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En Son T elgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Salı.ip ve Baımuluırriri: 
ETEM İZZET BENİCB 

A.lmanya için 
en •on care 

' 
Almanya llarbi keedi gali
biyet veya mağla~ ye
lunda bitirmek " 1oir aa 
önce neticeyi almak için bü
tün imkanlarını ııeferber 

ederek İngiliz adalarma ta
arruz mecburiyeti lJe bat" 
bap kal.mı§tır. 

~: ETEM lZZET BENiCE 

ı\Jınanya harbi en kıoa yoldan 
~ kendi zaferi ile bifüınek için 
~tiin imkıinlan tecrübe etmiştir. 
~ llu imkanlar birinci safltasında 
~ •lonya, Çekoslovakya, Fransa, 
. •landa, Norveç, Belçika ordula
~ Avrupa kıt'uı üzerinde mai· 
l hıyete uğralmak, Avrupaya hi
'tıı olmaktan Jıaşlıyarak ıeçen 
~ı Ye sonbalıar içinde İngiltereyi 
"1ııa llıailup. e~lemekti. Fakat, bu 
~ ılı. İkincı aafhada, Almanya; 
~ ~Yet .llusya, Japonya, Fransa, 
, l>aııya ve d.iier Balkan clevletle
~lll kendisine rfomederek yiae İn
~ilteraıin karpaına bir e!Uisalip 

1 •liııde çıkmak tasavvurunda bu
l~Qdıı, bu ela olmadı. Üçüncü saf
•da Avrupayı baştan başa yeni 

1'lil.ın boyunduruğuna vurmayı 
1
' biitün Avrupa devletleri ile an

'•ııııış olarak İn&iltereııin karşı· 
"ııa çıkmayı, 
._Biz kendl aranıuda mllı şart

~tııu:ı:ı teshil ettik, Avnıpaya 
lt'§ına ve sulha razı ol .. 

11 
lleıneyi tasarladı. Fakat, bu da 

Elbasan yolu 
Üzerinde çok 
şiddetli bir 

muharebe oldu 
Yunanhrar yola hi· 
kim tepeleri süngü 
hücumu ile zaptettı 

Bir cok Arnavut • j ~dı. iıalyan ordusunmo, hava, 
n'na. kunetlerinin Alman ordusu eşrafı rehine 
~ bir arada aa&lı ve sollu Akde-

İiıi tevreliyerek İngiliz donanma- olarak /tal vava 
~il) Alı:denizden, İngiliz ordusunu T T 

•lıııı şark n Şimali Afrikadan gönderiliyor :;".'ak tasavvuru da vakıalar ve 
~Yan ordusunun Arnavutluk ve Atina 19 (A.A.)- Röyter 
it ~ırda mağlup hale düşiil'ülıne- muhabirinin bildirdiğine göre 
li ile auya düştü. tiddetli bir topçu aletinden 

ti~·İındi dün de iJaret ettiğimiz sonra, Yunan kuvvetleri Elba
lli 1 Almanya hemen hemen bli- An yoluna hakim İtalyan 

11 tecrübelerini yapmış olarak mevzilerine süngü ile hücum 
1'~•lıaıt buluatlup Avrupa kıt'a- ebnitler Te tiddetli bir muha-
~da yapayalnız ve kendi mukad- rebeden sonra bu mevzileri 

atı ile başa baş kalmıştu. ele ~eçirmi9lerdir. 
tıı lteııdisine tıalyadan hayu yok- Yunan ı'lerleyı'şı' devam 

r, Soveyt Rusya bitaraftır, Ja-
lc.11711 lhtiyatkirdu ve suya sabu- ~diyor 
~ dokunmadan Uzak Şarktaki Kahire 19 (A.A.) _ Resmi biı' omcü-
:~ı.uı pefinde ko9maktadu, harp niln beyan ettiğine göre, Arrıavutul< 
~tndaki devletler vaziyetlerini cephesindeki vaziyet Yunanlılar lehıne 
~nhafaza karanndadırlar. lnklJaf etmektedir. 
.\O halde, Almanya için harbi Sözen, Yunan tebliğlerinin kısa ol-

~tupa kıl'ıısı dışına gönül rizası (Devamı tıe diğer telgrajlaı· 
'-...__ (Detı<ımı 5 inci sahijeıU) 5 inci sahifed.aj 

"--~~~ 

ON TELGRA 
Her gün 6 sahife 

'Aıılı:ara caddesinde rekabet, ta sarrul, maliyet müliıhazalarınıu 
'1· •ıııen dışında \'e dünya hidisele rinin ha:ı:ırlıyabileceği her türlü 
il lıııalin eınrettiii kağıt ihtiyatı v e stoku tedbirini bertaraf eden bır 
htt JMl§İnde yeai bir Uiıt ve fia t rekabeti başlamıştır. 
~ rıll rekabetin tiearet değil, fikı r ve neşir müessesesi olmak gereken 
~leler üzerinde ne pbi tahripler Jrusnle getirccegiui bilmemekle 
~ lıer Baş..,kiletin yeni kararı tecefü edinciye kadar biz de bu 
'lıetia içine sürüklenmek ve gazetemizi her giin G sahife ııeşrey-

lı: mecburiyetinde kalıyoruz. 

bu günden itibaren 
her gün 6 

A 1 

so~ TELGLAF 
sahife 

• D 
~Yarın Son Telgraf, 6 sahife hal~ neıredildiği müd
\ iktisap edeceği hakiki ve devamlı teknik şekli almıt 
"raJc yeni roman, hkra, röportaj, magazin ve fikir yazıları 

dolu olarak intitar edecektir, 
,. Ve .• yarın okuyucalarımuı gazetemizde Elem l:ut Beni-

111 en güzel edebi eıerlerinden: 

S E N DE S E V E C E K S 1 N 
~<Ilı romanını da balacaklardu. «Sen de HVecekain», c Ya
•ııı ecV.. kitap, Gözyaıltzrı, Yo.ma, {Je§ hasta var, Çıldıran ka. 
~ ' ..\tk lfÜnefİ» gibi Türk edebiyatuıa şaheaerlcr kauınduan 
llı<bıcının en orijinal edebi e$erlerUulen biridir. 

Vişi hükumeti 
Lavali mühim 
bir makama 

• • 
geçırıyor 

Alman hükumeti 
böyle istedi 

Londra 19 (AA,) - ltima
da şayan haberlere 11<1Zarım, 

Alnımı hükumetinin müd4ha -
lesi üzerine, La1>al Vişi hükU.. 
meti tanıjındtın mü.him bir 
makama tayi• edilecektir. 

Paris 19 ( A.A.) - D. N. B: 
Vi§ide kııbmmm aldı!lı lcartı'f 

mucibince, Fran.nz hüktlmeti
"in meıgul arazideki ıMimes -
sili General dö La LortıflS diın 
vazifesini büyük elçi dö Brioo'n 
devretmi§tir. 

M a.reşal Peten bu txızifeye 
B. de Brion'u tayin etmiftıT. 

Cumartesi öğle
den sonra tatilin 

kaldırılması 
mt:htemeldir 

Mücııeıelerde fazla 
çalışaa memurlara 
tazminat verilecek 
Milli korunma kanunwıım nıer

iyet mevkiinde bulunduğu zaman· 
larda milli çal~ma kudretini ke
si{ bir halde faaliyette bulundur
mak üzere cumartesi günleri öğle-

(Devamı 5 incı sclıifede) 

KISACA 

•·h psini mi b iz 
öğreteceğiz?. 

) elkcncl vapuru Zonguldakta 
subrııı cereyanı ile batmamak 
ıçuı kendı kendisıni batl.l'dı; yani, 
kumluğa oturttu ve gemınin bat· 
ma. 1111, t.ı.l falarının 

banıulQSiinın :a,y a.t 
onledi. 

boğulnıasını, 

uğ'rw.nıasıru 

lkı yılışık gazete ~unu dillcrıne 
dolanu~ olarak bo~· una: 

- Yelkencı vapuru kendi kcn· 
di•n?Ji batırınadı! . 

Di~orlar. Bizim mahut arkadaş
la bu meseleyi konuşuyorduk da: 

- Allahım herşcyi bunlara biz 
mi öğretmekte de\'3m edeceği;; .. 

Diyerek, ilave etti: 
- Bu b.r denizcilik usulüdür. 

Bir gemi sahilde kayalara çarpa -
rak lıntınaktnn kurtulmak için 
eicr ambar knpaklarııu açar, su 
alır ve kendi kendisini karaya 
oturtursa ona kendisini batudL. 
denir. Yelkenci şilebi de bunu 
yapmıştu. • • 

Bardiyadaki 
ltalyan garnizonu 

kilometrelerle 
geriye çekiliyor 
Harekitta lngiliz 
tankları çok muhim. 

rol oynuyor 1 

Bir halta icinde 
• 1 

Şehrimizde 
araba nakil 

Böyle doktorluk olmaz! 

''Otomobilim yok i ,, 
ücretlerine 0/o diye hastaya gitmiyen 

120 zamyapıldı 1 •• k.b (f) d kt h • 
. Hayvan l"'ft!I ve diğer maddelerin u ç 1 a r • o o r e 
pahalılaşması dolayısile şehrimizde na- 1 d 1 ı ' 
Jul işlerile uğraşan arabacılar, bel~• men ceza an 1 r 1 m a 1 • 
reislığıne muracaat ederek nakıl ucre-
U tarifelerine zarn istemiştir. 

Bel<!diye reisliği keyfiyeti tetkik et-- Gece 
miş ve ahvali h2zıra do1ayısile fiyaUa-
ra o/o yirmi zam yapılmc.ıs ını kabul et-. 
miş ve zam yapıld$.n.ı il..l.JJıLadarlara 

bildlrmıştir. 

hasta otomobili göndermeyip bir kadınca· 
ğızın ölümüne sebep olan memur 

100 ltalyan tay-' 
yaresi tahrip \ Amerikadan 

edildi mektupla para 

Son ıüulerdc doktorlardan ya -
pılan şikayetler artmıştır, Ezcüm· 
le geçen hafta bir sıhhat raporu 
vermek için Hask.öyde Hüseyin 
isminde bir seyyar satıcıdan 1 lira 
istiyen Beyoğlu belediyesi dok -
torlarından biri hakkında takibat 
yapılmaktadu. Dün de Sarıyer 

hük6met tabibinin bir hastanın 

Hasan isminde bir vatandaş da 
Ortaköyde üç doktor olduğu hal
de bu doktorlardan hiçbirıni ağır 
hastasına götlireınediğini Ye baJ 
doktorların: 

Kahire 19 (A.A.) - Cepheden 

gelen son haberlere göre, İngiliz getirten kadın/ 
ku~ Bardiya üzerine tazyik-

lerini arttırınalrta ve ilerlemeğe 
devam eimektedirler. 

Bardiyadeki İtalyan garnizon.ı
nun Toıbrukun prbinde 100 kilo
metre mesafede kitin bir mevki'l 
~ildiği bildirilmektedir. 

ltalya.11 somalisinde 
bir muvaffakıyet 

Kaçak dövizleri boz- muayene ıaıebini reddettiği vila-
yete şikayet edilmiştir. Vali der

dorduğu kuyumcuda hal hadise ile ehemmiyetle .w.a-
neler bulundu ? dar olmU§lur. 

Hasta vatandaşa saygı Pı;ter -
Silivri apartman\nda 7 numarada 
uk Ra · •-~ ·k d k' k d · medikteu başka mesleki vakarla m im çına .nux;rl a a ı ar eşı 

Menabemden ınelttup içerisinde 15 do- da kabili telif olmıyarak maayene 
larlık iki çek almış ve bunu Karaköy ve tedavi talebini reddeden dok -
caddesinde 9 numaradn kuyumcu Ha- tor hakkında tahkikat yapılmalı.
zerik Karakaşa 22,5 liraya boıdumıUI tadır. 

fakat sonra 15 lira daha istenllştir, Ha- ------

«- Otomobilim yok!.- şeklin • 
de garip bir cevapla kendisini sav
dığını, nihayet genç bir dokto • 
run ıözyaşlarına acıdığını bildir
miştir. Otomobilsiz yerlerinden 
kpudamamak garabetini gösteren 
bu doktorlar hakkında tahkikat 
yapılacaktır. 

Galatada Arapcanıünde mukim 
Sıdıka Erkök isminde bir kadın • 
cağız da evvelki gece hastalan~ 
ve Beyoğlu imdadı sıhhi merke -
zinden hasta nakil otomobili isten-

(Devamı 5 inci •ahifeıU) 
Nairobi 19 (A.A.) - İtalyan so

malisinde Elvııal< mevkii.ne yaptlan 
1 

rnuvaffakiyetli hareket hakkında 1 

bildirildiğine göre, İngilizler bura ·j 
da 15 hafif, 2 ağır top, 2 mit:ralyıiz 

zerik 15 lirayı vermeylnce polioe Pk.t.
l"t't etm~tir. 

Kuyumcunun dü!tlthunda 8 aded bin 
liralık ve 1 ad<!d de 50 liralık dolar, bü
,.ük bir tabanca bulwımua ve döviz ka
çakçısı kadı.nla kuywncu adlıyen -.e
rilmişlerdir. 

Dünku Voleybol maçları 
ve 150,000 fişenk iğtinam etmişler-
dir. 

100 ltalyan tayyaresi 
tahrip edildi 

Kahire 19 (A.A.) - Garp çölü ı
de İngiliz taarnmmwı ilk yedi gü · 

nü içinde 100 den fazla İtalyan ta ··
yaresi düşürülmüş veya lrullaııı

lamıyııcak hale getirilmiştir. İngi
lizlerin tayyare zayiatı azdır. 

• 

--->---
iki esrar ve afyoncu 

yakalandı 
Sııbıkalılanlan Kürd Aziz Şehzadeba.. 

tında 16 Mart fehldleri c:addeeınde l>ir 
kahvede Muammer isminde bır arka
daşile yaltaianınışlar ve Kürd Azizin 
herlnde 3 parça çubuk balınde esrar ı 

bulunmuttur. Muammerin de 6zeriDde , 
atyonlar bulunımıştur. 

Benzin deposunun yanında mum yakılınca .•• 

• 

Otobüs tutuştu, 
şoför yaralandı! 

Çam!- bı: lisesi ile Kanctım lnz lisesi vele,boleıtları dtinlrli 
brplapıaa lardan e'l'Vel 

(Yazısı 5 i.ıcl .ahifecle) 

Bir amele de karp ,•tten yaralandı 
Şişli Sıhhat Yurdundaki düman ne imiş? 

Balatta Agoba ait garajda otobtls 
tanur eden Necati isminde bu ııo· 
för karanlık bastığı bır sırada ta
mıratı iyi görmek ıçin mum yak
mış., fakat otobiisiın benzın deov
sundaki benzinler birdenbire par- j 
lıyarak otobüs yanınağa başlamış· 

· tu .. Bu ara Necatı de kol ve ba· 
caklarından yaralanmış, Cerrah -
paşa hastanesıne götürülmüştür. 

Hadise ıııahilline itfaiye de gelm , ş 

ateş söndürülmüştür 

KARPIT PATLAYINCA .. 
Galatada 86 numaralı demir faD

rikasında amele Recep karpit hçı- ı 
sını çekıçle açarken karpitler pat
Jarn~ ve Recep yüzünden, mulı

telif yerlerınden yaralanarak Be-

Vazifeye lakayt 
memurlar ceza 

•• •• goruyor 
Münakale Vekili biz
zat memurlara ceza 

verdi 
Münakalat Vekilımiz Cevdet K"" 

rim !ncedayı Şehnmıwe dünkü 
tetkiklerı esnasında Galata rıhtı -
mında Denizyolları acentelik bü
rolarını gezerken bazı memur lar•n 
vazifelerine dikkat etmediklerini 
görerek ceza vermiştir. 

(Devamı 5. inci sahifede) 

yoğlu hastanesine kaldınlınıştır. 
DÜMANLAR NE İMİŞ? 

Nişantaşında Şişli Sıhhat yurd.ı

nun bacasından fazla mıktarda d'i· 
manlar çıktığı görülerek yangın 
var zannile itfaiyeye haber veril
miş ve İtfaiye .gelmitişr. Fakat ya
pılan tahkıkatta yangın obnayıp 

diirnanların fazla yakılan kalörifer
den çiktığı anlaşılınıştır. 

ZAVALLININ GÖZÜ 
ÇIKARILDI 

Son dakikada aldığımız malG
mata göre karnından yaralanan 
za\•allı amelenin bu sabah hasta
nede bir gözünün çıkarılması lü
'tlur.11 haıııl olmuş ve &özü pka -
nlmıştu. 

T epedclcn ve 
Bardiya 

Arnavutlukta Yunan harekatı 
son kırk sekiz saattenberi mühim 
muvaffakiyetler kaydetmiştir. Bu 
munffakiyetler harekatın müs • 
takbel inkişafı bakımından kıy -
nıetlidir. Bir defa şimal cephesin
de stratejik ehemmiyette Skombi 
vadisinde hiıkimiyetl tesis 'etnıit -

(Devamı 5 inci ıohije<U) 

ÇERÇEVE 
Aksiyon serisinden : 

Dil buhranımız 
-6-

NETiCE 

is milyo'n Anadolu Tür
künün hep birden trahom 
hastalığına tutulmasından 
dllha ehemmiyetli ve yirmi 
tane Erzincan zelzelesin • 
den daha felaketli olan 
müzmin dil buhranımıza 
daha fazla tahammül vo 
tevekkül göstermenin za • 
manı geçmiftir. Yarım ya
malak varlıkların sapır sa
pır döküldüğü bu ruhi, akli, 
ferdi, içtimai, sınai, ikbsa· 
di, siyaıi, askeri muhasebe 
henı:amesinde, ordunun e
line verilecek silahla, mil • 
!etin ruhi tamamiyetine vu
rulacak kilit arasında hiç 
kıymet ve ehemmiyet farkı 
yoktur. Topyekun bütün 
kıymet ıubelerimizle Türkü 
ayaklandırma ve tahlandır· 
ma günündeyiz. 

Millet Millet insanlığı 
tam ve hakiki tekevvüne, 
yahut iflasa davet eden 
bu beteri metabolizma ih
tilali mevsiminde, davayı 
ruhi tamaıniyetimizin mer
kezi olan dil cephesinden 
aldık. Cephemizin mücer • 
ret ve nazari mahiyeti, gün
lük mütahhaa ve ameli it • 
)erden daha az kıymet ve 

,'NECiP FAZIL KISAKORE!, 

müstaceliyet ifade ebnez. 
Dil buhranımız üzerinde 

kurduğumuz ölçü te9lıialeri 
üç ana merkezde toplanı • 
yor: 

1-Sarf ve nahvimizi ör
ııüleıtireceğiz !. 

2- lsblah ve kelimeleri
mizi derliyeceğiz ! . 

3- Büyük ve resmi Türlıi 
. )ugatini kuracağız!. 

Sarf ve nahiv kanunlan· 
mızı, tahsiyet ve istiklal 
belirten usullerle, kendi ifa
de dehamız içinden süzme

liyiz. Oradan, turadan go
lecek usullerin burada iti 

yoktur. Unsur buralı, tez. 
gah buralı, uıul buralı ola
cak. 

Istılah ve kelimelerimizi, 
aadece milli Türk hançere. 
sine uymak ve uymıya mec. 
bur olmak zaviyesinden 
derlemeliylz. Avrupa ka. 
nunlarının kopyacılıiını 
anlayanlardan değiliz. 

Büyük ve reami Türk ili· 
gatini de, ıon iş olarak türk.. 
çe heykelini tunca dökmek 
için yapmıya mecburuz. 

İtte en kısa çizgilerle, dil 
baluinde kurtuluıwnuzUQ 
bi.ıce reçeteıi ! , 
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Yeni· satış 
yerleri 

-.. HALK ~ 

KAHVELER Toptancı tüccarlar ba- Bir kaza olaun diye mi 
bekliyorlar ?. VE TALEBE dema yalnız muayyea 

Den zamanı kahvehaneler- vilayetlerden mensucat 
de yakalanan 84 talebeye ceza alabilecekler 
verilmİ§. Bu 84 çocuk, kahve
lerde oturan talebeden bir kıe
mıdır. Demek piyanııo onlara 
çıkmıf .. 

Bizde, kahvede otmmak l
deti, çok eski bir hutalıkbr. 
Yeni neali ya kahveden tama. 
men aoğubnalı, yahut da, bu 
l"' Pıalerinde, kahvebaneJ.. 
ri aoğutmalı. 

Hanıiai mikuldv, dcıni
niz? 

SiNEMADA 

DAYAK 

Sinemaya &iden bir ııenç. 
ainem.a kapıauıda biletleri 
kontrol eden bir müatahdemi 
dövmÜf. Sinem.acılar, bu hadı.. 
aeye baksınlar da, ibret alauı
lar .. Sinem•)u, maakeli har
dudlar, kovboylar, Tarzanlu 
menuunda çoluia, çocuia bir 
müddet daha film ııöatermek
te devam ederlerse, bir ııün 
selecek,. ainema binalarınm 
camı çı-çeveai 
cek! 

DILENClLER 

CEMiYETi 

qaiıya U-

Pe,tede bir dilenciler cemi
yeti varmıı-. bilmiyorum, Ma
car dilencileri de, bizim latan
buldaki'- ııibi, servet aahibi 
sengin inu.nlar mı? Fakat, co
miyet kurduklarına bakılıraa, 
onlar da muavenet, hayır aever 
lilc fikri daha fazla demektir. 

Hadbuki, zenııin olaalu, 
böyle ıeylera J"an&fll'lar mı? 

KARAGÖZ 

Devletçe işletilen yerli fabrika
larunızın yünlü ve pamuklu m«>

sucat mamulatırun badema ırunta
ka taksimatı üzerine satılmesı ka
rarlaştırılmıştır. Bu karara göl9 
Edirnt, Kır~li, Tekidağ, K.o -
caeli, Biledk, Eskiflllıir, Kütahya, 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, 
Zon&uJdak, Kutamonu vilayetleri 
dahilindeki tüccarlar; yalruz Sü
mer bank yerli malliır pazarlaruun. 
şehrimizdeki toptan sah§ mağaza
sından ihtiyaçlarını temin edeoelr
lerdir. Diğer viliyetler tüccarlan 
da mıntakalanna göre bankanın 
Anhr~ İzmir, Nazilli, Mersia, 
Kayseri, Ereğli, Diyarbakır, Er -
z.urum, Trabzon ve Sarnı;undalri 
mağaza veya bürolarından ihtiyaç
larını temin edt-ceklerdır. Bunlar
dan Nazilli, Kayseri, Ereğli, Mer
sin, Diyarbakır ve Samsun mağa -
zaları yeni olup sür'atle açılacak
lardır. 

Yalnız §dırimizden yapılacak 
aatl§lar 

Trakya ve Anadoludaki tüccar
.brın pamuk: ve yün dokuma ve 
trikotaj ipliği ile sun 'i ipek ihti -
yacı doğrudan doğruya şehrimizde 

yerli mallar pazarları merkezin -
de11 temin olunacaktır. Buna ve 
pamuklu mensucat satL~ına yeru 
karara göre baslanılm~ır. Yünlü 
mensucat s.atış. da bugünlerde 
başlıyacalrlır. 

--o
Bakkalların fırıncılardan ti

kayetleri tetkik ediliyor 

BizDa eve giden Arnavut lıal
mımlı yol fuıerinde lli.rçok 1-
ıaak, çukv yerler var. 1fıkJana 

mukele11di&i günlerde, tramvay
daa indiktell soııra, eviıı .kapw..aı 
l>uluoaya kıu:lar bir hayli sıkıatıh 
cec:eler geçirmiştim. 

lpldarlll maskeleıunesi mee • 
lıuriyetinin hlknıasllldaıa iki göa 
evveldi_ Bir aqam, baktım ki, bi
zim mahut yol iberiııde kocanın. 
!tir çukur açılmış .. Herhalde, bir 
Jiiım çökm.~ yeraltıııda.k.i bil-
mem ne borusunun, yahut ne ka
•almıll üstünü kapataa kemer ve 
kapalı: kırılmıt-

Öyle bir çukur iri, buradaa g• 
çenler, Allah göstermesin görmi
yerek bir batsalar, insau.ın ya ba
eafl kırdır, yahut, kafası taşlara 
çarparak beyni patlar. Ben, sabah 

1 

ve akşam, buradan geçerken, bu 
yeni açılruı çukura hazin hazin 
bakarım. 

Bu yoldan, benim gibi, mahalle
nin bekçisi ,diğer aliikadar me -
murlar ve sairenin geçmesi tabü
dir. Merak ediyorum: Acaba, on
lar, yol üzerinde böyle çok teh
likeli bir çukurun açıldığını gör
müyorlar mı?. Görmüyorlarsa, 
dolaşmıyorlar, demektir. Görüp 
ele aldırış etmiyorlarsa, daha bü
yük ayıp ediyorlar. Gördiiler ve 
haber verilecek makama bildirdi
lerse, ve o makam harekete geç
memiş bulunuyorsa ... 

Artık birşey diyemiyeceii"im. 
Allah derim .. 

Kimbilir, belki de bir yolcunun 
düşüp baca~ının kırılmasını, ka -
fasının patlamasını bekliyorlar -
dır. O zaman bu çukuru kapatmak 
akıllarına C"lir, derhal tedbir alı
nır, tamimler yapılır. 

REŞAT FEYZi 

KONFERANSI 

Belediye nizmnnaıneler muci -
hince her fırıncı kendi mıntaka
sında satış şubeleri açmağa mec
burdur. Ekseri mıntakalarda bunR 
ria~ edilmediği ve fırıncılauın 

bakkalllan yüzde on avadanlık d« 
vermedikleri hakkında bel<!diyeye 
şikiyetler yıı.pılmıştır. Bunun üze
rine beledi~ reisliği tetk~ka'a geç
miştir. Her fırıncının kaç sat~ ye
ri açacağı sür'atle tesbıt edilıp e· 
mir verilecektir. 

~ ........ ~ 

K.araııöz baldmıda bir kon
ferana verileceiini, pzetelcır 
yazıyOC". K.araııö:zün oywıunu 
bilmiyen bqiiukü çocuklara, 
Karaııöz hakkında konfenna 
Yermekten ne faide çıkar?. 

Bob - Stil hakkında, sinema 
ahkkuıda konferana vermeli 
iri. bakın. aaloa naaıl hınca
hınç doludm .. 

AHMET RAUF 
Meyva azlığı ve nıüataluil 

satıtlu.r 

1 KÜÇÜK HABERLER 1 
* Satye binas,nın yol.ruz satış 

muhakemesi bırincı ağır cezada 
tekrar ve nakzan gönilecektir. 

Noı S6 Yazan: B.ADMf YAC.IZ Yeni bir 
kolaylık Deniz Fedaileri 

İhtikar •ak'alarında 
"cürmü meşhut,, yap· 
ma zarwcti kalkıyor 
zabıtla iktifa edilecek 

OSMANLI • ITAL YA HARBJNDE TRABLUS
GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

ihtikar kontrollerinin daha aed Şu dakikadan itibaren serbestsiniz 
ft genif mikyasta icra oloan 
için alınan te®irler meyanında p.ı. 

mühim karar ve kol.aylı.klar da 
mevcut bulumnaktadır: 

Halen ihtilı:in w.bi.t etmek D-

cak bir cciirmü meşhut. tertibi 
ile mümkün olabilmektedir. Yeni 

Meawı.a süftrİIIİ ~ 
koRSOlosa uzakta buJWUUl RU9 
aakliye alllllisiai ifar•t etti, aa • 
&attı: 

- i~u Tra1ıl.• .. .B;.p. 
ııiye T.u yelile " -W oak -
liyelerile Osmu.lılana 1ıarp mal
amesi, ıiliih, ceplaaae " iıısaa 

karara göre fiat mürakabe memur- bç.ırdıklanna iaaemıflv; bWl
lan herhangi. bir ticarethaneyi ır.m- . iiGüııü a.tm.k içia eaaebi tramıı-
trollerinde ihtikar görürlerse he- lan.nı mi.sadere T• teTlıif ile k ... 
men zabıt tutacaklar ve bu zabıt- .laıtmalı: isti~~· Ş~~ ltekll -

' . ,... .... cellUMlll cortiy-nua.. 
lar adli '.akibatm başlamasına kiti Bu, ilk defa şıı ted.ltiria tetbik .. 
gelecektır. 4ildiği sefinedir. Bo hasusta ih -

İhbarlar üzerine de cürmü ID"f· malkar daV11lll8ll Çarlık Kuıyanıa 
huda lüzum görülmeden yine me- ayı.arca &iirecek kırtasiye muame-
murlar şikayet olunan mağaza~ litıle fil npuru buradan kurtan-

. . mam,sı. "" hut da bize yapıldıjı 
gıdip kontrol edecekler ve key - "b' b" t ı f d "' ı· ·ı· ·ı . . . .. . . . cı ı ır e gra eJ::'~ ırı ışı e ge -
fiyetı bır zabıtla muddeıumumıli- minin serbest' bırakılmaması bat-
~ havale edeceklerdir. Müddeiu- kalarına ibret emeği göaterilmek 
mwnilik de hemen bu zabıt vara- lıııtenilivor. 
kasile; ihtikar yaptığı bildirileni Sonra, Fransız bayrağını taşıy .. 
mahkemeye sevkedecektir. gemimiıe de ayni tevkif tarzını 

tatbik eden İtalyanlar bunda tesi-
Bu yeni karar. Büyük Millet me.:>- riııi göreceklerine kani bulunu -

l..is:ine verilen milli koruıuna kanu- yorlar. Halbuki siz, Fransa hükl\
nunun tadilatı meyanında bulun- metiııin konsolosu, bül<iimetimizin 
maktadır ve bugünlerde Meclisten bu hadisede bö:vle bir cevap vere-
çıkacaktır. ceğini umar mısınız?. 

Oıküdarda bir halk hamamı 
açılacak 

Belediye reisliği Üsküdarda dR 
bir halk hamamı açılmasını ka -
rarlaştırmıştır. Kasımpaşa ve Ba
lat hamamlarının gördüğ'' rağbet 
nazarı dıkkate alınarak Üsküdar 
halk hamamı biran evvel açıla -
caktır. 

Hukuk Fakültesi kütüphanesi 
faaılaaız açık kalacak 

Hukuk fakültesi kütüphanesi 
için yen.den s.ayısı mühim bir ye
kiın tutan kitaplar alııunıştır. 

Fakülte idaresi talebenin kütüp
haneden azami surette istifade e· 
debilmesi için sabahları 8,30 dan 
saa.t 18 e kadar kütüphanenin fa
.ı>ılasız açık kalmasını kararlaştır

mıştır. 

Bu kararın dünden itibaren d"! 
tatbikine 'haşlanm~tır. 

POLİS 
\f 

!\' AP.KFl'IEtEll 

Konsolos hiç sesini eıkarmadı, 
süvari devam etti: 

- Hen şahsan hiç ihtimal ver· 
meaı.. Buradaki diğer insanlar da 
benim gibi düşünuyorlar. Zararı 
yok, biz burada birkaç gün daha 
bekliyeliın.. Fakat siz bir tahri -
ratla tekrar Fraosaya müracaat 
ediniz .. Ona verilecek cevabın ae 
ol<iugunu göıürüz. 

Ve .. Fransız süvarisile 29 Türk 
mücalıidinin ısrarları konsolosu bu 
selı:ilde hareket.? mecbur bıraktı.. 
Hemen yazılan tahrirat Roma se
fa.eti vasıtasile Fransayn ı:öude
rildi. 

Jl.lenubanın Kağliyeri limaııın -
da on dört gün bekleyişinden son
ra bir sabah gemiye ga:ıete geti -
ren konsoloshanenin hademeai 
müjdeyi vardı: 

- l\liijde kapiten •. Fransa hü· 
kılmeti J\lenubanın tevkifini rıid -
detle protesto etmiş, gazeteler ya
zıyor, Bugün, yarın serbest bıra
kılmanız için hiçbir tava...,uta 
nıevdan kalmadan sizi tevkif e
denler izin verecekler .. 

-..-\ 
' 

...,;
' 1 

'l'rııblusqarµ beleditıe rM iken, 
1taltıanın istil<i kııvvetlcri il~ ııtıU
ııırak. şehri teslim eden Kcıra.manlı 

Ha.sııM -
(Fi1.ana sürgüne gönderilm hmiıil 
doktor n:ehmet Şütrii Bqlıı .ltol· 
leksiyonund.an) 

- Hemen~ 
Süvari: 
- Vira demir!. 
Kuınandasını verdiktnı 

konsolosa döudü: 
- Nasıl, tahminimde 7andmı .. 

mışım deüil ıni?. 
- Evet. Fakat telgrafııı tahrif 

edilmesini bir türlü kabule yaaa
f&lll•:vorum .. 

- Bunu zaman size iabat e49 • 
cek.. 

- İşi zamana bırakmcyacaiuL 
Bize ait bir ıifre,ri öireamek ve 
tahrif etmek suçunu.a faillerini a
raştırmak, bulmak ,ceuılaJMbr • 
nıak lıususunda her türlü teıelt -

büslerde bulunacaii"ım. 
Mrnuba ağır, ağır demirini aJ.. 

dı. L'ınandan süzülerek çıldL Güa
lerdir eıra{ında nezaret vazifesila 
dolaşan İtalyan gambotu me1daa
da ~oktu. 

IDlfAll 
Bu yıl sebze ve meyva hilıne 

gelen meyvaların geçen yıldan çok 
az olduğu ve !.atların da ni 'J ten J 

yüksek olduğu görü lm~ tür. Bun
ların ekseriyet:ni ayva , elma, por
tal<al teşkil etmektedır. Yapılan 

tetkikler r:eticesinde mahsulün e
sa.;en istihsal mıntakalarında az ol

duğu anlaşılm ,tır. Bu yüz rlen 
müstahsiller kabzımal!ere borç -
!arını kuru ;ıneyva ile ödenıel:te
dirU.r. 

* Enver isminde biri, belediy~ 
reis muavmnmiz Lutfi Aksoyun 
imzasını taklit ederek parasızlık 
yüı ı.: nci~rı memleketlerine döne -
ın~·cn ta'1"alı !ara belediye hesabı
na t..l<>t k&tirmi.ş ve yakalanmış
t;r. Suçlunun e.>lti reı.s muavini 
Ekrem Se,·encanın da bu ~ekilde 
imzasu11 taklit etm~ o1dugu an -
laplmıştır. * D u.n şchrin·ızde trnmnylar
dan at.cyan 53 kışı yakalanmış -
tır. 

Tranıvay altında 
kalen kadın! 

Bu haber Mcnubada sevinç ha
vası nıcydana getirdi. Gazete, sü
var :den başlıyarak geminin kö • 
mürcii •ır:ıf:ına kadar dolaştı. Ay
ni gün öğle vakti lltenubaya ge
len konsolos asıl müldeyi tebşir 
etli: 

- Su dakikadan itibaren ser
bestsiniz!. 

- 'l'e~ckkür ederim konsolo -
su,n .. Hemen hareket edebil1r mi
yim? 

Ar.L.sında köpükten bir ıerit 
bırakarak ilerliyen Fransız c• -
misi, 'lrahlusa gidecek sllilh ve 
ceph.ıne ile Türk savaıçılarıııı .ı.. 
hamil olarak liruandruı aynlırlı:ea. 

Mesai aaatı 

Miınakalit Vekili Cevdet Ke -
rim lııcedayı, ev~l.k.i gün liınan 
işle~mesi meınurlarınıl 9"k güzel 
bır hıtabe irat etti. Çal'f'D•mm fa
nletlerinden bahsederken; ıne:.ai 

eaatınin bllımesini, elde saat bek
lemenlıı doğru olmadığını söyle
dı. Ha.lcik.atte, mesai saati değil, ;.. 
fiıı mevzuu bahBoldu.ğunu tebarüz 
e1itirdi. 

Gözü ve kafaaı işten ziyade, sa
atte olan insan verimli değildir. 
Saatin değil, işin bitmesini göz -
\emek hflm o memurun kendisi, 
hem de meınleltl!t için hayırlıdır. 

BÜRHAN CEVAT 

--o-

Açık İt ve memuriyetler 
Muğla vilayetinin muhasebci hu

susiye müdürlügünde 10 lira asli 
maaşlı hır .katiplik m.ınhaldır. Ta
liplerin orta mektep mezunu olma
ları lhnndır. Ayın yırmi beşine: 

çarşamba günü ımtihan yapıla -
calctır. O günden bir gün evveline 
kadar müracaat olunabilir. 

Son Tclgraf'm Edebi Tcfrikaaı: 34 

öçük an 1. 
·SELAMI iZLE 1 SEDES 

- ~ de bunu bı!iywum dok- ı bi bir doktor bula:bilirdi. 
lor .. Fak.at M.z.... Yola ç.ktı, bir otomobile atla -
• - E.vel, b<en•m h_atırı.ını kırmaz. dı. doil;ru doktor Kafinin evine gitti. 

Size hır kart vereyım Cahit de, bir çok İstanbullu gibı, 
Do~ Şükrü oıurdu, reçete ki- . . . 

,._t, ndan b. · birkaç satır y lstanbulu bilmiyordu. İst:ınbullu-
5 •• a., ırme a> k d.i uklar 
cı., Cahide ULaUt: ların çoğu, en oturd ı m<r 

- Bu kiğıt doktor Kafinin k.a- hitle, gezmeğe gittikleri yerler -
poı;ına anahtar olur! dedi. den ba,,<ıka yeri bihnezler, bir Fa-

- Teşe~bir -~-er~. . tihli Ş~lide, bir Maçkalı Aksaray-
- Ne goruştugunuzu, sıze nele!" 

tavsiye ettiğın. bana haber v.ıc -
aıeni:zi rica. ederim. 

-TM.it 
Cahıt bu pcip doktonı gönnU, 

onunla bir an evvel göriişmek i
~ can atıyorda Onun hutalıtı 
&a garip bir bwtalıktı w bu hu
~ dev-.ııı da ancak. Kiti ~ 

da, Amerikalı lıi.r ı;eyyahtan fadı
sızd.ır. 

' 
Cahit de Karagümıiiğe gekliği 

zaman pw;ulaYJ §8Şırdı. Doktor 
Kafi demek burada, bu mahallecı. 
oturuyordu öyle mi?. 

Alt kat> kArgir, üstü ahşap bir 
lrowık y&>a..aımıw kçlli>Dl ça1d.ı.. 

* Yeni ia ie te5kıliıtının Tıcaret 
Vekaletine bağlanması kararlaş -
tırı l,.... şt r . Ti~aret ve iaşe v~' :ii -
!eti bir uauz haLlt ekmeğı tipi de 
hazır! y acaktır. * Portsai\len 60 bin boş çuval 
gclmi.ı,tır. * Tic.:ırct odası meclisi dün 
dört yıllık intihap devresinin ::.on 
içtima.nı yapmıştır. Yeni meclis 
azaları intihabı devam etmekle -
dır. * İr.,;iltereye ilk parti olarak: 
l,'5 nulyon liralık tütün ihraç o -
lurunuştur. * Tanınmış İngiliz muharrirle
rinden Lord Dunfsany dün ~am 

Yureğt çarpıyordu. :::>es alama
yınca tekrar çald1. Öksüniklü bir 
kadın sesi duyuldu: 

- KLm o?, 
- Doktor Kafiyi istiyorum. 
- Burada değil • 
- Kendisine bir mektup getir -

dlın. 

Kapı, paslı rezeleri gıcırdanarak 
aralandı. Altm,.Jık oir ihtiyar ka
dının porşuk: eli uzandı: 

- Ver . 
- Bızzat kendisine vereceğim. 

- Doktor evde yok. 
Cahit kapıdan dönmemeğe az

metı~i.şti, ıı;rar etti: 

- Çok mühim bir iş hakkında

dır. Doktor Şükrü tarafından ge
liyorum. 

İhtiyar kadın doktor Şühü adı

nı duyunca: 

- Ra, bıın.u önce 8Öy leseydın 

ya! dedi. 

Kapıyı açtı: 

- Bu,yı.u·unuz, §il odada oturu.-

ım&.rada turan Na.aire ismiı1de or
ta ya ı l bir kadın dün Sirk.,cide 
Salknnsö;üt caddesinde karşıdan 
karş ·ya geçerken, Şişli - Beyazıt 

hattında i.şliyen vatman Eminin 
idarcsındeki 191 nwnaralı tram
vayın çarpmasına maruz kulnı•ş
tır. Nadire başından ağır surette 
yaralan m:ş ve ıfade veremiyecek 
bir 1-n ide Haseki hastanesine kal
dırılrr:·~tır. 

Beyoğlu llalk.evin<le -dram. mev
zulu bir konferan.> vermiştir. Bu 
konferansla Vali ve Parti reisi ile 
Ünıvcrsıte Rektörü hazır bıılım -
muştur. 

nuz, ben dıo«t.orun han;mma ha
ber vereyim. 

-2-

sö. ÜK GÖZLER 

Cahit Yaman birıncı katta bir 
oda) s girdi. 

Oda eski zaman usulü geniş sc
dırlerie döşeıınıi.şti. İskmnlelerle 
koltuklar dmar diplerine .s.ıra -
lanmıştı. Ortada büyük, abide gi
bi bir bakır mangal konm~. bir 

köşedeki dört gözlü konsolla ay

nası önüne fanoslu bir saat, iki 

vazo, iki şamdan, ağızları fi6Wlu 
bezlerle örtü1milij rört su bardağı. 
dizılmi.şti. Yeı·e büyük bir keçe ya
yılın ştı. 

Ca.'lit odaya şöyle bir göz atı11ca 

ya kadar kapı açıldı, içeriye sarı

şın, genç, çok güzel bir kaı:lm girdi 

Korlın:n mavi gözleri karşısın
daki bir noktaya takılıp kalınış gi
bi dik, sert, garip bakışlı, solgun 
benizllydi.. 

(DenlDI Tar} 

AVRUPA HARBİNiN 

YEN! MESELELERi 

Aldanan taraf •• 
Yazaıı: ALİ KEMAL SUNMAJll 

Duha bu harp başlamadan evvel 
Alman aslı.eri muharrirleriııdeo 

biri İngiltere ile İtalya arasında 
muharebe olursa, muhtemel vui
yeti şöyle düşünmüştü: 

İngilizler Akdeniı.e iloruınma 

cönderme&e ihtiyaç cörmiyecek -
!erdir. Deuiz ve hava kuvvetlerini 
Akdeniz sahasının haricinde top
Jıyacak.lardu. Bu suretle Akdenia 
haricindeki üslerini kuvvetlendi -
recek.lcr ve 914 de Almanyanın a
leyhinde yaptı.klan ı:ibi İtalya a
leyhinde bir abluka kuracaklar -
dır. Böylelikle deııiz yollarmdan 
İtalyanın münakalatı kesıl~cektir. 

İngiliz donanmasıııın mühim kuv
vetleri ile İtalyaya karşı taarrua 
etmeğe lüzum kalmadan İııgil • 

tere muvaffak olacaktır. 
İtalyanın ne zayıf nolı;!aları ol

duğu daha harbe cirme•indeo ev
vel görüldüğü içi.o böyle bir müt
tefikın Almanyaya faydalı olmak
tan ziyade ağır bir yük teşkil ede
ceğini tahmin etnıek zo:r c!cii"ildL 
Zaten yukarıda mütale- yaz.ılaa 

Alman askeri muharriri de daha 
1118 de·bunu s.öylerkeo üstü kapah 
bir surette anlatmak U.tiyordu Jd 
Alm•n - İtal1uı. ittifakı bit ıtil• 
harp çıkınca İngiltere aleyhine 

mihver dnletlttiıain umdn&u -
~)'İ vermekten uuk kalacaktw. 

incilis askeri muharrirleriııi9. 
fikrince İtalya ı..n. cirdiP za
man Afrikadıa genk Liltpda, _. 

(Devamı var> 

rck Uabcşbtanda taarnıza u&:n
yacaiını düşüumemiş değildi. O. 
nun için oralarda kuvvet biriktir· 
miş, erzak ve mühimmat yı&mıt
tır. Su ihtiyacına gelince; ruıcak 
bir zaman için suyu da teıniıı et
miştir. Fakat harp halindeki bir 
ortlıuıun l'ııtiyaçları artaca&ı tabi
Wir. Denizden İncili:a: donanmam. 
yolu keseceği için İtalya tarafı nak
liya tı havadan yapmayı düiÜD • · 
müştiir. Halbuki havadan nakli
yatın kolay olmıyacağı daha ilk 
:uımaııda anlaşılmıştır. Bazira• -
danberi geçe.n altı aybk had.iaat 

ltugün öyle bir ıallıaya ı:irdi ld 
İtalyanlar lçia bir taraftan Arıuı
vulu.kta, dijıer taraftan Afrikada 
üstüs te uğradıkları muvııffak.iyetaiıı 
fil:ler kat'i mağlubiyete cloina yol 
almıt gitmektedir. Harlıiıı. soaııa
da kuvvetli bir mevki.ı.e kalnuık 
üzere hesap yürütmüş olan İtal
ya ağacı sallamak zalınıetine bile 
katlanmadan olmuı m.eyvaıua dil· 
l"Ceğini ümit etmi§ti. 

Fakat her vak.it bo kalı.il 011litler 

yerine gelmlyeceı'ti için İtalya da 
bugün artık dünyaca malUnı olan 
vaziyete girmİ§ oldu. 

Müttefik İtalya artık ağır bir 

yilk olduktan sonra AlmanyaDJa 
ne yapacağı bahsiııe gelinçe; tür
lii tahmiıı.ler yürüteııler 1ok de
lildir. 

İngiliz a•kcri nmharrirlerinı. 
muhtemel tehlikeleri ıöstererelı: 

yazdıklarına bakarak İtalyan p

seteleri İngiltcreda bedbİ1ll.İk bti
lr.üın sürdii&fuıe keadi okuywııla
na iıuındın:mıp uğraşnıqlardı. 
Fakat hldiut baııci. taraf:na aI.ıa. 
CJiım göeta-di. 

[•·lti:Z•J!i-O@ 
Türk - İngiliz ticaret 

aala§ması 
YUAA: Ahmet Şükrü ESME: 

""'-'-' ·ı •--il a,lllda .&.lllLLye ı e Luti tere ar · . 
0 

• "ttif-'- . d"Jd")<teD bit" sıyası ı ,... l.llWl e ı ı k• 
kaç ay sonra, Lead.rada bit de 

1 
• 

tı•aıli ve ınali anlaşma irıız•1•0., 
mıştı. Siyasi ittifak 'fürki)cPI 

emniyetiııi koruduğu gib~ iktı:: 
dl anl•pn• ve bu aıı.laşm•n111 ç 

B ı· J>/ıt' 
çeveoıi iç.inde Londrada 8 ilii 
maıı lfenemeacioğlu ile iııg 6 
hillWmeti arıısuıda yapılaıı iP~• 
n ticari itilaflar, memleketi1111~. 
iktısa.11 mealaatleriıı.i prUJ11 

.. i4i. ... 
Türkiye ile İncillere .;yasi do! ,ı 

• L • ti<•' bık sahasuıda olduğu gı•ı. et 
h ~- d b" ·ı.· . ..rabaP u aalll.. a ırı ırıne .' 191, 

olan iki memleket değildır. _, 
fc•'"' harbiııden evvel, en sıla 1 ııl 

münasebetinde bulundoğu~iıt" 
memleket İngiltere idi. ffarP •:et· 
de iııkıtaa uğrıyan bu müo85~ ~ 
ler, sulhu takip eden anorııı•. dl 

t ·oe ı• neler zarfında eski vaziye 1 b• 
edilemezdi .Normal olnııY•~ 1,.. 

seneler geçtikten sonra ~a .~''!lir 
kım yeni cereyanlar belırd 1 •• ;~· 
defa Cumhuriyet TürkiyesinıP f' 

tısadi ve mali bünyesi harpte~ ~f.. 
• )<1)" 

velkine nazaran çok farklı ııı .1 • 
lar göstermekte idi. Sonra iu.~~
tere, Ottava konferansında b~ıl 
imparatorluğu şamil Jıir iki b• 
kifayet siyaseti tak.ip ederek, -

imparaorlu&wı dışında kal•11 b~l• 
1 ketıerı madde ve ziraat mcın e .. ,, 

olan ticaretini ihmal etti. tjçii.Il_ıi .. , ... 
bir imil olmak üzere de tıC ,,.k 
ıı.iyMi gayelerine vasıta ol• 

8
,-

. . . b" j\lıJl 
kullanmak ıstıyen yem ır .. sdel' 
ya belirerek, ticaret ve ıııub 
usullerini altüst etti. lY 

Bu siyasi ve iktı.sacli cereY;: 1;. 
nn tazyiki altında İııgillere P,.. 
caretimiz 1923 senesinden sD il" 

clı vt t.ıdriceo azalmıya başla .• µer 
sene içinde ihractınuz harıcı ·~c"' 
retimizio yillcle on yedisi 

1 
il' 

1938 aenesiııde yüzde dördilPed,_ 
halitunız ise yü:ıde on .. ~~ 
yüzde bire indi. Deıoelı: ki 1 ; 
tere ile sıkı aiyad mÜJlascbe~ 
riştiğinılı sıralarda bu meJ111 .,,

ten it.ı.al etti&inı-iz eşya """"~ .,, 
rici ticaretimizia yüzde biri~ 11" 
ihracatııııııı da yiizM jiirclilJIİ' 
kil etmekte iıll . __,,.;, 

İşte iktısadi miin lıel~ 
siyasi müDMebeilerimDI'.';.. ııl 
inkişafını tem.ia etmek ı ~ _ ..t .,, 
İngiltere ile g~ aeff ~~ 
maliye anlap""• ~ 
Bu ticaret aal•pn-, ~ 
ruıormal vaziyetm. m~ t1' 
betinde yürümek.tedh • .,_._,. ııll 
ret münasebetlerine daha ~ J1' 
inkişaf safhaa bamrlaın,.ı. ~ 
tarafııı da samimt arsusuo• 

1~ 
etmektedir. İşte bu an...ı.- ~ 
hem olan Türkiye ve İncil~ 1 .,, 
kaç ıüıı evvel, yeııi bir tic~ ~ 
tediye muahedeai imzalaoUşl.~eıll 
Bu muaheden.iıı en ehemJll'· 'I' 
hükmü, evvelce yalnız t..gilter~ıt' 
amil olan iktıııadi aalaşıtı"oıııttf ' 
tün İnriliz imparatorluğtı118 

;' 

milidir .Mahlındur ki lıı~ilt•~ı·ır' 
paratorluğu bellibaşlı bir d bııl 
dır. En lüzumlu ham madde•,,.,ı . ıv
çeşit madenler ve her ne~.' ,,,_ 
ve endüstri mahsulü, dııPY ~ 
dört tarafına yayılmış ol•" ll~ 
geniı imparatorloğun istilıs' r' ' 
arasllldadır. Ve yine bu .'."'p~'" 
torluk dünyanın en büyuk ·ıeµ} 

(Devamı 5 inci s~ 

1-;=B=ır=ı =ızı=a oa=rrdı. 
ıplmlzl D_!0 

·--~ 

Şirkctihayriye t 
tarifesinden cikaYe 

v <fil' 
Büyükderede <Ytura.rı ol>~ii 

cularımızdan B. ŞükrU ıl ,0,t 
•- Şirketihayriye Vsl<:oil' 

tarifesini nihayet tad11 f" 
son vapuru sa.at 22 ye aldl·# 
kat Boğazın yukarı taraf• t • 

tarife değiştirilmedi. BU :,ııı 
yanda pazar günleri lsial150ıırı 
geçenler saat 19,30 d~ 011w 
dönecek vapur ve otobiJll~. l<ııf' 
mamaktadtrlar. İdare Y'_;' ı.ı ·,,..e 
iskeleler için de tarifesi 
di!At y&prnalıdır .• 
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f lstanbulun Hayatı içinden 1 
ene evvel Boğazda 

1 

s U A L LE R. ı · Zevk dlemlerinin hazin 
CEVABLAR 

-D-ü-ny-an-ın-en- · Tecrübesiz, masum bazı 
neticeLerı 

1 -
va ur yolculuğu 1 s:ir~y~ı~~:~t~~~ lar nasıl dü,~ru_· _u_.;·y:;__o ___ . __ 

gemileri hangileridir?... Maaum bir aeç kız, tecrübeaiz saf kadınlar kendinizi yalan<:ı 
C - Fransız bahriyesınin torpido • 

k kaptana haber getiriyor: '' Aman paşa haz
eri heniJ.z teşrif etmediler •akın hareket etme-J 
!,, ve bütün yolcu bekliyor: Paşa gelecek / 

vedetıeri idi. Bunların sür'atıeri aşkın, ihtiraaın zevkine. aüsün, ca:ıbandın cazibesine kaptırma. 
saatte vasati 55 mildır. Yani (saatte Jlnı:ı.. Gorgüsüz delikanlılar gizli zevk alemlerinden, randevu ! 
102 ki!O'l1letredcn fazla). 

s _Katolik papazlar·nın evlen-[ evlerinden kaçını:ı. Aşağıdaki maceralar, aldatılmış, kandırılr.ış 
mckri ne zaman menolundu?.. yavruların hazia akıbetleri size birer ibret olmahbır. 1 

: l10RHAN CEVAT , 

gün, ''apurda gelirken, 
iYriycnin kırk yıllık müş 
Yolcusu olan eski bir Bo

ile yan.vana düştüm. Bu 
, le böyle yirmi senedir ta
l!ep ayn. kıranta adamdır. 
~ez. Ne ihtıyarlar, ne 
·Bana: 
· havası iyidir. Ak§am, 
Vapur yolculuğu yok mu? 

canına can katar, der. He
., Bünün bütün yorgun-
f\ı. rü.zgarlar alır, götü • 

~' 
ı>ııe dolaşa, vapurların va-
~ine, seyrü.sefer işlerine 
etti: 
1
• dedi, eski günleri hatır -
~ar. mütemadiyen, her 
Şikayet edersiniz. En ufak 
ığa katlanamazsınız. Ne 
Untazam, sakin, konforlu 

ata alıştınız. 
kendisine vapurların, ba -
iY).-en iskelelere geç geldi
Yiizden gecikmeler oldu -
!emek istemiştim. O, e ki 
bundan tamam 40 yıl ev

nelerinde hatıralarını an
cevap verdi. Onu, köye 

e kadar, tatlı tatlı dinle -

• 

~ırketılıayrıye ıxıpıman köpruae 

Sonra vapur dıohnaymca da kalk- Yaz ve kış Haliçte de, kayıklar, 
mazdı. Bilhassa, akşam, köprüden 90k iş yapard.L Halk, daha çok ka· 
Boğaza dönuş·· te, beklerdik ki, bütün ık! 1 1 Y ar a gider, gelirdi. Akşam ü-
İstanbula inen Boğaziçililer gelsin. zerleri, here cuma akşamlan, E
Vapur dolar, ondan sonra hareket yüpten vapura binip köprüye gel
ederdik. mek bir mesele idi: Bin ayak, bir 

Daha eskiden, ve Şlrketihayriye ayak üstünde kalır, vapur tıklım 
teessüs ettikten yıllarca sonra da, tıklım dolardı. Akşam dönü~ünde, 

vapurlara zamanın kibarları. zen- vapurda sofra başına oturup yemek 
ginleri binerdi. Çünkü, halka, va· yiyen aileler çok görü lürdü. 
pur pahalı gelirdi. Diğer halk ta - O devirlerde vapurlar, bir liman-

1 
bakası, Boğazdaki köylerine pazar da seyahat, nakil vasıtası olmaktan 
kayığı ile giderdi. Pazar kayığı u- ziyade, uzun yolculuklara çıkan 

cuzdur. tabii.. Meşrutiyetten çok tarihi kadim kadirgalarına. yahut 

tiyetten evvel, yani şu sonralara kadar, pazar kayığı ile bayram, seyran, mesire yerl<'rine 
..., el. . kadar Bo yolcu taşımak usulü haliı vardı. benzerdi. Bugün, yaşı 40 dan fazla 

1 
-, e g ıncıye , - B . 

Urınak bir alemdi. Şirketi- ugıin, Şirketihayriyenin asıl olan her İstanbullu şehrin bu eski 
bir asra yakın zamandır, I yüzünü güldüren iskele Üsküdar- hayatını pekala ha:ırlar, Hele, alt

da yolcu taşu-. Fakat, i>tib- dır. Vaktile ise, Üsküdan!an İs - mışında, yetmisinde olanlarda, kim 
ilde, seferler böyle mun- tanbula, hergün bu kadar yolcu bilir, daha ne acaip, ne komik ha- 1 
&ildi. Evvela, vapur ade- inmezdi. Üsküdarda, ya işi olıru - tıralar vardır. Bugünkü nesle es- ı 
ar yoktu. Ve birkaç tane yanlar, yahut, işi Üsküdarda olan- kı İstanbul hayatını bütün tafsila- . 

~•Pur vardı. O tarihlerde lar otururdu. tile, hususiyetlerile anlatmalı ki, 

C - Hıristiyanların ilk devre -
sinde. İznik konsilınd~. papazların 
evlenmeleri mevzuu bahsolmuştu. 
Tebaid piskoposu Paphnu ile Sen 
Jerom da izdiYacın ~iddetle aley
hinde bulundular Yedine• Gre -
guarın da teşebbüsü netıccsiz kal
dı .. 

S - Radyum nerede çıkar.?. 
C - Radyum ilk defa c>larak Bo· 

hemyada Joadı.imsthal'deki ma -
denlerden çıkarıldı. Son zaman -
!arda Amerikada, Porlekizde, Ma
dagaskarda ve Norveçte Radyum 
madeni çıkarılmıştır. 

S - İngiliz gazeteleri pazar gün· 
!eri de çıkar mı .. 

C - Hayır. yevmi gazeteler pa
zar günleri tatil yaparlar. Bunların 
bıraktığı boşluğu haftalık mecm·~· 

alar doldurur. Günün mühim ha
berlerini de radyolar verir. 

Y ·· zg \;iç m üvczzi 
Yaya, yahut atlı, yahut bôsik -

Jetli. hattıi moto,ikleli p 'tacılar 
oldL • ._nnu bi1iıi7.. Fakat ~· iiıer~k, 

uıcktup getirip götüren miİ\'eui
ler de bulunduğunu i~ittiniz ani?. 

Yeni Zelar.dauııı ccnubundaki 

zileri yüzt"rek ınektuı1 getirip gö
türmektedirler. Çünkii bu adanın 
etrafı tamamile ka~·alıktır. San -

dallar yanaşırken yüzde '"'ksen 
deuilir. İçindeki paketler de su
ya düşer. 

Buna kar~ı -;:arc arıyan posta İ· 
darc~i, nıemleketin en me~hur yüz

ı:eçlerıni müverzi olarak almıştır. 
hangi iskelelerden ne . Zamanla, herşey değişiyor. Ha- bugünün kıymetini, aradaki mesa-

itlkacağı belli olmazdı. Bır lıç vapurlarının hali df', hiıl.1 giiz fe; i daha iyi kavrayabilsinler .. 0 Pnsta >apurları gelince, bu ~·iiz
aJıl.arı Boğazdan köprüye ı leri~n ,önün~ir. Hele bu vapur- d!'\·irl~re ait öyle hatıralar varrhr :,; geç müvezziler, derhal başl.ırına 

, er, alqamları da, köprü _ lar bır alemdı. Orada da mua.ı ~·en bugünkü genclerimiz ve cocukla- çantalar:nı alarak, denize atlarlar 
aza iki üç sefer vardı. 

0 
bir vakit tarifesi yoktu ve vapur- 1 rımız, belki de inanmazla~ 0 ka· Vapurun yanına gelince, bir ip 

•Yatın icapları başka idi. !ar. ı:'öp':üdon. Eyübe üç s~altc gi- l dar komik, güliinç, gayri tı:oii ge- vasıtasile çantalarını vapura \fe-
ş ·· derdı. Bulun ıskelekre uj;,r:ır, dol lir.> rirler. Bu çııntalara da adaya ge-

l 
gı1ç s&hibi olmad Lğ'. için. ad l Stantıuıa inmezdi. Istan- m an k1iprüden harekt'\ ~tıııezdı. E>;ki Bogaziçilinin hatıraları, da· len mektuplar ve pusta muhtevi -
~.bir hadise idi. Vapur- ".apurun hareketini beki rkcn, &•· ha çok uzundu. Ben kısaltarak yaz- yatı konarak, tehar yine iıılc ıuü
'ati daha azdı. Bütün U>ke- np ma°'.'ar~la,- ,ıörürdünüı. !\;una>. dım. F.:;ki İstanbul hayatının böyle ve2zilere teslim edilir. Posta bu 

:tdığı için, ·abahleyin Ka- kılan musluman'ar ka~wc pj•ir<'n garip husus;yetlerini bilen oku - §ekilde adaya ı:etirilir. 
n ltalkan bir vapıır, ancalr. kadınlar \'e saiı'f · bir t~nsi ba'ıı 1 yucularım, bunları bana bildirir- Fakat aradasırada ,yüzı:eç mü-

rüyc gelırdi. Çok erken t~.pla'.~1 P. rloln ı a an l· • n:.ı;ı ~o:, !erse, onları d3 meınnuruyetle ya- vezziler köpek balıkları taraf .. -
Yoktu . Hele, zamanın ki- gorm<ış:ımdul'. \'apur. d•;'r! ı mu. 7.anm. dan da yutulur. 

köprüden kalkar. YemL'" gider. Fe- =====~========,,.;...;=========-=====-
!\, ileri gclenlt'rinin otur- H h d f f k ğ:ı.ı köylerinde, vapur, a- nere uğrar, son.a Kasıınpa>aya ayatta Ve Sa ne e mu va a 

kıvrılır. Bir de bakarsınız. Fl'ner 
llıühim yolcuların hususi } b • d iskelesinden mrndil sallıyorlar.. o an ır a am 

(Haııat hadiselerin qirift zincir
leriııden ibarettir. derler .. Ve bu 
hadiseler araııında /,-qle iç sızlatan 
içt.ınai fac:alara ra.tlanır kı ırı an , 
kar~ı/arwda cıözııaşlarını qü.çlü.kle 
zarıed~r. Gerçi kanunlarımız iç -
timai faciaların müsebbiplerini de 
hak ııcrlerinde hesap vermeiie mec
bur tııtınuş ve mes'ullerın amansız 
tecziııcsi kanunlarımızın ana pren
siplerinden bulunmuştur. Fakat se
k z ııiiz bin ki$inin barıııdıiiı t.~-
taııbııl qibi karısık ve katısık bü.ııük 
bir sehırde cere11an etmiş nice ha
diseler, içtimai facialar vardır kı 
bunlar 1>0iise. aali11cııe intikal et-
meden kendi alenılemıde aızli ka.ı
mıs, sönüp qitm4lerdir. Bu. sessiz 
faeialanıı kurbaııı olanlann ek -

.idi. M('Sela, vııpur sooalı- Mutlaka, Eyüp Sult.~na zi0·art'!c 
ltgiına yanaşmıştır. Birkaç ı gidecek, hatın sa)·ılır bir ıat iske
~r. Fakat, vapur lıar.,ket leye gelmistir. Haydı bakal.m, va
nkü, bilmem hangi cpaı;a pur, Kasımpa,adan avı ılır. İt'rSVÜ· 

i. ıışağile hıı.ber gönder - ı zünc, t<!krar F~ncre gelir, YN ; 

Dea•:ı subayı iken oaı1l artist oldum? 

Se-TttJetint de ne uazık tecrübesiz 
aenr kı:lar. masum kadmlar. toıı 
delıkaıılılar teskil etmektedir. He
nıen coQu uöraüsüzlük. zevk. süs, 
lıulııa u<lnma sittıen, bin bir vaitle 
aldatılan. kandırılan 11avruların 
maccalarıı hayret ve ibretle dolu 
birer hazin hikayedir. Ve onla • 
nn içlerinde öyleleri vardır ki bir 
dakikalık zevk için tertemiz bir 
ha1 1aı, bü.tün bir ütikbal kaybet
mi*. dansm, cazbandın sürükleyici 
aldatıcı ahengine kendıni kaptırıp 
her seyini çiğnetın<., süs, ziynet, 
gösteriş palıasına ı•arlığını harca -
mıştır. Ve yine btınlann arasında 
öyleleri mevcuttur ki grnç kızlığın 
en lıuın.malı y111ında kt•rdukları a
fif ve temiz hulyalarını tesadüfün 
karşılarına çıkardığı kalp•-iz, vic· 
damız kadın veya erkekler zehir
leyip kirletmşller, nice yavrular 
daha hayata bir yasemin tazeliği ve 
temizliği ile boy verirken kandı -
rılıp ebediyyen soldurulmtışlardır. 
hte ınuharririmiz Halıik Cemal bu 
lıazin. içtimai hadiselerden ba...-ı -
larını bizzat kttrbanlannın ağzın -
dan dinl;yerek tesbit etmiş t·e bize 
ibı·etle okunacak bir yazı silailesi 
hazırlamıştır. Arl--..adaşımız bu ya
zt.•\nda barların. dan.~ğlerin 
içini, rarıdevtıcı.ı kadınların •eni, 
içtimai cinayetlerinı de teşrilı et- 1 
mekte ve her biri başka b111ka kirli 
rezalete, iğrenç scfahete, pis ilıti- ı 
raslarcı sahne olan randevu evle -
rindcn genç kadın ve erkekleri -
mizin nasıl korunmaları icop et -
tiğini tebarüz ettiNMktedir. Büyük 
bir merak, alaka, hayret ve teea
siirle okuyacağınıza emin olduğu• 
1nuz bu yozılar başı boş gönüllerle 
dol111an tecrübesiz genç k"lzlara, 
görgüsüz delikanlılara, lüks hayat, 
cazip alem rüyasile çırpınaıı hayal- 1 

perest kadın ve erkeklere birer 
ibret vesilesi de olacak ve onlara 

l thlikelcrden korunmanın ana hat-
1 !arını da göste'Tecektir. 
1 Arka~mız bugünkü yazısında 

~Plan, onu bekler. Pasa te~rjf <'den yolculan alır. volun.ı 
l'i ağır ağır hazırlanırla~, devam ed~rdi. · 

.~ ~ık•rlar, iskeleve g<-1 r-ı~=~=====~=====~ 
'ilerler. Vapurda kalkar. jDLJNYANIN İÇiNDENi 

ltılııla•ına dogru B 
bır bal~ 

7eni İngili:ı yangın 
bom::>alan 

İngilizlerııı yeni ) angın bont _ 
baları hakku1da enlC"reson bazı 

mallı mat Yerilnıc~ tedi r. 
Alu1anlaru g()rt•. İngi1i 1. l&l.)'U

relcri yaptıkları :ıkınlarda kiiçük 
paket halindı.•ki bu 'annı~ı bonı

bal ırından çok mıktmda l.ullaııı -
yorlarmış. Bcs santİn!clrt"' murab
baında olan bu paketlerin kabı 

scllüloittendir. Ortasında van"ın . ~ 

pamuğuna sarılruı) bir bil~ a \ 'ar
dır. Paketler ok,ijcn ve ~alı ut gü
ne ısıgı altında tutuşmakta ve 

ale\· leri bir metre yükselerek ne

riye düscrse, orasını yaknıaktadır. 
İngilizler bu pakeılcri hskikı 

yangın bombalarını (eda etmek İ•· 
temediklcri yerlerde · r(etmekte
dirler. 

Bu paketlerin ne oldnğunıı bil
miyenler, replrrine almakta ve 
ba sur ile elbı>elcri tntu makta 
ve kendilerı d ağır sureti 
nk l•ralan ilktadtr, 

ana· 

rnr çok in,aular vardır ki, ba
,..~ı\İ.d fl~uU'icrlue biı n e&Jek. se
çerler ve o Jolda çalı§ınağa ko -
~ nlurlar. Fahat tesadüf, onları ~ç ... 
!ıkleri mcolcl.lc hi~ de aliıkası ol
u~ı~·an diğer nıc~lcklere atar. İşte 
b&• nl;.rJa;ı hiri~i de Fran~ızların 

nu ~ 1 \ ur sincına artisti Piycr Elan· 

şardır. 

Artbt bu hakikati ıus.~ca şölye 
nnlatı,,·or: 

- U3hri~" ıuektcbiude idi. Ak
tiiı· o!.iıtıt"ağın11 lıataruna bile ge ... 

tirn1İJGl'dnın. Dt"r~l{"riınc çah~ı .. 
~·or~ il11hha.nlar1 ınuvaffakiyetle 

gcc;iriyor<! ıuu. .. ~ jlıa;yet, kaptanlık 

diııloma>ını aldım ve ilk •cfcre 
çıb.tınl. llu, un üç ay surdü. Sonra 
san'at hayatın~ al!ldım. Yirmi sc .. 
nedir artistlik yapıyorum. Fakat, 
bugün bir gemi idare edebilecek 
ik.tidarıın va.r. San'ata nasıl mı 

intisap ettim. Bu pek sadedir. 
Frausada çenilen bir filmde 

bir bahriyeli rolü yapmamı teklif 
ettiler, kabul ettim. Bunu bir A
merikalı sinemarı görmii~, beğen

miş. Geldi. beni buldu. 

- Nev)orkta, korsanlara ait 
bir filnı çevirmek l.asa\•vurunda
yım . Baş rolü kabul eder misiniz? 

Dedi. Senaryonun hazırlanma
mı d bana hav~le etti. Amerika

• )a ıttım. Bu film çok rağbet gür-

Es!<i resfl artıstlnıftll• ... 
Con Kravford 

dü. Az zamanda töhret ve suvet 
ka:ıondıın. Fransaya döndüm, e\f
lendiın. İki küçük kızım var. Ha· 
yatınıdan, karımdan ve çocukla
rundan çok mcınnuııunı. 

Lamia isminde talilı;;iz bir kızca -
ğızın macerasını kaydetmektedir. 
Ve Bayan Lamia ömür kitııhının en 
tehlikelerden sakınmanın aııa hat
tadır: 

«-- Ben Aksa.rayın ~essi7. müte
vazı bir kö'.'!e.'iinde büyünıü~ eski 
bir memur kızıyım. Babamu'ı ma
lfilen tekaüt olu~undan sonra 
anneriğiın ve kiiçük kartle~i11ıle 

Horhor caddesindeki evimizde ka· 
naatkılr, temiz bir ·;ıq,ı.Ja nlla-.. . . . 
rmnzı gc~İTİyor, hir yandan da snn-

at mektebine gider •k islik -
halimi hazırlıyordum. B~nim gilıi 
babacı:7ını da: ömrüniin il~ri gün
lerinin en masum, i~li du;\'·gu unu 

bu istikbale bağlamış, geçmişini 
ailemizin varlığı, biricik kızının 

geleceği uğruna harcamıştı. Her 
ak.şanı mektepten döndiikten . on
ra beni karşısına alır ve baba ~ef· 
katinin en temiz, en sıcak bu e -
lerile dudaklarını alnımda dolaş
tırukcıı hafif hafif parmaklarile 
•açlnrımı okış:varak: 

•- Sen benim boşalan günle • 
riınin biricik ı ığı. altını' iki yıl
lik ömrümün biricik balıarısın Liı
mia!. dj)"e sever ve sonra ·aşaran 

gözlerile hep b<!nim saadetim için 
Allahına dua eder, yalvarırdı. 

uu.r ve t'aryete klzl.an ... Onıann 
hakikatte: ekserisi; ağ 

l~Röpo~t.jı )apau =ı 
HALUK C~IUAL 

Onu!l bü!ün ümidi beni nıekte
biın.i. ikmalden sonra ~' lcndi.rmek, 
ıntı.rvetimi gi>rmekti .li•ıııı karlı 

ytizlerı güıerıcen ıçıerı aıı.ar ve 
lama.ınak içiıı gülerler!. .. 

yada ıztıraplar ,felaketler olm3sa, 
bunlar gibi •seı n1ekı, aSeo\'jJıuek• 

de tabii, mukadd"r bir ikibet bu
lu11masa) clJ !. 

Aşka bigane olan benlifı:im oa 
yedinci babann3 kadar felakt•t ne-

kı~ gecelerinde .. ıcacık mıuıgal.uı. dir onu da görmemiş, bilmt'ııı:~ti. 
etrafına topla.ndığunaz zaman ek- Likin bir ak~anı bayatın hu en acı 
seriya babı~ hep bu tasav1·urdan, sillesini de yediın: 
istikbalimden açılır, dışarıJa az· (Duamı \'arı 

gw. fırtınalar caınları kamçılar • 1-r:============:::-
ke u bahanı: f 

•-Ah bu k~ da gcç•e üıuiacık! 
Yaza bir eri~ck. ıncktt-bin bitse 
de seııi şü~·le naoıu~lu , t-erefli bir 
erkekle evlendirsek .. Yuvanı keıı-
di eliınlu kursaıu!,N di;\·e en tcıuiz 
t.a~a\·\ urwlu açığa vururdu. Biliı
hare ben lambamızm titrek ı ığı 

altında kendiıni der.;lerinıc, \'&zi
felerinıe berince babanı~a annen1 

bu izdincın yuvamıza gctirccek.i 
maddi nıaneYİ ~aadetiıı hulyasilc 
hesaplara dalarlar, damatlarıııın 

ınalıdut bütçemize yapacağı yar
dımın taksimine bile giri§irlerdi. 

fa Jeııınek.. Bir erkeğin olmak .. 
Yum kur!l1ak! .. 

Bunlal' o vakte kadar benim ta
mamı le yabancısı olduğwıı. bil · 
nıcdigiıu ~e.\'lerdi ve on ycdiııei 
yaşıma ba~hğ"ıın halde hiç bir er .. 
kek gölge~i, hiçbir a k :esi i~iın .. 
de yeralınan1ı~tı. Se"'TI1ek, !tevil -
ınenin ne giizel şey olduğunu. yal· ' 
mz mektepte arkada lanmdan i
şitmiştim. Hazan biiyük teneffü • 
lerde birkaç kız tenha kö clere sı
ğınarak birbirlerine renkli kağlt
lsra yazılmış süslii mektuplar o
kurlar, •aşk• dedikleri macerala
rının tahiliıtını anlata anlata bi· 
tiremezler~i . Ben hep bunlara ka
yıtsız bakar, masum bir sa(fele 
giilümsiycrek lakayt kalırdım ve 
belki de daha uzun müddet, m~ru 
hdivaca kadar da yabancı kala -
caktun. Fakat ah ne olurdu diin· 

DOKTORU, 
TA VSIYES 
Klşa giraL'<. Havalar sogJK 

Bu mevsimde çok dikkat cd<'
ceginuz bazı noktal:ır ı ;u-. E
ğer. küçük bir soğukalgınh . 
ğ:ns ehemmiyet vel"meı ek, 
nC'Zle hazırdır. Nezleyi t .t•,.n. 
başaıirısı, mide bulantı~ı takıp 
eder. Grıp başlangıcı mc)idaııa 
gelir. Sonra, grip .. Zatürree 
~atülcenbe kadar yol a ıktır, 

Esk,Jerin bir sözü ı•aro , S< -
ğu,:a karşı yı.;.tlik olma 
!er. 

d~r-

Binaenaleyh, kcnd.ııııi i ı 

muhafaza ediniz. Bıl a 
tavsivetC'rimizi tutunuz· * Ayağınız sıcak olsun. * Sırtınız ka\i bulu- n * Palto ile odada oturmn · 
yın. * Sabahları boo mid ıle 
dış an r 'kmayın. * Odada sobanın yanına 

fa zla sokulmavın. * Sokakta cok üşıiyoı>ıa -
nız, kula!\ nıza pamıM t·ka . 

ym 

* Tiık su idn. * Grc<' yatarken 
iç . 

ıhl.ı'T!ıır 
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Askerlik=== 
===Bahisleri 

HARP 
Trablu• 

topraklarına 

yayılırken 

ltalyan donanma
sının Akdenize 
açılması bir zaru
ret halini almıştır 

1 Rah.!'~~~G~ 
Afriil harbin.in yeni w muvaf

tıok.iyetli i.nııiliz taarruzlarındiUI 
eonra ııost.erd.i.ti inkisaflar dolu 
Afrikasındak.i İtalyan müııtemle
•ıerının akıbetini tehlikeye d~
ttn bir cereyan tarzı icuı<ie bu 
barbllı son ln<ımını teskil edecek 
bır mahıTet an.etmektedir. 

Sıdi Barranl'de yapılan bi ~ 
lllliz t.aarruzumı:n muvaffak neb
eeleri. İtalyan fırl<alannın eııareti 
w taarruzun TObnık ıstilrametin
• ""' aalıildel donanmanın da • 
t:lrakl1'! ilerledıki 80Jl ~ 
ıınl aşılmaktadır. 

Bu haberler, hari:>in ar1* Mı -
- - Ubya hududu~ 
~ Traıblwı '°Praklar:ına ıntikal 
«tiğini, ba .ebeple kı.A fabt özlü 
llarp .l&hneJerinden 90m1I Trııblu
RD İlıırfliz kuvvetleri t&Nfından 
tMııl1 arifesinde buhınWdntunu da 
tııbarü:& etbrmelrtedır. 

~ ~1~ ıı.n ....,,... hııl.,ıde 

'"""ti ~ İtaıyan doıı•nı
muının bu Wıada biı iıareket Cil· 
malt ii2lere talihini brr defa d3ha 
~ kalkacailuu lıesaıılama& 
hatalı bir hareket deiıildir. 

Otrsnt hava hücum.ile bir c'lenia 
ımıhan.besine tutuşmaktan ı:ivade 
tabr~ uiiravan İtalvan donanma· 
anın lıu eon ve kat'i eekılde de de
nize açılmakta taallül ııöstermesi 
takdirinde esasen i.k:ıbeti süı>bel\ 
bır vazıyett.t bulunan Grıwani 
ocdularının manevivatı sıfıra ine
rek sil&ha davranmadan teslim ol
maları. Habeşistan da j&hil obnak 
üzere, Afrıbdaki tekmil İta! v11n 
mıi-Wm!H:e İıxı$>aratoriulu too • 

raldarnıın İnRi!lettve intikali 'lim
diden vazih bir kevfiyet ııibi ka
ool olunabilir. 

Bu ana IM!'bep ve buna ekli Wi 
ve müteferıi sOOep!er de ııöz önüne 
Jfetirilince İtalyan donanmaaırun 
önümÖ2deki haftalar icinde böyle 
lı.at'i neticeli bir deniz harbine Pi
~ kabul ederek talihini s-ın 
bir defa daha İ~Ji:z donanması ö
nündıe denemek zaruretine uyarak 
Akderıize açılacai:ını tahmin etmelı: 
~ İnıriliz zaferi etrafındaki ka
naatler kadar doiru ve şuurlu bir 
ımılıak.emeden ibarettir denile • 
Cıilir ... 

'Saadetin 
sırrı 

Amerikada, bu isimde bir enstitü 
var, saadetin sırnnı öğretiyor 

8mid Afrika ~ bil -
.._. naz.an dikltatı ceken nokta, 
lnıoıiıı :Y1lkmlari< ordmu diziltam
ı.rııe İtalTan cmclusu ıırumdaki 
~ .ereceli neticeler 
.. Jıbrıdeki tıdımbıJn etı"afında 
'fWiilillen nlar !erdir. Karısı ölen genç mühendisin meraklı hayatı 

BiJhana deruı harı> mahtilleri-
Jdrı kanaatine ııöre. harbnı Trabl~ Şimali A..ıb- ,_ ___ _ 
tııoraklarına intikal ecli.51. başlan- itada, Kalifuıai)'ll
~tımberi Adnyatilı. ve Sk:ıl ya li- ~ ,_, ...._ ... , .,.r •-• - -
manlarında demir üzennde belı:-
hven İtalvan donanmaunın artı.it sia bir ııoiiheouliırin 
Akdenl.%(! ~ılmak ve 1talvanın en lı.anu ölclii. Bu, 
lıayati meselelerinden birııri OOın ab!. p.eı JMr 
Afrika İmnaıııtorluiu müstemle - .. 
lıelerindeltl kuvvetlerine vudım lı:adı...tı. Heın•~ Z2 
..ımek için Akdenızdeki hakim İn- Y&§U'da Uli. Sarı
~ız doruınmasile son ve kat"i bir 
ILarsılaşmıya lllrismek mecl:ıurive
tın<le bulunmasıdır. 

f'D, p1'tin ~lı. 

mavi ııözlii idi. Ze.o 

Acat>a İtalvan donanması böyle gin .miilıe.odiı> karı
bır harekete gıriı-ebılır mı"!. 

Yirmi beş yıllık devamlı çalı.ş.ma 
ve fırsat buklukça ele ııeçirdijti 

llllllll öHiıniiae •i· 
hyordu. Yakın 

yabancı vilhitlerle de takvıve et- d08Uarıııa: 

ınek suretile İtalyanın harbe ıri· 
ttrken elinde bulundurdw?u do -
:ııanma materyal itibarile cok zen
Eln, Akd<>niz.dc halcimivet tesis e
decek kudrette bir kuvvet olara!ı: 
tetkik edilmekte idi 

- Artık ynfll -
manın ınana~ı kal-
madı, <liyurdıu. 

Bundan sonra, 

mes'ut olanıam . 

Çüııkü, karımı çok 

sevi)·ordum. 

Talih•iz adama 

Lit-.OCi<ı ve Kon dı KaV'Or tipin
« altı saffıharp .ııemisi. sekizi al!'r 
olmak üzere on dört kruvazör. ise 
varar kırk destroyer. müteaddıt 
akavt fılotıllruarı, hücumbot muf
rezeleri ve kırk parçayı mütecaviz "bir gün, Şikagodan 

• muhtelif dns ve tipte denızaltıla
rıle mua'·;n kruvazör ve nakliye 
fılolarından mürekkep olan İtalvar. 
<ionanma•ının daha Akdenızdeki 
İneıliz donanmasının muhtelif de
nız rlarülharekAtları ve hanı meş. 
ıralelerıle oerakende bulunduitu 
zaman Mnıze acılan1amas1. bunun 
hare kwmeti hakkında ceı;ıtlt tef
~ır!erf' ve dedık-Odulara yol aç,nıa· 

bir mektııp geldi. 
Şu satırları ynı -

yordu: •Bffhaht 

Son zcım4n!ard4 dii§ür.meğe başlıya 

tı.. 

Fakat, harbin ı L\: haftalarında 
lneıliz ka•akol ve de,-rh·e dPstro· 
yalerile karsıla"3n İtalvan Skavt 
fılotillit ve kruvau.r nıüirezelerın:n 
ken<lılerlJlden çok za\"lf In!!ı.liz 
cuz ·.1t . .._,,ıarı karsı.sjJl<fd fırara mC{!
bu• olmal<ırı, harbı kabul etmcvıs
lf'rı ve bılhassa bazı mfiladeıneler
d< nasua uitra.maları bu mtina -
lt;;,_.,..lara son cekmıs. ltalvan do -
nanmasının kendısınden beklenen 
harn vazi!elerını baoarncak kud -
rf'•tf' ol·n:adıE"ını ıröstermı~tır 

Kara harbıni:ı Trablusa ınlıkali. 
şını Ci İtal;an donanmasını. Trab
Jus·~k ltalvan kuvveılerın in am

ve muztarip oi<luğunuzu baber al
dık. Saadetin sırnoı keşfetmiş ve 
buııu neyir ve tamim eden bir mü· 
essesem1ı vardır. Emrinize amade 
oldıığlınu~u bildirıyorm. Muha -
bere sııretıle de ırş.ıt ve tedris 
mümkiındür. Kabul ettiğıniz tak-
djrde: •Saadetin sırrı enstitüsü, 

Şikago. adresine bildiriniz ve 
ka~ ıt masrah il~ altı aylık kurs uc-

reti olan 100 doları da poııla ile 
ıönderıniz.• 

Miihendis, bu mektup üzerinde 
bir ha) li diişiındti. Ilk defa, du -

daklarında bir tebusüm kıvrıldı. 

Bir an düşündü. Sonra, ce,·ap yaz
ma~·ı kararlaştırdı. 

Şunu laı.dı: •Enstitiınüze kay -
d~dili)·orum. Muhabere •uretile 

ba rkrr,a11mı temınc mecbur ede~e- ı tedrisata talibım. Ücret postada -
i!" inden. butün kuvvetıle bu donan- d ır.,. 
rnan'.rı Sidlva - Tobrult bo~azını İki ırün sonra: artık ı.er oriin, 
Yan! İtalyanın Afrıka !.ııu::,temle - •-
l«•!eı·ile ittisal vvlunu İtalvan sev· Şiluıı::o damgasını taşıyan "bir 
ru•Pfer'ııe nrık bulundurma{!" ç;ı
lı~!ra~ı deı1iı: h;ırp ktıı'.cte1er:nın 
err. iettiiıı h:r vazife halim alınıstır. 

fu,·alfak İnııilız ile•ı harekiı -

mektup geliyordu. Muhendis l>i -
rinci ınelı.tupla ıu satırları oku -

du: 
tınır. sür'atle !nk<Sa[ eoerek Graz>- •M11hterem dinleyıci, azız tale -
vnnı <'roı.larını önüne katıp Trab- benı, 
lı <~ i ca i takdirinde. İtalyanın Sana saadetin s1rnnı öğrettte -

ğin1. Sizi ııtırapt.an kwtara<:ağım. 
Bugünden itibaren, biıttin dedik· 
le.imi yapacaksın .. İlk dn• ve ilk 

v 2larciı,,- uiıraş~rak bur&.da mev -
dana !'~tirdiği tesisat ·:e teskilatı 
vok etmek meselesini bir tarafa 
tıır.>k•rak buradaki kuvvetlerini 
lıaro mı;lzerr.e ·ini . bun!ar kadar 
bı~aün ft 'van!arca ~hemmi,·eti 
olan de!X' ve Ptrklardaki ıııda mac!-
deirrile d"'1er r. asnu ve intid-:oi 

telkini veriyonını, iyi belle! Yer 
yüzünde mutlak manada bir ..,. 
ad•I yoktur. 
Yarın ikinci de.-mıa devam Dıaddelcr · ve b~~hass;ı benzin VP 1 

~\..folu du'Jllana bırakn1clk istemt- , edeceiiı..a 

evı:elce çok şer.dı 

Ertesi efuı gelen mektupta fil 
satırlar ~ az.ıh)• dı: 

Muhterem dinleyi<i, aziz lale -
hem. 

Hayat u•un bir yılandır. Bi2, 
hu yılanın iistünde eanb8"lık yapa

nz .Yılan, arasıra, ba,mı kaldra
r•k vir yerimizi uırmak ister. O 

aaman, ba~ımua "bir felaket gel -

mi~tir. Marifet yılanı uyandırma

dan, onun başını kaldrmadan, üs
tünde canbadık yapabilmektir.• 

Daha ertesi cünü, saadetin sıru 

eustıtüsü üçüncü dersini \:rriyor • 
du. 

Dersler, höyleee devam etti, git
ti . Bir giin, zengin mühendjs, u -

tık h•kikalen ıdtrap duymadığlDJ 
bi>~elmege başlamıştı. •Saadetin 

srrı.-- ensıltiı~ünün takrır Te tel .. 

kinJ.,rı ~ok çabuk tesir etmışti. Ens-ı 

titu~e şu kıı.a mektubu yazdı: 

•Geotmek ,ecleomek ıçın Holi - ı 
vnda 11d1Jorum. Bundan s.onra 

der.;ler1nu oraya yazınız..• 

Erıesi ı:ıin ~u cevap geldi: 

«Holi,•utta ne yapacak!.ınız?• 
Mıihendb <evap verdı: 

•Bır artıstle ııı~nlauın-.k niye
tinde)·irn ..• 

En•tıtu. mühendisın bıı mek -
tubunu altlı&"J vskıt, u zamana ka
dar verilen de,.leri bt"'ap ettirdi. 
Tamam 39 dM• olmuştu. Demek, 
genç ad•mın ll!lırabı. benüı kır -
kJnı bile d<oldurmamışıı. 

1 Y AK1N T ARIHTEN SAHiFELER 

'' MECiDiYE 
nasıl battı? '' 
Rm pll'Hıa ~ m~ Odeaa ba.krmni 

iıasırleyaı1 SOfon Od-.n maynle kapatıldığım bWI 
ob-alr kalnıl etmif, fakat miilrne Hamidiyeyi kayb. 
tloek bir if 6ÖJ'meden pri döamüftii. 1916 da SWa.
ıopolda lamir edilen oc lopları ;yenilenen «Mecidiye> 
Bent Litonk miitareltesinden .onra Tiirki;yeye iade e
Jilmiffi. 

Büyük harpte Osmanlı cınltı ve 
donaımıaıııının hatalı sevk ve idare 
:yiminden uğradığı zararlar, aayı
:ı..nıyacak lıadar fazladır. Fakat, 
bunlar arasında bilhaEa fakir O&
manlı donanmasının boş ~re kay
bettiği materyal, bu donamnayı 
harp aonunda bir işe yaramaz bir 
halde bırakma~ sebep olmuştur. 

Bu kere d-Onanmamızda vazife 
gören Mecidiye lı:ruvazörıi de, bü
yük harbin bu şekil idaresi yüzün
den bir defa Odesa önünde bat -
mış, aonradan Çarlık Rusya Kara
deniz amiralliği tara1ından çıka -
rilmış Srvastopol tersanelerinde ta
mir edilerek topları değiştirilmiş, 
Rus donanmasına ilhak olunmuş, 

Brest Lit-Ovsk mütarekeı;inden ı;on-
ra da bize ait olduğ.u için iade 
edilmiştir. 

Mecidiyenin feda edildiği ve hiç 
bir netice almamıyan bu taarruz, 
o zamarı Osmanlı donanmasına ku· 
manda eden Amiral Süşon tarafın
dan 1~15 seoeei martının nihayet
lerınde tasarlanmış ve tat>bik mev
!ciıne lronulmı.ıstur. 

Orıodoksların paskalya şenlikleri 
d-Ol-ayısile Okrayna ve Odesa hava
lisinde bir !eyahate çıkan Çar i-kin
ci N>kolayı lrorirutmak, Çarın bu
lunduğu Rus sa-hil ~birlerini topa 
tutmakla bu neticeye varmağı ta
aıırlıyan Amrial Süson, Çarın Ode
aaya hareketini haber aldığı 1915 
martının 29 uncu günü. donanma 
birinci kumandanlığına ısdar olu
nan bir emirde şÖ) le denilivordu: 

·Haınidiye, Meci<liye kruvazör
lerile Yadigarımillet , Muaveneti- j 
milliye, Taşoz ve Samsun muhrip- . 
leri yann alessa-bah hareket için 
stim tutacaklardır!.• 

Ve .. Ertesi 30 mart 1915 sabrıhı, 
şafakla hazır bulunan bu gemiler 
amiarlin .Yeni direktifine uyarak. 

Odesaya bir baskın yapmak üu·re 
yola çıkarılmışlar. Yavuz, !II:d;JJi 
ile birlikte müfrezeyi Boğaz acık -
larına kadar u.ğurlamış. sonra ken
disi SıvastopOla doğru yola koyul
muştu .. 
Odesayı bombardımana giden 

müfreze; Samsun. T~7. Muave- 1 

net ve Yadigarırnillet destrover -
!erini prova nizal1"'ında ve beş yüz 
metrelik bir sahada rnayn taratarak 
ileri sürmüş. Mecidiye ve onun dü
men suyunda ilerleyen Hamidiye 1 
lıruvazörleri Odesa;·a dümen çe -
virmişlerdi. 

O zamanlar, Karadenizdeki ha
kimiyet Osmanlı donanmasının e
linde bulunuyor, müfrezenin subay 
ve müretebatı üstün maneviyat - 1 
la hedeflerine doğru kabarık göğüs-' 
le kosuyorlardı. Harekatın idaresi· 
ni. Mecidiyenin müşavir Alınan 

deniz mütehassısı deruhde etmişti. 
Bir gün ve tekmil gece süren se

yirden S<'nra Odesa önlerine va
ran müfreze, gün<'~le beraber şeh
ri topa tutmak için hazırlıklarını 
yaparken, filonun Odesanın daha 
cenubuna ve açıklama düştüğünü, 
şehrın top menzili dışında kaldığı 
farkedilrnıştı. 

Mecidiyeden verilen işaretle müf
reze aynı tertıple yani, önündeki 
muhriplere mayn taratarak san -
caga alabanda ettıği sıradaydı .. 
~1ecidiyenın pro\•a rasidleri, refi- 1 
nenın iskele baş omuzluğunda ve 
pek yakında ıri maynlerin görün- 1 
düğünu siiı .. atle rapor ettiler. 

Kumanda köprüsündeki Alman 
denız mütehassıs bahriyeli buna 
omuı silktı: 

- Mane,-raya ckvam ediniz. 
Bu mınta'<ada mayn mevcut de
ğildir. 28 teşriniev\"el 1914 de yap
tığıl"l'ız baskında, harpten evvel 
bu mıntakanm mayıılendiğıni ilan 
eden Çarı k RuS)·anın iddıasına 

rağmen mayn mevcu t olmadığını 
görrnüstiik. Raııtll'r hayal görmüş 
olacaklar• 

Dedi, Hamidıyen.in işaY'9t 'e-re-

ninde manevraya devam edilmesi 
.,., harekat hakkında diğer işaret
ler belirirken, rasitlerin heyecan
la tekrar UMhltları: 

- İalrele baş wmuluğumuzda 
maynler var. th:erine gidiyoruz.! 

Rapor edişleri jstihfafla karşı -
lanırken, müthiş bir infilak sad:wıı 
Odesaya yanaşan Türk filosunu 
sıırstL. İlerde, iiloya jşaret veren 
Hamictiyenin bulunduğu noktada 
göke doğru yükselen kesif bir si
yah bulut ve bunun t1rasında ha
valanan iru;an vücu ti erile gemi 
parçaları rnufreze rnüretebatını 

teiiı~la harekete geçirdi.. Mecidi -
:yenin önündeki mayn tarayıcılara 
rağmen, hır rnayne çarptığı anla -
şılmıştı. 

Hamjdiyeden verilen i§aretle 
mayn tarayan muhripler makasla
rını toplıyarak Mecidiyenin yar -
dımına koştular. 

Mecidiye, mayn yarasını çok 
tehlikelı bir tarafından almış, baş 

kazan bö~sile baş cephanelik 
kısm1 parçalanmış, şiddetli infi
lakla sarsılan sefine bu öldürücü 

yaranın t.esirile başüstü dikilerek 
hatmaga başlamıştı. 

Gemi, sulara gömülünciye ka -

dar vazife başında kalan Türk mü
rettebata mu.kabil Almanlar ken

dilerini derhal denize atmışlar, 

yüzerek ilerlemeğe, kendilerine 

doğru gelen muhriplere doğru so

kulmaga başlamışlardı. 

Mecidyenin vaziyetini gören sü
vari, son dakikada'. 

- Terki sefine! 

Emrıni verdi.. Yine bu en teh
likeli anda bıle intizamla çalı -

şan mürcleba• indirdikleri filika
larla dcnıLC dökulen \'e gemıdeki 

mmelebatı topladı muhripl~r bun.! 
lan aldılar, Hanıidiyr:ye getirdiler. ' 

Derb! yapılan tadatta U Tliı:k 

denııci ıle bir Alman bahriyeli -
sinin ölduğü anl<ı~ıldı, bumbar -

dın anın :, apılmasına vakit kal -
marnı~tı. Erkiınınoım birini 1.ay -

beden rr.üfreze artık Boğaza aö -
net-t>kti. 

Kumandayı ele alan Hamidiye, 
sığ sularda ba;iiıslü gömülen ve 
kıç tarafı suyun <1ışında kalan Me
cidiyeyi düşmana tamamen tah -

rip etmeden bırakmağı münasip 
bulmadı, Yadigfırımillete emir ve
rildi.. Batan Türk gemisine yine 
kendi muhrıbi son vazifesini de 
yaptı, 375 kiloluk torpidolarından 
bjrini savurdu, Mecidiye bu su .. 
retle iyice sulara gömülerek terk 
edildi . .Müfreze, Ode;ayı bom -
bardırn~n etmeden geri döndü, 
B<>gaza geldi. 

Harp, bilhassa deniz harbı, tak
tik ve teknik ma!Urnatı bir arada 

ve en iyi şek ilde tatbik eden ta

rafa zafer vadeder. Hayali proje -

ler arkasın<la ve halalı sevk ve 

idare sistemlerine uyarak olrnı -
yacak işlere kalkışan mütearrız 

kuvvetlerin netice itibarile dü§ -

mandan ziyade llendilerinin za -

rara uğrayacaklarına iyi bir mi· 

sal olan 1915 ikinci Odesa baskı -
' nında Harnidiyenjn batışı, her 

şeyden t!'V\0 el it.iyata riayet edil -

mek ve her hareketten önce et -

raflı keşif yapılmasının bilhassa 

deniz harp noktasından lüzum ve 

ehemmiyetine en iyi bir örnektir. 

Kadında incelik 
füı) an Madde kocasına dedi ki: 

- Gazetede ktirklii mantola -

rın ne suretle mnbafaza eclilece -
ğine dair bir yaır:ı okudum. 

- İyi amma, buııdan aana ae? 

Senin lrilrldü manton yok ki... 

- İşte hen .W onu aana hatar
latmak utedlm ya.. 

BOB-STİL ŞAİR 
1 Ymnı REŞAT FEYZİ -ı • 

'-~hn ~' - kalıp! a saplaıJl11 Kaı:>ıcı Oeman. ııazeterıin vazı i.-1 
lıeri müdiiriine eövle dedi: 

- Bir ııenç ııi:ı:i ~ıımek iııtiy<l!". 
V"'- . . ? 

- ı-..AJ"Jl lJJl1$ •• 
- Bilmiyorum, ııornı.admı .• 
- Nasıl adam, canını?. 
- Efendim, hem ııenç, hem ih-

tivar. ,ııenç amma. daha bu yasta 
kamburu cıkmış .. Kolları sarkmış_ 
Dudaklarının üstünde - huzuru -
nll7ldan uzak - sü:ınillı: 1?1-bi brvıkları 
var. 

Sekreter Senih Muammer. ba -
lill.I salladı : 

- Pekala .ııelsi.n. bakalım. dedi. 
4im. de var. 
Kamcı Oısman. odadan c>karken 

ııeslendi: 
- Postadan gelirken ajama uğ

ramain unutma .. 
Bir dakıka sonra, cılız. karakuru 

omuzları düşii.k. kamburu çıkmış, 
S-04ıun benizli bir ııenc. birer li -
man mavnası 'büvüklüi!iindeki sa
lapurva pabuçlarını döşeme tah
talarına sürterek. içeri !!irdi. 

Saokasını. sol koltul!llnun altına 
sık ısı rmı~tı. i\lnn,km kaplı bir 
defteri elleri ara,ında evirin cevi
riyordu. Bir tavrı amirane ile .. yük
sek. hattiı oiraz da klistah bir ses
le: 

- Yazı it;}Cri nıüdürü siz misiniz? 
Sen.ih Muammer. mutat tevazu

unun gavyasına ınmişti. Adeta ke
keledi: 

...,., e .uua arın . . dı ' 
ilı:.alml'S81Jlız. Zavallılar .. Jırıla al""' 
bir hadise yoktur. Aslıı, b!r ~u~lU 
mutaassıp ve muhafazal<JlJ" 9~ • 

ve yarab<:ı kabilıyetınden ııı Sb' 
nım insanların uydurn1a>ıdıı~ıo el 
ze muayyen b ir kalıp tayın 0ır 
kadar budalaca bir dii•onc.e oil 

lm. 1.. - ~....,ı,n' 
ma.z.. a mı?. Haliı mı"'" · """' 
kıymet sıınıyorsuouz .. vaı g< Ö"" 
ınonşer, vaz geçin ... Siz, roııa,h,v 
yuşa, ırôrüşe bakın. Ha~at vea~.Jl
kat alemine ruh uözlerınl21 . \

0

e' 
.. j)er• Hı.rakın bu zavallı teJiıkk dl 

:ı:m ve kafiye zincirlerİJldeP ıt;ıJ 
müstakil fikir eserlerini kurı;{0 . ~ 
şerefi bize nasip oJmu~tur. 
araştırın. siz. lır 

Sekreter bir sahifenin b~ :\,ı 
fında yazılm~ iki noktal-_,3,ı; 
manzumeyi ht-celerneıJe bS, ıdıl
Fakat, bir türlü ol<uyaJll')~ııııı• 
CünA.ü. ne imla vardı, ne. je·ıı 
ne cümle, ne nokta, ıoe vıtı!'~ı; \>I 

Genç diılıi. birdtn ,inirl<'ll 
sab;rsı~lan ı:rmtı. Hayku·dı: . ı;.,Jı> 

- Şaheserin bütün zevkin1
_ \t 

vıorsunuz. Okuvam!vacakS1rı1•" 
rin bana. p# 

·pı 

Defteri çek.ip aldı. Gö.zle'.·ı J{oi· 
kaç defa k.irpı';itırdı, öksıırdu:İ,ıuafll' 
tul!unun altındaki -kavı, 13ıu 
rnerin masasının üzerine fı~bıJI' 
attı. Sol elini pantalonunUJl 

- Benim efendim .. Buyurun!. 80ktu. Okudu. 
Delikanlı. artık muhatabına hak- Ey budala "8alalayka• 

kı kelam ,·erdirmeyen fasılasız nut- Bozuk paran yoksa İli 

kuna basladı: T~amvayın kapısından 
- Ben şairim .. Yeni neslin. ııenç Kunduranın içine gir. • 

neslin yıld. ızı. llfonser. yeni bir ı Kunduram bizim morll .. ıaıı 
ecsıe lesi.." ettirıı. l~iraz sonra oku- Zorla sızdırılmıııc olan 
vacaf<ım "irlerimi gördüiıünüz va-

1 

Yirmi papele alınd1. "' 
kit. banan olacaksınız . Ne .ııeç - Kundııram. ah bu kundıırl' 
miste, ne edecekte bu ku\"vette bir Bir pasta kutusu gibi 
siir \·azıln1an1ıs \"(' vazılmıv acaktır. K~,.~·1·rır P*'!li ı. 17 , __/ 

:!\Iısralarımın esine. benzerine ne -=========-~ 
düıwa edcbirntınua. ne Türk ede- 8 "Jt 
biyatında rastlaııornaz. Zaten, dün- İr adamcağ 
va edebh·aıı. Türk edebivatı diye 
bir sev voktur. b. d b" e 

Heo•i bir takım hastaların, ser- Jr en Jr 
semlerin sayıklamalarıdır. Edebi - k f 
yat ben>mle baslıvacak ve tabii be-. ont olmuş, 
nimle biteoek .. HaYata yepyeni ..ı 1 • 

zevkler. '·epycni duyuşlar. görüs- İngiliz gazetelerinde dedilı ,:i • 
kr, sek iller mana \'e mefhumlar au görülen bir da\ a miJ11•":,b pıt:l 
eetirirnrum. Ben, bir kültür me- le Avustwyalı genç bir ,.•, .ı-
sihiYim .. Diinva, ne oldu~ı.ınu. ne mahkemeye çağırılmış, \'at1111\>i 
o1acae-ını bcninı mısralarımla an - JeatP ,-
lıyara~:. cüztllı~i bPnim mısrala - duğu bir İngilizle n~ıl e~J{ ııt'' 
r•mda -~;:ı ... ecck. <-liri benim mısra- kendisine orulmu~tnr. do Jtıf 
larımla tadacaktır. Biitiin eski. kölı- Kosten•a )·irmi iki l·aşfarıJ1 ~ı 1 Y 

ne teliıkkikri ,·ıklım. Lisan nedir? mızı saçlı bir kadıııdır. V•~'1,.P 
Gramer nen r~. Lügat nedir?. Ka- &iliz Vaı·ton otuz dört ) ·~:•\ı,ı• 
ide nedir~. Bütün bunlar yalan ve ve bir ti<aretbaııede kıitiptır-. ol' 
sarma. . ton e\ Ji olduğu halde i.kiıı;~. • ~ 

Ş'ir \"e edebi vat hav at ve haki- fa bu Konte>le C\ lenıııış ;,,ııt~' 
ka•tir. Baska b;r sey del'il.. Ben sından dolayı mulıakenıe e .1 

havatı. hakıkati cluvdum. sezdim, tedir. Ko~tes ~öy·le d~uıı~ıır~rt>" 
din!Hlım ve siirlerime aksettir - - Ben Ingiltere) e sıneıJ1"·ıiı tİ' 
dim .. Yıllardanbui. çok uzun vıl- ti olmak için gelıni~tinı. Jngı d•"'" 
lardanbui bu ugurda. yeni dünva biiyetine girmeğe uğraşı)·•' JIO' 
d uvus ve görüs i nkılabı yapmak Biraz param da vardı. falı•1 ',..ı,.-
üzere uii:ra'1'>0rum. Henüz yasım landadaki dostlanm tat• 1 ıl• 
pc'< 1''"!:· Yirmi iki }aşındayım. toP yardmı göriiyordınn. var ı··'' . 
Fakat. vasırnın ehemmiyeti vok.. v •" 
Defoiı, yaşın ölç,ilcmez. TetPbbü ve 937 de tanı~tım .Oııunla < 0 j 

sem İngiliz tiıbiiJetine ko!a)' JJ'-
tetkiklerim cok derindir. Bu işler- rebileceı:· imi diisiinnıii'tııı•I· .ır 
le ul!raşmak icin mekteplerde oku- • Jı ı 
yamadım. Zaten. muttarit ye mana- bir daha Alınanyaya dönın< . 
aız. klasik mektepci!ikten nefret miyorduın. 0p • 
ederim. Bir hususi lisenin doku - Bıından anlaşılı)·or lı.i j\lJllıır'' 
zuncu sınıfında matematik denen yadan ~ıkarılan YahııdiJeı·l• ~~ııt 
deli saçması ilim müsveddesi yti- her Kontes Ko•tenıa da çı,.,ıtf 
zünden iki sene üstüste sınıfta kal· İngiltereye gelerel.. oraY•. ~9,ııııl 
dım. Bu, belki cihan kültürü için nıek istemiş. Genç Yahudı ~ ı' 
havırlı oldu. Şimdi. bir dfilıi. ser- bu İngilizle ancak dost olar• ı0Jı best mesai için hudutsuz bir hürri- ta' .. r 

'
amak ist-.ıig" ini. yoksa ar• •' ... yete malik bulunuyor. "" ı 

Gene diıhi, elindeki maroken bir muhabbet ve a~ka ı.cıı ıı-
-.ııt• ıy 

kaplı defteri Senih Muammerin ıey olmadığını da sô~ J~pıı, ~r• 
eözlüi!ünün camı kırılacaktı. Titiz garip izdi uç yine Kont••'" ·.ı•'' 
ve dikkatli sekreter, altır ai!u" def- ğine ,öre şöyle cere• aıı ef.ll'>r" Ilı 
terin yapraklarını karıstırınai!a - 4 haziran 937 de nikı'~ııi~ı•' 
başlad ı. Yutkundu. Birşey ler söy- simi yapıldı. ~lerasiın ~1 "•'~ 
livecekti. Hafifce basını salladı. sonra Vartona 25 Jııgiliz Jır'11 i, ~ 
Genç dahi. Muammerin bu jestini dim. O da beni bırakaralı ~ı • 
farketmisti. Gök .l!Ürültüsünü an- daha da göriinmedi. ,.11ıı 
dıran bir haykmsla tekrar konu.ı- İngiliz kousı da şöyle • 
cıai'/a basladı: yor: . ...,ı<'~ 

- Neden?. Neden başınızı sal - • _ Kontes heni bazı J<Jtı'·,·.•i ~.~ '-
IAdınız?. Manzumelerimi beğen - ttt ,.. ı 

ed 
? F tanıştırdı. Bana bir ~irke. ,,. ı" '\ 

m iniz mi.. akat unutmayın ki, iş buldular. Aradan on iJrı ... ~ ı~ 
sizler, köhnemiş es.ki zevk, eskite- dı ,,.. 
J.akkinin insanlarısınız .. Bir deha Bir gün Kontes beni çağ'1 · 1, '-ı 
eserini sür'atle kavrıyamazsınız. yemek yedirdi ve: Ji• '' ,-ı 
Okumakta devam ediniz. - Mümkünmü ki si•i P

0 · ıı J' 
Muammer, yavaş bir aesle ke- sın. Ne sorarlarsa kendirı.İ'ı ~,. 

d b
-- ~ kele i: Kostenır:a olduğlınıızu, ... 1,,..ı~ !! 

- Hayır .. Beğenmemek değil.. cam bulunduğunuzu .•0 .Y J(".'\ 
Yazınız ı bazı yerlerini okuyamı - Fula birşey söylemeyın~·~i ı~ 
y<lf"um da. bunu sö~·lemi~, araların 8

0ıdııi""' 
- Yani kaliPı:afi n-Oksanı mı gö- vacın işte hundan ibnret .. ,. ..,_. 

ru .. vorsunuz?. k t ı'' , nu anlatmıştır. Tahki a ' 
- Şey .. Hayır. Yazınız fazla piş- hakeme 1.,hir edilmiştir· 

itin de .. bazı kelimeler okunmu
yor. 

- Kabgrafi phane bir palavra
dır. Biz. bu uydurma eyeı; ehem
miyet vermeyiz. 

- Fa.kat, §U kelime ne dernek, 
affedersini2, anlıyamad.ım. 

- Ha.. Y uık.. Si:z, hilıl, eski 

işçi: .,~·~ 
Her makine, her teıt~11 .,.J>!"" 

•n.Jıl ,,, 
{;&l~an ilr.tısat cf'phe51 ~ ,-f 
ciğidir. 11oııo•..,c 

l'Ll.SAJ, ı;l':ı11l~ 
.\JtTTIRlllA .Y 

•••••••••••••••• 
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-
ı\ınerikanın in- j 
'ltereye verece-

Habeşistan da 
isyan hareketi 

genişliyor 

/ Çin Hindislam 
1 ile Siyam da 

çarp1şıyorlar " Odünç malzeme 
... ~ 19 (A.A.) - cNevyw'lı 
., gazetesinin yuıdığuıa göre 
~eltin İngiltereye kirala.naca.< 
~ panmda tayyareler, tank
\.' .-.ner w diier _silahlar var 
~· 8wııarm kı,_ıetı 9,sOo,000 • 
~ tutınaktadır. 

t.ıbaıan 7ol•nda bir 
muharebe 

-....._ /( 1 iftCi :wıhifeden ~am ) 
.:--- e,._. wziretin hiçbir u
~ '7''11 k• elduiuaa dıeWet edemi
~ llhıe .aniftir. 
'4 ~ lftÜllCÜÜtı.. bawlann fen~lıtt 'l'e 

~~ . Mfb Ti eöaderllen y-eni l&.aquı 
~YUMa ~.ı.ıe miDi ~ 

Londra 19 (A.A.) -Avam kama-1 
rasında haridye müsteşarı B. But-
ler demi§tir ki: • 
Habcşistandaki şartlar hakkında 

malUmat almak t..biatile güçtür. 
Fakat İtalyanlua karşı isyan ha
reketinin ilerlediği anlaşılıyor. İm
parator Scliisıye ve Haıbeşistanda 
düşmana karşı mücadele etmek i&
tiyen bütün unsurlara hürriyet 
harbinde her türlü yardımı yapmalıc 
İngiliz hükumetinin siyaseti icabı-

dır. 1 * Dublin, 19 (AA.) - İrlanda ba~ 
vekili de Valera ame1iyat olmak üzere 
hastahaneye girmıştir. 

Birkaç ~ne kadar ayağa kalkaeall 
tahmin edlmcktcdir. Bu müddet esna
sında mümkün olduğu kadar çalıamalda 
devam edecektir. 

~· .-..ıt prbiaindelti tt.J,.an 
~il taarrudan püskürtülmüttür. 
~ ..... i~ kuvfttleri y~ 
-.,.._ 1mıı. .uımetctecür. l'llııllll.-ıl_._,_,_.._.,_A_. __ 
Yunan te.bliS}I 

~tifta 9 (A.A.) - yunan bafk.;
~danlıiJnm remıi tebliği: Ceıb
~ nmlltelit noktalarında, le -
;: neticelenen mevzii çarp~ 
' olmuftur. İçlerinde mbayl:tl' 
~ ~ Ü7.ere birçok esir al
~ _iılebzal miktarda harp malze
~ iftinma ettik. 

Çekilirken köyleri 
yakıyorlar 

~tt.. 1t (A.A.) - Ric'at eden 
~ >'au bt'alan geçtikleri yerler
l.._ ~leri tahrip etmekte v~ 
~\'Ut kiiylerini ateşe vermek-

lw. 
~~-eni~ mahrum bla:ı 
~ Anıavut, Arnavutluk ~· 
~1 4oldunnakta ve kJ.iın Pd -
~ ~ bulunmaktadırlar. 
~ya pçrneğe muvaffak 
~ .ı\rn.~Iar. İtalyanların re . 
'-ı ~ bir9Qık Arnavut eşra
" ltaıyaya göndermiş oldakları
IÖyı.u.ıerdir. 

ijiltumet mahkumları 
Nafıa iılerinde 
çahıbracak 

~ ~h, Hana, Karabük, İ.!parta 
~ ~?\karada mah.kfunlann nafıa 
~:ırıtle ~k laydalı oldukları go · 
~Uğti için, Ndıa ve Adliy.e Ve
~4!rı, mahkiHnlann nafıa işle 
~ . çalıştınlmesı için bir Wi -
. ~~l\atfte huırlamışlardır. 
~u ~retle mahkwnların nafı• 
~nde çalıştırılması umumi bir 
ıı.... .t()ftacalr:tır. Bunlara muay -
~~ ~ır iicret de verilecektir. Mah· 
~uı bir günlük mesaileri, iCi 
~ilıt mahkf.tmiyet gününe teka
~ ~ w mahkiımiyet müd
~leri. bittiği zaman da, biriken 
\etleri ile IM!'l't>Mt hayatta yeni 
....._ite siripneleri için ellerinde cie 
· "'~ye tM&lunmuş olacaktır. 
~ 

Yılbaşı tatili 
~batı doıayısile ~ daire· 
ıı kinunueYvel sah günü. C)tle 

~nds 1 tiacikinun çarşamba 
'~pmına kadar tatil edile • 

c"•arteıi öğle ıoara 
tatili 

..... ( J ... ~f~deft ~) 

.~ .... tatWaia kaldırılarak 
'-fı_ ~· L' ,. • d" ·ı • \ ~ ~· .ır ı-une m m ınesı 
-.,. ll•yraaU- tatilinhı de ualtıl
~ ........ .ı ..,.U1mekte4ir. 
~ı.ğeı- taraftaa milli lı.ortLUU 
~ ~ unda yapılan tadıliitla ve 
~~~ una mliaieniden vücu4e re
~ ~ tatkilit ff mü~rde 
L_~<Uauı elwaaa memurllU'dııa 
~ çaı..-• • taıunı.uat verU... 
~ti.r. 

~ne 1m .uAtla Başvekil iti -
~ lôreceii Mı-Mngi bir daire 
~a nıüe9'es.,.i. biıtçe teşlöW•• 
"tedaır men hükümler malıfua 
.._ 1-ak iiıııere, tam.am.ea ftya m. 
~ lterJıaaaci Wr vekfilet v.,a 

~- ... oi-e selihqd 

Asker gözile 
cephleer 

<Birinci sahifeden devam1 
lerdir .l\lalumdur ki, İtalyanlarm 
pek ehemmi.) et verdikleri bu cep
hedeki anudane muka vemctleri 
devam etmektedir. Yunanlılara 

Elbasan yolunu açmamak için da
ha pek çok gayretler sarfcdecek -
lerine de şüphe yoktur. 
Yunanlılar Göricenin batısında 

' Develi vadisi boyunca ilerleru~ 
kaydetmişlerdir. 

Merkezde, evvelce İtalyanlar ta.· 
rafuıdan tahliye edilen ilim.ara 
kasabasına girmişlerdir. Tcpedele
ne ea iki kilometre meı-:ıfcde bu
lunan Klisuraıun da diişmesi muh
temeldir. İtalyanlarm Tcpedcleni 
tahliye ettikleri haberi C.:oğru ise, 
ba mıntakada tu&unınağa muk -

ted.ir olamadıkları ve ceri meni
Jere yerlepne~e çahılıkları anla
plıyor. 

Klisura me\·kiinde ftall anlann 
fiddt?tli bir mukabil taarruzu püa
kürtüldüğüne göre, burada vazi
yetin tutunulaınaz bir hale geldiii 
muhakkaktır. 

Sahil nuntakasında da vaziyet 
İtalyanların lehinde değildir. Kü
çük Palermo limanı Yunan teb· 
didi altına gimıiş .bulunmaktadır. 

Bununla beraber cephenin sık
let merkezi yine şimal ve bilhassa 
merkez ınıntakalarmdadır. 

LİBYADAKİ IIAREI~AT 
Sollum ,Seyitömer, l\tirşebalu 

zapteden ·İngiliz motörfü kU\ vet
le.ri, hilen Bardi:rayı sarmış V!l

ıdyette bulunmaktadırlar. Bu müs
tahkem mevki etrafım.la şiddetli 

muharebeler olmaktadır. İngiliz 
ku vayi külliyesi ile esn.'>la bir te
masa girişilip girişilmediği katı 

surette hilinnıi,\ orsa da, bazı İtal
yan kollarınm Tobrnk isttbme -
tinde çekilmekte olduğunu bildl
rea halterler, İtalyanların Bardi
ya)'l •a terke hazırlauclıkluma 

1Ö5tttir. ---oo---
Vazifeye lakart 

memurlar 
( 1 tnei sahifeden del'<l1'ft ) 

Haber verıldiğ!ne göre Baş ace ~ 
te Ziya ~ başkatibi Celw de bu 
şekilde tecziye olunarak 10 ve 15 
günlük maaşları kesilmi.ştır. Bun
lar; Vekilin içeriye girdiğinin uzt.ı.l 
müddet farkında olmamı~lar ve 
tanrmıyarak ne istediğini de SOi' -

mamışlar, iş icabı olarak bir muha
verede laübnll görü müslerdir. 
Halka kolaylık nezaket göstermi
yen memurları da Vekil cezalan -
dırmaktatlır. 

----o---
Doktorlak böJ le olmaz 

(Birinci sahifeden devamı) 
mi~-se de: •Biz gece hasta o~ 
bili gönderemeyiz, sabnbleyin ~ön-
du.iriz!• şeklinde ha) rctcngiz bi.r 
cevMp almllllf ve uvallJ ka4m bir 
kaç saat sonn ölmuştiir. 

l\ftiddeimnnmllik ft be1eclbıe MI 
cevaln veren zatı pddetı. tec:a,. 
etmek~ tpW.Drpia &C"95tl_. -. 

Bangk<>k 19 (A.A.) - Siyam şe
hirl~ Hind.içini tayyareleri ta· 
rafından yapılan hava h i.ıcumla 
rına mukabele bil.misil olmak üze
re, Siyam tayyareleri de Hindiçi
nini.n şimalindeki yedi şehri ~ 
ba.rdıman etmişlerdir. 

F eıatcı Alman 
misyonerleri 

Pretoria 19 (A.A.) - Dahiliye 
nezaretinin bildirdiğine göre, ce • 
nubi Afrika yerlilerine tahsis edi
len mıntakaya 1935 senesinden son
ra giren 400 Alınan misyonerine '> 

mıntakalardan çılanak emri veril· 
m~tir. Çünkii bunlardan bazıları 

f~tçı propagandalar yapmışlardır. 

Tankların rolü 
Kahire 19 (A.A.) - Bardiya'ya 

karşı yapılan İngiliz taarruzunda 
İngiliz tankları çok büyük ehem -
miyette bir rol oynamaktadır. 

~----~~---v..a,..x.w.x ~ 

Almanya içııı 
en son care • 

( BQ.$makateden devam.) 
ile taşuabiluıeniıı benıcu hemen 
imkiıu kalmanııştır. Cebir ve zorla 
taş.ırmak da bugünkü halıle müm
kün olmasa gerektir. İııgiltercnin 
zafer ve taarruz yolunda ku\'\'ct-· 
lendiği bir zamanda Almanya kea
disinc yeni ve kuv\•etli basımlar 

peyda etmek mcvkiinde olmasa 
,erektir. 

İ.ktı.sadi abluka, hava hombar • 
dımanları, İtalyanın içten ve dıt
tan ziia uğraması ,iHal sahala
rındaki memnuniyetsizlikler ve 
sabotajlar, Alman halkının askeri 
muvaffakiyetlcrden başka hiçbir 
şey kazanılmamı~ lıulunduj"unu 

görmesi, İngiliz deniz hakimiyetini 
sarsacak imkanlardan mahrumi
yet Almanyayı bir in Ölltt içinde 
bulunduğu müşkülattan kurtar
maya ve koruncııya elbette ki 
~vkeylcnıekte \'e bu yolda uzun 
uzun düşündürmektedir. 

Almanya ilk kurtuluş tedbiri 
olarak herhalde İngiltere~· i bir 
defa daha İngiliz adalarında m:ığ
lfıp etmek imkanını hiitiin takat 
ve imkanlarını bir arnyu toııl ıya

rak tecrübe cdect•ktir. Nitekim, 
ajanslar dihıdeubcri tekrar l.ıu ilı
tiınul üzerinde ısı-arla durmıya 

başlnımşlardır. 

Ancak bu taarruzun nıü:. hası

ran havadan mı; hem hava, hem 
karadan ıuı yapılacağı hakkuıda 

~imdiden birşey söyleııeıni~·eceği 

gibi Almanyaya ne fayda getire
ceii hak.kmdı.l da biqey söylene
mez. Almanlarm deniz yolu ile 
İn&illı adalarına çıkmaSt mucize 
bbili.clea bir nıuvaffaki1ete 'bnğ
lı4ır. Hava kuvvetleri ile hiçbir 
hedef tefriki 7apmaksaın uzvi ve 
pyriuvi her türlü maddeyi imha 
kasdi ile :yapılacak. taarnn:lara 
brp da tnıilideria elden gelen 
bütüıa imklnlula mukanmet 
edecekleri tabiidir. Dııha zay1f ve 
haz.ırlıbn vaziyette iken Londra
TJ muv.Unkiyetlc müdafaa eden 
İngiltere herhalde şimdiye ka:lar 
bcrtt\rlü hazırlıtını bitirm;~tir. 

Almanyanm böyle bir 1aarrnzu 
sırf İtalyanm yükünü hafifletmek 
;çiıı yapacaf'ı hakkındııki tahmin
ler doğru oİamr •. Zira, İngiltere 
Akdeniz ve Afrikadnki müdafaa 
ve taarruz hazırlığını Britanya 
adalarılllD müdafaasından tama -
mile ayrı ve alakasız olarak yap
mqtır. Bunun içindir ki inıilis 
adnlanna taarruz Akdeııizde v• 
Af:ri.kada İnpjtereyi asla şaıırt
mıyncaktır. 

Sözü.n kısası, ·Almanya biı' ç~ 
mu iç.indedir ve Britanya adalarl
na yeni ve tahripkir bir taarna 
huıdaması son ümididir. Ancak 
l>a ümit de bel! ltir ümittir. Çünkü, 
fanmıuhal olarak İngiliz adala -
rınü ~bir hayat eseri kalmua 
bile yine İngiltere harbe dena 
ed.er Ye harp bitmiş elmaz. 

ETDI iZZET BEMICS 

SON24SAAT 
içindeki 

'Hadiseler 
(Ba yamın metinleri Ana. 
dolu Ajamı bültenlerindea 
alınm.ı.şbr.) 

Telhis edea: MUAMMER ALATVS 

F.enebi metbu.at Laval' bMiaesi 
ile meşgul olmağa devam edi:yw. 
~~eV)'<>rk 'l'aymia. in 1sviçredea 
aldığı bir habere göre, Laval Ma.
reşal Petenle görüştükten sonra. 
meçhul bir 9ell\te gitmiftir. Bir U. 
De!'e cöre. Paria gitmifti.c. 

Berlinde, Lam'm başladığı si -
yasetin terk edilnriyeceği hakkında 
Vişi hükumetinin teminatı bek -
lenmektedir. Öyle anlaşılıyor 1d. 
Laval Almanyanm tazyiki Ü7.erine 
serbest bırakılmıştır. Hata Laval'in 
Fransız hükumetini Parist€ temsıl 
etmesi bile muhtemel görülmek -
tedir. Bununla beraber Mareşal 

peten Laval'i affetmemiştir. 
NE YAPMAK İSTENİLİYORDU? 
Diğer taraftan şu meraklı tafsi

lat verilmektedir; 
Daily Telegraph, Laval'in çekil

mesi üzerine A\nıanyamn Fran -
saya t>ir ültimatom vereceğini, iş
galin gcni§liyeceğini, Fransamn v;
şiye tabi kısmından Alman kıtaa
tının serbesl~e geçmesinin •meşru 
bir hak. olarak tanılnıasını istiy~- 1 
ceğini ve belki de Laval'in Fransız 

ı Quisling'i olarak hizmete alınma -
smı istiyeceğini tahmin etmekte -
dir. },fareşal Parise gitseydi Çekos
lovak Reisicumhurunun akıbetine 
uğnyacaktı. Çekolovak Reisicum
hurunun Be.rline davet edilerek Al
manlar tarafından hazırlanan :mu
ahedeyi imza etrneğe mecbur edi1-
diği hatırlar.dadır. Peten böyle b:,· 
muahedeyi im7.adan imtina etsey
di, ihtiyar Mareşalin hasta olduğu 
veya akıl zfıf ına uğraL·.gı hakkmd \ 
bir masal uydurulacak ve bu su . 
retle Mareşal vazifesini göreme 
diği takdirde Laval'in kendisine 
vekalet edeceğine dair kanunu esa
sinin dördüncü maddesindeki hük · 
me istinaden Laval'in iktidar mev. 
kiine getirilmesi için meşru birse
bep yaratılacaktı. 

FAS HUDUDUNDA TAHŞiDAT 
YAPILIYOR 

Niytrz Kronik! gazetesi de, Fran. 

Milli ve ALEMDAR da GALA 
m ... .. .... .- Mır .......... y ... laarilnalfıde bir Mnıedisi, lıabk.alıa la .. lları 

LOREL-HARDI Haydutlar Arasınd-1 
(~SÖZL'Ü) 

DiKKAT: •••MASA •eR'las.nda ·~len .e bütün tlünyada giiriihnenı·~ -

Wliltamlarla aıeyreıiilmiş olaa 

SEVEN KADIN 
11•--d·--- -da' 

.. ,. • .-ıır eleri i9a ı.u hafta (ALDI DAB) n (Miı.Lt) ye .aaklolW1du. 

Yaka' ' i Itdıııa - -Meriade teMrik etmelisiaiL 

LUks · BUGON • 

MARMARA 
Salonlarında 

Lüks Hafta 
AL JOLSON'un 

Biitüa tiünya kadmlaruu 
hıçkırarak ağlattıic 

s 
o 
N 

BESTE 
Z nci film: 

Düyaya korkuaç bir rii7a 
yaratmq olaa 

Görünmez Adam 
Ar; mızdaf. .• 

CONSTA..'l'CE BENNET -
GARY GRAND 

BASLADI 

iki cesetin hüviyeti 
anlaııldı • 

///PEK ve 
SARAY 
Sinemalarında 

Tül'ltçe ıaWıhast 

MELEK 
Si•emasında 

Orijinal düdHi nüshası 

3 AHBAP ÇAVUŞ
LAR SiRKTE 

Mefhar Kcımilt 
Al"fak Palabıyıkyauı'ın 

• Mil ~.irdiği kahkaha 

El GÜZEl 
HEDİYE 

_J . 

tufam 

,·~< 

ÖKSÜRENLERE il TRll Hllll EXRE M 

-~ 

Tahtakalede Davudpaşa hantnda -- :::::mı-==::::o::ıı:::::::=:::::ıı:=--=====-=-=====--=ı:a:ıı::==:::::ıı---==::::m====-

W.ki gün bir adam ölü olarak bulun- Şehzadebaıı 

~~ TURAN Polisçe yapılan tahkikatta bunun Ol- Siae-
lu hurda<:ı Ha.'\1111 isminde biri oldulıa 

anlaşılm~tır. Morgdaki muayenede ~ ve 'fiyat~•. bu akfam 
(ı ·lfO"Ul •l!) aii 

türrieden öldiığtl anlaşılmıştır. 
sız Fas hududu civarında, İspanyol Meyva hfıll civamda bu1unan ölünüa 

San'atkar NA Ş 1 T 
vıe arkadaşlan, okuyucu S()'. 

Türk - lngiliz ticaret 
aalaımaıı 

kıtaatının tahşit edilmekte oldu · ~ Yenişehırli Cemal Yigıt ısmınde bir 

ğunu yazmaktadır. Fransız Fasın- serseri olup böbrek hastalıiuıdan öldü
dan gelen yolcuların ifadesine gö· ğii tahakkuk etmiştir. 

re, Fransızlar <la büyük askeri l Katil seyyar SôİICI 
kuvvetler talışit etmektedir. l Tahmiste tablasını deviren ~
AI.JvlANL~R İTALYAYA ASKER .kırlı Mehmedi bıçakla öldüren sey-

GONDERDI Mİ? yar satıcı Ahmet 'l'ükenmezin mu-
Londradan verilen malllmata g<-~ hakemesine >bugün saat ıı de bi

re, !~alyaya 5-0 bin Almruı asken 
gönderildiği hakkındaki haber he· 
nüz teyit edilmemiştir. J.ondrada 
bu haberin sıhhatinden şüphe e· 
dihnektedir. 
ALMANLARIN ASIL MAKSADI 

Röyterin, iyi malumat alan mah
fillere atfen bildirildığıne göre, İ
talyanın tamamen inhidamından 

e~l, Hitler'in İngiltcreye karşı 
büyük. mikyasta bir istila hareke· 
tine geçmesi ihtimali vardır. Böyle 
bir sergüzeşte bir milyon insan fe
da edeceğini birçok def al ar tekrar 
etmiş olan Hitler, bu 9\ll"etle eö
zünü yerine getirmiş olacaktır. 

Toring Korrespondans mecmua-
9lnın yazdığına göre, 1talyaya yıtr-
dım etmektense, böyle muazzam 
bir hareketi tercih etmektedir. Bı: 
harekette Fransız donanmasının -ıa 
hesaba katılmış olması mümkün 

· dür. Fakat .Mareşal Peten'in Fran
sız donanmasının Alman kontrolü 
altına girmesine hiçbir zaman mU
snade etmiyeceğini, Vişi-cle ıbitaraf 
bir diplomata söylemiş otduğu d& 
hatırlatılmaktadır. 

İTALYANLARIN ARNAVUT
LUKTA VAZİYETİ 

Resmi bir Yunan sözcüsünün be
yan ettiğine göre, İtalye.nlar Ski -
voviç'in şimali şru-1d ~lertndea. 
atı!mıflac ve ağır zayiat vermif -
lerdir. İtalymılar Tepedelene dol
nı çekilmektedir. Sarandanın 2a 
kilometre şimalinde hıılıınan Pa. 
1ermo liınam da dün hnan top -
çusunuıı ateşi a.ltma gimliştir. 

:ttalyanlar TepedeleJı -w Hima 
rayı tahlly~ Mnmı eıtnWde -
dirler. 

aemıt ttaıya ~ '* hn'll!lı:tltl 

rirci ağır cezada başlanılmıştır. 
Muhakemede bazı şahitler din· 

lenmiş ve şahit celbine kalmıştır. 

mektedir: • Yunan cephesinde 11 ın

ci ordu mıntakasında şiddetli mu
harebeler cereyan etmiştir. Ava 
teşekkülleri Yunan Jut'alanru mü-

essir mitralyöz •tefi altına aım.
lardır. Ege denizinde dü~an tay
yareleri Rodos1ve Stampalya üaıe-

rine birkaç bomba atmlflardır.> 

LİBYA CEPH'F.SİNDE 

Bardiya etrafında çok ~li 
muharebelerin devam ettiği bil 
dirilmektedir. İngiliz motö!'lü kuv
vetleori ba mwtahkem mevkila 
prp kısmına geçmişlerdir. 

Yapılan keşif uçuşlan İtalyan -
ların Derneye doğru çekilmek
olduklanm ptenn~tir. Bardiya 
ile Tobruk arasında ric'at etmekte 
olan bu kollar İngiliz avC1 tayya
relerinin mitralyöz ate~ne tutul 
muşlardır. İki İtalyan tayyaresi ... 
levW- içinde düşürülm~, bir dii
tayyare tahrip edilmiştir. 

İtalyan tebliği bu cephedeki ha· 
:rKtt hakkında da mııası.taıı ~ 
luı s&ylüyor: •Bingazi hooud-1 

mmtakasında düşman kıt'alan ~ 

randıkları ve zayiata uğradıkla-ı 

için. taıyikleriı» ualtmışlercbr. 
iOOpnanın moi6d6 kuvvet1eri .. 
...n- ateş altına -1mln1Jbr. 

Bardiya J.i:mam önünde torpm. 
nen İngili% 1avna&iinün "°1 ,... 
1arak battığı eöriiJmüştQr. :8Dc9-
,.,.. selen İngiliz :filaAa bomo..ılı.-4 
mu edilmiştir. Baya muharebe 
lıuiaMlıa iti tngitis ~ ~ 
- +ifttir. Btr ıw,_ ı.,y..-

ZAN ve yali V ARYETZ 
numaraları. 

GÖNÜL A VCILA.111 
Komeil S perde 

S"mema: G~ 11 4ea ıti· 
bal'ell devamlı -tinel•. 2 bü
yük fİllll birden, 

1 - KARMELIT A 
(Meksikalı Jtı:ı) 

LlJPE VELEZ. LEON ERROL 

2- GUNGADİN 
(FEDAİLER ALAYI). 

Türkçe lıiiıdfi 

Pregrama ili ve: 
LONDRA llAllBİ NASIL KA&
Şll.ADI. G.ce ıti...a lt.31 4la 
ltatl-, 21,38 .. Mt.er. TiJatN 
2~ de hafim'. SiJlema n ti
ya*""a bir wıetle JiriUr. 

ANAPIYOJEN ~ 

Dr. Ihsan Sami 
~kok, ...... •• pn&.o
bk. koli,~,... 
.,._, 7ua, -.. ,,. em butahk
ıarma !Larp QOk ..ait tue .. ıdlJ'. 

SPOR 

Dünkü Voleybol 
maçları 

x. ~ .-a&llldald. ~ 
.r"-bU:abınna Mıı Eminönü HaıM

'rin* --- ıh ~. 
0---. -ve I CM liMıMler' uamıM-

llJıııi ~ ~ Ca•lecablv 11 -
11 knanmıflanr. 

Şilli Ten.kki ..... ~ im lL 
... ~ wıçıdA da li:reınMıJ 

im ~ Jıl-4 plib ....... ... 

* -..u..da +z ± fila.tma 1~ 
iıurut narlı ~. * Killi ~ ... tmarnıf Mt. 
.._ cli:ll kapw ;br. Bu münue
a.üe' Cila Aııkara iııukuk faırwte

lil:ıdıe Wr ... . yapılm4 w 
milli llbmt., twMd ~ti No

ili Gtmeral ıca-~ Wl- .. 
tllkilbı-dftir. 

(2 iaci mifedea dev .... 
pi,_atbr. Yaai ıwe.k istilasal .. 
.... i8tih.lik bekımnıclaa ... 
zeacia ela.o k iJemle aiinaM -
aette IK&luıuoak w ..m&eket ist
ltüyii.k ikt1Sa411 ....faat temia • 
dea bir vniyettir. ~ilteıre, ı~ 
ıün iazalaua ticaret :maahM. 
sile ltiM ıellit baparatorJuimnm 
kapılanııı ~.maktaaır. Kanada. 
Honc-lıieac. T~ miistuaa • 
mak iazere, ltu iaparatorlucua ı.. 
tar.tı.nGan etYa utın alabilu~ 
lllİZ ıibi, Cif)'& satm aldığımız m
leketlerde 4e ...ııarımısı satabil• 
ceii<L. Yani Türk ~yasmın mii -
ltadele sahası, b.ciliz imparator -
luiu nisbetinde ıeaişlemi§ olnı• 
tadır. SG~lemeie lüzum \ile Joli
tur 1ıı:i. iaı-ilis imparaterluğile b9 
Jolda ticaret ..ti.asebetİDC &ir~ 
•ek, tliier mealeketlerle kirh be
laeab-n• ticareti yapnw•ı• içia 
\i.r -.re{ teşkil etmez. Fakat ıeçm 
INr 11eae l'Ö& ...... tir ki Avrupa 
«le•letlerile Pearet yapmak (it
tikçe sorlaşmaktadır ve harp d• 
vam ettikçe de Mırlaşacaktır. B• 
&iinkiJ. şartlar altında ticaret aa
cak harp sahasmdan u~ahta bulu
nan memleketlerle yapılabilir. İf" 
tt: dünyanın dört tarafına l ayıl • 
DUŞ bir halde buJunaıı ıngiliz i..,. 
pantorluğu memleketleri bö~ le 
harp sahasınaa llUkta bulunaıl 
piya881nrdır. Bi&i ingiltereye bajı
lıyan siyasi .ı.tluk ıittikçe kuv • 
'1etleşmektedir. Fakat bu si~ ati 
dostluk iktısadi bağlarla da tak
vi7e edildiii z.anaandır ki devamiı 
ha7ata mazhar olu. iıte birkaı 
gün evvelki tkaret anlaşmasuaıa 
bn~asnu ilha• eıiea düsiince 1nl 
oldup içindir ki Tayın.is refiö
mizin de yaZ4lhiı ~bi, ı;nuahede 
Miyiik byırleti Miz bir vesikad.IC . 

* BrftDel, 11 (A.A.) - Belçika .. 
billerinde balık Hl tekrar başlamışta 
Ava çıkacak. -nıurtar Belçika be~ 
1e berMMı" Wr Qe bQM bqrak ~ 

.-u.cür. 
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Gayrimenkul Satış ilanı: 
Sult • nahmet 5 inci sulh hukuk hakimliğinden 

İstanbulda Kumkapıda Kürkçübaşı mahallesinde Küçükdeniz soka- ' 
ında 41 numaralı hanede mukim iken 5/5/936 tarihinde ölen ve tereke- / 
ne mahkememize<? el konmuş olan Büyükçarşı yanında Kalcı hanında 
ömürcü Artin oğlu Haçik namı diğer Haçador'un aşağıda yazılı gayri 
ıenkulitı terekesinin tasfiyesi zımnında açık arttırmaya çıkarılmış o· 
:p her biri bir günde ve fakat ayrı ayrı satılacak olan bu gayrimen
ullerin bil"ınci açık arttırması 13/1/941 tarihine müsadif pazartesi günü 
ıat 10 dan 12 ye kadar ve ikinci açık arttırması ise 23/1/941 tarihine 
'1Üsadif perşembe günll saat 10 dan 12 ye kadar İstanbul Sultanahmet
'ki Tapu dairesi alt katında bulunan mahkememizde icra kılınacaktır. 
Iuhammen kıymetler aşağıda yazüı adresler hizasında gösterilmiştir. 
)irinci açık arttırmada teklif olunacak bedel, muhammen kıymetin % 
5 ini bulduğu takdirde o gayrimenkul satılacak bulmadığı takdirde 
'u arttırmada en yüksek teklifte bulunanın taahhüt hakkı baki kal
nak üzere ikinci arttırma günü beklenerek o gün niye baliğ olursa ta
ibine kat'i ihalesi icra kılınacaktır. Satış şartname ve tapu kaydına gö
·edir. Taliplerin muhammen kıymetlerin % 75 nisbetindeki pey akçele
rini hamilen ihale günlerinde bulunmaları lazımdır İpotek sahibi alacak 
lılarla sair alacaklı ve alaka<larları'ltı hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile işbu ilan tarihinden itibaren 20 gün 
içinde mahkememize müracaatla dermeyan etmeleri aksi takdirde hak
ları tap usicillerile sabit olmadıkça terekenin paylaşmasından hariç tu
tulacaklardır. Müterakim vergiler terekeye ve 20 senelik evkaf taviz 
bedeli ile ihale pulları ve % 2/5 tellfiliye ve tapu masrafları müşteriye 
aittir. Şartname ilan tarihin<:len itibaren açıktır. Talipler daha ziyai!e 
tafsilat almak istiyorlarsa 936/8,) dosya numarası ile memuruna mii
racaat ederek öğrenebilirler. 

Cabuk ve iyi çiiJlemeden vemelı yiyenler, 
fula baharatlı ve biberli yiyenler, bilhassa 
idci i~er midelerini talıriı eder !er. 

EK~ILIK, t-ıAZIMSIZLIK, 
AGIRLIK ve Baı dönmeleri 

ve yemekten sonra bütün TIM:utte Ye mided• 
a~rlık hissederler. 
Yemeklerden bir saat - bira tatlı kaşıi 

MAZON .Iıiuna HA7tı1ı~u-
MIDE, EKŞiLiK ve YANMA
LARINI ve BARSAKLARI 

yakan zelıfrleri ırlderir. 
Sabahlan aç kamına alınına İNKIBAZI defeder. $eker hastalıitı 

olanlar bile korkusuz alabilirler. 

Saat: 18.00 Program ve memle
ket ıaat ayarı. 

18.Cl3 Müzik: Radyo caz Ol'Sea -
trası (İbrahim Özgür idaresinde) 

18.4-0 Müzik karışık şarkı türkü 
ve taksimler seansı 

19.15 Mii2ilı:: Melodiler (Pi.) 
19.30 Memleket -t ayan n a · 

jans haberleri 
19.45 Müzik: Radyo incaazı 

20.15 Radyo gazetesi 

Satılacak C ayrimenkuller 
1 - Kumkapıda Bayramçavuş mahallesinde Küçükdeniz sokağında 

eski 51 yeni 91 kapı numaralı hanenin 16 hisse itibarile 10 hissesinden 
bilahare 91 kapı numaralı hanenin 16 hisse itibarile 10 hissesinden bila
hare satılmış olan bu 10 hisse hakkında tapudatı gelmiş olan sonraki 
yanlış kayıt hasebile fazla mevcut olduğu anlaşılan 16 hissede 2 hissesi 
muhammen loy:met umumu 335 lira 60 kuruş. Hissesine 44 lira. İki katlı 
ahşap ve muhtacı tamir arkası deniz önü küçük deniz sokağı musakkaf 
kısmı 44 olmak üzere mecmuu sahası 53/50 metre murabbaıdır. Cümle 
kapısından girildikte zemini adi taş ile döşenilmiş bir taşlık üzerintle 
camekan ile aynlmış küçük bir oda, bir h: la ve bir ocak yeri üst katı 
bir sofa üzerinde biri deniz cihetinde diğeri sokak üzerinde iki odadan 
ibarettir. Elektriği ve taşlıkta kuyusu vardır. 

2 - Büyükçarşıda Kürkçüler çarşısında 5 kapı numaralı mahal. Ze
min katı dahil olmak üzere üç katlı ve kagirdir. Dahil kısımları ahşap
tır ve muhtacı tamirdir. Zemin katı zemini tahta döşeli ve iki tarafı ca
mekanlarla çevrilmiş bir dükkan ikinci katta dar bir merdivenle çıkılır 
iriiçük bir oda üçüncü katta dar bir merdivenle çıkılır kü~ük bir oda 
olup elektriği vardır. Merdivenleri ve oda döşemeleri muhtacı tamirdir. 
Sahası ll;75 murabba metredir. Muhammen kıymeti 35~/50 u;adır. 

3 - Beyoğlu Kalyoncukulluğu civaruıda Kamerhatu n mahallesinin 
Zerdali sokağında 6 kapı numaralı bir bap hane 105 lira muhammen 
kıymeti içinde 8 metre murabbaında köhne bir adet ahşap l::eraka var
dır. Sahası 43/50 arşın murabbaı ki mukabili 25 metre murabbaın'.ladır. 
Beher metre murabbaına 4 lira kıymet konmuştur. 936/85 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 
Açık eksiltme suretile ihalesi lakarür eden (4412) lira keşif bedelli Ayaza

la köşkü tamiratının muayyen olan ~ ve saatte ihalesf yapıLımadığınd&n 24911 
'SJyılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince bu işın ihalesi tekrar 21/12/940 cu
martesi günü uat 11 dr: İstanbul N~ mildlırlüğünde pazarlıkla yapılacaktır. 

A - Bu işe ait ke;it ve şartnameler dairesinde görüşiUecektir. 
B - Muvakkat teminat (331) liradır. 

İsteklilerin en az (3000) liralık bu 
0

l§e benzer iş yaptıklarına dair idnrelcrin. 
:len alrru, olduklan vesikalarla i40 yılına ait Ticaret Odası vesikasını hjmiJen 
eksiltme rünO olan 21 '12/940 cunıartesi,ıünü saat il de gelmeleri (11922) j 

P. T. T. Umum ttıüdürlüğündcn : 
2 - idare lhtı:racı ıçın 5o ton cazou ı.apolı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel 10.000, muv,akkat teminat 750 lira olup eksiltmesi 

l İklııcik!nun lt41 cumartesi afuıil aaat 11 de Ankara evkaf apatmanında 
P. T. T. umum müd!lrltik satın alma komisyonunda 73pılacaktır. 

3 - İsteklileri ;nuvakkat teminat ınakbuz veya banka teminat mektubile 
kanuni veoailti ve teklifi muhtevi kapa4 zar!lannı o ıOn saat 10 a kadar mez
;.ç:tlr komisyona vereceklerdir. 

4 - Şarlnameler, Ankarada P. T, T. levazım, İstanbulda yeni Valde hanın
da P. T. T, levazım ayniyat rubesi mOdürlilltlerindea bedelsiz olarak verHe-
cekUr. 8713 • 11905 

Sahip Te neyriyab idare eden Batmuharriri 
ETEM iZZET BENiCE 

Baaıldıiıyer: SON TELGRAF Matbaaaı 

• 
1 ~ 

Halifelf?r Diyarında 
Yaxu : M. SAMI KARA YEL 

• - - ... , •• --·~ .... 'IO-. 

Mazon isim ve Horoe marlı:aaına dilc.lı:at. 20.45 lıl.üzik: Keman ve -riyol& 

duabları. İstanbul ikinci iflas meınurlu -
ğundan: 

• Müflis Avunduk zade biraderler 

kollektif şirketi masasının tasfiye 

işleri hakkında görüşülmek üzere 

23/12/940 pazartesi günü saat 

14,30 da ikinci ifhis dair~sinde aLı.

caklıların hazır bulunmaları idare 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 
Bu akşam ıaat 20,30 ela 

Bulunmaz Uşak 

Yazan: J. M. Barrie 

21.00 Mürllı:: Dinleyici isteklıeri 

21.30 Konuşma: Sıhhat saati 

21.4.5 Müzik: Rad~ caz orkestra-

sı: Şef Hasan Ferit Alnar 
22.30 Memleket saat ayarı ve 

haberleri 

kararile ilan olunur. 

İstiklal caddesinde Komedi 
lı:ısmında 

Bu ak~am saııt 20,30 da 

Pata hazretleri 

22.45 Müzik: Dans müziği (Pi.) 
23.25 Yarınki program 

(1254) 23.30 Kapanış 
--- --------------·------------

Türkiye Cumh11riyet Merkez Bankası 
14 ~inunuevvel 1940 Vazi., eti 

PAS i F AKTiF \ 
1 R'4~A: T L. 
Albn:Sa!i lı:ilogr3m72. •H.240 ll)l.l35.9~6.9Q 

BANKNOT 9.227.564,50 

Lira T. L, 

1 

Lln 
15,000.000.-

UFAJU.JX 2.'.;86.115.4 . 112.849.666,93 Adi .,., feyı.aıu. 

n......ıı 

6. 188.666, J ~ 
6.000.000,-DallUUltl auılaalılrien 

!:ilrlr. llraa 

Barlçtekl llôalıll'ler. 
.Altın: Safi klioıram 5.357.616 
.Altına tahvili lr.abU Mrbeot 

dövizle 
Diteor dövizler ve borçlu kli-

-
,1.5.289,7 

7.535.914,91 

.-,-
rinıc balı.iyeleri 31.040.62~.03 

Ilulne tabv!Jlerl: 

Deruhde edilen evrak> nal< -

diye karıılıiı \SS.748.563,-

----
.3U.289.73 Ttdorildelı.. -

Deruhde edilon evrakı 
nakdiye 158. 7 48. 563,-
Jtanunun G - 8 lDd mad -
delerine tevtika.n ha.z! .. 

ne tarabndan 'JÜd ı. • 
cli7at 19.9.'2.69.5.-=----rnalı:ı 38.576.540,94 Derubcı. edilen 

nakdiye baltıyeol 138.825.868,-
Karşılılı. tamamen altııı 

•rak lldveı.ı tedavü ... 
le vazedilen 17.00C.000. -
Reeskont mukabili ilA-
nlen lf.dvüle vazedilen 242.000.000,-

Hazineye yapılan altın kar
şılıklı avans mukabili 3902 
No. lı kanun mucibince i15-

12.188.666..15 

K anunun 6 _ o uıcı nadd~ ... 
lerine tevfikan hnzinı tara • 
tından vaki teJiyat 

veten tedavüle vazedilen . E,000 000.-, 409.825.868.
MEVDUAT: 

Seneda t C'fl- • aaı: 
1 Q 922.695,.::ı·ı 38.g25.863,-Türk Li':"" 73.521.094,05 

Alt:n safı >.lg. 318.565, .4'48.087,0.5 73.969.181.10 
~850 N?. kanllna ıöre ha ... 

bil i tc ,ıdi nl•.nan alt1nlar- f 

Ticart ıene\.1aL 1 

:tintyc aı;ı 1 c:.n a·1~ruı muka-

Salı lt ı.o,'"""' 55.541 9 .O 78124.167.9 'I 7"> 124.167,90 
D~viz to•hhMatı: 

259.Y~.104 0' '59.50~. 104,09.\'tına lahvL kal-il dövi:ı.lv -.-
1 

D 1 ~er dl':ivi;'er ve alacaklı Esham ~e tahvi!..it Cil'ltla&ıı 
( Denılıı.!e edılcn ev rakı kliri112 l>akinleri 35.935 7r·7 2 35.935. 702,02 
A - (nakciyenin ka,.,ılı~ 

(F..:;ham ve Tahvılat 

(İtibari kıymetle) 
B-- Sforbe•t esham ve 
tabvıJAI 

Aya.uslar: 

Alhn ve Doviz f.ırit'P av~n.s 

Tahvi1!\t üzerine avans 

46.956 256 9 

8.473.164.~ 5SA29.421,86 

8.799.981 
7.808.722.-

Hazineye kısa vadeli avans 5.524. 0~0.- · 
Hazjne:re 3850 No. lu kanu- 1 
na göre açılan altın kar,)ıhk:ı 

avans 97.~8' 926.75,110.926 4"8,73 

-~ 4.5CO.OüV,-
16 .. 0 57.':'4U2! 

BlssedarJar-: 
Mu.lıtrllf: y- .',6.'l~ . ~ ı :N .__ _____ _ 

11!.940.996.03 

736 %4 581,20 

1 T~mmuz 938 taribioô .. n itihar .. ıı: iıı.ııotn hıırlı:li 'I. 4., altın Ütıf't"İae ava.ıs '• 3. 

- Korkrr a yenıçerilcr saruı Ia-
k.ıQ bulurlar. 1 

Etraiım.zda yürüyen arkadaş -
!arın hep ·.nın üstü başı perişan, 
ayaklarmda kund"ra yok, çar .kla 
yürÜJ..orlardı. Başlarında birer 
m~ndı ı ı.arılı idi. , ıahim ya, artık 
müslüman olacaktık. 

Gi::lice Mirle oordum: 

Mirte kulağ:ına ~unları fısıldadı: 
- Bunlar ::öyden devşirme kal

dırmaj'.<a gıdiyorlar. 
Önümüze bir nehir gelmişti. 

Nehri tahta J.:öpriisünden geçerek 
büyücek bir köye geldik. 

Fakat, cavu.ı bizi köyün içine 
sokmadı. Köyden yüz ad.m kadar 
uzakta bulunan bir çeşmenin ke
narında: 

' . - - ... 1·~: .'. 

Ba,, Dif, Nede, Grip, Boma.~ 
Nevralji, Kınklılr. ıoe Bütün Ağn)anıun Derhal ıı::eeet 

..._ cta4e 3 .... ·• "llr. UKLITUlılNOtN SAıtlNJNIZ. 
HP:A YtllOF. PVLLU l(Ufl'l.ARI ISRARlA ISTF.Yl'llZ 

~-· Meıbur ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-..-, 

HACI BEKİR 
Ticarethanesinin 

Kırk Katlı 

SARAY BAKLA VASi 
dudakların ufalr. bir tf'nıa•ile ai(ızde yok olur:_.... 

lllJJ!lJillltlllllllilUillllllilllll!llll 

TÜRKiYE CUMHURIYE fİ 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayea : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Aja.ne adedi: 265 • 

Zirai ve itcari her nevi banka muamelelerı 
_ __,,. f 

No. 75 
~--

" Ben sizlerin 
- Yanyalı ... 

elcbaşınızım" 
- Ben, yeni asker olan sizlerin 

elebaşısıyım. Bir aydnnberi yeni
çeri yoldaşıyım .. Rütbem yold~ş
t.r. İsmim de e kisi gibi değil, 
Mehmet .Bir aydır müslümanım .. 
Y<"daş defterine ka;·<ıoJd,tk!an 

sonra, ism.me de bir kurt ilave e
delıilir•in? Yarı, Kurt Mehmet .. 

- Bu arkadaş da bir bey oğlu 
mudur? 

Mirle ce\·ap vermiyerek omuz
ların ı silkti. Yanınızda bulunan ar- · 
kibozcu yeniçeri neferi kaba Av
lonyu şivesile: 

- Dur!. 
Dedi ve türkçe rılarak şunları 

söyledi: 

V ,..zan: l•kender F. SERTELLi 

Lübnan bir Fransız. koloniıi gibi 
No. 71 

idi 
- '~'·rr<> 11lın.,l1 rn·Y. oldu mu? 
- DUn akşamdanberi.. 
- J J ~1.·ıı 

- BPnını on sekiz gün oluyor. 
Sünra kurularak şunları söyle

dtm 
Arlık ben askerL.ği öğundim. 

-- i~nıin ne?. 
- İspiro beyin oğlu Yorgi .. 
- Senın? 

&nim ismim de Ali Mirti. 
- Müslümansın değil mi? 

Deyınce şapmı.ş bir halde yü
zıime baka kaldı ve şunları söy -
led: 

- Yanyada iken bana da senin 
gıbi Yergi derlerdi. Lakin şimdi 
as.kerim. Ağalar beni böyle çağı -
rıyorlar. Hoş sen de benim gibi 
askc·r ismi taşıyacaksın?. 

- Niçin yaln:z Ali demiyorlar 
öyle ise?. 

- Bilmem, Ali Mirli diyorlar. 
- Ya, bu arkadaşın isn.i nedir? 
O. tlinde bir paket ve bir sopa 

olduğu halde bana do~ru yürüyc
r ... k bıızat cevap v<>rdi• 

- Herkes dc!tere kaydolunduğu 
zaman ismine bir de lakap mı ila
ve ediliyor? 

- Evet, herhalde sana da bir 
mı.islü.ınan ismi verdikten sonra, 
bir de liikap vereceklerdir .. 

Dedi. 
Hakikaten Meh.medin yüzü kur

da benziyordu. Uzun çenesi, mavi 
gözleri ve vücudünün biçimi, yü
rüyüşü, kurda benziyordu. Anla
d:m ki yeniçerilrr adama 15.kap 
takmakta mahir idiler .Ben de dü
şünüyordum .Acaba bana ne Mkap 
takacaklardı diye ... 

Hatta, Mehmede sordum: 
- Ben, neye benziyorum acaba? 1 

O, beni birseye benzetemedi. 
Yalnı. ŞU cevabı veroi: 

- ÇocuJdar ,Kurt Mehmede ita
at e!rr.eğe mecbursunuz. O sizin 
sın.fımızın başıdır. Çavuş ağa öyle 
em1 ... ı. 

Dedı. 

M rte rordwn · 
- Çavuş ağa kimdir? 
- Önel.,, bırınci mızraklıyi gö-

rüyor musun?. 4te, o çavuş ağadır. 
ArkaJ.ı,da üc kişi daha var, orılar 
da onbaşıdır. 

Bir dağdan aşağı indikten sonra 
bir köye geldik. Köyün çeşmesinin 
başında kad:nlar su dolduruyor -
lardı . Bizi görünce çil yavrusu gi
bi dai{'.idılar. Çobanlar sürülerini 
yoldan alıyorlardı. Herkes bize yol 
veriyordu. 

Kadınların çe~e baş:nı boş bı
rakmaları da bizim i~·in idi. Köyü 
durmadan içinden geçtikten son
ra bayraklar ağa yirmi kadar a
kıncı ile atlarını mahmuzlıyarak 
d<irtnal:ı ileri atıldılar. 

Uzo J.:ta görülen b~ köye doğru 
gidi) r'ıı d .. 

- Çocuklarım, burada oturabi
lirsini..ı. Su içersiniz. Hararetinizi 
teskin ediniz. Acıktınız ı.oe yemek 
isteviniz. Rahat ediniz. 

Bir eoğumuz türkçe bilmediği 
ıçın anl ıyamam:şt:k. Nihayet 
Kurt M.-hmet çavuşun sözlerini 
sıraları dolaşarak anlattı. 

Hepimizi dörder dörder oturta
rak vaziyet verdi. Kurt Mehmet 
takımları dolaşıyordu. Benim gibi 
yiyeceksiz olanlara yiyecek dağı-
tıyordu. _ 

Yalnız Mehmet beni yanına ça
Jtırarak torbasından yiyecek çıka
rarak verdi. Bu işler bitmişti. Ba
na yakın bir yerde oturmakta olan 
korkunc vüzlü ,çatık kaşlı bir oıı
başıya, çavus başını sallıyarak: 

- Kücük çapkın, adam olacak. . 
Dedi. 
Bayraktar kö:jrden çıktığı zamaı;ı. 

on iki kişi kadar delikanlı akuı<-ı· 
!ar arasında yürüyordu, /' • 

İşte bunlar da devqlı:mce elarak 
ayrılmıştı. Çavuş ı.ri sesile şöyle 
bir kumanda verdi: 

(Devamı var> 

Hasılı havat ve varlıl!a, medeni 
faalivete ait ber eser onlardan ıte
livor .. Bövle bir memlekete nasıl 
haklın olursunuz? Nasıl •bu ülke
nin &ahlbi benim!• divebilirsinll? 

1ste isin ie viini bu idi. cArap 
ihtilfıl cemiveti>, •ittihat teşebbii9-
leri•, chilMeti arabiye meselesi> .. 
Bütün bunlar birer bahane idi 
Memleketi, ecnebi kültürü, elli 
altml$ yıllık bir mesaiden sonra 
icinden ""'1rnlut. içinden avlamış 
ve kazanmıştı. 

Bu vaziyette ibir memleket - tııı
kı makedonva ııibi - elbette bizim 
elimbıde daha fazla kal.amaz.dı, 
Yabancıların muharebesiz ve 

.ıı:ürültüsüz lstill ettikleri bu ver
lerde tasarruf hakkı:m.ızı ileri sü
rerek - bilhassa o zamanda - veni
.ıen ıslahattan bahset.melı: ikadnr 
.l?illünç bir ,,ev Wılvvur edilemez
di. 

Artrk Surlve meselesi: Bizden 
cıkmış. lroparılırus bir ü1h mese-

!esiydi, Omm blııe dönmesini bek
lemek llbes olurdu. (1) 

LÜBNANDA FRANSIZ DONAN-
MASININ NtlıMAYist 

Suri:vede bir de lıusust bir ma
hiyette idare edilen (Cebeli Lüb
nan) me..clesi vardı. Buranın sa -
kinleri hükfunete asker vermezdi 
ve birçok ver.iti mükellefiyetinden 
af!edilmişti. 

Bu imtivazlara raltınen, Lüıbna
nın elı:serivetini teşkil eden Ma -
roniler daima Fransız taraftar lıb 
vaparak, adeta memleketi bir 
Fransız lıolonisine C<?vinni.slerdi. 

Maroni patrijtl Lübnanda kral· 
!ar kadar muhteşem bir saltanat 
icinde vasardı; hü:küm ve nüfuzu 
da onlar kadar büyük ve müessir
di. Her dediği yapılırdı. 

Son zamanlarda Maroni patrik! 
ile hiikfunet arasında ı?eeen bir 
noktai nazar miinakasası bütün 
Lfrbnan M.aronilerini müteessir et-

(1) Maamafh, bugünkü klareden hiç 
ınemnı.m oJmı..van Surıyeliler. o ıünkil 
idareyi çOk aratn.ıŞlardır 

<I 
-•~eP 

M k hu .. ]<u' fil"' aroni patri i 
istemişti? ,-
Kısaca anlatalım: pile , 
Patrik, Sucive<lekı ıvıa;~ siİıt;JI 

türkee bllmedikkrirl j)c ııJıll-'ı~ 
rek, bu vüzrl.cıı t!car7t 5 eııer 1 
cok zara: ~ördüklrrını ve a o!~"' 
rivede lısanı resmi sraıı<:bU ~ 1 kabul edilecelı: olurs~ . .,,., ; 
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