Que firent lf' coloncl Nevıi H 

sa fillf' en attendant l'lıl'ure du 
d,;part? 

~- Olı Ctalı:nt • ils quand h> put. 
ron tir la goclt>t tc iN> aborda? 

S. Pourquoi lC'S aborda - t • il? 
<Okt1)'Uculnnmrz metinden çt 

kanlan bu suallorc gene metnf' 
baknra k cc,·ap ''erlrlf'rse <_,'() • isti. 
fndc-li oluı). 

2. \~nj:','ldal.i ımrçn) r tiiı~•Q<') ı• 

f,:C\ İriııll; 

LP c.ıpıtain<' ~.c1t<'i p:ırlC' o.u C'O-

loncl. İl dit que son parcnt est un 

charmant gn.rçon ;· qu'il est mili. 
ta.ire, officicr nux chnss~urs n pi

ed. 
Le colonel est sur le ııohıt de 

lui roponch (! que pııisque son pn· 
ıcnt est un militaire il pcut !'em~. 
ner, quıınd sa fille ~·cerle que 
c'Pst un officier d'infont<'rie, qu'il 
aurn probablcmC'nt sans cdu

l'!llİOn. 

3. G~en dcrst<•kl fransm~a ı•üm· 

lcJ.-nn karshklsn: 

ıı. nu fıknı Ciceron'da bulumıyQr 
(Çiccron'dan alınmıştır). 

h, bardaktan ic.mek pipo içmek. 
c. Onn yozm•ı: olduğum mcktup

lııt bu srrrı ifşa et ti. 

.,,31111 ........................ .. 

V AKI~~ matbaası 
Kitap kısmıııı 

edip 
qeniden 
açmıştıı 

1939 
Harp tarıhınirı 
Vesikaları 

Belcika 
nasıl 

teslim 
oldu? 

Belçika Kralı 
Lıopold vatanına 

ihanet değil bııa atı 
blzmet etmiştir 

YAZAN: 
Sabık A mel'i!.:an Oırnıh ıa rc.i.-~i 

HERBERT HOOVER 
ve 

A merikanm Bclçil.:a sefiri 

CU ıQJAtl9J tf 

2-
Ben septik olduğumu onn izah 

, tıneğe çn.lılitım; kral bana ınan. 
ınak istemedi. Bd • mademki 
!ört aydanberi taarru?.a uğra. 
m~111ıştr: kat'i h;ı .; .ıflığını mu_ 
hafa.za etmek şartiylc harp 
mii<ldetince, harp harid kalabı. 
leccğini mülahna etti. 

I~oı>old, ywnu~ak sesiyle şt.n. 
ıarı söyledi: 

''- Şimdilik hic: bir tehlike 
yok, ynlmz ;, ,.ı tehlike vardrr: 
)Cn bunda:ı korkuyorum!" 

Bu ilk mü!akattnn aynldığım 

.,..amnn Lchistanda da i~itıni~ rıl_ 
cluğum bu cümle, beynimde bir 
hım tflm darbt-sı yaıatmıştı. 

Nisan ayı geldi. Btr sün. Ho. 
ıaudalıl:ır istilanın bir saat me. 
r.clesi oldu~ur haherlcdiler. Al· 
manlın l;lolntıd ı ıımzisini ?.oria 
gcçerh•n;c hu BP\('ık~ iı,:m knt'ı 

bir darb:r blacaktl, Bel~k~ <:L 
kanı harbiyesi, Holanda istila "
<lilıiiğı takdirde hunuıı 13'-lçika 
orrluları kin h:\rp df'mek oldu. 
~unu inkiir r.Lmcdı. 

Büyük taarruz baslanıadarı ıki 
saat evvel kralln görüştüm Hlt
ıel' tarafından Holanda hükOme. 
ı.inc ültimatom vermek ürere ikı 
murahha~m Beı linden han·kct 
zifeyi 

ıliu etttuncıa or.uyuculuuru%1Iı ı• 

1-etcınu yaıuncıuı kupon!• l>irllkt • 

ı:-ö11d~reeeltlen 

EVLCNMP.: TEKLlFLICU, l~ AftA 
:.tA, JŞ va;ıo• E. AL.CM SA l'lM 

gtb ttcarı mahl)'ctı b.als oım.ıyaa ııcl 

Çtlk U4 lan parua Htroluııur.) 

Evlenme teklifleri 
• S6 yaşıcda yOks<>k t.ahsıl görmU;ı 

lçllmal vıı:r.iyetl yerinde biriyiııı. Kıı 

zuııcını iyidir. Cemiyet içinde yıı§o.ma 
sruı bıltr iyi konuşur, ev lşlertndcn an 
ınr ılı1umsuz kıskançlığı bulurunı

ynn şen scrlıcst. daMctmesinl, iyi gi· 

ylnmt>slnl başaran 26-30 yaşında bir 
bay:ll'!lu tanışmak ve anlaşmak Lc;tl· 
vorum. uuı olmasında mahzur yok· 
tur. 'f:ılnız g-Uzel ''e n:ıOtenns1p vt\eııt 
ıu öınuısı şrtrtur. 1stıyenlcrln iade edt 
lccct;'iM emin olarak. birer fotoğrnf· 
lnrile blrlil~tc Hnbcr g-nı.ctem vnsrtaal
lt> <Gc:rçck) remzine mUracaaUsn. 

I f arayanlar 

ı lstnnbul crkolt ıtscslnln 'll''J'lcu 
a:nıfından iki ay evvel uı.sdlkna.•ne ll· 

oım. Boş ay Mecidiyeköy tıwıntı& 

ren heyetinde c:aıı;:tım. Bonse"'"~ •'<' 
allecc hUsnUhnlim vardır. Bu lı; \Hbut 

ı<:dtipllk gibi başka bir ıetc çu•~ır.ıu. 
lsllyenıcrln ).' B . rumuzuna h11 •ırn•P 

en 
• tık vt orta okııllard11.0 rn.l\uZCA. 

riyaziye, tllrkçe df!l'Slerl \'ermek ıstı· 

' ven b1r baynn vardır. t.st.,.K:iJerltJ 
( R.I.) rumuzuna mcktupl;l ınUr11Mıat. 

j ıarı. . 

Kitap. mecmua, gazett basar. 
Tabiler namına dizii isleri alır. 

'İillilillii1Qim ................. . 

1 
CJl!!!Cnin n inci ımrtma de•1m ~m. 

yorum. Bazı eebepıerdcD dolavı ısgıe. 

1 terden soıırn çalışmak mec"1ırtvetm. 
deyim. latiyenler Habtor caott"~l <G 

•ı Çı rumuzunn müracaat. 
* 17 ~ındayım. Ort.ameli..tcp ıff:• 

--------
. maksatla 12 mayısta Momı yakı. 

nmda bir toplantı y,,pı!Jı fop_ 
lantı Leopold. gt>n rui Gort 
(kendısi İngiliz SE'ftri ordusu 
kumandar l • ) ve Fransız or _ 
dusundan general Billott<>'dan 
ınütcşckkildi. 

Toplantıda. harekatın Bıllottc 

tarafından idare cdılmesıne ka
rar \'Crrildi; Billotte, Game!in'in 
yüksek kumandası altında bulu. 
nuvordu. 

Belçikalıların ilk müdafaa 
hattı. Antverpin şarkından Möz 
nehrine kadar uzanan, 'e Ho. 
landa ile bir kaç mil mu\·azı gı 
den sun'i bir su yolu olan Albeı 
kanalıydı. 

Lakin muharebenin bw·Jama_ 
sından birkaç saat sonra Alman 
tankları. l\laastrıcht, \'rocnho_ 
ven Veld VC?.eld ve Brigdc 
köprülerini g~k bu hattı 

yardılar ve Belçikanm içerisiıı 

doğru yollandılar. Bu köprtilerın 
neden havaya uçurulmadığı ha. 
la anlaşılamadı, ve Bf:'lcika eı -
kô.nı har~1iyesi "bu hfıdise şım. 
diye kadar tatmin edemeyen bit 
ı:eJ.-ilde ~znh edildi" demektedir. 

lrıı;ılız amirali K1•3t-.. .U•opoldıhı annı~lh· bırllktc. 

Kanal a.cıılmca, Belçika ordu. 
su 72 kilometre kadar geride 
bulunan ve ihtimamla hazırlan. 
mış olan istihkamlara yerleşti. 

Bu demir duvar, memleketi tam 
manasiyle müdafaa etmek mak
sadiyle yapılmıştı .Möz tizerinde 
bulunan Nanur muhkem mev. 
kiine kadar Ontverp, Malines. 
Lonvain ve Warrc"den bir kavis 
teşkil eden bu demir duvar her 
hangi siddetli bir taarruza kar_ 
şı koyar zannedıliyordu. Pransa 
için majino ne demekse. Bclçika.ı 
Jılar için demir duvar da o de
mekti. Bu duvann inşası için 
büyük bir servet sarfolunmuştu . 
Yabancı askeri müşahitler bu 
duvarın çok müesisr olduğu kn. 
naatine iştirak ediyorlardı. 

etmiş olduğunu duydul:. Bu şa_ 
yi::ı.yı bildird•k. lakin murahhas
lar Bcrlinccn hareket için hazır. 
hkta bulundukları halde Hag'n 
henüz va~ıl olduklarına dair bir 
emare yDktu. L-ondrada Amerika 
sefiri olarak bulunan Kennc<ly 
tcıs:zıc m~leyi tetkik etmemi 
söyledi. Şehir haricinde bu· 
kö.:ıktt• bulunan ralı gormeğe 

gittim. Çalışnı odasının pentt. 
resinden ha\ uzda gürgen ağaç· 
lannın ~ölgesı altında yüı..cıı ku_ 

·~ ku5larııu ve Ui uzaklarda lrn. 
y<ıl meyal damlan gorüneıı şch_ 
rı seyre dalllık 

H.olfındnya venlcn iıltıınato· 

nıun bir cndışp tooki1 cde<'f'k bir 
'1idisc olmadığını söyliyerek ye_ 
•:ı harbin çok garip olduğunu 

'\ılıive etti Ayrılmak ıçın an~ğH 

kalktı~;ım zaman uvkusuzluıhı. " ~ ~ 
nu giclen.~ğfoi sciylcdL Çok 
yorgundu: böyle olctuğu halde 
her z.-imandan dahn ııcş'dı gö_ 
rtinmeğe çalıştı. 

MA ns ıo . 
Sabah saat beşi bir kaç dakika 

geçiyor. Ufukta, Alman tayyare
leri güneşle IX'ra bcr bir göl üze. 
rinde yUkselen kara kazlaı a 

klZIDci smtf olgunluk tmUhıuıl1trnı"8 ı 

engele knldım. Bir yazıhanede veya ı 
lıerhııngi bir mUcsscsede kAttvı•ıı vt. 
ya tmnn benzer işlerde çalışntJUh 'm 1 
AIAkndar obcaklnrm Haber ';'l9Ctc~· 

vasıta.Bllc (K.B.) nımuzuna n:ı•inı.ca ı 

ııuıın. 

* Lise nwzunuyum, ylikBek Ltıh"i't 

ctcv'.ını için lıııyııtımı kazan.mal> ml'C• 
bur1yctindeyim. Herhangi biJ' ıplJe~ıu 
sede öğleden sonra çıılışmak llZ«?n i• 
nnyorum. Al4kııdarlarm llabfır ~au. 

teai •ıı.ıırta.slle ( M. Z. 23) t1.1":nta.uııa 

mUrncruı.tları. 

• Ortaokulun sınuından hayatmı 

\cnzannınk mecburiyelnde olup berhan· 
"oi bir rcrJe saooh (7·12) re kadıır 

çalışmak üzere bir iş rlca ediyorum, 
Arzu edenlerin Haber gn,..ctcslndc 
(Jo,.I{) n.ımuzuno mUrncaaUan .. 

Müteferrik: 

ıı: Öğretmen metodu ve bu hu~ıııııa 
"ı muvatfakfyetl tecrllbe edilmiş •1t\k 
:ı-•1' tahs!IU bir genç ort.:ıoku: ,.e tJ· 

OOj'e n!t çalıştırma dcrs!crJ \•crccektlr. 
Vcrlll?CCk dersler: ortaokul. rıvr.ztye, 

türkçc, {gramer), fi:ı:lk, klınya a.~ı;. 

P lfl uncu ınnıflıır ... Cebir. hcnrlcsc. 
*Lise mezunuyum, Almnnyndn mü· 

bcndlsllk tahsili gördüm. tstiycnlcre 
evlerinde huBUst Almanca ve tl\rkçe 
dcnılerl vermek istiyorum. Arzu eden· 
terin Hn"fıcr gazetesi vasıtnslle ( A.M. 
S .) rumuımna mUrııcnaUnn. 

Aldırınız 
AJ&iıda nımu.ıan ,.aaıı olaıı o 

ıtuyucuıanmu:ra ı:ıamıarme ıreıe• 

mektuplan ldarebanemiZden tıer~n 

:ıabahtan öğley kadar •cya aut 17 
den aonra aldırmaları rica olunur. 

(XX ?D) (B.B.). 

hcn;~iyorl:ırdı. 

Birinci filo on iki tayyareden 
ıbarctti; biraz daha arkada. sol 
tarafla on iki tanelik bi!' grup 
Ll<ıha. ve daha ve daha ... Altryüz 
metre yükl'lek::· ten uçl~vorlardı. 
Ha\'a dafi bataryalar• 1 11 bera. 
bcr büyük bir gürültü \ · faalı. 

~retc geçti. 
Bu vazıyet nltı giin ve altı gece 

defam cttı: ~eceilT uykusuz ge· 
~iyonlu. 

Bır gün gıymmek üzere iken 
U!farct binasının blıttin camlan 
kırıldı. Duvar ve tavanları neden 
YJkıldığına hayret ettim; fakat 
bomba binaya is:ıbet etmenüşti. 
''I' 1·1, ı:onr:ı bir infilak sesi daha 

duyduk ve öğrendik ki bomba 
Alman sefarcthanesinin önüne 

• cHişmü~. AJma.nlar taraf.girlik 
) apmıyorlardı! ! ! 

~Hid'lfanya karar verildı. Jt'ır _ 
tınanm önüne geçilmiyeccği an_ 
laşılınca, kuvvete kuvvetle mu. 
kabclcye karar verildi ve kral 
9 mayıs gecesinde bizzat ordu
sunun kumandanlığını ele aldı. 
Nihayet, Belc;ikanın müdafaası 

ıçın müttefik ordularla askeri 
tcı;riki mesaiye karar verildi. Bu 

Belçika harp plfinı !ngılız ~c 
Fransız ordusundan yardım gor 
me-k üzere hazırlanmıştı. Belçı 
Avrupanın en kuvvetli ord~SIJ 
olan Fransa ve dünyanın c.a 
muktedir erkfuıı harbıyesi sayı. 
lan Fransız erkanı harbiyesın 

den alınış olduğu taktik ve stra. 
tejik terbiyeye güvenemiyordu. 

Kral Leopold, bundan dolayı 
ordusunu ve mnıelckctinin mu. 
kadderatıru Fransız erkanı har
biyesine tevdı etti. 

(Devamı var) 

Evlenecek Kızlara T avsfyeler: 
ı 1111111111111111111111n"• nı 11 ıu1111 ı ı u ı ıu ...... 

Evlen 
• • 
ıçın 

Evlenme, •bir genç kızın nara
tmda ilk ve en mühim hadisedir. 
Çünkü insan. bütün gm~ kızlık 
devrini binbir hulya ile geçirir. 
lzdivaç günii artık bu hulyalar 
her halde arzu edilen şekilde 

sona ermiş ve yeni bır hakikat 
ba.<jlamış demektir. Hu mühım 
günde güzel, taze ve cazip gö. 
rünmck en dikkat edilecek nok 
tadır. ÇünkU bir kadının yıllar. 
JarJ;l.'.'ri tahayyül ettiği beyaz ge 
lin elbisesi içinde eşine bıraktı
ğı büyük tesir, seneler gcçtil. n 

aynı tucliği muhafaza eden bir 
hatıra halini alIT. 

Fazla olarak da her kadının 

bir daha geri dönmesi mümkün 
olmıyan genç kızlık hayatına ve. 
da gününü her bakrmdan mu · 
kaddes sayması ve tuvaletine o 
esasa göre ehemmiyet vermesi 
18.zrmdır. 

1. SAÇ: Saçlann.ızı sert ise 
yıkamadan evvel yumuşatmak 

için berberden bir losyon alınız. 
Sa~ınm yıkadıktan sonra bu 
losyonu süriip parlaklığını de -
nemek için gelinlik duvağmızla 
bir prova yapınız. Saçınız fazla 

e 

yıı~ıandığı takdirde kolonya ıle 

friksiyon yaparak yağını almıı 
\'e saç tuvaletinizı yaptırırken 

yıne duvağınızla tecrübe ediniz-

2. y()z TUl' ALETi: Evlet -
meclen bırkaç gün evvelden ba. 
lamnk üzere yiı7.linüzii sabah ak 
şam kremlerle temızleyip besli • 
ycrek yumuşak bir hale getirl • 
niz. Aynı zamanda goz kapakl<t 
rmızm altr rla cizgiler vars'.l 1• 

7 .. ale etmek için de ayrıca y,ığ 
larak akşamları yatarken süriı· 

nüz. Evlenmeden bir gün c·\ \'l' 
bir bel'bere gidip yUzünüze \c 
!!erek elbisenize ne türlü tuvale h 

gideceğini o günden lcsbit ettı 
riniz ve ertesi günü de devam c, 
dccek bir m<ıkyaj yaptırınız. 

S. EJ.,LER: . yumuşattı 
cak ve beyazlatacak bir losyort 
alarak düğiin giinünden birkll 
gün evvel, akşamları yatark<'!' 
sUrmeğe başlayınz. Ve dtiğiifl 
günü sa~ınızı yaptırdığınız esns: 
da da mnnihiir yaptırm•z. Tır 
naklarmıza renk olarn'< t btf 

pembe seçiniz. Çünkü bu + l" 1 

renk beyaz gelin elbısesıııe la. 
renkten daha çok yakı~ır. 

li 
d 
hl 

a 
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Karaağaçtan Galataya 
kadar tarıhi bir gezinti 

.. 1 -

Yazan 

Jleltlle Mül•dla 
Tatlı ;bir aeal.e ~--= 

Karaağaç kasrından 
Sütlüce iskelesinde 

·2· 
l'İJUP •nt ~ - •• 

mece açarak bana sara.rml§ bir MOMTAZI 

- .Keziban ııiııeclfimı Mk lllt· 
mıyor musun arkadaşlar cenkle. 
şiyor. Bana burada ~lam 
yatmak d~er mi? .Y.ımıU§81" gibi 
oldu: 

- ı.Dağm .söz ama ;nidelim ! 
- Ne m.i edelim? .. Bırak .beni 

Bugün, a.ııı okuyucularımla ls. 
Uırıbuı sa.blllerfnde tarilti bir gezuı. 
tiye oılnyorum, Halit in nihayet.in· 
de evvelce Karaağ ç kasrının bu. 
lunduğu y e rden b ryarak, ağır 
ağır Ruınellkavağı hisar.nm kJYl.. 
SUl& varacağız. Oradan Anadolu 

alcaawa aUıyara.k, Ana.doluka\·ağı 
hiaarmdaıı Haydarpaşaya ineceğiz. 
Haydarpaşadan da Sara~burnuna 
geçerek, Halicin beri vakwnm es 
ki manzareların.ı anlata anlata Ba. 
ha11yeye varacağız... Eh.. Oldukça. 
uzun surecek bır gemıtl olacak a
ma, eğleneeeğlınızi samyorum ... 

Ho vakit ge ireceğimizi umuyo • 
ruın. 

Bu tarihi gezintldo, r hberim1z:, 
1 13 t kal mc alınmış bir "bos~ 
t .. başı defü•n,, dır Yola çıkma. 
a hır iki sat rdn. bu kıymetli 

takdim edeyim : 
O nlı sarayrnın en büyük ıa· 
en den nla.n Bo tane başı ağa, 

ın n mubl?l'l va.zıfolerinden biri 
dC>, 1 an ul sah.Ul rinın eınnıyet 
(' muh az ıuydı Bost.ancıbaşılar, 

bu ·· ;ı; u kblr ga~ ret ve himmetle pa 
Vji- L ' • 

ı.cı.nt Salıllleriıı!ıı bir defteriııJ t . 
nz11n ettirirlerdi. Sahillerde.ki 

v, saray, kasır, dUkkan, kahve, 

1:11'• nıahzı>n, bO§ arsa, lSk<>le ve 
ii.lı.. .. OP. v rı! sırasiyle tesb!t et-

Uı; 
rJerdi. Padişahlar kayıkla ge 

Z<nUye çıktıka.lr nda faraza me • rat . • 
edip <le : .. Şu yalı kimındir? 

dıye " 
ka IOrdu mu. ekseriya hfinkAr 
~ıtıııuı dilmenınde bulunOJJ bos. 

t 
a.aı ağa, hazır bulunan def • 

erınd ~•· di .. n UAUr, ya.hut okutuverir. 
· l!ll'kçeıı:neu Arif e!endl yalı

sı, nıUstecirl Bostanlı A.U e!endJ 
ullan• .. ,, Yahut : "ICalcı~ı Sim • 

Yon Zelllinlıı hane:il ve ltay.khane 
ili' ., • 

... dı~e cevap verirdi. 

di ~"'lstancıbaşılık 1244 te lifvediJ.. 
~bzjfesi, aaakirs maD8urel Mu. 
h ed.iye muhıı!ıılığı adıyla ih_ 

81 edilen bir makama devredil
di; bu tarihten eonra da Bostancı. 
batı de!~rlerl tanzim deılme.ı ol. 
du_ 

Benım elline en yenlainin tarihi 
1243 en eskisinin de 1206 o1mak 
il.zere, !llağı yukan yarım asn hk 
l:ıia- dP.vre ait dört muhtelif bos _ 
t&ncıbqı ddteıi geçti. Y·llardan • 
beri, elim erebildiği, gücüm yete. 
bildiği kadar t.e.ııh kaynaklarumzı 
lta.nştırdnn. lstanbu lsahillc rine a.

it notlar toplryarak, bostancıba~ıı 
detterlerinf hatıralar ve fıkralar. 
1- tezyin etmeğe çalr,trm. lşte bu 

Yazııu. belld de neırine muvaffak 
Qlaııı-yacağını bir dos)adao günlük 
bir gazetenin karileri için sureti 
rnaıı.uaada aec;ilmif parçaaJı:drr ... 

1243 te (Miladi 1227 1228) li . 
allchı. Klğrtlıane deıat ağzuı -

daı, SUtıüceye doğru uzanan sa. 
b"J• 1 1 boYUııoa, aıraııiyle: 
~~ aarayı hUmayununun 

ar-.ı, emllkl hOmayundaıı Yutıuf 

efendl bahçeli, ;vanmct. on Nltt 
beylik §alopa kıtYtkb~, yum. 
da !brah m Ha,mad" be)'\\l yıı.ı, 
yanında m r.zkilr beyi;ı diJAr r,ş.Jı. 

aı, onun ya,nmda tü~rdaıJ ~ • 

eloğlu O:unan •!anm ~'&l.!w, )'a. 
nuıda Rornıoı Zeminin de lrm$li, 
yanında SUUUc.e iueleat ve.rdı. 
Karaağsç lı:asn '~ a.fN.fl: 

On yodincl urm btlyillı ınQb-.!'

rir ve eıeyyalu Evli~ <;r.lebl, Ka. 
raağac kas11 hakkında hemen e13 
eski m8.lfım11.t..r verir: Btn'Pl btr 
.Karaağa ç korusu ile cevrilmiş ya._ 
lryrlr. Miri eml!k ıtM!l'mU! hıti'lralin
den evvl"l Defterdı:ırzade İhrah.im 

paşanın bahçesiydi. Ahı havası 

Dördüncii Muradrn boşuna gitmiş 
ve daima bu bağda isinuş eder ol. 
muştıı Sulta.n Murat lstanbul hal. 
kmrn ka ıklarla Klğtthaneye 
ko tuklıırmı seyrederelt t ele zziiz 
edermiş. Dördiln C'Ü Mehmet de Ka
raağaç h h~e.,ını çok severmiş ; bu 
ha hN'VE' bir ka.qır yaptırtmış: 

Dirlilt>r E \ lh'll bu <'Aya tarih 
Zehl Ha..;n :,f'rrfrazı hümayun ... 

(Sene 1083) 

Karaağaç kasrı, padişahm bü. 
tlln maiyet ini alamıyacak kadar 
küçüktü. Padişah Karaağaç yal'sı. 

nı:ı göç ettiğinde iç oğlanlan, miri 

emlakten bitlşiğindeld Yusuf efen. 
di yahsma yerleştirilirdi. Karaa • 
ğaç kasrı, rLirl sayfiyeler ve tnesi. 
reler arasında, UçüncU Selim za • 

manma gelinceye, padişahlar tara. 
f:ından bilhassa bahar ve gilzel 
mevsimlerinde tercih olunurlardı. 

Müverrih V!sıtm tabirleri ile, KL 

raağaç S&hllaarayı eonbaharda 
"aa.h.a.nı eenane şebih., ilkbaharda 

"nıayei inbisau tptilıııç" olurdu, 
Kasrın Weminde bir k8"t Ozerin
d.e 8çilncU Ahmedbı: 

KadJ dilber gibi dJJ eli• t' 
Gamldsanm Karaağacı ._,,. 1 

Beyti yaz lıydl. Fakat llOllralan 

Karaağaç bahçe11I ltlbannı kay • 
betti. Bakımsız kaldı. Harap oldu. 
İkinci Mahmut KAğrthanenin tec. 
didini emrettiği zaman, harap bir 

halde bulunan Karaağaç kasnn.ı 

yıktılar, İşe yanyan enkazı Kağıt.
haneye naklolundu. 1242 muharre. 
m.inde de ıuıakiri mansureJ Mu -, 
hamnıediye için bUıa oluuan kll .. 
talara duvarlarının bakay881 olan 
olan taşlr..r alındı. Arsa tamam:en 
baJ ikaldı. 

Yusuf efendi ba.hçest: 
Evliya Celebi KaraajaG ~

ııa bitişik olarak 1&Dubeı' atacıa. 
riyle ınlizeyyen gUllU ve bUtbtUlü 
bir bağ olarak Ebussut efendi 

ba.hcesini gösteriyor4 Hatta Suud 
efendi me§hur tefsirini bu bağda 
tellf etmif. Onun yanında da Be· 
zirganbqı bağı varmış. Her iki bağ 
ve bahı;enin, bilAbare miri tarafm. 
dan almarak Kıtraıığae vt Yuuf 

(Devamı 8 11Cide) 

k~~: 
- tşte ~en Miitntazpı 

mektubu ... 
Bayi Şe-;:ki ön~swiu ~a 

mulsi.!J.d~ W fi'#Y YM-llr gij>i ~ 
füçt tit.m,.en el~n ~ 
M'~ ~Jr.i m...~ww ~ 
dnJı. o imaj gibi M.ümtu lYe 

mnstmrnt #aWAQı ~ Ql1I.. 

~ ~ ılış~ed- ~yj 
~kiye o mektubun bir gün ol.. 
$111. .. ~tlNsnu M. ~ 
Jıabul etti. 

İşte mektup: 
41/Ö~ım~~! 
~ lj.ır yar.a,lJ .9WA!t JJ.u... 

tahanede yattığını A.aber J,ldnn. 
fle kadar ağır olursa olsun genç 
!t>ir Türk ~ ibıj~, 
6)lemiyeceği için ruhumda öyle 
derin W jma.n .nr ki ~ 
~ğe kapılma4mJ., Ü.mitsizlik ne 
~iemek? Hel!t ~~! Ob ~~ki 
fl·a.f.~, ~ ,AnadoJ.lJ toft. 
~~dm Ai..r:T ın taoya.t t~Mi 
t.q~kP"JY91'; lb.ütün 71\rtc ~ti. 
ııU1 ~ Pmriit!Jiıı ~ lltnh'tllti 
olııl'l ~ {'le W}il~ ~·ıns 

yalq·w u~• :bönU M!erial 
ı;ö~ ~ dllpl~ ... 
tnönU Ml#i. ! ..4.ıdı w büyUılc: •· 
nanm ~ ~! ''Omi~ 
aiztil.. keti.memm Jtpt t-J1Ut.JJ18-. 
rmdm lt>Jrii.p ~ ~Ad1 ve 
kudretti pt .. Mut.lika. yap,. 
yoıwuıı.: ıtg .... ,,,_ .,ıllnün
de 91 MYJllj ft .W .... ,. 4;.ka, 
hll' ft..,. ,......mu! .. &it. 
Y<l33YONUn ft ~~ 
Ben de.. Heptm&. lııepimia; .. 

Şevki! &na O ~WI ft k;ml 
ölümle uaıııl mücadele ettflimi, 
nasıl hep t:ıera.ber ınttcadde et. 
tlğimizi yumak iatiyoru19! •• Ve 
eğer hAli yara.lamı kapaııma .. 
clıya bunJan okuduğun .men 
bir ıııuci• gti ftrlıal ~yi ôla
oaksm, elinle Şevki: Bilinin ki 
SÜA8lin aycimllk Aav.umda Jıen 
her ,eyden ..vk alr.mı.. Bayata 
çok ı.ğbymı.. YurduaıUD tıN&in 
ve güzel köte*lclea bir cDDef 
do~wıa. -~. bu tq>. 
raklarda yetifeD aıtm butday. 
lardan yaJ11lmıf bir ~ 
lokmurnı lumetle çijnertm. 
kırlarda gilltlmaeyen nnzlı bir 
çiçeği kollarken, dövdüğüm bir 
demirin kızıl kmlcımlan yUztt-
mUn derisine yapıprken, masum 
bir yavrunun ~üşlerine bakar. 
ken, ağır bir say alttnda adalele· 
rim sızlarken daha sayayım mı! 
Hayatm gülen ve ağla.yan her 
~bresinden, her hareketinden 
zevkler duyanın. 

~exıJle arıiUllızdacan~ 8011 ve 
.O'UYiiJ.t .bir bamle meaafui kal
WJ~U-· .Ne o ı .Pulat Jreailmiş o. 
?A:az!Awıda .bir düaüklük, süp_ 
g.iyji i~ri iten kolumda ha.in 
bir .kesiliş, ~ötlerim kararıyor, 

~deliY,Ql'U.m !... 
"Evet 'flelldeliyonmı l.. Dü~. 
ğiw!~ •• 

'P\H-...Si- - } '~ 1 n ·· ~•t .,...~~ oy e:mı ... uşm.__ 

Hayır. &yır asla.. diişnıiyece

ID-· JBr-.ni yerlere dOğnı çeken 
~yalı cl. Ölümün eli ~kil kaıı
şlIOO,a,r.ı mehın! .. BeD.. Ölmem! 
ölmek istemiyı>r.um ben.. !lleri 
~- Süı!gümii kesilen ikolııw,. 
la kaldnıı> mihne dikilen ölQ.. 
:,ıniln meş'um ve kara başnıa in
ditiyonım .• Darbe sak kuvvetli, 
o h8.la karşımda kinle smtıyo.r .. 
Bir' daha... Bir daha vurmak iti.. 
tiy.onım... Ölıneyor, yere seril.. 
arıeyor-• .&lt m:ıtryor! Hiddet. 

- kendimi ka~ ga
Uha.. 

tGôZlerimi asmadan :'.Jrenaime 
_seldiğim ızaman wcuaumu bir 
ıyatakt.a aerlli bıildum.. .Aralık. 
1:&D bqucuma& beyailI :bir ka.ç 
b}'&l dôla§ryor, mılayonmı ki 
ilen bir eeyyar haatahanedeyim. 
~ ucumda ~yorlaraı: 

- Tehlikeli_. Zavallı gens 
ümit .ıAlla1ıtan.. 

Bu ltell, driktonm lıastabaktcı 
~ye .fnrtldayan ;mesi ... lDok_ 

tonm aonsözllnii Bu_y:m&k .is~ 
.medim. &rgııarla Jldla.nml§ vU. 
eufümıdmı miithiş bir -myan 
~: 

- Yapmak istiyorum! .• Ya-
3&Dl&k istiyorum! Demirden bir 
irade~ azimle ıiQimden kalkınan 
bu strileri bütün vücudumu t.eş. 
kil eden milyon -ve milyorilarca 
hü~ler hep bir ağızdan bağır. 
aıl&r; .sanki göze ;s1SrUnme~ 
efsanevi ~.m.Uh\pbir or~ .. kah. 
..... bir lkmmmdlmın wıftü.ji 
emirle hep birden tek viicut bir 
ı..uüe ile tleri doğru atııar: 

Bapp!-

ıBu, llenim bayata kaı:şı anb. 
.mı. .ıölilme G.ı'şI nefret •e .nıya. 
nra:u haykıran kalbimin tek -ve 

ıick1etli bir af:eliydi. 

rıni şa.Ivarınm ii.stilne toplamış, 
tertemiz kar gibi tülbend baş. 
örtüsünün allında sevimli bir 
kızıl ay .l§areti .• 

Dinç ayakJarfyle yerleri !ar
sarak, fakat temkinli ve sakin 
arlıml&rla Yaklaştı. Buruşuk ve 
yanık dudaklarının arasından 
parlak ve bembeyaz di§lerini 
meydana. cıkara.n .müşfik o1dllğu 
kadar mey.dan okuyan bir te. 
hesaümle elini omuzuma koya 
rak. 

- irat hele :ha.kayım! dedi. 
Ne debeleşip duruyorsun öyle? .. 

Sinirlenerek ~ğırdım: 
- Yatmıyacağnn.. Bırakın 

beni! .. 

Kezfban kadm bir eliyle hem. 
§İreyi iıir t.arafa çekerek biiBbil
tün dinledi: 

- Ka._ç sen hele öteye ..hemşi. 
re,_ !eye batık bir seSle gtltledi. 
ben adamı yatırmasını bilirim! .. 

.Kezı1>atı hdm irl Vilcudiyle 
mtitenasip 'lruı:ve'Ui kollarını 'Vli
"Cuduma sarmıştı. Bu e.relan ka. 
ı:lımn muhabbeti 'beni 'Tlc '}'lÜan 
söyliyeyim biraz yrldırm:rş, biraz 
sinirlerimi gevşetmişti. Mücade.. 
leye devam etsem belki arşanaa 
daha bir Uri Kesiban kaam 
varaı .. 
Tatlıca 'bir sesle 'k5ylü kadma 

hitap ettim: 
- 'N'i_sin beni zona. hasta .)ıa. 
~ 'Y&br1yonnm ~ezibmı 
nine~ 

Hastalık falan _gıbi nulı na· 
r.iı:ı §eyle:re pek ıte ıahşık o1mayım 
Kmban nme "bira% 'ben'! tmtlik 
eae..n b;:jJa§la yllzilme baktıktan 

liOIIT& hire.erı ~azife.simlen ~ 

nen müt.e:reddit bir .aesle: 
- Mademki doktor bey has. 

ta.sın .damli.. ~at.malı.. .Bqka 
çare ~dk'! .. 
-Beın hımla aeğilto\. 

- Olmaz!-
- Çıkacağım buradan §imdi .. 
- Nafile debreriip durma! •• 

Ben adamı bağlar:ım :moı:ıra ! 
ister istemez yattım. Bira:ı; 

sonra hemşire, Keziban 'tadını 
nöbetçi bırakarak çekilip gitti. 

Zaman mefhumunu kayt>et_ 
miştim. Sabah mı oluyordu, 
yoksa akpm mı! .• Dı§ar!da top 
tütenk sseleıi biri·birine kar.ı§ı· 

yordu. Vücudum derili bir ke. 
siki ilde karanlık bir ~luğa 
doÇu kapr..rken silkinerek 
dofnıldum. Kezı'ban nine deıiıal 

Keziban nine ben de arkad'!ı§I•. 
rımm yanma gideyim_ ;v'.allatıi 
bir şeyim yok. 

Keziban nine bir ııaniye dü. 
sündiikten sonra ba.şmı bir iki 
yana salladı : 

- .A.ah! Olmaz!. 
- P~ olur.. V:er beınim 

urbalarnru. İnönü beni de bekli· 
yor Kezi.ban nine! 

- ;y'aralısm oğul .. ~ 
mi1? 

Güldüm .. Bu kaba sözü öyle 
~fkatle, öyle bruyueu, öyle 
içten söylemişti ki, ya.taktan f rr. 
flayaı-3.k boynuna sarildmı ve bu. 
l'U§Uk yanaklarını t13pur "'1pllt' 
öptüm. 

- Keziban nineciğim.. Ben 
eğer burada k:alırEm ölmğim. 
Cebe.r~ .. Hi~ olma7.S& bırak 
ta orada öleyim .. 

Kahraman ruhlu ık~ 'kadını 
bu sözümü reddeaemeai. Dik 
bo,y.nunu bükerek~ 

- Peki. diye mmlda!ıdı. 
Ölümden kurtu.lımw ıgibi a

vindim. Derhal ilniformalarmıa 
atılırken .beni kuvvetli .eliyle 
tuttu: 

-.Gitmesine git ama bir ,....t. 
la! dedi. 

- Söyle Keziıban nineciğim. 
Ne .istiyorsun ? 

- Ben de beraber! d~ lw,y. 
kırdı. Zaten .iki oğlum da orada 
1:i~clisti de sen.. i\Te hepiıds.. 
Ben de beraber bak i§ine ge • 
lfüwe!! 

Eeziban Diııenirı iki kalın elini 
can ve Yllrekten 5p'tilm. 
Birazı.sonra bell ilııf!onnalarmı 

la o .da l>ir tıe'f'er kaputu mrtmda. 
tıey;ar .bımtahanedm kaçtık .. 
KeZiban meyle beraber siperJe.. 
re yakla§m.a.tnm umn ~~ 
~Dil' ma~ haJ.ini aJpı
Can e'rindlın nral&rak dflpna 
ftttizarlçll!<!e Mn komunu oıy.m.. 

mak istiyordu. Siperlerden ileri 
doğm lrt!lııttıaya kadar Kerhn 
Ninenin dik ft kabr.aman vileu.. 
dunu .hep yanı başmıda g&-dilm. 
Yaralarmı artık sızlama.yorclu . 
öIUmii yenmiştim, büyük -ve 
meş'um ölümü yenmiştik! .. GOn 
ağar.ırken bir tepeye dikilen 
Türk bayrağmm kml dalgaları 
içinde mübarek ve ktlınman 

K~ziban ninenin ihtiyar fakat 
ebedi genç hayatini gör.Ur gfbi 
oldum! ... " 

Nezı7ıe Muhittin. 

Darbe o kadar şiddetliydi ki 
bütün irademe rağmen bayılmı· 
şım. Fakat bir saniye sonra 
tam bir şuurla uyandığım zaman 
bir ok gibi yataktan fırladım. 

Hasta.bakıcı şaşırmıştı. Beni 
yakalayıp t.ekrar yatırmak ilt.e.. 
di Büyük bir ısyanla. reddettim. 
O, beni bir humma buhranına 

yakalanmış zannederek dehfetlıe 
imdat çağırdı: 

dikildi: 1-----......-----
- Ne o? Gene debel91m-ek mi 

istiyonam? 

- Keziban b.dm.. Xezıöan 
kadın .. Çabuk caydık gel! .• 

Elimi uata.rak onun iri elini 
tuttum: 

··-----..... Dr. 1' emôl Ouan 
Harp meydanmda bu hiç 

değişmedi. patlayan mermile. 
nn kwl alevlerini, bombaların 
gürültUlerini aynı ı.evkle karşıla 
dmı. Bunun daha muazzam bir 
bütünlük 7.evki var .. En genç e. 
rinden en muhteşem kumandanı. 
na kadar. Bulunmaz bir birlik. 
yılmaz bir azim! Her an mtan 
bir kudretle atılıyorduk. tıılintl 

Kapı şiddetle itilerek ~ 
içeri muhabbetli bir k~ym katfm 
girdi. Uzun boylu geni§ om.udu 
kaya p&rçUJ gibi bir köy kadını. 

- 'Keı:ı'ba.n nine 1.U"bal&mn 
nerede! 

- Urbalarmı nideceksin oğul? 
- iGyineceğim Keziban nine. 
- Yat! Yattığın yerde diyo. 

tdrar yollan hastahk 
ian mütehaasıs1 

Heyotıu btUdll laddNI No. ısı< 

~ Pa'ııQ1 Catö Ob&nyaro 

"~m--.. -.... : 41%311 

dılar. 

Bu sırada barem dairesinde 0-
mer aleyhinde binbir flltrika gn
nıiyordu. 

Vaıdı: aultan Ollunu l&Jmie 
ııazırlamyordu. 

Bama entarisinin bol etekle. 

- Hamnağalan elimden aldr 
lir. 

- yalan IÖyltlyomuı. Omert 
Sen hlll u.dıoşsun ! Eler yalan· 
lamı meydana çıkana, sana çok a· 
in' c.ezalar veririm. 

Omer bBŞlllJ kaldırdı: 

nun sana! 

senın ıulına lııç kimse dokunamaz. 
Benim ynamıda kalırsın! 

Padi5ah bu teminatı verince 
Omer ağzını açtı: 

- Lt:kreçya. kaptan paşanın 
yalısında mahpustur, şevketlim! 

Murat yenııden hopladı: 

ağzıw açıp hır kellme k~. 
gittiğın gündur ! ,. diyerek kulunu· 
zu köşkün cihannümasına çıkardı. 
O ~E'ce sabaha kadar orada ben 
çaldım , on ar e~endi. 

Radışah hiddetinden a~ -püs· 
kürmeğe b!l.Şlamıştı. 

·82-

Omer l*li&§hm 1nuurwıa prer 
girmez~ Fakat padi§3h 
ona saraor göllb'le bakıyordu. 

- Alıum daima a&fktlr. fe'itet· 
lim ! Yalanım çıkarsa cer.ama ra· 
ııyım. Lukreçya hayattadır ve e· 
fendimizden kendisinin kurt.an · 
masım rica etti. 

- ~e eliyorsun, Omer? Kara· 
mustaıa paşa benim gözdelerim1 
l>uracian kaçırmap, onlara göz 
koymaı?a c:.esaret edemez. Bu kuy· 
nıklu yalam da nasıl uydurdun! 

- Karamustafa paşa bu hiyane· 
tı nasıl yapa bilir? O, devlet ricali 
ara:;.uıda benim en çok güvendiğim 
hir R<iamdrr. diyordu. 

d' - Etmasın y(izünü ~'a görsey -
laun. hakikaten bu bır felaket o -

C'aktı. Murat teftişten dônünce 
~e ıc.dar Omeri tekrar sarh~ edip 
l.Zdııtnaktarı baŞka çare yoktur. 

MUrada da: 

si-;- Oıner çıldmruş .. Müvazene
u~ kaybetmiş. Neler söylediğmi 

rleY~. Yazık olmuı:; o za~allıya. 
d . rını. Mesele kapanır -"A
ıyGrdu. g~, 

lialbuıc· Om 
tınct.: ı er sarayın alt ka-

-yaı~eçya, kaptan pa,şa.nuı 
ınahpustur 1" 

Diye ~ylenlp duruyordu, 
Etraftaki haremağalanndan ve 

baltacılardan bu sözü duymıyan 
kimse kalmaını~tı. 

SULTAN MURAT 

SARA YA DONUNCE 

Omeı.e sordu: 
- Meyhanenin kapısı önün• 

ıde Lukreçyadan bahsediyordun! 
Onun nel9de olduğunu biliyor 
musun? 

- Evet, ıevketlim! biliyorum.. 
batta kendisile de görüştüm. 

Sultan Murat bayretle g<Wlerini 
açtı: 

Dördüncu Murat erken d6rımür - Ne di)ıorsun. • .onunla görür 
t ii tün mü? 

Saraya gelir gelmez Omeri ha- - Evet, ~vketlim! görüştüm. 
tırladı: SOzlenme inanmanız için, bana 

- Ç-eğmn bana o ~·- min tanıdJlpu bir fü.ıülünil llW" 
Diye bağırdı. Tanburaa Omeri mi~ 
~. padijabıo buaırw '*-'. . - NeıW 1,0IUlrl 

- Pekfill. Nerede imiş.. onu 
nerede gördün? •. söyle bakalım 

Omer söylemeğe cesaret edemi· 
yordu: 

- Bir iftiraya uğradım .. kolu· 
mu ke&iler. Bu aefer Yeni bir if· 
tiraya uirarsam. başıım kesecek· 
terinden korkuyorum, şevketlim! 

Sultan Murat hiddetle Ornerin 
üıerine yüıiidü: 

- Ortaya attrlın yalaıun içiıı· 
darı ~ 8calıyorsmı! 
.. bll ~ hı)A&fle, 

- Ah şevketlim! Bütün bunlara 
irtannuyacağınızı biliyordum. E· 
limdeki yüğü kaptırdıktan sonra, 
zaten ben de ~arayru semtine uğ

r&mamı5tıın •. Lukreçyanın söyle
diklerim size natıl an.atayım .. E· 
tendunizi oasıl iıumdıraymı? bil 
miyorum. Bir gec.e kaptan paşa 

kuıunuzu gwıoe yalı köşküne ça
ltrtmıştı. Kahyası: "Paşa bu ge 
ce veni cariyesı ile başbap kala· 
cM.. onlara 111 çalacaksm ! fakat . 
bu balwtmabi'aD o1ack. Bir ,..de 

Omer sözüne devam e.de.rek: 
- Kaptan paşa sabaha karı-:1 

sarhoş olmuştu .. Bu vaziyetten İi'-

t1fade edtt,n Lukreçya derhal lx:· 
na hemen saraya gidip efendimire 
haber \ermekli~imi rica etti ve: 
"Beni zorla, dolapla buraya kaçır 
<!ılar. Fakat. kaptan paşa benim 
padişah gömesi olduğunm biJ.mj· 
yor. Ona beni başka türlO tanıt· 
mışlar. Ç',abuk git ve beni buradan 
kurtar!, dedi. 
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Liseler futbol 

mftsabakaları 

Eıkek IIBck • rasınti Lutbol 
"lıi&.b:lkahrma d'fo Şeref stadındn 

\•aııı edilm.ı •. 

Gunün birınci maı•ını Kab:ıw'la 
Vefa füwl .. rl 'ı.pm; Iar, l('tlc clf 

1 - 1 b ~ ber k:ılmı~ lardrr 

ikinci kar!;ıluşmada Gnlat:ıF:uu \' 
• H.-tyri) e takrmlorı da yeıılf. m ..... 
mlşlcr v 2 - 2 ocr oer kqınııı:;lr.ı 
dr•. 

Daru>' afaka • B<ıı.;ızı ı n·ı~a .... a. 
'kasmda da Bo~<Wc;lll• r attıklıın 
bir tek golle gnlip gel.n tılerdir. 

Dahili Pentatlon 
birinciliği neticelen 
1941 yrn Istar;.tıul da.hill p~ntat· 

lon bırıncillğ! nfhıı.yctlenmfJ,3 \'\:! ıı
ıµgıdııki cetfoeler ahnmıı,tır: 
L ef h ~orts 

1 Nadi l 79B sayı, O. Muza!feı 
17 '1 s:ıy1, 1!1. H~ 1670 uyı. 
ın. cü kııtaı?rırt: 

. Nacı 200'1 s.iyl (yeni Tilrklye 
rekoru). JI. Nedet 1941 !ttyı, Ill. 
Em.in 1 27 ),. 
1\

0

, CÜ Jiat.agorl: 
ı. l'\~det 1675 sayı (yl'ni Türki 

ve rekoru) il Berker 1504 sayı, 
111. Güne1' Jd l sa)'l. 

Karaağaçtan Galataya 
kadar tarihi bir gezinti 

-1 -

Karaağaç kasrından ı 
Sütlüce ıskelesınde 

(Ba.ştarafı 7 nclde) 

efendi bahçelerine ilhak edildikle
rl anlaşıI13·or. 

İbrahim Hanzadelerin yalılan: 
.hlrahim Hanzadeler, Sokullu 

Mehmet Pa§a ahfadıdrr. Büyük ya. 
lmm bir adı da zengin Sokullu cv
ka.fmdan kinayt\ "Mütevelliler ya,. 
hsı0 dır. Bu ya.lrlıı.r. miltevclli 
:jiftoTllan Ahmet beyin zamanında, 

yani a.ltmq;; • yetmiş yıl kadar ev. 
vel yanmıştır. Bundan ~ yıl ev • 

ı·cl kendisini zıya.ret C"ttığim Eyüb 
bal'imamı meşhur Sakıp efendi, 
Sokullunun kanlı gömleğinin bu 
yalıda mahfuz olduğunu anlatmL~
tı. Sokullu ahfadı her ramnzanm 
on yedJsinde yalıda toplanıl', ı:;n.nlı 

cedlerinin, bir mecnunun hıuıçeıilc 
yarnlanınıs kanlı gömleğini ziyaret 
ederlermiıı. Yalılarda mıılwolan 

kıymetli eşya arasmda bu ta.rihS 
gömlek de yanmıı:ı. 

Reşad Ekrem KOÇU 

inhisarlar umum 
mOdOrlOğ ünden: ,,.,,,,,,.. _..._.. . ~ 

1 - Evvelce akredlWI mUt.e&hhit f!rmaya &it olmak tl?.erc alınacağı 
ııa.n edilmlo olan "1.000.000" adet tuz çuvab için akreditifi ldaremız tara. 
tından açUnlmak üzere de tekllt verilebileceği ve bu tekll.t'in 24 Şubtit 190 

• puartesi gUnU saat tam ıı de inlkat edecek komisyona vcrilıncs:i ua.n 
olunur. (1312\ . ' 
Bronşıt1ere KATRANHAKKI EKREM 

··----·-----. 
i 
ı 
: . . . : 
i . 

HABER 
okuyucuları •-:in 
90 dentc ) ab.mCJ dlJ d,.rs. 5 

k'ri kitabı lmponu 28 : Ull ·Ti 

.... ....r." 

Baş,, Di9, Nezle,· Grip, R omatism.a 
Ne,•nlji, Kırı1.'1Jk ve Bütün Ağrdarıaızı Derhal Keeer 

lca1>«ııı11 gtla°"' 3 kate •hHbllll. :r A!;.LITLERINOEN SAltlNINIZ , 
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TEMPOveyaBENZERi 
Markall HalU KAMYONET aranıyor 

20l 1 No. lı post ı 1 utuı.u :ıdrı:- im· ya:ı:ılm~ı 

Tilrklye i#amoarıy.;t.' '\ 
ZiRAA T BANKASI 

Kurulu~ tarıJıı. 1888. - ::knn:ıyesı: 100.000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zıroi ve ııc.n lıCT nevı banka muameleleri. 
Para blrUcttrenJerc ıB.800 Ura ikramiye •er:lyor. 

Mra.r.t Bankamnda uumbaraJJ ve tht:ın.rrım tasarrııı tıesıt111 .. -ııda, en u 
~ Uram bulunanlnn:ı senede • dcta çekilecek kur'a Ue qağıd&Jd 

plAna ctırc ikramiye dıığtblacskbr. 

& adecJ 1,000 liralık t,000 Ura 100 aded 50 Ural.ık 6.090 Ura 
' • 500 • :,000 • 120 • tO • •.SOO • 
' • 2.50 .. 1,000 • 160 .. 20 • 1.200 • 

&O • 100 • t.000 • 
OlKK.A'l': Beııaplal'1Döald paralar tılr SiM lçSade IO llndaD ...a• 

1tiştıılyeıılcre tk.ra.uıiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlaalyle 'ftlrtlect-kttr. 
Kur'alaı scoedo • defa: ı Eyi~ l Blrincikd.nun, ı Mart vs ı Qo.zlraıı 

tar'.hlerlnde çekilecek Ur. -
. . . . ( Uo kuponu o 80 tanftıla.I 

cetıM'n okuyucularmu:t ~ 
tıerl t3() Ff kıını,lu.li ll"!lD· 
Ml&Clll. illlfÜİZOO, • lruan<'a 

41enleri &dtaplarmdarı lllrt. 
ili (80) kunıg t.e4&rtk ~ 
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~ mt ma ve T ıyatr o ıar 
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ijı/11 ,J ff JJ! ~~= ı~o .. d~ UnHıll ... 

ıvteşaleler 

:ı AZAN ; Hcııri 8ada lU. 

• • • 
lsdkW Cadd~ 11.c.mcıcU IWııuWda 

t.Undlb; ır;.so da, Ak..am tn.~· da: 

Kiralık Odalar 
Hew ırua ci~ tO(llık tenlf'lllen 

itln bilet \"t:rUb 

'Beyaz.r:. LAl ıı Aksar .. , ŞE>ııremJ 

rıı ve TopkRpıya ototrtls •c'.'"lıin olun 
mUftur 

--~o---

Raşit Rıza T iyatroau 
~I ŞulıRI l'R1..nrte .. i ul.:•fımtı Beolkta4, 
Otird Slnf!masrnda (AŞIK LAZIM) 

Komod.I (8) Perck' 

- --0-----'--

Beyo ğ l u H alk Sineması 

tl&tıı.d Mulı llı!i abahıWdlıı OpeN'ti. 
Ra akpm "'-~t 21 de (Koye Diinü ) 
Opera komik S po•rdc Rlıylik orkr. tra 

Gf1r. urdrtır. •rl'lt•foıı: 40.i 74 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R . Aydın 

BfJyottu Parmakkapı, lmıuı Hkak 

Ne. .. 'hl: -&1561 Mll&Jeme n her 
... ,.. allll"Uyatı hkara l(ln 

Plllrıt81L 

K 
'-' 
I=> 
o 
N 
L.. 
u 
• v 

A 
c 
E 
L.. 

• 
1 

• 
M 
e: 
v 
o 
u 
A 
-r-

,\ -,. 
<:il 

• 

eevo6 Lu İ~TllCLAL CAI)_ ~2 
TELEFON 4.4954 

--=... 

, ' 
IHAI'. 

'""vll 
~-

l adet 2000 Liralık - 2000.-

T. iş Bankası 
941küçük 

• 
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S!I 
80 

800 
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1000 • - 8000.- • 
100 • - 1500.-. 
600 • - 2000.- . 
200 • - 2000.-. 
100 • - 8500.-. 

GO • - tOOO.-. 
20 • - 6000.-. f asarruf Heaablan 

IKRAMtYE PLANI Ke§idCICt': 4 Şubat, 2 Mayıs, ı A 
toa. 3 lklnclteşnn tarihlerinde ya 

Teknik okulu satına ima Ko. Başkanlığından: 
Be§'lkla§ • Yıldızda bulunan okulumuz için şartnamesine göre v p 

lıkla sığınak yaptınlacaktır. Keşif bedeli (1778) Ura (36) kuruştur. llk 
ıninat (133) Ura (37) kuruştur. Pazarlıkla ihalesi 24.2.941 tarihine ru~ 
pazartesi gllnll enat 14 te GUmlişsuyunda toplanacak olan komlsyo:ıum 
yapılacaktır. Ekııilt.mc \'C' fenni §artnrunc ve plb ile diğer evrakı ve ma 
görmek üzere istckıncrln hergün Yıldızda okulumuza ve pazarlık gUn 
şartnamede yazılı bclgC'lerlle Y. MU!lcndis mektebine gelmeleri. (9113) 

Emlak ve Eytam Bankasından 

Eau Y <'rl Kıymeti 

2886 llercan Fuatpqa cad. de 7584.
lc~ln eakl erklllth&rbtyıe 

bln11&ınm enkazı 

Yukarda adresi v..- ta!ellltı yazılı enkaz nçık arttırma usuıne 
para ile .ııatışa ç.ıkarılacakqr. 

thaJe 28.2.941 cuma gUnU saat 10 dadır. Müzayede sırasında verileıı 
del mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozltolarmı yüzde 
nlııbetindc tezyit e~ll'mclcrl ve mUhUr kullan:uılarm mühUrlerinı 
tasdik ettirmeleri lAzımdır. 

1steklilerln p~y akc•csi, nUfuıı tezkeresi ve Uç kıta fob:ığrafla bırll.kte 
dırilen gün ve 88.8.tte şubemiz emlA.k servisine gelmeleri. (856) (935) 

' ' 

Devlet Oenizyolları işletme 
u m .. u m nJ ü d ü r 1 ü ğ ü i 1 a n 1 arı 

Mudanya Tarifeıi 

22 tubat eumartee1 cünllndc itibaren Mudanya hattma eski tarif' 
• yeni vapurlar1a hergQn t>OMa yapılacaktır, (1351) 


