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.lbcanaıaa pmetMlıfttı..n -
aın mıitema4ly- Al-. .. 
~rı aakl4'1-i .halMıri ıelı.

ıup edilmit dqildir. Ayaı 

&amaotla S-liaıa INlfttllİtİ 

ıelı.zibe .. ~· bur 
ltıma\ etmelı i ktiaa ettiiı tle 
ayrıca Itır ıa.I ıaenuadar. 1 

~: ETE.Aı l.U.ET BE.NİCE 
ISerlıa ıc..ııaa.,.aya y-ıcle• ... 

1.,, ıoaderıWııı loaklıılt'lalı.i ı..ı...n 
loı.zip eıt.i. .BulprısWı da lı.etlıl.İ 
'-ııraklarıaa AIDMllı aakerleriaııı 
hlıniı IM\hıatl11tu b..ı.lwatla.lı.i. ID
>iUan yıalaahı....ır.ıam. 

l>ufyaaJn trkbnııiaı ıtinlatbı kar
~ınak mümkaadbr. Bulgar ıop
lııtıııa Almaa a..t. .. rınıa girm\!Sİ 
tİ-ılenemi7ec:eti kadar ı..11e bir 
~tckeliıı der.hal eırafta uyaadı
lıı<aÇt akislerin t•ddeı ılcttoı:si de 
~ çqiı ıizli 1ı.a,.k1ı bır hard<etin 
ttliilü h!me"'aa fırsat kuaka -
~. 

• 

Mecli3te ml1nakaf_alar 
lranbeşsınıfı GI. KAzım Karabekir 
silah altına a 
çağırıyor üç mebusun teşrii ma

.:;hrazı, 21 
(AA) -D. N. a b11dl-

1
suniyetlerin in kal~ ırıl· 

...:=ı:~ır :::en:.:.::: masını talep etti 
J::iıl'ince kabul edilen karar mucıbınce .. 
1907 1910 1912, 1914 ve 1918 lbt!;yatları 

bir~ ıaıı:n ıörmek llzere 22mart19U Münakaşalarda11 sonra, •. dliy• Vekile· 
~ waıı a11.ına çaiınlmışlardlr. • tinin ta ebi devre sonuna bıraklld• 

Valimiz bu akşam 
konsoloslara bir 

• çay vcrıyor 
Bu çayda Japon, Al
man, İtalyan ve •aİr 
bazı hükumetler kon
•olosları buluoacaldar 

Vali ve belediye reisimiz B. Lutfi 
Kırdar tarafından şehrimızdek.l 

konsoloslara verilmesine başlanıl
dığını yazdığımız çay !ardan ikin -
cisi bu akşam saat 17 de vilayet ko
nağında verilecektir. 

Cümhurlyet ıazelfti ..ıllbi mebu9 - tl~ intihap ~ 
Yuowı Nadi ile Adanada mlintepr dllzmelerle davaların ithamı albnda 
cTürk Sözü> ıuetesinin aalıibi mebu.o lı:alınJI aritaı'allaı' ve bu davalar yüzün.. 

Ferid CeUI Güvenin ve Seylwı mebu- elen aızlanan vatandaşlar vardır. Bu 111 
ou Sinan Tekelioğlunun teıril masuni- benim dediğim şekilde halletmek kabil 
yeUeriııiıı kaldırılmasıııııı Büyük Millet olur zannındayım. 

Medlsindeı:ı lstenlldiiinl dün 7"zmıt- Bu sözlerden oonra Salilhaddin Yar-

tılt. sı; kanunlarda bir cı.,g;ş!klik yapılmam 
Bu hususdakl t.zkere dlln -.:ıısta beliti doğru olab1leceğıni, fakat bugün

görüşillmU, ve bazı münakaplar ol- idi hükümlerin Kıizm Karabeltire hakk 

muştur : verdirmlycccğlni bildirmiştir. Sözüne 
Mebus Kfızım Karabekir, SCrek toıi- devam eden Salfthaddn Yargı m!lddeiu

kil~tı esasiye, ıere:k dahil! nizamname mumilikl~rin hazırlık tahkikatı yapma .. 
mucıbince mebusluk sıfatmın bir devre dan mebus kelimesini g rilr eörınes 
nıhayetinde bitm{J olma~ı lAzungeıece--J muuniyetin ref'J için Adllye VekAJetin• 
lını, binaenaleyh ;yeni int;habat olmaz- tezkere yazdığını, halbuki deli.il topla

dan ve suçlu sanılan mebuslann tekrar i 11P mbus zanlı gördüğü takdirde Adll-
iıılihap edilmezden t'VVel muhakemele- . 

ı 7e Vek.Aletine mür.ıcaat c•mesinın doğ~ 
rin rtıyet edilmesi icap ttiğinl 8Ö71.miş- ru olabileceğini. ileri sürmüş ve Adliy• 
tir. Bu oözleri takiben kürsüye &elen 

Vek~letinin nazarı di'kkatin celb<'tmf
Mazhar MWid, d~ meselesinde KA- tir. Bundan sonra Ref;k İnce ve diter 
zım Karabeklrin :ranıldiğını, çünkü ye-

l'akat, Mac:sristandan trenler 
ılotusu Alman askerinin ıeçmekte 
~ulundu:U haberi .l"e~lede yalan
lııQnıa"'-"tır. Bu nziyete ıöre, Bu
~n n~ettigi tebibi ibtiy .. tla 
~tşılanıak iktWı eylemektedir. 
l:~er, laakikaıca &omanyM. Al· 
'-n ulıeri ıahfıdatı vana " bu 
0ir ıaye uğrunda ve Rumea.Jerle 
~ilı.i mesai halinde yapılıyersa 
._YUlmllf olmuı elbette ki bir 
'-ıı ... tdqlı tebipleri lualdı ola
~ .ı...ı eder. 

İncilizlerin Lib711 cephesinde İt::lyaıılardmı aldıkları pııainıtlcıı bir bun Bu çayda Japon, Alınan İtalyan 
ve sair bazı hükumetler konsolos· 
tan ile belediye reis muavini B. 
Lütfi Aksoy, vali muavini Ahmet 
Kınık ve diğer bazı şehrimiz er
kanı hazır bulunacaklardır . 

ni intihap yapılıncaya kadar e!ki me
busluk sıfatının baki kaldığını bildir
miflir. Tekrar söz alan K!zım Karabe
kir teşkıJatı esasiye kanununda devre 
biter dJy~ kayt bu asının kendi id
diasını haklı çkardğını ileri s!lrerclı:: 

mebuslar söz almışlar ve teşril masuni
yetin meclise verilm~ olduğunu sôyle-

mi$lerdir. Neticede bu üc mbu~un telril 
masuniyetlerinin ref'inin d~re sanunı 
brakılması hakkındaki mazbata kabul 

~J.eri faa!ıyedttde ltarebt Ye 

lı.cıetı ıizlemek loirinci prt ol -
•ıın.. &We ıwS Alauıaların, 
~ek R..-leria ltıı yol.ı. aya
ll&ıı pipheleri yat,.hrmak ıçilı lelı. 
lllreyi •lelı.&İp• de ıorott!leri tabıi
llir. HwaWI içı.....,. lu, ber •tekzib•İ 
İtinıat ve sadakatle kartılıunanm 
~inıa imkinı yolıtu.r ve bir fÜphe 
""Y• a11n11ak ıerelı:tir. Bu itibarla 
llerıu, ve Romaaııı tekzipleri11e 
ttcnıen J'qte.,. askeri se•luyatı 
hılanlamaması ve oliter ecnebi 
'-Ynalı.ların mmır haberleri lı.ar· 
'-ıada biz de bu ffipbe payını 
k"1dl hi-mıze muhafaza edttek 
~iselerin inkipfını dikkalle la· 
~P eylemiye ve lteldemiye mec
\ıırn:ıı, 
8erlı.alu A1111Hların bacünkii 

••ıiyetlerini ıiırdurüp cideeek • 
~ni zanneylemek hatadır. Ei;tt 
.\lnıaııya harJ,.,tmek iınlr.u ve ta
'-tini maı..tua ediyorsa etı ıeç 
ilkbaharda yeııl bir takım clea~ 
lııelere ve hareketlere ba~IJ:nıcak
ı.. Bo bereketlerin hangi cephede 
~ nasıl patlak vereceğini 'imdiden 
kat•ı bir isabetle tayin eylemenin 
l-.kanı yolı.tu.r. Harbin Almanya 
~esabına aferle bitmesi İnlfllt~ 
~Din ve yalnız İngilterenin değil, 
~iti Amerikanın da nıalltip edil
llıesi ile mümlılln olur. Almanya 
4.vrupa lut'uı üzerinde İnciltcre
)i meflGp edemez, çünkü İncille
._ seyyal bir halde ve her yerdc
ılir, asla Avrupa kıt'ası üzerinde 
lletildir. Avrupa lut'ası U..erinde 
•lmadtiJ kadar lngiliz adaları üze
tiııde de değildir. 
İngiliz adalan iberinde bulun

... ~ forzımuhal olarak kabul e
~ilsc dahi Almanya buralaruu na· 
•ıl istila edttek, hangi deniz kuv
•etıeri ile adalara ordusnnu geçi
t-erektir?. Binaenaleyh istilaya 
leşebbllıı etmek mümküu almakla 
lıeraber, bu yolda netice almak 
ht'iyyen varit delildir. Ti ki, 

•dalarda hayat eseri ve adalan çe-
9iren ıular üzerinde lngi liz do -
ll.,,ması kalmamış bulunsun. Bu· 
llıı da imkan yoktur, O belde Al
llıanya içine girmiş bulun.du&u 
'1ltmaz karywnda iki yoldan bi
tini terdb etmek vaziyetindedir: 

A- Zararın nue ·inden dönü -
liirse kirdır .. tleyip İng:ilterenin 
lated!ti sulha yapmak 

GRAZiANi 
T obrukta ikinci 

bir müdafaa 
hattı hazırlıyor 

Mısırh ihtiyat zabit
leri terhis edil. 

mlyect:.k 

İtalyanların 
Bardiyayı şid
detle müdafaa 
edecekleri an

laşılıyor 
Kahire 28 (A.A.) - Mareşal 

Grazianl'nin, Bardiyanın 30 kilo· 
metre garbinde, Tobrukta mühım 
kuvveUu tahşn ettiği öğrenilmi§
tir. Zannedildiğine göre, eger Bar
diya İngiliz kuvvetleri tarafından 
zaptedilirse, Tobruk ikinci İtalya:ı 
müdafaa hattını teşkil edecektir. 

İtalyanların son haddine kadar 
Bardiyayı müdafaa için mümkün 
olan her teYi yapacaklan muhak
kaktır. 

(Diğn ulgNflar 5 inci sahifede) 

Yunanlılar yeni 
mühinı köyler 
işgal ettiler 

Atina 28 (A.A.) - Resmi Yunan 
sözcüsü dün aşağldaki beyanatta 
bulunmuştur: 

( Dcoomı ve diğe-r trlgraflar 
5 inci sahi f edaj 

8- Sonuna kadar döğlişe tle • I 
(n-ımı 5 ifıci mhi/aü) 

Fransadaki 
tarihi muha
keme bu haf ta 

başlıyor 
Madrit 28 (A.A.)- Berlin

den ~ladrit ıazetclerine veri
len haberlere ıöre, önümll% -
deki halla Riom şehrinde Ge
neral Gamlen, Daladye, Rey
no ve Leon Blümün mubake
m .. Jerine başlanacaktır. Bun· 
lar Vi'i biildlmeti tarafından 
Fransız hezimetinin ba§lıea 

mes'ulleri olarak itbam edil -
mektedir. 

Amiral Darlan 
Paristen Hitlerin 
müzakere teklif· 

lerini getirmiş 
Fransada mahdut 
izah bir kabine 
teşkil ediliyor 

Madrid 211 (A..A.) - Bu:ı pııetelerin 

7ozdıklanna ıöre, amiral Darlan arı.

len dönüşünde Fransız - Alman teJrilı:i 
mesaisi bak.kında Bitlerin tek}iflerlrıj 

mareval Peten'e tevdi etmiştir. 
LAVALİN GÖRÜŞMELERİ 

Parıs :ııs (A..A.) - Halen Parisle ika.. 

( Deuamı 5 inci şahitede) . 

--
M. Akifin 

ölüm 
yıl dönümü 
Üniversiteliler bugün 
büyük ıair:a makbe· 
resinde ihtifal yapıyor 

Tekmil ahşap o"'el
er kapatılacak! 

Bugün büyük şair Melunet A -
kitin öli.ımünün 4 üncü yıldönü -
müdür. Bu münasebetle Üniversite 
gençleri saat 14,30 da merhumun 
Edirnekapıdalı.i makberesini ziya
retle orada bir ihtifal yapacaklar
dır. Eedebiyat fakültesi profesör· 
!erinden Ali Nihat Tarlan da şa • 
irin makberesi başında bir hitab~ 
irat edecektir. 

Pansiyonlarda, yalnız kargir bi- Bir eY yıkıldı 
nalarda bulunacak. Belediye Beyoğlunda Mirmiran sokağın -

da ter~i Yani Rafkopulosun 12 r.u· 
bunlar için yeni esaslar koydu maralı iki katlı ev.inin il<ınci ka-

tı dün birdenbire yıkılmıştır. Nünup tekmil kısımlarının zeminı Belediyenin oteller, hanlar ve 
pansıyonlar için yapıp geçen ay ş~ 
hır meclisi.İıe tasdik ettirdiği yeni 
talimatnamenin tatbikine yakında 
geçilecektir. Belediye reisliğf bun
da.kı kayıtların tamamile yapıla -
bilmesi için otel, han ve pansiyon 
sahıplerine muayyen bir mühlet 
müsaade edecektir . 

Bu mfuıaadeden sonra hiçbir ah
şap binada otel veya pansiyon bu
luıımıyacaktır. Otel ve pansiyon -
tar yalnız lligir binalarda bulu-

fusça zayiat olmamıştır, 
mermer, fayans, mozaik yeya ka- . -----
rosimen olacaktır, Yatak odalarile 

istirahat yerlerinin zeminleri ise, 
parke veya mu§&lllba döşeli olabi
lecektir. 

Yatak odalarının hepsinde birer 
sıcaklık derecesi ile, odadaki yatak 
sayısını gOOterir birer camlı levha 
bulunacaktır. Her odada hade~ 
çağırmağa mahsus zil bulunacak
tır. 

1 1'.ISACA 

Bir ağız payı .. 

(Devamı 5 inci sc.hifede) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Adiliiin, yalancılığın, ifti
ranın, hayaiyet düımanlıiı
nın, çekememezliğin lugatte
ki ve hayattaki bütün mancuı 
ile ve meslek ahlakına •ığmı
yan bir atanmamazlıkla «Son 
Po•ta» denilen firmanın tüc
car muharrirleri biuı çatm11-
lar • 

. A~KE_~.,Gö~I\~_ 
CEPHE L _~ ,A 

Şimalden ve Ce
nuptan tazyik 

Dört meln! kar, dağlık arazi. derin 
ftdı.ler ••• AmavuUulı:ta muharebe bu, 
.,..Uar dahlllnd .. devam ediyor. Buna 

ra«men, her -.ı Jiin yeni bir Yunan 
nıuvalfaki:yetlnl kaydedıyor. Dün de, 
Obrı gölılniln prbındaki Lin köy!lne 
&ırdiler 'Ye buradan Elbasan yolu üze
llzenndeld ıaz,.ıl<lerinl artını:ı.alı:tadır_ 
Jar. 

Biz, cedebi edepsizden öğ
renmek gerektir.» Sözüne 
ayarak ba mahut ticaret hane
nin bezirganlarına cevap ver 
meyı edebimiuı, meslek v. 
meşrebimize aygan bulma~ 
raz. Ba fikrimizi bizim ar/ıo. 
daıa da açtık da, gülerek: 

- Bualı pna •• Honfftt, der 
pçerain/ 

Diyerek ilcioe etti: 
- Ayine•i iftir kifinin lôla 

bakdmaz. 
H iilii giinefİ balçıkla sıva

maya kalkıııyorlar. Ona ba
pnkü clkdam» da verilen 
-.,ap ahrete kadar yeter. 

•• 

Bir camcı kaza 
neticesinde 

yaralanıp öldü 
Beyoğlunda oturan Muiz oğlu 

Hahıs dün Kristal apartımanııun 

camlannı takmak üzere duvara 

dayadığı merdivenden çıkarken 

düşmüş, başından yaı;alanmıştır . 

Baygın bir h:ıld,. Beyoğlu hastane· 

.sme kaldırılan Y abis yapılan ame

liyata rağmen bir müddet ııonra 

ölmüştür. Tahkil<at yapılmaktadır. 

Ayvansarayda Hamam sokağın

da oturan Cevdet Kitapçt hakkal 

Ahmet1en aldığı kavurmaları ye -

dikten .sonra zehırlennıiş, Balat 

hastanesine yatırılmıştır. 

ÇERÇEVE 

olunmuştur. 

Romanya sahille· 
rinde tehlikeli 
sular mıntakası 

Liman reisli!! tarafından bu sabah 
denizcJlere bi1dirild.ığiı.ı~ ı<>re Rumanya 
hukümeU ctf-"hlıkeU &:ard :ı;ulan> oJarak 

llAn ettl&i ı:.r: •akalurı detiibrmiştir. 
Yeni t.eblii,e &l)rc t..~kıden l.Aivolunan 
mıntakalar kaldırılmış ve yinnJ dokuz, 
elli yedi şark! tul daıreJerile tahdid e
d.llen 95,15 derece ıle 45,00 ıtmali ar:z! 
mOvazl dairlttr! ansındukl sular teb1J,.. 

UH mıntaka.iar il3.n olunmuştur. 

Tramvaya atlayan 
42 kişi 

Altıncı şu be memurlan dün 
tramvaya yUrıirkcn atlıyan 42 ki· 
fiyi pakalamı~lar ve bunlardan 
peşın olarak bırer liı a ce:zı. &l r Uf' 
Jardır. 

Yarının adamı 
Bu&ll• u Mehmet Akilin bil

mew lı.ııçmcı öluw yılı ıı:unily
mu~ .. 

Ölülerin, san'at ve fikir ölil
lerinuı. Juıderi ne cilvelı!. 

Bin öliır; kendi halıne bı:ra
kıbıı tıobntıına pi bıle örliilmi
yeeektir; cenazcısinde, dön ta
but kolwıun altındaki küçük 
k.atirodan başka kıınseııin boy 
göstcrmeğe niyeti yoktur. Fa· 
kat resmi bir parmak blkar; 
matem renkli siyah kadanala
nn çekti&i top arabaları bar.,. 
kete geçer; yakaları routli ve 
kolları banda.ilı ınsanlar işin 

içine Juırııır; ve cenaze alayı 
Taksimden Şişliye kadar uzanır. 

Bir başkası ölür; bir asır ile
ris.inin kendisi için hazırladıiı 
ihtiJamlı törenden habusiz, üç 
buçulı. samimi ıencin omuzlan 
tistünde, kendisini toprak al -
tındaki yıkılmaz sığınağına aa
eak ııilrtlkliyebileeek mahrem 
ve espri aliikayı temin eder. 

Ne birinin, haldı veya haks.n, 
gördüğü resmi alaka çoklutn; 
ne de öbürünün, haklı veyll 
baksn, gördüğü reı;mi aJlka 
yokluğu, luymf't vermeğe değer 
bir nesne!~ Bunlar, günübirlik 
politika temayüllerinin, ıünü
birlik .kadroya biltlm cüreler 
plllnınm 16tfettiii veya ~ 

NE.CiP F AZiL KJSAKÜREI( --- -
me.kteo ~ekiııdıa:ı lauı \'e :.un1 
bahtıtl~r ... insan, hı\ bu bab~ı;t
k buyülr. adam ol• bilı.r; y •hut 
bu bahşiş eluık.lığıie küçülebilir 

•• ını .. 
Ilerıye bakalım, ileriye; ,. 

tikbale, civciv gibi yumurta ını 
delıncğe çalı~n yeni ıün~forlıl 
1fıldatacağı ıüuleıe!. 

İşle, 52 sene .. vvel ölümü üç 
1atırlık bir (vefa!) baberile Hu 
edilen Nanıık Kemalin yüzüncil 
doğum yılı günü!. Tamamile 
içlerinden &elcni yapan, bir 
hafta e\•velki Türk gazetelerini 
hatırlayınız!, 

Dava, bugünün değil, yan • 
nın; mümkün olduğu kadar u
rak "~ devamlı yarmlarıa ulll
m, yahut canlısı olabilmekte-

Saf ~iir ve fikir kudreti •ıbr 
oldııİ(U halde, sadece vatan ve 
millet f11urunu karanlıkta bu
lan adam olmak bakmıındu 

Namık Kemal, daima yarınıa 

ölüsü, yahut canlısı kalacak ... 
Mehmet Akif de, ı.elki saf 

§lir ve fikir kudretinin smırlJ 

buhıllanna rağmen, karanlıkta 

ve zift yürekli ham softaları• 
karanlık ağızlarında kaybedilen 
hakiki islim diinyasının ılava-

ı -
e1~1 olmak bakımından, bence 
J•ırınkl büyük Türk bütUnliiğü

. DilD iiltiMI, 1ıabut eaalıaıdır. 



2- S O N T E L li R A F - 2R ı tnd IO.N'tJR tMe 

DEVLE'flN 

TARiFi 

Muhittin Bir~en, son posta· 
da yazdığı bir makalede, bir 
a., mektep<le «Devlet» mef • 
burnunun yanlış tarif edildi· 
ğini iddia ve jşbat ediyor. 

Fakat, devletin muayyen 
bir tarifi var mıdır ki?. Hep 
doğrudur. Ne çıkar, o kitapda 
da öyle yazılm1f olaun .• 

En iyi devlet tarifi fU, gali
ba: 

OlMIYA 
LET BİR 
GiBi 

CiHANDA DEV. 
NEFES SIHHAT 

DÜŞÜNCE 

BİLİNİR MI? 

T aviri efk.irın geçen günkü 
baş makale•inde ıu aerlevha 

vardı: cAlmanya neler dü • 
tünüyor, neler yapacak?.» 

Bu, biraz ırarip bir aerler 
ha değil mi?. Almanya, ueler 
yapabilir, neler yapacak, di

ye bir aual sorulur, izahına 
tahliline giritir. Fakat, bır 
adamın neler dÜ§uodüğünü 
kim tahmin edebilir"! Kafası· 
nın içine mi ııirmit?. 

OÇ KAPI 

KAFi DECIL! 

Bir refikimiz, neırettiği bir 
fıkraya fU aerlevhayı koymUJ! 

«Tramvaylara üç kapı Jazım.» 
Hayır, yanlıt ! • Bu kalaba· 

lık, bu izdiham devam ettik
çe üç kapı da kafi gelmiyecek 
yine, İnerken binerKen, canı• 1 

mız çıkacak! En iyisi, tram
vayları her tarafı açık, yaylı 
arabalara benzetmeli! 

KAŞAR 

PEYNİRl 

Katar peynirine de narh ko
nacakmıı ! Fakat, ihtikar ya
panlar, o kadar kaıarlanm1f 
ki, narh filin vız geliyor. Yine, 
bır h,leaini buluyor. Kaşara 
narh değil, katarlamnıılara 
bir çare bulmalı! 

iZDİVAÇ 

ŞARTLAR/ 

Yü sek 
s ti rde 

hirsuyu 
Y cnimahalle, Büyükde
re ve emıali yüksek 

yerlerede ıu verılecek 
Yenımahal~, !hiyükdet-e, Emir

gan ve daha bazı yerlerdeki yük. 
sek semtlere şehır suyu ...erileme

mektedir. Sular idaresi umum mü
durlüğu terşhi havu:ılarındaki t.aa
yıki arttırmalı: yüksek ııemtlere de 
bol su vermeği kararlaştırmıştır. 

Diğer taraftan :H eaat içinde en çok 
su sarfolunan saatler sabahleyin 
on • on bırle ai<Jam en dokuz - yir
mi arumdadır. Bu saatlerde bazı 
uzak semtlere; diğer yerlerdeki 
sarfiyatın çokluğu yüzünden 5'l 

verileme~ktedir . Avrupadan ge -
tirıl..-n makiMler ve teeôsat tama
mı! yapılınea bu mahzur da or
tadan k 1' k~aktır. 

IBüçüK HABERLER 1 
TiCARET oc SANAYi: 

* Altın fiatları dün 2'l lira 711 
kuruştan 22 lıra 99 kuruşa çık -
mıftır. * Tahmıl ve tahliye ~rının d.l· 
ha sıir'atle yapılması ıçin cıvar 

limanlardan ltmanımı1.a vesaıt g&
tirilrnekte ve kiralanmaktadır. * Dün şeknmızdt'n 100 bın lira
lık ıhracat yapılmıştır. Bu ınuay• 
da İsvi;:reye tıftık Yunanistana 
balık, Romanytıya mandaline i.1\
raç olunmuştur. * Dıin basra yolile pamuk me1\

sucat ve kuru lflğ ır d;orıaı ,ıelm~ır. * Hasköy değırmenlerını ışle -
ten ~k d<"f,irroenlen hı~darla
rının fevkalfüle bır toplantıya ça
ğırılması iste k mıntaka tK:a -
ret miıdürlü~ bu talep kabul 
olunmuştur. Buna sebep; ~ırketi 
idare edenlerin firma iıcretlerini 

arttırmak için bir sistem kurdukJ&. 
rının iddia olun:ması<iır. Yeni ıh
tikıir kontrol memurları ay başında 
~ başlıyaeak.lan:lır. 

VlLAYET ve BELEDiYE: 
* Ekm~k fiatının 10 para ındi -

rilmesı dıin belediyece kabul ohın
mıı.ştur. Yarından itibaren 14 ku
ruş on paraya satılacaktır. 

Naareddin hocanın Şeker ı·a a ına 
Bursamu~:.~:!~rilNarilttt- zam yapı mıyacak 

mun, ~hur Törk ınizaiıçısı, ide
al1st ve filozofu Nasrettin Hocanm 
mezarına ait kıymelli bir yınısı
nı okudunı. Bu uıcvzuu, daha ev· 
ve! uzun boylu tetkik eden İsmad 
rı:uni Danişntcnt, bu araştırma -
1arı hakkıncia bir hayli n~riyat 

Y"tlınıştı. 

Balk folklonnınn baflıbafına bir 
şah!)l)etı olan I'as.reıLıu Hucanıo. 

ltayatı hakkında, maalesef bugün" 
kadar fazla ve sarih lıir malumat 
sahibi oluRamamıştır . Hocanın ha- ı 
yatı, taıııanıen ıııtiphemiyet içıa

dedir. :Ne doğuın tarıhl, ne ölüm 
tlevri, hatta. ne ıle yaşadığı devir 
kat'i olarak bilineınemektedir. 

Bu hal, Tiirk kiiltiirü için hazin
dir. Bizce, Naçrettin Hocanın ha
yatının bü)·le meçhul kalışının se
behiJ uı:un asırlar, bu bü~· ük şah

siyet ı.akkında hiçbir ciıldi tetkik 
yapılmaması, ihmalkar ,laübali ge
çen son imparatoı-luk asırlarında, 
bu i~i bt'nimı.eyecek bir idrak ... 
ş.uurnn uyanmamasıdır. 

Halk d'lindeki rh ayetlere rağ
men, Hocanın mezaru:un bile ne
rede olduğu kat'iyetle malum • 
ğildir. Akşehirde bulwuıtu, eııı. 

zayıf ihtimaldir • 

Bazı bakkalların 20 para zam ta· 
lehine kar,ı şeker şirketi ne divor? 

Bot çuvalların esrarı anlaşıldı 
Bazı bakkallaruı; çuval fiatlan

nın yüksek olduju iddiasile şek« 

batına 20 para zam istedikleri ya
zılmıştı. Türkiye Şeker fabrika -

!arı şirketinden dtin lMı ı.usuııta 
fU malümat verlhniştir. 

<Şeker çuvalları fiatları senede 
bir defa İktısat Vekaletince tesbıt 

ol.un ur. Bu sene de çuvallara evvel
ce mer'i olan 35 kuruş yerine 90 

kuruş kabul oluımıuştur. l"a.kat ba 

~valların fiatı. de[:il, de,ıozito be
delidir. Faturalarda çuvallar iade 

edilince bu parama iade edilece~ 
taari1ı olunm~r. Fakat şu ana 
kadar ,Mühendis mektebinden iade 
olunan altı çuvaldan bqka çuval 
gelmedi. Çünkü bakkallar çuvalla
n 150 - 170 kuruşa satmaktadır. Bu 
suretle 35 kıırnşa toptan verdiği -
mız şeker hakikat~ 3-l,5 kuruşa sa
tılmış oluyor demektir. Şu hale gö
re bakkalların bu çuval işinde za.. 
rarı değil, bilakis lı:ilo başına 20 
para karları vardır. Bllıoıenaleylı. 

fiatlara zammı mucip bir sebep 

yoktur.• 

Üniversite hademeleri az Siparit atelye)erine halkı • 

ücret alıyorlar mızın rağbeti arbyor 
Şehrimız kız san'at okullarile 

Üniversite ve merbutu yüksek enstitülerinde açılan sipariş atöl • 
mekteplerdeki lıademeierin ayda yelerinde ucuz ve temiz iş yaptl-
lb • 20 lira gibi az bir ücrtle çaiıf- dığından son günlerde elbise, şap-

tıkları görülel'Clı: bazinlıdan iti - ka ve saire gibi i§lerde halkımızıa 
baren bunların ınaaparma ~ ıa. rağbeti artınışta-. Diğer tar aftaa 

ııımı yapılmaa için ÜniWft'ite rek- bu atölyelerde badema ayni mües
üiüğünce tetkiklett geçilmiştir. sese mezunlarının ça.hfmaları ka-

Meccani 
yemek 
evleri 

Evkaf idaresi f&kir ve 
alil yataadaşlar için 
yeni aş evleri açacak 
Vakıflar idaresinin hayırlı ve gü

zel işlerinden biri de fakir, alil va
\andaşlar ı~iıı c.a.şhaneler> açmış 

olmasıdır. Evkaf idaresi Hasköy ve 
Eyüpteki imaretlerini, Üsküdar ve 
Lalelideki bu llihaneleri uılah et
miştir. Şimdi buralarda hergün 
1000 alil ve fakire paruız csıeak 
yemek. verilmektedir. Fakat son 
günler{fe bilhassa Haseki ve Laleti. 
medreselerindeki aşhanclere fazla 
tehacüm olduğundan badema yal
.,z çalışanlara yemek verilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Dığer taraftan diğer semtlerdeki 
~ gid<'miyecek kadar alil, ihtiyar 
olan fakir erkeklerle kimsesiz fa
kir !:adınlara da böyle parasız sı
cak yemek verilmesi için evkaf 
idaresi yeni caş yerleri> açmak ü
zere semtlerde tetkikat yapmak -
tadır Bu hayırlı işe parti de para 
verip yardım edecektir. 

---o---

Belediyenin 
yeni ve isabetli 

bir kararı 
Bursa müzesi ınüdürii Maci Ku

mun iddiasına göre, Nasrettia H• 
canın mezarıııın Kayseride elNtı
sı liznndır ve bugün Kayseri mii
zesindeki mezarla~ .ıa, lffcaya a
ittir. Bu arada, Kastaffi'*11 da ilm 
sürülüyor. Konya Sclçtliieri dev
rinde yaşadığı bilinell Hocaanı, 

bu devirde, Kastanıenu beyi oldu
ğu ve Kastam-0nuda öldiırüldüğü 
iddiası da vardır. 

rarlaştınlmıştır. Bunlara aldıklan 
Rektörlüm;. bu "''--' ....... ...._., ... ,,_ ,.~. ~ siparişlerde yü* besabile bir üc- lS d - , l b' 

lM!'Vinçle .1ı:arşıı...nn§lır. et verilecektir. yer e sur at e ırer 

Selçukıler devrinde, Kayseri, 
Konyadan daha mühim bir mer
kezdi. Kastamonuda öldiirüleıa H .. 
canın, cenazesinin Kayseriye a• 
tirilmiş olmalll ihtimali yok 1l1'l?. 
Düğüm noktası burasıdır. 

Btt sütunda, bizim içia yapola· 
cek en naziki.ııe hareket, sözü mil
dekkik ve mütehassıalan bırak· 
maktır. 

Yalun, biz, şunu istiyoruz: 
Garpte ve şarkta tanılaa, btiytilr 

bir şahsıyet olıın Nasrettin Hoca
nın hayat, eser ve te~irleriııe dair, 
ciddi tetkikler yaptınlma!il için 
daha fazla zaman fasılası ge.;me
sine müsaade edilmemelidir. 

REŞAT FEYZi 

-;;;;;;;;;:::::;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. ;;;;;;;,;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;::- kapalı tr a m va 1 bek 1 e
me mahalli yapılıyor 

Ev sahibi erkeğin yata
ğına giren ziyaretçi! 
Meraklı safhalar geçiren garip bir 

hldi&enin muhakemesi ayın 24 üa
cü salı günü .Adanada görülmüş -
tür. Vak'a şudur: 

ler elde etmek içiıı ew girdiği ka
wıatine varan Ömer Jd<.ılaç Sabi -
nayı terketmiştir. 

Sabiha her nekadar Ömere yal
van:nışsa da bu yalvarmalar fayda 

vermemiştir. Nihayet bir akşam 
tlstü Sabiha Ömerin çalıştığı fab • 

rikaya giderek paydos saatini bek
ıemiş ve •O• çıkarken yanına yak

laşıp barışmasını teklif etmiştir. 

Osmanbey, Altıııbakkal, Sürpa
gop, TeFıkiye, Ni~antaşı, Tepe -
baş., Eminönü, Karaköy, Tophane, 
Ortaköy, Kuru~şme, Fatih, Beya
zıt, Sultanahmct ve Tiirb~de be
lediyece sür'atle birer kapalı tram
vay bekleme yeri yapılması karar
laştırılmıştır. Bu mak.;atla dün be
lediyede bir komisyon toplan.IIU§" 
tı.r. 

Kapalı durak mahalleri hemen 
yapılacaktır. 

DiTilllı muha~ebat Bq mü • 
rakibi ıehrimizde 

Divanı muhasebat başmurakıbı 
B. Faruk Işık dün Ankaradan şeh
rimize gelmiştir. Mumaileyh bura
da bir müddet kalarak tetkiklerde 
bulunacaktır. 

Hekimlerin toplantıaı 
Bir doktor, seri halinde ted

kik makalesi yazıyor. Mevzu 
§"': « İdeal izdivaç ıartları 
nderdir?.:t Bunun bilsen, her 
evde saadet olacak?. İdeal 
izdivaç tartları, kadına, erke
ğe göre deiitir. Meseli, bu 
gün kadınlara göre, ideal İZ• 
ci i vaç tartı tektir: Kocanın 
ke•e•İnin t\tkin ve ağzının 
•çık olması! 

* 1939 yılında İstanbul belediye 
hudutları dahihnde ,320, yol ya
pılmış ve 1 milyon 245 bın lira 
sarfolunmlJ!l.ur. 1940 da ise 275 yol 
yapılarak 1 mılyon 275 bin lira !-============== 

ması kararlaştırıl.mış ve ıstimliike 
gecilm~tir. 

Mehmet Güller adında bir genç 

geçenlerde Adanada İstiklal ma
hallesinde oturan Ömer !Mulaç'ın 

evine gece yarısı hırsızlık roa.ksa
dile girmiş ve çalmak için yükte 

hafif, pahada ağır eşya ararken 

karanlık bir odada karısı ile uvu
makta olan ev sahibi Ömer Mulaç'ı 

kadın zannederek öp.müş, yaka -
lanmıştır. Adlıyeye verilen suçlu 

Meh!'" cl Güller hır51zl klan beş ay 
hapse mahküm edilere)< ceza evuıe 
gönderilmiştir. 

Ömer ise Sabihayı red eylemi§ 
ve kendısinden nefret ettigini, ebe

diyyen ayrıldığını söylemiştir. 

Türk hekimleri dostluk ve yar -
dım cemiyetinin senelik kongresi 
4/1/941 cumartesi günü saat bir 
buçukta Etıbba Odası salonlarında 
yapılacaktır . 

AHMET RAUF 

iki muhtekir tutuldu 
Şişlide Haliskirgazi caddesinde 

317 numarada kasap Marktı ile 
ayni caddede 334 numarada f"'ker
ci Cemal mallarma etiket koyma
yıp fazla fiatla sattılı:Jarından ya
kalanarak haklarmda takibat& haf· 
!anılmıştır. 

barcanmiştır. * Bazı tıiocarların pirinç. yağ ve 
fasulye gibi gıda nıaddelerını Is- ı 

tanbul haricine kaçırmağa çalış -
tıkları haber alınmıştır. Buna oebep 
bunlara narh konulması hakkın -
dakı tet.kiklcrdır. Fakat ıconulac<ık 
fiat İstanbul haricindeki yerler iç'n 
de muteber olacaktır. 

MAARiF, ONIVERSITE: 
* Ünıversi~ hukuk fakültesi 

geııç~rinden mür"k kep bir grup 
sömestr taWinde Ankaraya gıde -
ceklerdir. * Kartal ilk mektebinin arka 
kısmındakı Te..tık, Yusuf ve Ha
saıı.a ait arsalarla Osman verese • 
sine aıt ahf&p eVln ıstımliı.lt 

olunarak m~ bahçe vapıl -

Son Tclgraf'm EdebJ Tefrikası: 44 

üçük Han11 Yavaş Gel! 
SELAMI iZZET SEDES 

Fakat asıl geç olan alnındaki göW \ 
mevdana çıkarmak. l 
Egıldı. karısının alnından ôpfü; 

elcktrığin kırmızı bt iz bıraktığı il 
yerden öptü: 

Şimd.Jık dedi, fennin işkence-

nne katlanan bir mah. lıiktan başka 1 
oır şey degilsin 

- Fen~ işkencesme katlanan
lar mucize yaparlar. Fakat muci -
ze sell9in canını. Seıı mucize ya
pacaksın. 

-8-
ÖTEKİNİN ŞAHESER! 

Udanın penceresinden Jale karb 
.n~arayı seyrçdiyordu. Kar l.i11a ı 

liıpe yağı~·or. ruı,garla saUanan 
dallardan sapır sapır kar dökülü -
yordı. Dam kenarlarında buzlar 
donmujtu. 

Jale 3"nelenienberı bu gurdüğü 
maıızaran111 en yalu na.;ınası ol -

......,.ıu Bu gör<iuğu yegane man • 
zara)'dı, ve ta mhayeı.su ufll'lı>lanı 

doğru uzanan. yarılan bu man:ı.anı 
sanla onun mahpesi ıdı. 

Cahıt \•ukarıdtı, atölyesın~ ça
lofıyordu •Şaheierim olacak• de
diği bır r...U taınamahnak ı.izer. 
idi. 
C~ Hmıci Dıhit. Adada r ... 

lıt<htı zarif insan. onu bir gün be

ya&lara bü:riiııdürüp evine ala.o 

MUTEFERRl1'.: 
* Runıanyadan şehrimize !:"len 

muhacirler 16 ton k<iğıt getırmiş
lerdil'. D iğer tar~ftan Anadolu a· 

jansının haber verdığine göre Ro
manya hüklımeti Romanyadan 

memleketimize gelen Türkler ta· 

rafından Roı;ıaııya milli banka -
sına yatırılmış olan ve yekünu 25 

milyon leye baliğ olan bir' mebla · 
ğın Türkiyeye naklıne müsaad~ 

vermiştir. * Kartalın Şe,·hli, Kurtdoğmuş 
ve Eınırli kôylerınde l<omıir sıkın
tısı olduğu haber verılmiştir. 
upddktilf 

sevgıli kocaı>ı mı• Yoksa öteki mı?. 
Ona ıfadesız. manasız, cansız. ler
sız gozlerle bakan. garıp bır ıstih

za ıle . 

- Küçuk hanını yava~ gel! 
Dıyen acaıp mahlük mu., 
Acabd yukarda neve çahşıvur, 

n<' vapıyord.ı' Guneş allmda p ı

rılJ.ayan bır denız. ay t§ığına bO· 
ğulmuş bır çamlık mı tahayvtil e
dıvordu. yoksa gene kanlı. ıske -
letlı . havalarda uçan otomobılli 

allegorıler mi tasavvur ediyordu? 
Bır8l sonra yemeğe inecek . .;of

rada karşısına oturacak, toQtlı t.atlı 

konu acak mıydı? Yoksa çıkıp gi
decek ve yarın veya gece geç vakıt, 
ne yaptığını nere.ve gıttığın ı. ne· 
reden geldığinı soylıvemıyecek bir 
adam mı görecektı• 

Doktor Kıiiı)~ düşündü, kımse •le 
geruşmiyen. kv:'.ı.$ınıyan o doktor 
kalkıp buraya geınııştı; Cahıdı -ıQ 

kabul etmış, konll41Jluı;tu Fakat 
ondan sonra bır daha doktorı. gö -
re~tı. Cahid<' de 

Fakat vak'a bunun!& '-""'1anma -

mıştır. Mehmet Güller'in bu şekil

de evine girerek yanaklarından öp
mesinden başka manalar çıkarma

ğa uğraıan Ömer Mulaç, Mehmet 

Güller'ın hırsızlık maksadile değıl 

başka maksatlarla eve girmiş ol • 
masına hükmederek karısı Sabi • 
ha.' ı lazyıka başlamıştır. 
Bu tazyıkler neticesinde Mehme; 
Güllerin hakikaten eşya çalmak 
ıçin değil karısı Sabihadan bir şey-

- Ne dedi, ne tavsiye etti? 
Diye sormağa cesar~t edemıyor

d•ı 

Son zamanlarda Cahı<lın halinde 
yenıd~n bır buhran geça·eceğını ıh
sas eden hiçbir sey yoktu. Gaye'. 

oorıl'al dı. ilkbahar sergisine 'ıa • 
zır .ı. ı.~o r , rrn ... az !lm bir manzara 
yapıy o rdu. Bu çal şma~ı yeniden 

şah ret yapmak, şöhret i ni arttır -
mak ıçııı değildi. Kend. keyfi, ken
dı .cvkı iç n çalı~ıyordu. 

Bılgiıne ka tl.lr, her ba<ladığı e
serı k a rı!sıııa gosteren Ca 'ı t, bu e
serını göstermek ismememişti. Sak
lıvordu: 

- San a bir •iirpriz yapacağım! 
dıyc r<lu. 

Jale: 
- Ne ol r diyordu, bırak bir ke

"" bakayı ? 

- r•ayır Jale, bittikten sonra gö
nı- ı,ın .• Bu ber.ıın şaheserim o-

• cak. Bı. ık da tamamlıyayım ... 
Her san'atkiırın varatmak iste • 

Sabiha daha ziyade ısrar edip 
yalvar• nca da hiddetle bıçağını çe

kerek Sabıhayı vücudünün muhl4<
lif yerlerınden bıçaklamıştır. 

Yakalanan Ömer Mulaç adliyeye 

verilmiş ve sekiz ~y hapse mahkıim 
etiilerek ceza evine, Mehmet Gül. 
lerin yanına gönderilmiştir. 

Sabiha şimdi Ömer Mulaçın e • 

vinde oturmakta ve sevgilisini kur· 
tarmağa gayret etmektedir. 
Diğer taratan bu ikinci hadise 

münasebetile yapılan tahkikatta 

Ömerin ckarım• dediği Sabiha ile 

nik.ôhlı olmayıp metres tuttu&u 
da meydana çıkmıştır. 

diği bir şaheser vardır. İşte Cahit, 
yukarda, atôlyesinde bu eserine 
çalışırken, Jale aşağıda, pencere -
nııı önimde karı seyredi~ordu. Dal· 
gındı Zıhni rüzgara kapılarak, kar· 
!ara katılarak, uzak, çok uzaklara 
dalıyordu. 

Arkasında kapının açıldığını 

duvdu, döndıi 

Hizmetçi haber verdi. 
- Bav Pertev Hadı. 
- Buyursun. 

Pertev H~ ~i çok sevdiği bir por
treciyd •. Pertev Cahidın en iyi ar
kadaşbrındJn birıydı. Hemen sa
lona koştu. Ressama elini uzattı. 

Yer gösterdi. Pertev Hadi çekhıci
li, kaygulu görünüyordu. 

Bır koltuğa oturdu, etrafına ba
kındı • 

- Cahıt burada değil mi? di;re 

sordu. 
- Atölyesinde. 

- Burada konııaulanl.arı duya • 

maz ya? 

Etibba odaH kütüphanainde 
Üçüncü mıntaka Etıbba odası k:ü· 

tüphanesindeki kitap adedi ço -
ğaltılmıştır. Halen burada 6682 cılt 
kitap bulunmaktadır. 

.Bu yıl zarfında burada kitap o
kuyanların sayısı 53575 kişidir. 

Günde vasati 85 tıp talebesi kü • 
tüphaneden istifade etmektedir. 

-<r-

Karlar araıınde bulunan ölü 
Ödemişin Kiraz nahiyesinde Ka

radere köyünde oturan Durmuş A· 
li adında biri dağda karlar arasın
da ölü bulunmuştur. Tahkikat ya
pılmaktad!r. 

Jale endişeye düştü: 
- Duyamaz dedi, fakat gelebilir. 
- Meseleyi hemen anlatayım. 

Kusurumu affedeceğinizi ümit e
derim. Fakat Cahidin istikbali 
mevzuubahs. Açacağunız büyük 
sergı içın kendisinden resim iste

dik, bılhassa Anadolu intıbalarını 
göndermesini söyledik. Buna mu
kabil bize öyle bir tablo yolladı ki, 
şaşırıp kaldık. 

Jalenin gözlerinin önüne bir giin 
atölyede gordüğü ve şaşıp kaldığı 
garıp resim geldi. Havada uçan o
tomobil. 

- Ne resmi bu? diye sordu. 

- Kulizma ile klbizına arasın-
da yolunu arıyan acemi bir reıı • 
sam için doğrusu iyi bir eser. Fa
kat Cahlt Yaman gibi bir ressamın 
yapacağı şey değil. Kendisini iyi 
tanımasa.k biz.imle alay ettiğini • 
nacağız. 

- Resmi anlatır mısınız? 
(nc-- vmı) 

Sulh iıtememek 
Yazan: Ali Kl}mo.l suNMAJ 

Avrupada mağliııı di~nıÜŞ olaJ 
Fransanın Alınan, ital~·ayo ı.;ırf 
vaziyeti her gün bir başkalık af 
zediyor. Almanyanııı yeni tek ' 
liflerinden bahsedilmekte ve bU 
!ara verilen, verilecek olan ce 
vaplara dair ri.ayctler dönıııck. 
tedir. Hulasa Avruııa harbin• 
fimdilri safha•mda en meraklı b 
meV'!u da Fransanın ne yapt 
ne yapaeaiJ meselsidir. 

Fraıoaanııı bılgünkü halini dU 
filııü1'ken gözönüne Klemansol• 
nn, Foşlarm zamanı da geliyoC 
939 ile 940 ar1111ıııda Frnn<anıD b 
Klemamıo ile bir Fo• vetistiren• • • • 1 
diğine çok acmnmtır. Ei:N on . . ' 
rm ayarında bir devkt adnı.11 · 
bir kurnandan·• geçen haziraıı j 
Frnnsada buhuıınuş ol••ydı, b 

eliın mağlltbiyetin önUııc g<'çiJ~ 
di; diye düşünülm<!mİs dct!ıtdı 
Onun irin Fransanın bn~nkii '.ı 
!ini gö;önüne alırken b;r ık 9ft 
18 devri kendi kendine batıra ~t 
mcktedir. Zaman gcçlil.~c a11° 
lıyor ki i.s.tcuen adaııı islenen • 
manda yetişıneuıiştir. Hu dc>'i 
de Klemanso ile Foş yetiştirııı• 
tabii olsaydı, Fransa için mni:l 
biyet ne olduğunu bilruenıek 1. 
zım gelirdi. llalbuki milletle'' 
hayatında galip gelmek gibi ,la 
lfıp olmak da var. En unutuırıııY 
cak cihet şudur ki Klcınanso il 
Foşun geçen sefer galibiyeti it 
ınin edebilmeleri öyle ani valı' 
lardan, oluveren hadisclerdcıı d 
ğildir. 914 den 18 sene :ine kod 
ne safhalardan gcçiln1iş, ne ıını: 
lıklar görülmüş ve ismi risnıi ııt 
!Um ol mı) an nice kahraınaııl 
gelmi~tir. 

İşte geçen umuıni h?.rbin soıt 
nesinde en ntii"kiil bir safhıı: 
mart 918. Paris •Almanlnr tarafı 
dan bombardıman edilmiş JI 
hoşa gitmiycn bir hey fiyct .. ı\I 
man tebliğleri pek nc~'eli. fr . 

·~· sızlar sarsılmamış. değil. LJl 
kendil.:riııi topluyorlar. Fakat b 
leli ruhiye şu merkezde: Bil 
vakte kadar süre<-ek ?. Dört seO 

dir devam ediyor. Daha ne ı.ııd• 
süreeeği belli değil .Artık ~ıar 
muzafferiyeti geçeli kaç sene ~ 
du?. İşte nihayet Almanlar par 
de döğebiliyorlar. l\'tarn zaferiıt 
denberi türlü türlü inkisarı lı• 
yale uğrandı. 

Ruslar harpten çekildi, Alnı•. 
!arla barıştılar. i.\fütte1iklerdetı b 
ri gitti demektir. Müttefik italf 
ise bir iş göremedi. Bilakis ' 
yeti pek fenalaştı. Amerikolıl 
Avrupa harbinde müessir bır 
oyıııyabilınek için daha a) tar' 
hazırlanmak lazım olduğunu sıi 
lüyorlar. Bu gidişle ne ohcal<·:. 

O zamanki Fransayı anlata~ 
lor, Klemanso ile Foşun ııe )·aP 
tıklaruıı yazanların anlattıklar• 
dan öğrenilen bir hulusa işte bl 
dur. Fransızların haleti ruhiY'' 
endişesi böyle imiş. Yapyalnıı ~ 
lacaklarını düşündiikçe tehlike 
gözlerinde bilyüdiikee biiyiİi"" 

Ya İngilizler de har;ten ',.,gt 
çeri erse?. O zaman Fransa yal~ 
başına Almanlarla nasıl başa ç 
kabilir?. 

24 mart sabahı erkenden AJ~ı• 
lar yine Pari•i bombardımaıı el 

meğe başlıyorlar. Cephede 
müttefik ordularm bazı mevkilj 
bıraktığı anlaşılıyor. O zamnll 
giliz orduları başkumandanı c;e 
neral Vilson F<ışa gelerek diyor 

- Harbin bütün idaresi ıı:ıe 
mansoya verilmeli. Siz de eri< 
harbiye reisi olunuz. 
Foş bunu doğru bulmuyor: .. 

- Böyle bir şekil yaşamaz· Ç~ 
kli Klemanso orduların nasıl 5' 

kedildiğini, muha .. ·ebeleriD )1 

yapıldığını bilemez. 

25 martte bütün müttelil< ur 
dularm bir ba~>.uma.ıdan taraf 
dan iılarcsi fikri tahakkuk cdi1° 
Yani Fo~ sevk ve idareyi el• •. 
yor. Lakin ccpl:cde işler iyi ~ 
miyor. Alınan tazyiki artıyor· }.8 
!ar oradan oraya giden hail' )< 

lelerile dolu. Ortalıkta neş'e v 
cek birşey yok. Klemınısoy• 5Q 

lu7or: 
- Bu r,idişle Almanlardan 5 

istemeğe razı olacak mısınıı1 
Doğrudan doğruya cevap 1 

{Devo.mı S tnrı sa];ift 



:\ - !'1 o 1' T ! I, G Jl A 1" - '.?q l 1ııci KA~• ' t"lq -- ·- --
Avrupamn biiytik ~ 

tiklerinden biri do J'lichr. 
Avrupanın yalnız yiyecek 
yağa değil' makine yağma 
da büyük ihtiyacı vardır. 
Kendi istihsali de bu ihti,.... 
cı tabninden çok uzaktır. 

ıl1Df41l i MAHKEMELERDE: HAL.~ 
iki milyon Türk çocuiu Adam adama benzer, == SUTUNU 

ük eksik: 
Yağ 
huyük ek»ıği yağdır; 
ihtiyaeıru11 yuzde S4I 

ı ttıcınlekellerden it
buriyetindedir; bOD-

e1-ur. {Bunltra memleketiJlliz. 
ele vejetalin diyoruz). Vaktile Mm
priuin yüzde 58 sindeıı fazlasuu 
bayvant yağlar tqkil edenli, fakat i• 

ir , harp esııasında gı- ı 
lııhdidi mev:ıuu bah
lağ öa planda bir rol 

- yirmi 11ene :ıarfuıda Margaria 
sarfiy11.h iki mislinden fazla art -
lığı içm içindeki, deaiuşırı mem-

Tiirkiyede, ilk tah•il sağu.. 
da bulunan çocaklann Myuı 
2 milyon. yapılan utatUtik • 
lsr göateriyor iri mektebe gi
denlerin Myuı yalnu; 500 bin
dir. Demek ki, bir buçuk mi~ 
yon küçük yavru mektebe gi
demiyor, yani, bunlar, illr 
tahailJen mahrum kalıyor. 
Unutmamak lazımda ki, Tür
kiyede, ilk tahsil mecburidir 
ve bu tahsil çağında olan ço
cuğunu mektebe göndermi • 
yen veliler ce:za görür. 

ı, bilhassa Avrupa.,a 
~ıl'uk meml ketl~rde 

u fazla Y•i yer-

ı·· 
:t 

istatistikten içia -
1laııtar yac sarfiyatllll 

· Diğer mahsllller 
itte kemale ererler n 
tarlarıru tahmin et· 

Halbuki bir 
gün elde etliği tere· 

laıı kestikçe kendin'! 
ı·a~, kuyruk yatı l(i · 

l•tlar hakkında yurıi
ler pek anıumldİl'. 

şı 

•• 
;r 

el 
lıl 
li 
jf 

i• 
••• 
il• 

•• 
•r ,. 
:ıl 

:I'" 

ıB" 

ı.ı 

elde yai sarfiyatı 

lı adetler vardır. 
lıeınıeketimwle fakir 
laıun 3,5 kilosu ç.jıı 
it üzere hayvaal yat, 
;.yağı ve diğer ne -

le 2.5 kilosu sadeyait 
adam bqma ız ki-

• sarfetti(ini ~iliyc> -

·,. tabaka sarfiyah 
lıırıaa göre de(İ1ir ve 

sarfiyat da artar. 
'n yaf sarfiyatı be 
iı. Zeytin istihsal mıa
ltııede adam b&§ına 10 
Yükselen istihlak Ka

" zl t.kuınm ve orta A· 

1baıı yerleriııde 2 .kilo
ı~· uŞeıo. 

llıleket şelıirU ve k&y
ııı başına seııelik sar-

~tiayatı 
ıliğor neuti y aglar 
~deyat ve tere~·ai 

l~Yruk Ye içyağlnı 

4
• takriben 6,5 kilo el

r• tııin etmekteylı. 
• ~ 1~ Akdeniz havzası 

~ i~in yat istihlalderi it 

tıınkine Mıızer. Bu • 
"1ıkça fazla zey tiny~ 
Ateseıa İtalyada bnnuıı 
ili lıqına senede 4,7 

k bir iklim• malik 
, .\vrupasımda i•e aem 

lBı ~tarı artar, hem de ..ey
r<'I ~!yetini kaybeıler. 

'•lata yağı namı allın• 
-n lleyliuyağı ve pa
di~r yağlı tohumlar -
1 olunan ta.ti~·e edil • 
hğ miktan Çflk aYdır. 
•lıit tereyağ sarfiyah 

' tereyağ bilhassa taze 

cı 

p. 
ıd 

1 

'' 
•lınıete •ürillerek yeni
hnında bir miktar d&

,t le bilhassa Margarin na
tupJıyabileceğim:z ima· 
~~sureti malı.u•ada ha

~ l\ğıar 'lllrfohınur. llfar -
ıtu hay•·ani in·ajtlan 

>-ğlttı trüil eder, bu· 
,, ~tar da ..;uhtelif yağlı 
1 • ,.n elde edilea ve suu'I 
at idrojeuasyon u•ulile •ert-

~bati yağlar da ilin 

t' ·~i RO,IAN : 9 
v ------

leketlerden ithal olanan yağlı te
humlardan istihsal olunu., aebatt 
yağlur ııiıılıeti artmıf n yarı -
J'ı çok geçmiştir. 

ls!uıudinavya m.emleketlerin<le 
Margarine bir miktar ıla tasfiye 
edilınıt ve kokuııu izale oluıımıq 
Balina ve diğer balık yağlan da 
il.ive oluıımaktaıl.ır. Birçok yer
lerde de Margarinlere yap alıD
mıt sö 1 de ka nhr. 

Hôdiııe malumdur. iki mil
yon çocuğu mektebe gönder
mek için birçok mektep, bir
çok hoca, mal:zeme ve 6aİre 
liiz.ım.. Tek kelime ile bütçe 
meaeleri.. 

Haber veriliyor ki, Veka • 
let, bu büyük ve mühim dava
nın halli için ba:zı tedbirler al
mak Ü%ere ha:zulanı;yor. 10 
;yıllık bir program vücude 8• 
tirilecek. 

Kanaatimiz f'U/rrr ki, ciddi 
bir program, kaliteye ehem • 
mi;yet veren böyle bir pro8· 
ramın tamamen talbikinden 
60nra ,Türki~in manzarası 
muhakkak ki tl~cektir. 
Memlelıd kalkınması ancak 
maarifle olabileceğine t/Öre, 
baf'IJ'arılara bu İfte muvafla
kiyet dileriz. 

BURHAN CEVAT 

Avrupa sulh zıımaumda mühim 
miktarda ıthalit yapardı. Her mad
dede oldıı,,öı.ı gibi burada da en bll· 
yük ithalatçı lnpltere idi. Kcııdi 
istilısali hemen hemen yarım mil
yon kental tereyafa inhisar eden 
.lııgiltere 2,4 milyon kentıılı Av -
rupaııın timal memleketlerinden 
olmak üzere senede 4,8 ınilyen 

kental tereyap 2,7 milyon kentali 
gene Avrupanın şimal memleket
lerinden olmak U..ere senede 3,5 
mily<>ıı kental domuz yağı ithal e
derdı. İngiltere bugün bu ibtiya
eıııı deniz~ın meınleketlerdeıı te
mıo edecek vaziyettedir. Fakat na
kil güçlükleri dolayısile istibliltl 
taladit etmiştir. ı-==--=========•I 

İngiltereye ibnıeat yap•n fi - Gazete meraklı
maı denizi memleketleri ise btt· 

gün yem azlığı dolayısile Grta Av- larına faydalı 
rupaya mühim miktarda bir ihra-

cat yapacak vaziyette değillerdir. malumat 
Avrupanın sulh zamanında bil-

ha"5a yağlı tohumlar ithal ederdi. 
Bu tohumlar memleket dabiliııde 
işlenerek hem ıımai bir faaliyet 
olur, hem de yağ çıkarıldıktan soa
ra reri kalııa kıymeti gıdaiyesi yülı:.
sek posalar (küspeler) hayvan ye
mi oları.!-: kullanıhrch . Doğrudan 

doğruya yağ !arak ithal olunan 
yalruz palm yai\'t vardır. blina -

bep de palmıu nakil esnasında bo
:rulınamaSJdır; ithal olunan palm 
yağı miktan senede takriben 2.7 
milyon kentaldir. Bunun haricinde 
ya! olarak ithal olnnan diğer ne
bati yıığlu miktarı azdır ve bn 
ithalata mukabil kü~ük bir de yat 
ihracatı olduğundan nazarı itilıa -
n alınmai\'a değmezler. 

İstt> Avrupa ithal ettiği yuvorlak 
llesap 70 milyun kenta!Hk bağlı 
tohıımclan takriben 20 • 25 milyeu 
kentol :vağ i•tihsal edt>rek açığını 
kapatırdı. Bugün anuk Snvyet 
Rusya ve TürltiyedMt bir miktar it- ı 
haliıt yapacak vazi:vetttdir. Fakat 
bu ihalılt ihtiyacın yiizde birini bi
le kopıyamR7. Elde meveuı stok· 
ların da pek mühim olmadığı söy 
lenmektedir. 

A,·nıpanın en biiyük eksiği yal
dır. Hatt!i bu cümlenin siimulünll 
biraz daha ııenislet~biliri7. Avru
pa valnız yiyecektik .\·ağ için ek • 
&iklik içinde değildir belki ayni 
umandıt hemen diğer blitün ipti
dai maddolerden fazla, makine ya
kına da büyük ihtiyaeı vardır ve 
kendi istihsali bu ibli~·acı temin • 
den çok uı.aktır. 

•• 

Münderecatı en bol 
sabah gazetesi 

hangisidir ? 
İstıınbulda Çlkan gündeHk sabalı 

gazeteleri ıçınde münderecatı en 
bol gazete h.ıngisidır? Dtin Sol 
Telgraf ıdarehanesinde bazı mu • 
harrır arkadaşlar bu meseleyi mü
nakaşa ediyorfordı. Münakaşa bır 

haylı uza)'lp bütün sabah gazete -
leri hakkında ağndan bir takım 
mukayeseler yapıldıktan sonııa, 

sabah" gazetel"1'ının hepsi birer bt
rer gözden geçırildi ve neticede 
münderecat bolluğu ve zeugınliği 
cihetinden •tkdamı gazetesi bi -
rınciliği aldı. 

Münderecat bollu~ derken biz, 
burada günün dahili ve harıci ha
berlerini, tabıi hc•aba katmıyoruz. 
Çünkü bu havadisler az veye çok 
mufassal veya muhtasar her gaze
tede vardır. Halbukı dünkıi tetkik 
sonunda. İkdaın gazt>tesınm bu 
cihetten de ötekilerı geçtiğı gö -
rülmüştıir. Gelelım şımdı İkdam 

gazetesinin bu hususta bırinciliği 
almasına sebep olan diğer mün -
derecatına .. Me •IA evvelki ı<ür kü 
İkdamda dahlll ve harıci havadis
lerden başka şunlar vardı : 

Başmakale: 

İngiltereyi tehdit eden tehlike· 
lerdPn bıri : Abıdin Daveı·. 

Ask<>ri ve siyası vaziyet: Askeri 
muharrır. 

(Det>amı 6 meı .<ayfada) 

n de Seveceksin ! 
casından kırk kuruş aylık bağla

dılar. Onunla ı:~çinemt>di . Nesi 
var. nesi yoksa bepsinı sata sata 
yaşadı En son oturduğ11mu1 evi 
de sallık . Onun parası ile k\içük. 
bir kııliıbe gibı bir e''' <·ıklık O
rada oturuyorduk. Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

h• .. Şu SJlih. Ben onu 
le kız. yirmi yirmı bır 
· O ıaınau. beın K:ısım -

~•Uı:uY\l komberi idim. 
}~~Usunda kenılisini a ılı 
'hkikatı ben yap~lım. 
il. OnUJl mıııın?, 

1 
l'•. Genç bır kanii. alta 
Slltuğu ile tlul kallDJŞtı. 

' altı a)· lık çecnk benim. 
r §&~kınlık içindeydi. M._ 
ltıevzula karşılaşmı!h

aıı p;ırmakları . akaho

~or, boynıııı sakalını ka· 
•Senesini kaşıyordu: 

iti sonra ne oldu? .aıwcın 

- Annem de babaındıın alil ıcy 
sonra ölıııü~. 

- Seni kinı büyiittii:" 
Beni ihti~·ar bir halam varmıJ, 

o ~anına almq. Üç ) a~ına kadar 
oaun .)'aııında kalıııı~ım. Sunu e 
da ölmüş. beni mahalleden Pakize 
a<ilı bir kadın büyütme almlJ. tl'
zer!ne ba,talık gelmiş. Benimle ut
ra~ını~·acak olmuş. Soııra beai 
Mithaı adlı kard,• inin karıAU 

verıni . Onlar Ha kövd Piripa!> 
da oturu;rorlarmı, Beni alınqlar, 

on ya ırötürmlişl.:!r. 1 le ı.... -
ları11 yanında btiytid" 

- Onlar nerede · 
ıthat lıab 

ölılii, K aanem 

- Sağ mı?. 

- Hayır ölchı. Benı "vlt>ndirdi 
de öyle öldiı . 

- Sen evli misin? 
- Güya evllyim!. 
- Koean kim't. 
- ....... .. 
Gen~ kadın bir saniye susnı. 

Sonra. göderiuden yeni bir Yllf 
ııeli boşandı, auJatmıya koyuldu, 

- Gülfem BJlJlMll epey yaşlı idL 
Bir yıl oluyor. bir giin bir genç a· 
dam geldi. Beai istedi. Kimsem 
yok, sise oğııl ve erkek olurnm, 
d.,df. Çolt sıcak kanlı bir adamdı. 
Otimrükte memur olduğunu söy
ledi. Annem çabuk kandı. Benim 
de çocuk kôtü.me gitmedi. ·Peki• 

bu kadarı da olur mu? 
Belediye reisi zannettiği, meğer 

sabıkalı manitacı imiş ! 
Taşralı ·dı. Konuşması, taşra -

htanbul kımıa.sıydı. İladı.-sioc gö
re İstanbula kasaplık koyun ıeti
rir, satarmış. Ki va7etine göre, bu 
i~i genişçe mikyasta yaparlllJŞ:; ya
llİ - Allah gani etsiA • parası. pulu, 
bolcayDUf. 

Bu zat ,davaodır. Maakemetle, 
huzuru hrutlmde, davasıru şöyle 

anlabyor: 
- İstanbula, sık ııık gelir gide

rim. Senede birkaç defa. Geçen -
!erde ·ine g idim. Bir gün. köprü
de yüriiyordum. Kalabalık ara -
sında, karşımda, bi:rim l>eledive re
is.ini görm:yeyim mi?. Belediye re-
isi, ben memleketten buraya gel
mtdt>n he~ on. giiıı e\•vel intihap 
olunmu•tu. Bir iki kere, şöyle, üs
tünk&rii görü~mü1tük. O uman • 
daubcri .. çok va_kit geçmemişti. Ya
ni, belediye reis; bi7.im ka:ıaya ge
leli, daha benıetı yirmi gün ya ol
muş, ya olmamı~h. Bu kadar ye
ni eldoğu halde, mcnın olarak fi
lan İ•tanbula gelmı.si_. akıl erdi
remedim. Erdiremedim amma, a
calıa, beni tanıyank mı gibilerden 
yitzilne, i~i11a a<ina baktım. O da 
hana pek yaı...ncı bakmadı. İn"3ıı, 
garbette, memleketinde en az ta
nıdığı lıirisile karşılaşınca bahası

tn ~nrmüı gibi olur. Urr :zaman 
gelirim amma, İstnnbul b<"nim i
çin. ne de ol. a gurbet sayılır. 

Ben. 
- l\la~allah, Muhsin beyefeu

dL Sef; ı;eldiuiT... dedim. Elimi 
mattını . 

O da eliai uzattı. Birihirlmiziu 
elini sıktık. 

- Yeni mi teşrif ettiniz? diye 
sonhım. 

- Evet.. dedi. Diln geldim. 
- Cok kafacak mısınız? 
- Yarın akşam gidiyorum. Siz 

ne zaman döneceksini%? 
- Een de, dedim, iki Uç güne 

kadar dön.,.,eğim . Koyunları sat
tım; bir iki gün, İstaubulda, şö)'le 
kevif catmadan dönemi)'ettğim. 

lstanbııhın zevkini sürmeden dön
mek .. 

Bunu sö,·led.iın amma. hani. ne 
yalan söyleyiru, memlekette be -
lediye reisi boııboğazlık eder de 
kannın kuh~a vanrsn d;ye de, 
sövledi~me, söyll)'eceğime piş -
man oldum. 

Belediye ~si de decli ki: 
- Ben de, buraya ablama gel

dim. Kocası yPni öldü. Biraz pa -
raoı kaldı. Kalamışta bir kö~k ah
yoruz. Şimdi, tapudan geliyoruRı. 
Tam takrir verileceği sırada , he
sap yanlışı yaptıiımızı anladım. 

Meğer, tspu hnre:ıe yirmi enelik 
vakıf icaresini de biz vermeli imi
şi%. Ö~·lr olunca, üzerimdeki para 
yetişn .. rl ı . Üç dört ym lira kadar 
daha lazım. Şi'tldi. Kadıköyilne ge
çiyorunı. Hemşirenin evine gidip 
para alacağım. Amma, artık, gidip 
döuünd~·e kadar da belki vakit ge
çecek. )· arına kalacak. 
İnsanız . Hepimiz biribirimize 

lazımız. Yarın öbür gün benim de 

sından yüz yetmiş altın kalmıştı. 
Bana öteberi \'aptı. Güveysine de 
urba . ~ama"1r ne gereı...e hepsini 
hazırladı . Bir perşembe akşamı 

mahallenın imonıı gt>ldi, nikflhı -
mızı kı~·dı. koıııı komşu yedik , iç
tik, dnıııat güveyi gerdeğe girdı. 

İhtiyar komiser bir roman din
ler gibi he~·eranla bir filim sey
reder gibi her hadiseyi gözünüa 
önüne getire ıeti:re merakla er
gen kadının sözleriAi dinliyordu. 
Ve. kadın sözünü sürdürüyorda: 

- Kocam sabahleyin evdeıı çı
kıyor, işine gidiyor, akşamlan ge
liyordu, Anneme, bana bir oiııl • 
dıın. bir kocadan beklenen bütihı 
flB)'&"l ve sevgiyi gösteriyordu. Bir 
aybllŞl olnouştu, ya olmamıştı. E
vimiz şeıı, rahatıı:ıın b'i, ltallrimhı 
kaygısızdı. 

Annem bir gün: 

- Damadını ,ojlwn.. S- Wr 
diyeceğim var, · 

Dedi .. 
Ke . 

sılwlhm olur. Ben de pder Mııhıriıı 
'beyden alırım. Şu adamın işini bir 
giııı geri bırakmıyayıın, diye dü
şündüm. Elimi cebime attıın. Eh.. 
Allah bereket versin, be~ on hin li
ra da param nr. Çıkanp, beş yüz 
lirayı, tıkır tıkır avcuna saydım: 

- iki üç güne kadar ben de dö
ne<"e!im. Şimdi zahmet buyumı .. 
yıa; hemen işinizi göril\·erin! de
dim. Aldı, te,.,kkür etti: 

- Bu iyiliğin altında kalmam, 
em1nol!. dedi. Memlekette, bak, 
ben sana neler yapacağım. Eh! Be
lediye reisidir. İnsanın işı düşer. 
Allah razı olsun, nazik de bir a
danı, diye düşündüm. Meğer ·bak 
ben . ana neler yapacağım'> diye, 
ba§ıma ıretirdiği felaketi yfüütne 
kar~• da söylt-mi~; ne bileyim!. 

Kafam bir şeye takılmıştı: Bele
diye reisi boşboğazlık eder de, İs-

. tanlmlda keyif çattığım, z•vk sür
düğüm karınm kulağına çalını,..a, 

diye içim içimi yiyordu. Keyfi be
lediye reislle beraber çatımıak, 

kim~e bir~ry söyle- diye dü· 
ştiadüm. Dedim ki: 

_ Mııh!'in beyef<'nıli .. Bu ı:ece 1 
benim davetlimsiniz. Sizi ıtletur

ka snat dörtte, Tepebn~nda No -
hııtlıı biraheneslnıle bekliyorum. 
Şöyle .. bir pap:ıs uçuru\'eririz. 

- Pel<i\la gelirim. Bekleyini-ı, 

diye kabul etti. Selamlaşıp ayrıl· 
dık. 

O geee, Nohutln hirahanes!ne 
gidip dünvanın masrafını ettim. 

Scrvoz mu diyorlar, yelloz mu, 
nedir. iki tan• de kadın buldum. 
Hani, fesatlıktan değil, iqorkeıı, 

gözümüz, gönliimüz açılsın diye, 
hem de, belediye re~ kİm$eye 
birşey roylemesin. Saat dört oldu, 
altı ohln, gelen, giden yok. Hulasa 
gelmed i. •İn•an hali .. Bir işi çık· 
mışhr• dedim. T"ôbeler olsun. ak· 
lıma bir ey getirmedim. 

Jlfemlekclt• ııittim. Belediy~ re
isile, kalabnhkfa . bir iki ker• k&
nuştnk. Gözilniiıı içine bakıyor -
dum, Biç, oralarda de~I. Bu. bu 
ked!lr çiğ adam mı?. Ür giin, hM 
giin. nafile, i~te, iş~e hir hit ~·•niği 
olduğmıu o vakit anladım. Avak
lanrn sııva er•r gibi pldu. Elnltın
dan tahkik ettim. Belediye ,...;.; lı
tanbııla gitmek d"'ğil. luısebadaa 

kımıldamamış. 

Renim bir katibim vardtr: Şa -
kir. Seldr, satlP i'! k~tibim değil. 

sır katibim ınhidir de. Acıkgöz lıir 
çocuk. A"l ltavserilidir. tstaubul
da dıt (Ok holnnmuştur. Herseyi 
bilir. Ona açıldım. Dedi ki: 

- Sen bal gibi dolandırıllt\lŞ -
ım. Şimdi yaJ>eujhn bir~ey var. 
Kimsere sezdirmeden. belediye re
isi Muhsin J,e,·in lrir fotoğrafım 
edin. Do~nı t. tan bula git. Eğer, 
seni dolandı aıı adam sabıkalı ise 
hemen tanırlar. 
Drdiği gı'bi yııplım. Mnhsin be

yin bir resmini buldnm; İstnnbırla 
geldim: resmi gö•terdim: hftllen 
tanıdılar. Birisi çıktı: 

(Det•amı 6 mcı =yfada) 

• 
- Neymiş o diytteği?. 

• Genç kadın, gözlerinden yeni, 
kaynar clamlalar akarak anlatuu
ya devam etti: 

- Elinde l2S altın lirası kal -
mış. Bunun yirmi lil'lblnı cenaze 
param .. Cenazem i~·i kalksın. . d&
di, keııdisine ayırdı. Yüz beş al
tım da ona vudi. Artık evinıiıı 

erkeği sensin. Al bu parayL S
lıilditin gibi yap, cliye ona vereli. 
O da peki anııeeiğim, diye yiiıı 

türlü şaklabaııhk yaplL Seviı· ·u
den dudak.lan kulaklarına van -
yHdU, Haftanuı sonunda beni 

gümrükten Trabzona gönderiyor
lar .. diye geldi. Guya maaşı arta
eakın~ memuriyeti lıüyicyecek

miş. Gitmemek olmamuş. Ben 
J:itleyim ,n tııtaıyua, sizi de aW.
racalun. Rahat, daha iyi yaŞIJ'

ğu.. dedi. Dll§ilndilk, taşındtl, b
ııvya komşuya sorduk, devlet -
mıırluju.. batka til:rlU olmaz, P. 
decek.. dediler. İlıi Uç gün 1011nt 

evd.e tıMİ "V, ueei fOk h~ 

Evlenmek isli:<<'lller, iş ve işçi 

arayanlar, ıikfıyetler, temen

ailer ve müşküller 

lı 1'e işçi araymılarla he1'hangi 
bi1" mii.şkifül olan okuyuctı.14nmızıB 
mektuplan bu sütunda muntua -
man ve meccanen 11eşredi~cektir. 
Gazetetıı.zin doktor ve at>tı.katı da 
ıoru.la11lara cevap verecPklerdir. 
Ciddi ı:d 'vaç teklifleri de !ıu sütun
da parası.z ııeşrolurıacaktır 

Aranılanlar 
Filırnlerde rol verilmek üzere 

orta mektep veya lise mezunu 18-
26 ·•aş arasında bayanlar aranmak
tadır. T.ılip olanlar Salı, çaroıamba 

Ye perşembe günleri öğleden son
ra Şışlide Büyiikdere caddesinde 
4-01 numaralı Halil Kamil filim 
stüdyos ı na miiracaat etmelidirler. 

oi aylık bir çocu ğa bakmak üze
re dadı aranılmaktadır . Çemberl.
t&§ta Evkaf sok ıı 11nda 1 numaraya 
müyracaat olunmalıdır. 

Bu bahtsız vatanda,a elini 
uzatacak yok mu ? 

Üç aydanberi işsizim. Üç karde
şiın ve bir annemin iaşesi de o
muzlanma yüklenmiş hiç bir yer
den beş para varidatı olmıyan, ta
li'siz 21 yaşında namuskar bir 
gencim. İlk mektep mezunuyum. 
İş aradığım her kapı yüzüme ka -
pandı. Hamallı yapmak istedim. 
.Markasız yasaktır. Senden evvel 
iki ay nöbet bekliyenler var!.• de
diler Hademelik aradım, bula • 
madım. Çöpçiilül!e razı oldum: cBu 
işlerdeki münhallere yalnız sabı
kalılar alınıyor• cevabını verdiler. 

Satacak bir ş"'yimiz kalmadı. 

Kuru tahtalar üstünde aç gece -
livor, titreşiyoru:r:. 

Bana iş vermek suretile bahtsız; 
annemi, masum kardC§leri?ni kur
taracak bir hayır sahibine ömrü -
mün sonuna kadar minnettar kala
cağım . Son ve yeglne bir ümitle 
bu asil şefkat, ulüvvücenap teza
hürünü bekliyorum. (HaUı: sütunu 
vasıtasile Hüseyin Aydın). 

GELEN MEKTUPLAR 
Bayan Behire - Namınıza üç 

mektup daha gelmiştir. Aldırma -
ruz mercudur. 

Ba} Firuuın Aydın - bir mektu.
bunuz daha gelmi~tlr. AldırmlUllZl 
rica ederiz 

AÇIK KONUŞMALAR 
B. Yusuf Zıya Balcı - Size ya

nn cevap vereceğiz. 
Eczacı B. Vehbı AkÖTı -Mektu

bunıız gayri vazıhtır Lıltfen biraz 
daha tafsilat wrmenizi rica ede -
riz.. 

Sadrazam ge
lini dilenci kız 

V aktile, bir sadrazaııını 
oilu, hergün konağının kapr 
ıı önünden geçen bir dilenci 
kızına aşık olmu~ .. Delikanlı. 
nın göğlündeki atk ate§i 
günler geçtikce hararetleniı • 
ce, Allahııı emri, Peygaml ~ 
rin kavlile, dilenci kızın d< sti 
izdivacını talep eluıiye kırar 
vermiı! 

Sadrazamın oğlu, ni ,ayet 
bir gün hal ve keyfiyet:' ann~ 
ıine açmıf •• Anası: 

- Aman oğlun.. demit. 
sen çıldırdın mı?. 

Sadrazam oı;iu dilenci b
zile evlenir mi?. 

Bütün teselliler, ısrarlar, 
nasihatler fayda vermemif. 
Ana ve babanın tlöıttıiideri gÖ'. 
yeıına rağmen, aadrazamu; 
oğlu dilenci kızla evlennılf-
Kızı almıılar, hamama götüı
müıler, yıkamıılar, elbiseler 
giydinniıler, ıw emiıler, ta!s. 
mıılar, takıttırmıılar .. Bir gQ. 
zel gelin olmuı.. , 

Damadın anası: 

- Oğlum, demiı, kulağındi. 
küpe oliun .. Huylu huyundan 
vazgeçmez. Amma, bakalım.. 
intaallah eski huyunu unutur. 

Gel zaman git zaman, bir 
sün, kayınvalide, gelinin ne 
yapbğını merak ederek, kilitli 
bulunan yatak odasının anah
tar deliğinden içeriıini göze.., 
!emek ıevdasına dütmüf •• 

Ayaklarının ucuna buarak, 
gelin oduı önüne gitmit So
luğunu kesmif .. Gözünü anaJt. 
tar deliğine uydurmut-

Bir de ne görsün?. 

Sadrazam gelini, odad• 
aedirlerin. iskemlelerin üzeri' 
ne, birer parça ekmek ıırak 

Dllf, birer birer hepıinin önil> 
ne gidiyor, boynunu büküyw 
elpençe, bir fCyler mll"lld'.MllJ 
yoır • 

Bu manzarayı &'Ören kaya. 
valide, hemen aelimlık dair• 
sine kotmUf, oğlunu alarak 
relmif: 

- Eğil de bek, ıu delikte., 
demif.. Ben l&D& 1Öyleme'1iır: 
mi idi?. 

Huylu huyundan vaz geçr.:ııl. 
yoır, vesselam ! 

Bütün cezalara rağmen, düa 
Eminönü meydanında, o gü
zelim aıfalt üzerine, birisini 
tükürürken gördüm de, bu -

İZDİVAÇ TEKLİJ.'LERİ ki fıkra hatırıma geldi. 
Meslek sahibi ve 80 lira net ay- R. HALiT 

lıJtlı 33 ya)ilnda İstnnbııllıı bir gen-/==============
cim. Bır kız kardeşin: ve erkek 
kardeşimden b3şka kırru;em yok· 
tur. Onlar da evlidirler Kumar, 
içkı ve saıre bilmem. Tahsilsiz ve
ya en çok orta mektep tahsili olan 
fakır afif bir kızla evlC'?Ullek ve 
istikbalimi ona, yuvama bağlamak 
gaycsindeyim. Hayat eşimde mu • 
vakkat bir şey olan güzellik de a
ramıyorum. Ciddi tekliflerin cSon 
Telgraf Halk sütununda Samim• 
adresıne gönderilmesini rica ed&
riın. 

topladı aldı . bizimle iyi i)'i ayrıldı, 
gitti. Bize beş lira bırftkm~tı. Trab
zona gider gitme7 her ay sekiz li
ra gönderecek, ev tutunca da yol 
paramızı göndeTeeek, bizj oraya 
ıötürecekti. Gidiş hail o gidiş. 

Bir ayda o bet lirayı yedik. Me
raktnn çıldırıyordıık Ne alda b• 
adam?. 

Komiser otnrdujıı yerd- ı.
ladı: 

- Ee •• ee.. ee~. 
Taze luıdut, gözleri1ıin yaima

ruau çar,afmın ueile sildi. Yı-e 
anlatı)'ortlu: 

- imama "°'tıık, m.llhtanı ket
tulı;, Nereden soralım, ne yapahmT 
dedik. GUrnrilkt•n sonm.. deılil•. 
Giimriip (ittik. 

O miidüre,pklık, o milclilre ilet 
vıırdulı:, IUç kimse lıöyle bir .
mur tanımıyor. Ne g'ihnrilkte W,.. 
le bir memur yarmı ne de -
tiç .,. içinde Tralw..oaa yetıl -
ımır ııön.derilmif!. 

cYeni adam» 8 Y&Jında 
Profe,,(ir İsmail Hakk, Baltııcıoğ. 

lu tarafından yl'dı vıldan~ri mun. 
tuaman çıkarılan •Yeni Adam• 
haftalık mecmuası 213 üncü ·a)'ı

siJe sekizinci vılına basmıştır • Y& 
ni Adam• ın kıymeth müessisinı 

tebrı.k eder, ve mecmuasının isti -
fadeli, değerli yazılarıle memle • 
Jı:et kültürüne daha uzun yıllar 
h.iı.metıne devam etmesinı temenııl 
ederiz. 

BİRİMİZİN DERDİ 
HEPi iZİN DERDi 
Geceleri körleşen 

umumi ıaatler f 
Umwni yerlere konulan saa• 

lenu heınen ekserisi ~ıklı de
ğilıdir. Hepsi gurupla beraber 
körleşmektedir. Bu yüzden ge
ce saatin .kaç okluğu görülüp, 
asla anlaşılamamaktadır. Me
sela Eminönti ve Karaköy sa
atleri karanlıktır Sirkeci treA 
istasyonundaki saatin ışığı ioıe 
gece 22 de sörıdllrülmektedir. 
Bir şehrin hayatı yalnız gün
düz hareketle olanııyaeağma 

göre aeoe ça.lışanlan da oı-.ıtıııı"i 
melı: ve onları saati anlamak
tan mahrum bırakmamak il -
zımdır, Diğer taraftan Eminö
nündeki saat te .fiç gündmb«i 
boraı~. Bunu görüp ta
rıı.ir edecek makam yok mu!• 



•-SON TELGllAP- %3 lhldlUllmW---

Çayda gördüğüm kadın 
1 Yazan: REŞAT FEYZi 1 

Bu. b r tavla parl~ınin ziyafeti 
ıcı. Ş:ı<ian. I lk"le oynııd'lğı tav
lacı.. yenıJ.mışti. Oyun başlarken 
fiıyle karar vıınlmış.lı: 

- Kim venılirse bır alışam Y"" 
me.~ verecek.. 

Netice m• IOrndu. Tal:>rl, Şadan 
yenilrruş ve bir yemek vermeyi 
lizt>rıne abmştı. Zaten, ıorru edi
len d<! bu idi. Y eni.lme6ı, BeLkısı., e
...uıe vem .. ae dawt etmem lbı""1ı. 

t.. -r- 1 .. 
Y emel< a:k:şa:m.ı ~idi, çııtıl.1. Ş • 

&n ,.mü:kemmel bir safra hnor -
latrnıfb. Hir:metçisı Madam Elfoni: 

- B<-vef endi ııultanlara llyü: 
mfra old\ı, dıyOl'du. Sorıra )'Qil p 
~ Şadana bakarak· 

- Misafirimi.:l de oclrava !Ay* 
mi barı, diye soruy<ırdu. 
Şadan gülümsiyerek.: 
- Somıa. E!.,ni, d.iy<>rdu. Bir 

gfüsen .. Biraz sonra gelt>eelt ya ... 
ıtuzum El..ni saat kaç, acııba? 

- Yc<lı ~ırlc sek12 olmalı.. 

- M"""firler ""k,i?. bu.c;.ıkta ııe-

lecek . 
Bt>lkis, saat ci<>lruz<h geldi. A -

partPJnen<lan ~rerken: 
- ~ttim ga!Jba Şadan bey, 

Ledi 
- Hayll". Tmn vakit.. &kız b<ı

ıa4<ta söz ~mrydinız" Ben 
mi dıokuz buçukta bekliyordum. 
Hatta, yanm .saat de ttl<en gel
dmiz.. 

Gühıştiile!: .Eleni, dildtatli dilc
btli, .S..lkis han>mefendiye bakı-
1'ffi'du. Hükmünü v~: 

Güzel kadındı. 
Sofraya oturuldıı . .s.ll<is "" Şa

dan .kartı Jta,.ya .. 
Şadan bekar bil' adam. B-ı a

partımanda, hizmetçisi Eleni ile 
beraber oturuyoc. Belkis de be
lt:ir sayıhr. Kocasından henüz ay
nlmışt.ı. Ge~ kadın, Şadanla, ilk 
defa .tramvaylara btnımek ht.ı6U

ııunda halita yard1111 cemıyeti. nm 
pçenlerde verdiği bir çayda ta -
nlfllllfll. Sonra, bir:blrlenne, ildn
ei dela, Şadanm evli bor ıt1"kada -
fl1Ull evtnde rasla.mı.şlardı. Bu zi
y a1etin ~i olan taviıı par
W;i de, orada oynanmışU. 

* Şadan, BelkiıHn ltad<>hine, kulüp 
raklaı koyarken, 110rdu: 

- Bll'az aparatif ahnımz, ta
bil. 

Sofranın en neş'eli bir mı ıd ~ 
bit dehkanlt, yımış yaVB§. daha 
manıdar :lwnı.şııağa hafi'"""' Bei
loımı .... tetik~ - 0-

.larak ele ~tı. KSOOillr, t-.-.
aı az soma, ns olıew kadM'. 8el'.1it
liyecektı. 

Birden kapı çalındı. ııa.; de -
hriı ~. i'Jenı ....... p
d1: 

- Beyefendi lllZİ ~ • 
-Kim?. 
- Bır hasta içm olacak. 

- Carum, jiWn<b, h&~ -
tm? 
Şadım 91\&~ ~ Onaı.ı. Ba· 

tını iki tarafa sall.ı,yanl< söy1fııı -
di: 

- Ben oı.nt,.um bi.r tı.3ta ... Has
taya bakacak, muayene edecek, 
reçete ya:ıaca k hallin wr =? .. 

Elen iye döndü: 
- HllS'ta sahibi k.b:n?. 

YAVUZ SULTA SELi 
Halifel~r Diyarında 

t 'c 84 Y ıı:zae : M. SAf..11 KARAVEL 

Heyecanlı bir oyu:ıı karoııındayım 
- .Askerler! dedı. Ahçıbaşı g..- 1 

!.yor, seliımlayınız!. Yalnız ye -

n,pk},aııcnin değil .hapiı;.!ıanenin 

d.ıhı •nahları oııda<iır ha!. 

A ;·başı iri ~nseli, koca kavırıdu 
~L)' k bır ookır kepçe omuz.mda, 

Vf ,, :ne bü' UA ıbır bıçakla anahtar 

be mde a:.;lı C'luı. ·~ halde ilerll -

yo.du. 

Dudakları ve burnunun bir kı6-
m.~c cen~. ınin bır kısrru kesık ve 
derin bir yara ızıle oru • .ı idi. 

Me~rse, a!ıç>baoı;. Çaldıran ı;e
M.- ... ,.ı,, n1;cm: n cnıv~r1.pr1lp An· 

tığı hr muhardwcie }"izünden ya
ı:a 1anm~. 

Buyük bir ahcı kalabalığı mut -
fai?a l(İrerken dığer t.ıraite mey
dan • oı ta<ında :ıct'mi oğlanları 

yer al(yorlardı. BtivUk kızaklar 

getirerek bırıbrrıne bağlıyorlar ve 

.ber ipin ıx·una da bırer çuha ası
YMlerdJ. 

ı\,,!.ın rı>halar çok kaluı oJ.duğu 
g;l)l yeniçeriler bunla ın vere ıyi
ce sepıı:ınma&rruı dikJ<at edıy<>rlar
dı. 

Kıöllklar çalnldık1ao s1nra üze -

Noı 39 Yuaa: 

Deniz Fedailer 
B u r a d a k ı ş, A m e r 1 k a d a y a z h a v a 1 a r ı OSMANLI - iT ALYA HARBiNDE TR.A.BLlJ 

GARB ve ADALAR MUHAREBESi Çi 
k 

======================:::::-~ 
Trablus kuYVet ve cephane bekliyor 

Bükfunefuı. nqrettiji bir be - fikir sahipleri, İtalyanJarıJI ~ 
,..nııamede Akdenizde ve Afrika- kale boğa:wıı zorlryarakların 
daki ha<p mıntakası civarında ka- hil lstıhkaınlarile tabyaların k 
ra ve denizde İtalyan mahreçli em- le bir zorlayış karş<>ııula ç• i .,;0~ tiaclan harp kaçağı sayılacak mad- fuı ve zorlu m<idafaa suaıl•~,ı 194 
deler tesbit edilmiş ,her nevi me- precekleri iddia ohınn)·or. 
vaddı iniiUlkiye, barut, kollan, de- _ Dü§ınaruıı boğazı grçın'kı 
mir ve ~elik maımuat, gemi inşaatı sU5unda. bu muvaflakiyı>li J<#. 

l . kum h 1 t ptı• ton ma zemesı, anya ve arp er- ıuıursa maazallah paı • .
1
, l>ıın 

zakı olarak kullarulmağa elve - kutu gibi çok feci bir netırr' . tan,· 
rifli ııda maddeleri bR liste.ye it- de Trablus, Bingazi ıfoğil. ı\~~ tilah 
hal ohınmuştu. tfk 'ahilindeki Osmanlı ~rJıır Cinli 

Yine ayıai tedbnhı. tatbik şek • Seliinik limanı hatta İıuıir ,., ıı. e 

!inde bazı aksaklıklan önlemek nakkalenin akıbeti de kapk•'' Go, 
<!aha tlı:ere bu maddelerin harp ganai- bır istikbale müncer olur! ' S 

mi •a),Jacaldan ve müsadere ha- Deniliyordu. l
• 

!inde, itulyadan ba._ka <<nrbi bay- llu dedikodn, salahi~·rtt•'.: d 
rağun hftmil ticaret genıi~i ,-e~:a d r ıo 

lardan halkın diline k• • ·-h a 
kafilelerinin iddialannı dinlemek P" 

tizere «ganairn mahk"me]eris is
nıilr mahalli komodorlar, liman 
reisleri \'e huk lksirtar.:J~_rtlan mü
rekl<tp bir kadro il~ yeni bir mah
keme tt~kilatı da \'Ücııde geti -
ritdi. 

İlk adımda İ<lanbnl, İzmir ve 

etti. Her tarafta, muhali• l 
!erindeki mütekait mahPtlt. ~ 

• 11111 
lomatlarına kadar y.iiniııı ~·~ 
kaşa me\1zuu ke~iltıı bu dt 

0 
'h t h"k" . d bıl~ nı oye u · unıt-tı e 

meşgul olma~a St:\'kctti. ,r 
fl,e,·af111 ' 

Biitiin İ,f,, ' ııl halk• 

Jknl<li ve Miizmli 

BiLLUR KÖŞ •iiıı 
Göz kama•hrırı ıooı h•~ 

k .. k" bııh'' asını gorn1c u7ere 

s· 
' tafı 
~eti 

ilik 
lun 
taa 
ll 

bar 
Ilı .. 

N,,.ı yoı 
1 1 

M" en eğıe.ceıi O'-'« iM"""! -m~ketm Amel"ik4 oldıığı.Hıa fÜphe .. yok. Bıl)ıas>« Fl<>-I 
rida ve M>&ıni'11i1o ~ ~ ncak iklimi~ ıwel e!1knceieri -pek parlak geçmış. gu.zelhk musabakala-

1 
rı c4ı alehi8ııl terlip ediıınifw. Bıı..-ıa beT.W.,,., A"'"lıpadaki hıırbin Amerikadaki tesirleri de hissed,lme-ı 
mış değüdır. Bıı.ndon bQ.fl<a A1™'rika,,111 hiç alıpnamjf o1dıığıı bir nokta da birçok aileleri>tln çnc11k1arını>' 

as!.ıerde b1tlıııı.ıııasMiır. Falc.at 1'ilhaıısa a•kerlPr Noeli çok eğlenceli yeçw1n.i.§lerıli-r. Taıını.mış artistler a.oh r 
kararg<ihlan>ld gıderek, temsiUer tJeffiH~lt'1'dtr. 1 

Sdliniktc t.s" olunnn bıı mahke
mt kr faaliyete gcçtaer .Fakat ge
rak ı\lcd•ni>dr g~rı kse adalar. E
ge Adri . .-atik w Yunan denizle • 
rit.de ()~manlı dl'.' nan ı n:ısınm hiç 
bir !ıi.iküm v:: niifuıu n1evcut ol -
'nıaıi•.:lı İ(:in hArp guna 'lİ mahke
mderi ha p ,1 .. ·am ettiği müddet
çe ııiaktefrl· ve kendi ihdas mak
sadının hariciııde dava mevzula
rmı•ı hal \'e Iasıllarile meşgul ol
dular. 

Eir taraftan Pft)·tahtta bu faa
li, et 'c Trablu'n km vet, cep ha
n<' ~\·lri ile mc~gul olunurken di
ğer taraftan d• Ha~·d•rpaşa önü
ne ~· Jip demirliyen donanma et
rafında nıünakaaşl•r siiriip gidi
Jt .. tlı. 

SARAY 
SİNEIVIfi~SIN 

Ko~ııyor: Bu• ı.oıırrdt 

JUDY GARLA:>. T ~e . 
o,..\~ 

FRANK MOı>"' 

Siy 
lııış 

Şrapnel nedir veJ Sığınakların haYaaı Drednotla saffı-
n için bu isi ın nasıl dejiştirilir? harp gemisi 'lin 1 

. c.r t1' 
iıavelen: Renkli ~ti " 

MOUSE Buı:-iın "'1at 1 ~ 1 

zillitli matine . S: ~maki ara iltica edenlerin le -

verilmiştir? mil hava tf.nd!üs edebilmelerini farkı 
tem.n kir bır, ıki ne[eslik ~mak 

l~zı'l><iır. Şa~ et, sığınakta mangal. 

soba var ise bunlıırın daima açı1' 

bulundurulması lazımdır. 

\' ne o ~ıral~rd:ı Pr<."'Y~7e' tae:-
ru7t nu bn~ langır. tutan bir kı!li:ım 
~--- ------~-• 

!ıdeiıı bılek kal. ıLguıda bulunu -
j'Ol<lU 

İ!Jlrrın dA kazıklardan ';;·özt:lmi

y~C<K w s"llandıgı tak<lırde gev
~enliVt-'<'ek surette bağJannıasına 

dıkkat ecl!lı)'Ndu. 

I1 iı..•re as·Jaıı \'lthahır o kadar 
kal n ve '"' ttı kı. ağırl.k.Jarile ıp· 
ll•rı a~ağı ooğr. ı,·ı..·K1,·orlard.ı. O
nun ıçın ka lık ,lirın ÇOK saglanl 
S•~ı,:nma.sına vP ıplerın de gavet 

sıkı ve uıolalıkl. l;ağlanmasın~ dik
kat o:unuy<>rdu. 

Yer.iç~rıleı ın oo meşguliyetl..

rını dıkkatle seyrediyordu?P. Cün
kiı ne yapac~klarmı pek ke>1ire -
mı\4..'rdum. 

Avni zamanda bın-ük bir merak 
içJnC1e ıdf"'.,. 

Acaba ne yapecak.lardı' 

Yapacak,3i şe\'ın her ne kadar 
rıe t.!"uğı.ınu bılm1"orsam da çok 
h<lyccanL w şimdıye kadar gör -
?Ped:gım bır oyunun k.ar~.sında 

i>ulı nacağL-n anlıyordum. 

Bırd<>ı>bırc ı>ır 

Gelin kaynana, 
kayi'.lata 

İngil'zlerin kibar aleminde de 
gelin - kaynana meseleleri oluyor

muş. Üç sene evvel Londrada pek 

mes'ut merasimle aktedilen blr ni

ka\.ıtan sonra gf'Ç<'n gün de gene bir 

kadın mahke:!"e~·e mü"at'aalla ko

casından a~ ıln1ak i.sterniştir. Y ~r

mi altı yll§lannd.aki :11i~is Valeri 

kaynanasının kocasını kendi~inden 

aywdığını idd a etmektedir. Genç 

kadının k<><:o··ı da ,·irmi bes yaşla

rında bir g~n<; erkektir. Kaynan> 

Dredn<t, ingili•ce (Dl'<'adl'!ought"· 11 U G Ü N 2 8 Ü Y Ü K F İ L fd 
zırhları çok ~al.n, toı· ar• çok r.ğl!' ı• E .I' 1 HAYDUT AŞKI çhl•O) 
bir harp gemisidir Drednot, bır • ( 

1 
l ll 

~iıwmı.ıwıdıt • . filonun yüreğ~. mukavemet mer -
• İstoııbııldn ilk defa olarak bii~ük sergiiz~t filıt11 

kezid.ir. SaUı hmp zırhlılarına ge-

2-3 Al ~'"ARupldc: ÇSAEVZ UA RŞLRAORM ESOiR !~~r lince bunlar. çok sür'atlı Drednot- " ,, 

!ardır. Birincilere ni>bdl'n çok pa-

halıya mal olmaktadırlar. Muka-

vemet kuvvetleri de daha azdır. 1 Türk\.., sözlii \'e nı•~hur ARŞAK PALABIYDO' A. ''uı şolı< 
Bır kara ordu; nasıl ağır ve ~•lif _~:m;m:~~-~r..ı;.~~~~~!!!'!!!!~~~!'!!!!~~~~~::; 

lanlan1i'o Jeni bir hale ifrağ edilf'n tol'lara. tayyarelere, piyadeye, zırh- 1 A 

lı arabalara, tanklara. ilruı ... Muh- Ş A R K (Ekler) S 1 N E M A S 1 N D r 
taç ı>e den" üzerinde bulunan bir ı 

filonun da Drednot')a, a, ı:affı harp 

zırhlılarına, haf·f kruvazörlere, 
1 

torpido muhriplerine, deni altılaı-aı 

ve ia) yare g~milerine ihliydcı var

dır. 

Pek yak ınıla P O L A N E G R 1 tarafından 

ar.ahlan ve Gl'STA \'t~ FLAUB 

MADAfVlE 
F.RT'N romanından i-ktiba< ti 
BOVAR 

Mubte~em tarihi film 

ile ka)"nata mahkemeye gelmiş - ! ~ ..... --..... ------.-- Bu hafta SAKARYA Sinemasında 
!er, di.vorlar ki: 

- Biz karısından avrı l~;ın diye 

oğlumuw te<vik etmedik ?l'la~ke

mede 3"k mektupları okunmuş; de- 1 
liY.anlı er;er onıınln evlenınf'z:.:e 

Y"':"·anııyaca ııı suylüY<'rdu. Fa- 1 

z<ıoılicrı.. •K;lı,·larJ elde, ~l. çu - ı 

hal.u e hun.m ederek kılıç salla -

:rı"ga ba~l•<lılnr. Acemi oğlanlar 

da bu gösteri,lere gorr kı.Jl(' sallı

yarr.k talim c-dıyorlardı. 

Bııim çavuli: 

- Gördunuz m .... ? Bır yl'niçeri 

o~mak i~·in acemi oğ!nııla.r nasıl ça

lı~ıyorlar?. Bır yeniçeri otnı.ak i(ın 

1'ır kıl.ç darbe>~le demirden bir 

tel i.ızerıne orı kere sarılnu§ bir 

k1: tı <,t..ha pJr\·a.::;ı.ıı._, kı.lıcırun kes-

1cn ağzJJ1a hıçbır zarar getirmeK:

sızin bır vuruşta bM;·melidır Sonr .. 

ba~ parmak luılınlığında olan bir 

çiviv ~·ıne bir vur~ı,ı..1<1 ve kıl>eının ı 

ağzı boo:ulmadan stı;dı a kiığ.dı gi

bı biç vermelıdır. 

.' ec"l!li oğlaıı!ar durmada" ke 

çd,•re ve çıviler~ kılıç Sdllıyocllll'

dı Halbukı, hıçbırM k"""miyor, 
k Jıç.arı k.rılyoc ve bozWuyordu. 
Bızım cav~ aşlt.ıı g<1ldı: 

' 

rakara1< kaı;ınış olması anasile ba

sııım tf lkıni neticesi olduğu ıddia 

edilmektC'<lir Onlar bunu kabul et

.m;y,ırlar. İngilterede garip görü

len bu r.arı koca da\'as,nın mah -

kemedt>n nasıl bir karar ile neti -

parlak \'e 

KAR!\1ELİTA 
(!ltek,ikah k12) 

Ll!PE \'Al.EZ tarafından 

Şarı<!.. Daru;.. Aşk... ve 

k ' ca filmi 

Dünyanın eu. çok ekMDMl lıııirsey.ahat -.e macera JtOmaMı 

nOBENSON A O AS 1 
Sinemada .. 
LondPaıwı zengin ve muhteı,em BQw 

ıonıı.mndmı IQ'rllarak ... çııeın <11!
n~ bıc ç0k müaı<leleden ııonaa 
100\2 bir adayo <lfif"" bir aüeailı 

- ,.. ftlıt! ~larla 
m~leleri. 

PIUIDDY BARTllOM>MZVV 

i.nt..lda illı; cı.ıa - bol bü7lll< 

TAKS"M Sinema- 'Nriltçeoöctil111mib1J8iin 

1 unda BaPn - ı • tenzilith metine 

zengin bir progrnn1: J 
ı CASUS A vcıs 
ı 

i 
ı 

JEAN MURAT ve .; 
MIREJLLB 13,\J,1, 

ı .. -ve 
tarafından ca-..u.ı. ı 

~ fi1mi 

ŞEDZADEBı\şl 

TUılAN TİYATROSU~!! 
' 31 Kinuaue,·v<'l Salı gı 

akşamı 1 ~ San'atkar NAŞi _, 
Darülbedui san'alkarl•'' 

HALiDE Pişı<I~ 
birlikte san'atkiır • •j\Ş} 

gece on taklitle sahne~~~' 
başı gecesine mah5ı:ıs 
müsamere. Okıt)-Ucul~ı 
Jet.ı. düetto ve saire. 
el iliınlaruıdaıhr. 

Telefon: 221:?1 

ri,; 
ınu 

t 
Yia 
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Çin Japonyaya r 

karşı mukabil l 
arruza 

. Cunklng 28 (A.A .. ) - Cin ordusunun! 
lii<-isu dem!Şl:r kı: 

1941 senesi, Çinın mukabil taarruzu
tıı.ı \•e bunun neticesinde Çinin zaterlni 

, l~tirecek.tir. Marl!$81 Çankayşekın or
tlusu, şimdi üç milyon munt.azan1 ~rat
ı.,, mürekkeb bulunmaktadır. Ve bu-1 
~ bir milyondan fazlas seyyar cüzil

laTl teşkil eylemektedir Ualen yeni 
lilih altına alınmış büyük miktardaı 
C!ııı, de talim gönncicu,dir.Çin dalıılin-' 
~ esliha endilstr!Slnin inkiş:ıfı sayes.n
ıı., Çin ordulan, şimdi her zam>ndan 
<!ıııa ıyı teçhiz edilebıiın<>ktedir. 

Siyam hududun-
da bir muharebe 

daha oldu 
'I'okyo 28 (A.A.) - Domei ajan

~ 
ıının bildirdiğine göre, Siyam ile 

,ı ~ansız Hindiçinisi arasında birkaç 
Riindenberi durmuş olan hadiseler 
24 ilkkanuncia tekrar başlamıştır. 
\ Siyamlı kuvvetler Savankhet et
taunda bulunan Hin<liçini kuv -

Londrada bir 
lıastahaneyc 
bomba atıldı 

Londra 28 (A.A.) - Alman tay
yareleri İngiltereye .karşı tekrar 
hücumlarına başlaınıştrr. Londra 
şehri, bu gecP başlıca hedefi teşkil 
etm~ir. İçinde 700 hasta bulunan 
bir hastaneye bomba isabet etmif
tir. 
İNGİLİZ TAYYARELERİ DE 

FAALİYETE GElÇTİ 
Kahire 28 (A.A.) - İngiliz hava 

kuvvetleri Noelde sükunet geçiren 
haliy<'tlerıne tekrar başlamışlar -
dır. Avustralyalı pilotlar garp ~.;;.. 

!ünde per~cmbe günü iki İtalyan 
tayyarcsıni d~ürmüşlerdir. 

İngiliz tayyareleri Noelde. hü
cumda bulunmamışlarsa da, ke,if
ler yapmışlar ve bu esnada bir İ
talyan bombarciıman tayyaresi dü
şürmüşlerdir. 

Yunanlılar 
him köyler 

. " 
yeaı mu-
zapt etti 

Tob-
1 

Graziani 
rukta tut unmıya 

çalışacak 
Kahire 28 (A.A.) - Bardiyada 

bır değişiklik yoktur. İngilizler 

mahsur şehrin etrafında gittikçe 
artan toplara malik bulunmakta -
dırlar. Harp malzemesi sevkiyatıı:
da İtalyan kamyonlarından hayli 
istifade edilmektedir. 

Mısırlı ihtiyat zabitleri 
Kahide 28 (A.A.) - Milli mü -

dafaa nazınnın beyanına göre, ö
nümüzdeki ay hizmeti bırak•na -
ları lazım gelen ihtiyat zabitleri 6 

ay daha hizmette kalacaklardır. 

YUNAN .MATBUAT NAZIRININ 
SÖZLERİ 

Atine 28 (A.A.) - Matbuat na

zırı Nilrolodis cElil.hram• gazete -

si.nın muhabirini kabul ederek, 

garp çölündeki İngiliz mevzilerin

den şu suretle bahsetmiştir: 

<General Vayvel'in parlak mu-

vatfaldyetleri Yunanistanda derin 
bir sevinç uyandırmıştır ve müca-

il ~etlerine ateş ~ardır. Hındiçi
ni kuvvetleri de Kemmarat'da bu
ltuıan Siyam kuvevtlerine karşılık 

ıı• taJrruzda bulunmuşlardır. 

delenin nihai neticesi üzerinde bü-

( 1 IDel Rlıttetlen devam ) 

Cephenin bütün mıntakaların -
da İtalyanlann ric'atı devam et -

yük tesiri olacaktır.• 
mektedir. Merkez cephesinde düş-
man kuvvetlerini püskiirten Yu -
ııaıılılar mühım köyler işgal etın~ Hasan Kamil 

) 

Bunun üzerine şiddetli bir mu -
harebe olmuş ve uzun müdtlet sür
llııiştür. 

Domeinin öğrendiğine göre, 80 
Siyanılı asker ölmüş veya yaralan
llıl§tır. 

Düşürülen ltalyan 
tayyareleri 

Kahire 28 (A.A.) - Hava umu
llıı karargiıhında beyan edıldiğine 
göre, orta §arkta harekatta bulu
nan bir filo, ğarp çölü11dckı rouha
ııaınatın başlangıcından Noel ari
fesine kadar tek başına 24 İtalyan 
tayYaresi düşürmüştilr. Bu lılonun 
İtalyanın harbe giri,indenberi dü
§İirdüğü tayyareler 51 i bulmuştur. 
lıuna mukabil çölde harp başlıyalı, 
hu filodan 1 ve İtalyanın harbe g;: 
ti :ndenberi de 2 tayyare düş -
llıüştür. 

İtalyanlara nazaran, İngiliz za -
;-iatı 24 de 1 dir. 

YENİ NE~RİYAT 1 ---İslam-Türk aoai1'· 
lopedisi 

Be•inci sayı.;ı bugün intişar et • 
lnıştir. Bu sayıda:;.;ler: 1: Adabı u

nıum.ye: Temyiz ceza reisi Fah -
rettın· 2. Adet; Riyaziyat: A. Sadi 
Aylan; 3. Adat nazarıyesi - felse
fe: Şarkta, garpta, islam aleminde
ki telakkiler: Profesör İsmail Hak
kı İzmirli; 4. Adet: İslam ilimlerı 
bakımından: Profesör Kamil Mi -

tas; 5. Medeni hukuk bakımından 1 
adet: Temyiz birinci hukuk reisı 
l<'uat Hulı'.ısi; 6. Adatı ilahiye: Pro-, 
fesör İmali Hakkı İzmirli; 7. Adem: 
'Profesör Ahmet Hamdi Aksekili, 
diyanet reis muavini. 

Halkevlerinde 1 
Konferans ve temsil 

Err ·~önü Halkevınden: 
29/12/1940 pazar a~amı saat (20) 

de ":vimizin Cağaloğlundaki salo
nunda İstanbul Şehir tiyatrosu san
ıt • -lannd~n 1. Ga .p Arcan tara
lından (Tiyatro) mevzuunda bir 
kon' ıns verilecek ve temsil 
şu' ~m z (Hıssei şavia) piyesini 
te -ıl edet ktır. 

Bu t~r!an•ılara relmek i•tiycn -
ler ., gir.ş kart;ar ı 1:ııiromuu!an 

al lan ric~ olunur 

Beyoğlu hal1c evinde kitap 
sergisi 

De ~!w H l l ı· 

1 - Dcrd ·ııtu T .k ldap sergisi 

15/1/1941 trıhırde evimizın Te - ı 
peb~ı'ldaki merkez binasında Sf:!'

Ci salonunda nçı.acaktır. 
2 - Sergi 30/1/1941 taribıne le.. 

dar devam edecektir. 
3 - Sergide 1940 sene ı ıçindKi 

11.escivat~ 

!erdir. 

İtalyan tay~·areleri müdafaasız şe- SJ>Orel 
hırlerı bombardımana devam ed:- yeninden· 
yorla~ Preveze de b<nnbardıman aı"anlıoı '·abulett' edılmıştır. • • ..;:, fi l 

SAHİlıDE iLERLEYiŞ 1 Fenerpahçe - Vefa maçındaki ra-

Atına 28 (A.A.) - İta!) anlann / poru yüzunden iıakem Samiye ve

Şirnara'ııın şimali garbıs:ne doğru rilen ceza üzer ne, futbol ajanı 
püskürtülmesine devam edJiyor. Hasan Kamil Sporel bunu vazıfe
Yunanlılar stratejik ehemmiyette 

sine müdahale addederek istifa e•
yeni mevziler işgal etmi \erdir. 

Yunan tebliği 
Atina 28 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Mahallr ça.;ıışmalaz:d'l!l sonra, 
Yunan kuvvetleri 200 İtalyanı e5"r 

etn~lerdir. Bunların arasnıda bir 
kaç da subay vardır. Yunan kıt'a

ları otomatik silahlar ve k•ıı;ük ha
van topları müsadere etm.;ılerdir. 

o > , ."" ' .. L• ; ... > 

fnhısar bey'iyeleri 
Malatya :ıneb'usu Mahmut Nedın: 

Zabcının inhisarlar bayilerinin üç
te birinin harp mallıllerinc ve ~c

hit yetimlerine tahsis ve tevziine 

dair kanunun 2 inci maddesinin son 
fıkrasının tefsirini meclisten iste-

Yüksek hakem komitesi azasın
dan Sadi Karsan dün Ankaradan 

gelerek ilkevvel Hasan Kamil 
Sporelin yerine getirilen Nuri Bo

sut'l.a görüşmüş ve kendisinden bu 
işten dolayı fedakarlık gösterme -

sini riea etmiştir. Bunun üzerine 

Nuri Borut ajanlıktan çekileceğim 

bıldirmiştir. Nuri Bosut hakem ko

mitesi reisi olarak kalaeaktır. 

Sadi Karsan bundan sonra Ha
san Kiımil Sporeli keyfiyetten ha

berdar ~imiştir. 
Hasan Kamil Sporel bugün bir 

muharririmize şunlan söylemiştir: 
•- Yüksek hakem komitesi aza-

miş ve takriri mallve, bütce ve sından Sadi Karsan malum ha -
miİii müdafaa encw";,enlerince td· diseden dolayı bana müracaatta 

kike verilmiştir. • bulundu. Ceza heyeti muhterem a-

Amiral Darlan 
( l inci salı if eden devam ) 1 

met etm.ekte olan es.ki baıvekil muavini 
Laval, V4i hük\l:metinin Paria mümes
sili Dö Brinon ile uzun bir mü1Akatta 1 
bulı.ınmuıtur . 

MAHDUD AZALI BİR KABİ.Nl!: 1 
Bem 28 (A.A.) - cLa Süis> ra.zeteııL 

Din verdlfl mıı.tthMta ıöre. mareşal/ 
Peleıı daha mahdud dahlll bir kabine 
1ıeikil etmek tasavvurundadıı·. Flanden 1 
hariciyeJ. amiral Darlan bahriye, gene-

1 
ra1 Hutzınger blrbJye fte&a.retinde kala .. 
caklardır . 

Asker gözile 
cepheler 

C Birinci sahifeden det'am ı 
Lin köyuııdcn Elbasana kadar 60 ki

lol'l"'etrelı.k bit mesafe vardır. Muhare
beae 6G ve daha ziyade kilometre ınesa

fele in kol~ylıkla laka bir kilo:net!"'~nin 
~ııuk.l ele gec;iril~iği çok gbrıJlmuş-1 
tü.·-. Ha\'a şartları, Italyan mukavemeti, 
billıasia topçu tabiyesinin gUçıuk eri, 

Yunan i'eri hareket.ini güı:IC'ş innekle 
beraber. tıer geçen gün yen bt vun.aaJ 
nuvaf~akıyetini.o kaydcdılıncsi, vazıye

tin d:ııma Yunan orduları e- ıınde ou

lunduiıwıu bildiren Yun:m re>ml lol>
ligler ni teyid edJTor • 

Ceııup <~ ..ım-. y.......ıı

Jaruı ŞJ:maradan ııonra, l8bil boyıaıCll 
Avlo.D)'a ist-Jk8J1"=Mmdek:I • ilerlle,.ifleri 
dt Qurmanııf!ır. LiD kÖ)1İnden Şimara... 

7a kadar Ywwı cepbeoi saAJ.o."'himı 
muhat.ız.a etmeklec!c: Şimdi ıwl -ıe 
mütemadiyen _. ft l>arb m.-.ı 
t.orlı: ede ede riı:at ,,ım.t<k olan Ual7aa 
ordusunun, ,,.,,..... .,. M nıımak •• 

zalarına karşı hiçbir yanlış düşün-

cem yoktur. Sırf bir prensip yü -

ziinden ajanlıktan istifa ettiğimi 

söyledim. Nizamnamede yapılan 

tari il at üzerine hakemlere verile • 

cek cezalarda hakem komitesinden 

de üç azanın ceza heyeti içtima -

larında bulunmaları karara alın
ması arada bir prensip ihtilafı. bı

rakmamıştır. Bugün bu ihtilaf ber

taraf edilmiş bulunduğuna göre, 

tabii artık ajanlı!;ı yeniden kabul

de bir mani kalmamıştır. 

Ahşap oteller 
kapatılacak 
( 1 inci sahıf~den devam} 

Odalarcnda yı~anma yerleri ol

mıyan oteller de en az 5 yatağa 

mukabil bır adet isabet edecek mi:t

tarda yıkar.ma muslukları bulu -

naco.ktır. Her kalla en az on yatağa 

i•abet etmek üzere hala buluna -

caktır Otel ve pansiyonların içleri 

en az altı ayda bir kere açık renkle 

badanalanacaktır. Yatak. yasdıklar 

yalnız yün, pamuk veya kıldan ()

laca.ktır . 
Yorgan yüz:eri beyaz veya açılı: 

renk, çarşaf, örtü ve havlular yal

nız beyaz olacaktır. Her m~ri 

değiftikçe bunlar da değişecektir. 

Her katta yangın söndürme t ti -

bau bulunacaktır 

150N24SAAT 
içindeki 

Hadiseler 
<Bu yazınm metinleri Ana
dolu Ajansı bültenlerindea 
alınmıstır.) 

Telhis eden: MUAMMER ALATUB 

Dün akıjanıki Aakara Radyo ga
zetesi ,Almanyamn atacağı. yelli 
adımlar haldan41a Amerikan ..,. 
İngiliz kaY1H11dunıdun gelen he-
7etanlı haberlenlen Alınan mehı:ı
filinin hiç bahıoctmediğine işaret 
ederek di)'or ki: •Malômdur ki, 
Mare~l Brauhiç Noelde orduya 
vn.ki olan hitabesinde Alman as
kerlerinin Manp g"çmek için Hit.
Jerdea emir beklediğini söylemJşti. 
Bu sözler; Almanyanın İngiltere
yi istila te:ebbüliine bir delil te~ 
kil ef.mi~·orsa dn. di.iier bir habere 
g<>•e Alınanlar Fransada asker 
t.ıh•it etmcktrdir. Akdenizdcki te
şebbüsün akim kaiması üzerine, 
Alnıunlann Fransa ve İspanya ile 
bir liktc garbi Akdenizde İngilte
reyi müşkül va7i)·cte •okatak te
şebbüslere girişeceği ileri sürül
ıneJ.. tcdir. 
ROMANYADAKİ TAH5İDAT 
Almanlarm Romanyaya kuv • 

vetli askerler tahşit etmekte ol -
dukldn habet-Ieri devam etmrkte
dir. Macarlara ııöre, bn kuvvetle
r\n miktarı 200 bin, Amerikan kay
naklarına gÖ!'e İ5e yarım n1İ1")'on
dur. 

Bu tahşidntta. bah•..len Ko -
lmnhi~·a rady- şu ihtimaller -
den bolısediyor; 1- Alınanlor ce
nnha do~·ru bir ta7:yik yapınak is .. 
il~·otlr.r 2- Sov~'etlere kar,., ha
rel:ete g-e~eceklerdir. 3-- Yugos
lt!vya '\'C Yunani~tan üzerine ma
ne\i bir tazyik yaparak, İtnlya:va 
ynrdnn cdrrcklerdir. 4- İngilte
renin dikkatini bu taranara çe -
kerck, İngiliz adasını i~~·J i~in da
ha mü,ait ~artlar hazırlamnğa ça
lışı~·orlar. 

Röyter ajansı da Almaııyanın 

pek yakında Yunan - İtalyan har
bine müdahale edetcktir Fakat 
vaziyetin tamamile aydınlanması 
i(in daha birkaç gün geçmesi la
zımdır. 

PROPAGANDA VELVELESİ Mt? 
l oııılradan gelen diğer ban ha

b<'rJer ise, Romanyada yapıldığı 

söylenen tah~datın propaganda 
olduğunu iddia etmektedir. Alman
lar bu propagandayı Amerika ve 
Anupada dola~hrmalı.la, kendile
rine bir {ayda umuyorlar. Bu pro
pagandanın bir hedefi de Balkan 
.ıc,·letlerinin si11irlerini bozıuak • 
tır. Yoksa, Roıuanyadaki Alman 
nst ~ rleri son zamanlarda artırıl -
mı~ değildir. Yüz binlerce olmak
tan ~ok uzoktır. 
B~lki Br~nı.er g•çidinde Alman 

talışidatı olması muhtemeldir. 01-
ıııa·•ıası da muhtemeldir. Çünkü 
Londraya bu iki şık hakkında da 
lıı·lıcr gelmemiştir. 

A'.\fİXAL DARLAN ALMAN • 
LARLA TEMASA GİRİŞTİ 

Vişideıı verilen bir habere göre, 
Fransız Bahriye Nazırı Amiral 
Darlanın Parise gitmesi, evvelce 
Lava! ile başlıyarak, sonradan bu 
zatın vazifesinden nulı:laşhnlma
sı üzerine yarım kalan müzaker ... 
!er devam etmek için Alman ma
kamlıırile temasa ıreçmiş olınan 

ile alakadardır • 
Fransız matbuatından bitaraf 

hareket etmesi i!ıtenmistir. MaHlın
dur ki. Lava) zanttınında, Fransa 
m•tlıuatı İngiliz aleyhtarı bir li
san kullanmakta idi. 

Vasinı:tondeki Fransız bü~illı: 

el(isi Hanri Hey, Lavalin vazife
sinden azledildigini Ameriko ha
rit:ı·e miisleşarı Sıımner Velsa 
resmen bildirmiştir. Bu suretle 
Fran\ıZ nıüstenılekelerinin ezcüm
le Martinik adalarının Amerika 
için bir tehlike teşkil etmediğiıoi 

iliıve etmiştir. 

Diğer taraftan Airikada .Dakar
da le\'kif edilmiş olan hür Fraa
sız kuvvetlerine mensup on seki:i 
subayın tahliye edileceği de bil -
dirilmekt~dir. 

CEBFLÜTTARIKTA DÜŞÜRÜ • 
LEN BİR FRANSIZ TAYYARESı 

D. N. B. ajaasmm 'bildirdiği>M 

göre, Cebeliittanlı:talı:i İngilis d.Ml 
toplan Fastan flmali ,arld istilı:a
metinde uçan bir Fraıısız tayya
resini de denize diijÜl'm~lerdir.. 

Tayyarede 'bulwıaA 'bq lı:işi il -
miiı;!iir 

:S ~ S O N T E L G R A F - 2 8 J inti KANUN ı'.J.fll 

Emniyet verm
yen bir tekzip 

Zevk alemlerinin hazin neticeleri 

(Ba$mokaledeta devam) 
vam etmek için harbi bütün d.iıa

TecrOb s·z, ma u 
yaya yaymak.. azı ız n 
Almanyanın harbe devam ede

bileceği müddetçe ikinti şıkkı ter
cih edeceğine hükmetmek lizua
dır. Alman ritalinin son hafta i
_sinde irat ettikleri nutuklana 
hepsi de harbe devam edilecei'iaıi. 
kat'i surette bllclirmektedir. 

Almanya, Anupa lı:ıt'ası iize -
rinde ve işgal ettiği sahalarda İn
gilterenin bir ihraç hareketini belı:
Iiyecek midir?. 

Almanya, İncilterenin hu yol
daki bütün luıvlıklannırı görül -
mesine fırsat yer~ midir?. 

Alınan7a, İngiliz ve Ameri.kaa 
sanayiinin ba,.ıöndürüeü rakamlar 
halinde hazırladığı hava kuvvetle
rinin her gün ve gece Alman -
nayi merkezleri, Alınan şehirleri, 
Alman tahaşşüt bölgeleri üzeri
binlcree toıı bombe atmasına ta
lınmınül edip hasmının kapıya ka
dar gelmesini bckleıııiye tahammUI 
edecek midir?. 

Bütün bu suallere: Evet. cevaln
nı vermek miiınkiiu değildir. Bili
kis muhakeme ve mantık Alman
yaııın: İngiltcrcnin hazırlıkJarım 
bitirmesine fırsat bırakınıyacağı. 

ve İngiliz kuvvellerini dünyanıa 
her tarafına dai:ıtınnk yoluna gi
deceği zannını bakim kılmaktadır. 
Bıı da harbi dünyaya yaymak, İa
gilizleri uğra~tıratak muhtelif ve 
müteaddit cepheler açmakla mü11t
kün oh:r. 

Aııcak. böyle bir vaziyette Al
manyaıım yiikü hafiflemi~ olımya
cakhr. Kendisi de a~·ıı' r ,bette 
yorulacak ,dnğılrocal:, miiteaddit 
ccplıclcre ko~mak mecburi\'etinde 
kalacaktır. Bn "!'harla Almenya
nııı kendisininkinden başka J.-.n•
vcllere de ihtiyacı vardır. Bu !mv
vetler görünürde İtalya, hııanya, 
Macaristan, Slovakya, R<>manya, 
Japoııya kuvvetleri olabilir. Frıı.a· 
sa üzerinde de hala ugra ılmak -
tadır. 

liu takd;rde İtalyanın daha faz

d··şar 
-Röportajı yapsa :

' HALÜK CEMAL 1 

nın ölüınü ile Kız Sanat mektebini bı-
rakıp bic fabrikaya ıtre-n L.'lmia ismin-
dıe lT yaşında tecrübesiz, masum, gür.el 
bir km tabrika.torün genç, yakışıklı or
tağı Zı,ya kandırmış ve çalgı, içki iı.I 

sarllof ettik:en sonra bir eve götürettk 
kirletip her ıqi mahvelm•şlir, Sımdl 

bu fellket geca!n.ln sabahıdır. Lamla 
yeni u,-anmış ve cenç kız.lıiıru ebedi1"'!11 
kaybe\.t.iğini hf;llfiz ögrenıniştir. Ziya o
dada yW.tur. ZavaUı kızc:;:ığız • 1 ihilıin 1 
halinlıı. il!:tUne luıpe.rup çılgın gibi atla-· 
maktadır. Lamia bunda!ı sonra~ını şöy_ 
le onlıılııııaktadır: 1 

D•ulr.klarını, göğüslerini mııha -
faza et&inler .. liir bak~ bıiıüu bir 
taze Mnrii söndürn:ek iç-in kiüi.. 
Bir t•mas, bir kad h ıçkı bir ma-
sum ruhu biiyülü bir gerenin Y... 

nunda kadavra haline gelen çir
kef b<flliğinin içinde bo:l'mağa çc.k 
bile!. • 

Genç kızlar .. Genç kızlar .. Teo-
rübesiz yavrular erkeklerden, yü
zünö:ı.e gülen tehrelerden koru -
nunm .• Eğer hir erkek size güul
liğinizi söylüyorsa ondan kaçınız. 
Çalgı, eğlence, zevk teklif ediyor
sa nefretle haykırınız!. 

Biliniz ki şatafatlı, aldatıcı t"Üm
leler lıir yılan kadar zehirlidir. Ya
lancı, parlak vaitler bir hayat öl-

dürmek, bir şem kirletmek için
dir!. Sizi hakikaten seven erkek 

içki. verınez. İ~pırto ile varlıi:,ının 
çürütm ..... Ge•ç bir kıw içki uıa-

tan yabancı elleı de kntil l.ir b:ı

çaksaldıdır. ;\1a. um yanulnra gii• 

lıinı.sıyen her ya bantı gözde ha-
yal Ye namus partalayıcı vahti 
bır par' ) ntar!. Eğer ·2lt•r tatlı 

bakı~larn, grıklıyan cümlrlrre ka-
ııar, aldanırÇ;anız sonra bt•nim gi
hi bi.r gecede oluıl'<len ölü"iiniiz.. 
Hayabı bir y._in ta>eliği ve te-

la yıpranmaması ve mağlübiyetia mizliii ile hor verirken bir alı: _ 
İtalyayı içten yıkınıya başlama - şamda •bediy<n solersınız. 
ması için Almanyanın hcrşcydea Jliç annt"ciğinizin dizinin dibia-
önce İtalyaq desteklemek ve a-, den, sıcak. saf yuvanızdan ayrıl-
yakla tutabilmek için bazı tedbft.- mayın genç klThr' Varsın eviniıı-
lere b;ı~\ urınası muhtemeldir. de tük~. çalgı. şatafat olmasııı .. 

Bu tedbirlere başvurnrken • . .kabka"8, zevlı:. ihtiras bulunma-. 
önce akla Anıavutlulı:taki nıağld - -- -

•• u "0 ? • 
l\la um ailcn.i:t, çiçek gibi ferle -
miz hayatuı.ız, me~ru erkeklef9 
inti:ıarııuz ıisJere yeter ,.e en kıifl 
bir saadettir .. Biliniz!. 
Yıkıldığım halının iizerinde ıııe 

kadar kaldım, sesime karşılık ver
miyen sağr duvarlar arasında ne 
kadar inledim, hıçkırdım, dövün
düm?. Bnnu da hatırlamıyorum! 
Yalnız bir aralık korkunç bir kiı
bustan uyanır gibi gözlerimi açı
yorum.. O kadar yanıJOr ki 
gözkapaklarım kamyor .. Vücudüm 
hıila mütlıiş sız!ı) or.. 

Durdui:ı•ın yerdrn dogrnlmak i .. 
tiyorum: Derm.11.nsız diıler•min sar 
fetti i gayretler boşa gidiyor!. 
Avazını çıktıgı kndar ha\ kırı -

yorum: Riroseriklt•r gc-~nı; vor!. 
Kalbimin en dtrinliklcrinden ko
pan feryatla yine inli~ ornm: 

- «Anne .. Anneciğim .. :Srreio-
sin? .• Bu ses de diJs;7 odada, kötü
riim du\'arlara <"arpa ~orpa yine 
hana; i~ime geliyor~. Anneriğiınin 
masum bakt\ları. ,.a,lı grizlrri göz ... 
ll"rimde canlan:yor. Biifiin aile 
hayatım kopuk bir film gibi na -
zarlartmın öntinden J,!elip geç"vor: 
Bir gecede hiçe indirilen ömrü -
nıün m~'ut mazi~i ,çocukluı:trm, 

mekt.,be gittiğim o ümit ve emel 
dolu yıllar .. Arkad•slarım, karde
fim, yuvam .. ffa,•nlandığım günleı 
karyolamın b•sucunda sabahlara 
kadar uykusuz btkliyen annem, ea 
~·ühck şefkat tczalıiirlt'rile yav -
ruların1n üstfint' kanat geren za
\ elh, balıtsı' kad.n ... 

Rutiin bunları hayelimde, göz -
lerim ~·ana yana sev"'edi;~:orum ,.e: 

- •Ah insan r,·'nin annesini• 
kıyınl'tini şimdı nnlı\'or, DC' \"&Zık 

ki grr . lkm pek çok g•ç' .• 
Dıve iuljyonrm!. 
Kapıda hir hareket.. Ila~ı.cumda 

bir ses: 
•- A._ Sen lll·anrlın nu I.,ômia?. 

Niçin öyle yerde ~·otıyol">un yav
rucuğunı? ... 

«0> nun. Ziya bc~·in sesi ,.e nk
pmlri bayıltaa, öldüren n1r\;'11m 

ııözler!. Fnkat ertık bana bıııılaı 

hiçbir heyec:ın vermiyor!. Dün ge
re bea bu adamı on :vrdinci ge111 
kızlık y~şınmı l(ılzler;Je hir ma
hut, m~ilm<ı& ~ir havai gibi gör-hi)·eti durdurmak, Afrikadaki ınn- [;:;;:;;:;:::::::~ 

knemeti arttırmak ve İngiltereyi ; ~ mii~tftm. 
orada meşguliyete d~vam et~ırmelı: ı''. !~~~!!~~~!!~~~~ (~vamı vor) 
grlır. Alman) a. Afrıkadaki Italy- • - ________ _.:..; 

ku\'vetlerine Fransayı ikna etme- Parti Reisinin gazete• 
Sulh istememek ı den ve FraııMz donanmasını ele ci ere ziyafeti 

g•rı'renınden ha a h -'-•t h · (2 inci sahifeden devam• ,, ' v ar .... a ı an- Vilayet partı kongresi dün me-
. d h. b. r·>< dd' d ne cali bir n.,,·., ve şetaret gö.te-

cın e ıç ır lu ve ma ı yar - ııaL'Jlnı bıtirın}9tır. Her kazanın en 
F '·-t Ar 1 kta rerek inha! hika)·eler anlatma"-yapamaz. a11.a , novut u ,.. nıiıhım dile!tle!'ı ba ·ta olmak Ü:ııef9 

Y J t ·k hdl d -L başh)•or. Demek kı o da pek emin ngos avyaYJ azyı , te t e er.,. tekmil dilPl<leTmın pe_vderpey iıı'a-
h d Y 1 değil, Z7 marttı. kabinenin toplın-

ve ya nt a ugos O\";<a ile har- fı kararla~tınlınıştır. 
betmeyi ı:Hze alarak İtalyaya yar- tıaınıla Ba~vekil ve H•rltıye Na-
dıın cılebilir .Bu takdirde harbia zm Kloman .. lfÖylc diyor: Gece parti mai B. ~t Mi.ma1'-

Zıı.m ....... L' eli B oğlu tarafından matbuat erkanına 
Balkanların ht)·eti nm11min•ine - an , •• vawm 1'. uını 

yayılatağmı hesaba katan Abn... saldamağa lüzanı yok. Daha ııeri şehır lokantasmda milkalef bir :D
ya Sovyet müdahalesi ihtımal~ çelı:.ilmtk de muhtemel. Fakat - yafet verilmq ve samimi hubil>U
de mukaMle etmek ü:ııere şimdi- §Uthır: Dayanmak, sulh tarabna. !er yçılmıştır. 
den Romanyadaki lnıvvetlenm asla J"lnaşmamek. Eski Fran"'"' ----<>---
500 - 709 bin k~ilik bir kadroJ11 krallarmın birçok fenalıklanm yakalanan ve 
doldurmak üzere çoğalhruya ~ söylerler. Fa.kat hiç olmazsa .. 

lıyabilir ve Rumen - Slovalı: - lı:lleria 'u maiyeti vardı: Snüı tevkif edilen 
Macar ordolıınnı da bu ilıtimaHer yapmak lazım elııu7an 7ercle sal-
karşısında hazırlar. Bn takdir.. ı.u istememek. muhtekirler 
hareket Balkanlarda ba,lamış Te 
sür'atle dünya harbi mahiyefuıi Keı tecileıW çalışan cMihal ,.. 

almış lıuhmur. Bn ı.öyle olabile - M u·· J D E.· Vasi! Karad<!lı otlu• firması tara-
eeği gibi umulmadık lrir VMiıe.ia fından Sümer banka evvelce 51 

tahaddüsü ile Sovyef Rusya - Al· Balı:ilô Itımım lıalkalı kuruşa Yerilmesı taahhüt olunu. 
manya _ Japonya _ RomanJll _ ~bur keresteler -dün 80 kurll§'l satmak 
Macaristan arasında ıla harp bat- i&tenirken cörmü me hut yapıtııu,. 
lı)·nbilir ve Amerika da harbe b 1 T ı• K u ve suçlu Mihal 4 üncü sorgu hi-
mek mecburiyetinde kalır. kimlıği taralından tevkıf olun • 

Görülüyor ki, vaziyet her tih'ltl isimli muştıır · 
ihtimalin mütaleasına müsaittir Dıvanyohında Arif ism.nde bır 
ve Noelin hakim kıldıtı riikiin ı..- K U R T U L U Ş bakkal toz şekm 38 kuruşa satar-
kiki hercümerci maskeliyen nılıilt ken yalı:alanılllf ve muhakemea 
bir sükltndur. Biitün lıu ihtimal - Dolma kalemleri karara kabmftır. 
ler karşısın<Uı ise Bedinin, BM- gelmiıtir Şişlide~ Cemal Halaskiı--
reşin tekziplerini ihtiyat payı ilıe gazi caddesincle kasap Marko da 
karşılamak ve hadiselerin in\işa- P'iatı her JeNe 458 kuruştur. ihtikar suçile adliyeye verilmiş -

fına intizar etmek elbette ki en la- l~~~~~~~~~~~~~~~~~ıe:r~d~ir~·-----------
bii Ye en doğra elaa harekettir. I · 

ETEM tzZET BENİCS Baklavayı icat ed~nler, bugün 

Baklavasını Henüz teyit eclilnıemif ola ft
nyetl"" göre, ıa,-y..ea. bqilookll 
E'- .. • • - _,,_ ..ı..r. .... 
:r .-.nsu rep••am ~ fWWQ' 
lerinden Vifi,... gjtmelı:iıı .._ ild. 
kişi vımh. Tayyue, %' , .,.._ 
Jılarsil7aya ııidtJ'onla. 

Fa umnml ....ıiA Om ı ... 
..... ıan- a. v-..-- ır ! 
lanlı:aJ11 ~ ?il B ' t 11w -
'-4 etmiı*ir 

Kırk Katlı Ha et Bekir 
tMoalardı, ke.noti baklavalar" ' n" derw ıiBtiia old:ujtWN anla
ımıılı:lıa lııl'k kat yeril!. dibine ~r~. 

A L İ. M U H İ D D İN 
HACI BEKİR 

Karairiiy, 
1 .~•:a:k:m:;·~D=':;::ı :111:·~· :Ştll: 

1 

rl Beyoğlu, lııı Mısır~ ______ .. 
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lngiliz - Rus 
istifade 

rekabetinden de 
edemedik 

1,ıe, bOtll:n tıanı.r, bir aıöddet 
80nra A'fnlPll Iİyuetinin aleyhi -
mizde neticeler vermesine -oep 
elmuştu. 

o :uımmwı i:lldar. 

manaau .ebepler bile biri tatnıin 
edici mahiyette olmaktan çok u
zaktı. 

- Türki)'ede .ı.tıat yapıhna, 

Tiirldl!I', btri i:abiliyetlft'ile çabu· 
eak yük..,lirler. 

Balkm muharebes.ini:n ftn!iği 

neticelerden sonra, zaman, bız<! 
yeni yeni facialar ve uçunmılar 
hazırlıyordu. Ve maalesef bu faci
aları. bu uçurumları valttınde gö
remıyorciult Diyen İngiliz idare adanılan, ar· 

bk bu zihniyeti ve bu siyueti de
li§tirl!l'ek, Rualarla uzlaşmak po
lltikuına aarılmağa mecı...r kal
llllflard.ı. 

ııJevamı var) 

ı.ır..-
Gel,-en~e Abaray --

.,..,.nml.t .bir kariiniz> imzalı bir mek
lup aldJ1R. Bu nı.ktupta: Ben meş -
rubyoeaa il"'1 ailnlerınde SeünıJde 

ıümrillı: Manunı lrum. ittihat ve Te
rakki erltinı bir ıere (iimrllkte bir ida. 
ft mudurtınün oda~ın<ta mahrem bir 
lçtıma 7ap•u·11k, Ahdulhamıdı.ıı deYnJ.. 

ınes~ nrar venli. ~ cı. ı.u lctlmada 
hazır buhındunı. HAibuki sir:. ıttıhat -
cılan, Abchılhamlde bo7un eteceı< de

~.re lndiroıniz!» denıli:ror. Azjz o
Jruyu<"Uma hemen haOer ~un k1. 
ben bu hııtıralan yaU>rken, tıı.ç bır 

nlmft71 wya hiç bir re.rdı ıltwam et.

mlş, birini }ilkseltlp ditennl dUJÜr -
mtis detllim. Ela.en ne ben, ne de bir 
ba•kası kendinde bu hakkı w bu sa
.Uhıyeti ıoremrz. B unu anc-ak l.iirıh 

yazacak ve tarıh yapaC'aktır. Davanın 
ruhuna le-lince, ben d~mıstim ki: 

Biz, o -ana bdar, İngilteede 
Türk dostluj'ile maruf olan ~k 
ıiyasi phsiyetttnıı Türkleri mü -

iialaa ıçin nasıl hatır ve hayale gel-' 
miyen m~külleri yendilderını gö
rüyorduk. Fakat, bu görüfler ve bu 
ferdi pyretler artık ite yaramı -
yacak kadar gecikmişti! 

İngil&tte Ruıy.da Çann nazır -
larile anlaşmalar yaparken, biz 
- biz gafletirruzin derecesin bakın 
ki - Londraya bir heyet göoderiyo~ 
9'e hariciye naıınna (1) ıU.fak tek 
lif ediyorduk. O ıünkü İngilız na
zırları, Osmanlı devletinm bu saf
dil murahhaslanna sadece gülmek
le kalmam~, ayni zamanda da 
acmllflardı. 

O zaman heriıangi bir idare de
fişikliği bızi inkıraza sürüklemek
ten kurtannağa kafi gel!JIEd.ı .. En 
kıymetli zamanl.arı memleketimi -
zin ahvalıni tanzim ve balkı in -
ııanlığın haklarından ve feyizlerin
den, medeniyetin nurundan müs
tefit edeceğimiz yerde, Avrupa dev
letlerinin rekabetlerinden istifade 
etmek emeline kapılarak, bütün 
ömrümüzü menfi, aılr.ıcı bir hayatla 
geçirdik.. 

Artık - o zaman - erı çok güven
diğim.iz İııgiliı - Rus rekabeti de, 
Abayı prkta ve Yakınşarkta bir 
anlaşma zemini bularak cırladan 

kallcnıış oluyordu. 

O devirde - ihtillt ol&nk - Av -
rupada yalnız cermen • İaliv me 
nafii !<almıştı . Fakat, bunun da, 
Balkan muharebesi zamamndakı 

tesiri pek mahdut oldu. Ve harbin 
yeni hır istikamet alma:.ına vesile 
teşkıl etmedj. Dığer taraftan da 
(Çarikof) un Rusluk ve İslavlık 
menfaatine hazırladığı ittifak ka 
pısının bizim için kapandığım te
essufle gördük. Bu kurnaz ctiplo -
mat. :SO..na - Herkeği ilhak !le 
Turkl~ ve islavlığın zararına 
çalıştruf olan A vuııturyaya şiddet
li ve insafsızca bir darbe indirmek 
istemişti. 

Bunun için idi kl, başta 'rurkiye 
olduğu halde Ballı:an hükumetle
rini Avusturyaya lı.arşı bırle;tir • 
aıek emeline düşm~tü. 

Fakat, Çarlıi< hıikiımeti, yal • 

DiZ bir oolttada, aefirınin plinını 
~enmedi: O da Türltiyenin böyle 
bir ittifaka aokul:muı. 

Halbuki, Ma.ltedonyanın ufak hü
kumetim arasında vücude geti
rilen ittifak y..-.ınqtı w bunuc 
ııııet~ olarak Türklerin Balkan
lardan çıkma lan, A vushırya ve 
Cermentik siyuet:ine kal'Jl lslav
hğın bir ıalebe.i telakki edili -
yordu. 

O zaman hertı~ bi1' deme ile 
bizi Makedonyadan attılar. Bu, hır 
hakikatti. Fakat, Balkanlarda, ga
lip gelen !.lavlara karşı Cermen • 
lik ne dereceye kadar mağlitp ol
du? Bunu bilmeyiz. 

A vu.turyanın o sırada Rusya ya 
karşı sillhlarını terketme siyaSE

line baş vurması, Ve Rusların A
fl!slurya hududundan uzaklaşma -

ları da bunu tamamile izah ede -
mez. Hatta Sırpların Adriyııtik de
nizi sahillerinden çekilmeleri, mü• 
takil Arnavutluk hükumetinin te
pıkkülü ve buna benzer geçici ve 

(1) O ztıman hariciye 114Zln Lord 
Lcımdoum idi. Bu zat lnglltffenin 

Rusya ~ anlafmasında memleketi 
için dalıa biviüc Jo.)lda/,.,. -11or-

c.E,ter Selinıkt.en ~ahmul ~et P•
fil kumındaaında bir hareket ordusu 
İstanbula ıeJmeml• olsayd~ AbdOlhd®t 
belki de uzun mtidct~t bu miJJetın ba
tında bir heykeli 111 •lxlat glbı kalacaktı , 

ittihat ve 'llerakkl lnkıl~~·nı yıparke:ı. 
iltıbdat ktaresınin butun kolunu ka -
nadmı 1rınn1yı d\işundıi de bu muzır 
uıvun nlçın bafını .kop-armadı? Nasıl 
bır ıhtiyaı;la hattket ord usunun Jeli -
tine kadar bu ışı tehı.r ettı?.t 

AynJ 86r:leri yine tekrarlıyorum ve 
(ittlhat "Tttakki) nm o zaman, kendi 
w,k1J~tını, Abdulh•mıd i devİ.ttc'ıek şe

kilde hazırlamaauş oldugu nolr.laıluıda 

ıarar edJ7orum. 
i. FS. 

Beıı lıedl7elltlml intihap dtlm. 
Hiç wreddudsüz 

Bir O MEGA Saati 
Genel acentalı!ı: 

Jstanbul Kullu han No. 1/4 
Buyuk mopzalarda aa!Jlır. T8fnl I~ 

•centa aran11or. 

Sul~ 1 lnel ııulJı bıı.kuk ınab· 
~inden: 

Davacı Gavriyel tarafından. 53 lira 
48 kuruşun maa m:ısa rı ti muhakemt" 
tahsiB n.akkında dava lı, Nuruoiman:ye 
Şeref sokağında S2 sayıda Hacı Alım~ı 

Yüksel aleyhine, mahkt-me-miz.ın 940/ 
1985 sayılı dosyasile açılan a1ac&Jc da
vaamdan dolayı davalının ık.me-tgitunın 
ıneçhubye.U hasebıle ilanen yapıtao 
teblııaıa rağmen mahkemeyf' gelmeme
li ha~eblle aıyabmda icra Jcılınan du~ 
nı.pnasınd•: 

Bir d<.?'f'I olup da serdu beyan ve tev
llk etmedi&! takdirde vAkıal&n kabul 
elmit ad ve itibar olunacağından ba -
hisle muameleH e:ıyap kararının 15 IÜ'!J. 
müddetle llln<!n tet>llİıne karar venl
miı oldutundan ilıln ıanhmdeo ıı.tba-

ren 15 ıUıı içinde ibraz etmedıfl ve mu
hakeme ıtınll olan 20/1/941 paı.arteal 

gıi.ııü saat 10 da lapu daıreslrun alt ka• 
tnda Sultanahmet birınci sulh hukui< 
mahkemesinde bizzat ~ya b._kılle 
hazır bulunmadıiı takdirde muhakeme · 
nln gıyabında icra lulınaeatı ıetıüt ma..I 
kamına luıim olmal< üzere !l!uı olunur. 

~" ·---

Adam adama be•ırer, 
bukadara da olur m11 ? 

( 3 tincü •1/fadlın "1ıonı.) 
- Yahu, dedi, bu, nerenin be

lediye reisi?. Bizim bildiğimis, mq. 
bur sabıkah, manitacı, adile, sanl
Je Roldl Mahmut .. Sabılı:aluun bir 
resmini &"etirdiler, 7anya.na .ko7du
lu. 1ır.iai de, ııanld, ayai ıı4am. A
dam adama benııer amma, lıu .ka
darı da olur mu?. Şaştım doğrusu .. 

•AJkolsunl. dedim. Neden, bi -
lir misiniz? Şu yanımda duran a
damı, iki autln içinde, §lpmifi bu
luvudiler. Ka11mıa getirip dikti -
ler. Ba da, it:raf etti. Paraları yi-
7ip bitirmt.. Şimdi, ben, parala
nmı, masrallannu, hep bundan 
la terim. 

Bakin mazının Mabmnda 90ru

~: 

- Mahmut, bu anlatıla111ar d-Oi
mu?. Ne diyeeeksin? 

- Ne diyeyim ,reis bey! Hepsi 

d.,ğru._ Ben, manitacıyım. Bu işi, 
fOklandır yaparım. Hababaıncılık 

yapar, t&§rada.a gelen, gö-züme kes
tirdiğim, paralı adamları: 

- Vay! babacığım .. Ne zaman 
pldin? Biç de röründüğün yok. 

Boralara gelir de, bizi arama&, sem
tim.ize uir•mazsınız, değil mi, di· 

:re, biçimine getirirsem, ae bula
bilirsem çarparım. 

Bu adam, bana ayni şeyi yaptı. 
•Ulan Mahmut, topla kendini, 

galiba, daha üsta bir manitacıya 

çarpıhyorsun!• dedim, önce, ken
dimi kastın1. Sonra lıaktıın ki, ma

nitacı değil, ayağile kucağıma dü
şen bir safdil.. Çıkarıp beş yüz li
rayı avcuma, ben istemeden ken
disi saydı. Rica ederim, benim ye
rimde kim olsa bu parayı redde -
der mi? Emeksiz •• Zahmetsiz. Ha· 
kikati söylüyorum. Bana suçlu de
meğe hangi insanın dili varabilir? 

KULAK M/SAF/Rl 

Gazete mera!dılarıaa 
faydalı malumat 

(3 üncü sayfadan devam) 
Günün içinden: Türk irfanına 

sunulan bir yazıya dair: A. Şekip. 
Bağdadın son günleri : İslam ta

rihinin en mühim safhalarına d&Jr 
tefrika: Ziya Şakir. 

Evkaf ve ipotekler: Selmu İzzet. 
Çoban Yıldızı (Roman): Mah

mut Yesari. 

Papanın nutku (sıyasi makale): 
Profesör Hüseyin Şükrü Baban 

Yalan (içtima] ve ahlaki yazı): 
Nizametıin Nazif. 

Arnavutluk mı.:harebf!sinde mu
harı plcr ; n karşılaştıkları güçlük
ler (harp yazısı): General M. N. 

Rüya nedir? (Fantazi bir yar): 
Osman Cemal Kaygılı. 

Günün nolları (tenkit ve şaka -
lar): A . Şekip. 

Satış ilanı 
Oaküdar icra memurlujundh'ı 
Rııat Antep - Yakıt PıınıMı. ld«resindon - - w- lııoo'C 

ı 'Un ı>arara mukabil birinci derecede jpotek pterilınlı olup bon:ım 6demne-
ıı4!ındm. d<Wlyı salalmaama kanır V'<!rilen ve tamamına elıllvukut 1aratmdan 
(6000) lira kıymet takdir edilmiş olan Uaküdanla Gfilfeınhatun 1MballesiDde 
Hidai -.tında eoltl 58 yeni ~. 50 No. lı oall tarafı Azime lııane w lıabçes! 801 
tarafı -.ı.er Mehmet hane v• balıçal, arka12 Mehmet ı.aoe ve ~ cephem 
Hi<lai IOltaiı ile çe-,rlJl mukaddema ana elyevm klllr bir erin ev•f ve a rb
-ğıda ;ruılıclır: 

Jialem i8 ıaj Na mnı t.p;,mı tlkt ... -ıı - merdi_. demir 
luıpıdan &irllir. 

Birinci kat: Zemini mozallt çini d<lıeU bir anin, bu antrcıln .,., "" bir 
ı;ofa üzerinde üç oda, alafranga ocağı ..., hav-1ı>! bav! lılr mutfalı:, bir !YıU, 
bir ban10 tesisatını havı bir hamam. 

Zemin kat: Biri küçült aııdılı: odası olmak 6- iç oda lıtr -i*, iki 
kömürlük bir halA. 

İkinci ltat: On yedi basamaklı mozaik merdl-.le ~ta bir ~ IO!a 
üzerinde ltarşıhklı dört oda, bir al.a!ranga ocağı ve hlıvapzl .matını loavl mut· 
lak, bir kurnalı hamam bir küçük sandık odasından ibareülr. 

Umumi evsafı: Bina kiıir -.e yenidir. Apartmaa tanın& yapılmwtır. Elel<
tr!k, ıu, havagazi tesı.atı vardır. Arka cephesinde binanın birinci ..e ikinci laıt 
lmlidadınca ve derılze nazır llci balkonu vardlr. Bina .,. luıpıları yatlı boyalıdıt. 
Zemin kal pencereler! demir parmaklıklıdır. 

Meoahası: Bahçe !le birlikte binanın -~ 203 metre munbbaıdır. 
Yukarıda hudut, evsaf ve meoııhası 1ıızılı ga7rimeıılı:ulüıı tamamı açık arttor

m117a konmuştur. 
1- 1,bu gayrlmen)tuJ(Jn arttırma prtnamffi 3/1/941 tarihiden IUblıreı 9431 

'75 ııumara ile Usküdar icra daireı;inin muayyen ııumarasmda herke
sin görebi lmesi Jçin açıktır. İl.Anda yazılı olanlardan faz.la maJOmat almak isti-
7enler, ilbu ııarlnıuneye ve 1140/675 do51a No. ılle memurlyetlmha mllraCllllt 
dmelidir. 

2 - Arttırmaya lstlraJı: için )'Ultanda yazılı kıymetin ')'O 7,5 nlsbetlnde ı>e7 
~ ...,,.. milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edllecclrtir. (Madde 124) 

3 - İPotıek sahibi alacaklılarla diğer aWt.adarlann ve irtifak hakla ah.iple
rinin pyrimenkul üzerindekJ haklarını hust1sile faiz ve masrafa da :r olan iddi
lanru iJbu ilan tarihınden itibaren od beş glln içinde evrakı milibitelerile bir-
1.i.kte memuriyetfmiı:e blld.irmeltrri icabeder. Aksi halde haklan tapu lıidU ile 
aabit olmadık~ aa~ bedelınm paJ'lqmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artbrma,.a iştırak edenler arttırma p.rtn•mesfn1 o
kumuş w Jilzıımlu mal<lınaiı almış ve bunları tamamen luıbul etmit ad w itibar 
olunurlar. 

Ga1rimenkul ••ht ilin 
~ ..ııı ..ı.Jıemeleri bat lı:iıtııJJilnclen: . 110 
Al- lıızı Gllltlm Narlı;ıwı ile mahcuz bulumn Yorgi oğlu Dimltr> d 

afn ,.,._ ft •1&1 ı J ı:n mutuuntı bulundu.klan Galat.ada Ycn icanıi ır. tı 
Din Bal.._, eaddeslnde eski: Ye:nlcaml kapısı aol<atı, yeni: Kardeşim ı;ol<';;,1! 
klln -i 3 w ,..,1 8 No. lu ut tarafı cadde köşesinde 42 No. lu Mu~lu~ı;U ~~ 
aaı .:>! 1arab maıtaza ve arka:sı c-eryan mağazası ve önü Yenıcanı.I lJtt1~ 
• KardePm • -ıı ile mahdut eeplıesl 4 buçuk metre genişliğinde ye aıJ. 
ınesoha! satlllyesl 45 buçuk metre ınurabbaında olup üstünde bir odası ve ıo>1 
1111da aı..ıı,.,.ı bulunan ve ayda otuz beş lira kira bedeli '"' rmekle olan 11 1""' 
3025 tlç - ,.ınnı bot lira k~meti muhammenesinde kirglr ve altında beton 
l'Umu buhınan elektrik ""'lsatmı bavi bir dilkkAn fUYllllll izalesi zıınnınıl' 
arttırmaya konıı!m111tur. ıf4 

Birinci aÇJlı. ıırttımıuı :K/l/941 tarlhbıe tesadüf eden Cuma ııunü .. at 11
. 

16.-ya kadar lleyotlu ltllh mahkemeleri kalem oda.mda ve baş <.JtiP n..,ı 
yapılacaklor. ArUırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yebniş beşini bU 
takdirde en son arttıı;anın taahhüdü baki ltalmak üzere ikinci açık arttırrıııı<' ~ 
2/1141 tarilılne m!lsadıf pazarlesi Jr(lnü saat 14 den 18 ya kadar icra edil•~,. 
çok artt.mına kat'! olanık ihale edilecelctir. Birikmiş ve ihale tarihine kada! JJ! 
kecelt belediye bina -.ergilerile evkaf ı.,,.resı hlsoedarlara ve tellAliye rü•u"'" 
20 ııenelilı: taviz bedeli, ihale pulu, tapu harçları mOJter!ye aittir. arttınnart bd' 
rak edecek lomaelerin gayri menkulün kıymeti muhammeneoinin yüzde yed~~ 
çuğu nbbtinde ~ akç<ı<ini 'l'eY8 mWI bir bankanın bu nisbette teminat 111 1,~ 
bunu getirmeleri flrttır. Salış bedelinin temin! için lüzumunda aynca teı11 ,ııı: 
lolenlleeeklir. Arttırma bedelinin kendlıılne ihale olunan tarafından ihale fil"ıfl• 
den itibaren verilecek mühlet zarfında ödenmesi mecburidir. Ödenmediği tol' r>": 
de ihale feshedilerek kendisinden evvel en }ilksek tckll!t bulunan klmS" a ti' 
mlş oJdutu bedelle alma la razı olursa ona ihale edilecek ve o da razı otnı':at' 
ya bulunamaz.sa hemen yedi ıtırı müddeUe arttırmaya cıkanlac:ıktır. YaP' 
i15n aJMtadarlara tebJığ edilmiyecektir. Müzayede sonmıd::ı en ('Ok arttrntı8~~ 
edilecek ve her ilrJ halde birinci ihale edilen kimse iki ihal~ arasındaki !~ 
ve zarardan mes'ul tutulacaktır. İhale farkı ve ıeten günlerin yüzde 5 faizi ' 
hükme hacet kalmakazııı tahial olunacaktır. İpoıek sahibi alacaklılann ~• 
a15kadarların gayri menkul llzerlndeld haldannı. hu•mlle faiz ve m•.,.,.1'~ 
aairye dair olan lddialannı e?Taln müsblteler!le on b<'1 gUn !cinde satıl"~ 
muru olan mahkeme baş klt!b!ne bildirmeleri JAzımclır Aksi halde hak1•11 )il" 
aiciJlerile sabit olmadıkça sahş bedelinin paylaşmumdan harıç kaliH'llkl~r<iı .. ·b~,. 
zayedeye fftirak edenlerin bütün şeraltl kabul elm1$ ve evvP.~ dcrı ötrenınış <Je f:I' 
rek ea)Ti menkule talip bulunmuı oldu.le.lan addedilerek sonrada n itirazlerl 

1
,tr. 

mu 0Jamıyacağ1ndan satı.ş gününden evvel gayri menkulü gezlp görn ı eterl ve~ 
!Jrma şartları bu iJAnda tcsbit ve lrae edilmiş iı;e de daha fazla malümal 8 ,il'. 
lstiyenlerin 940/22 No. ile mahkeme bq kAtiplilline müracaat etmeleri iW' 
nur. 940/22 ...... , 

1 l S TA N B U L B E L E D l Y E S 1 l L A !'! L A n0 
~ 

Beykoz ağaçlama tıdanlıllında kullanılmak üzere yaptınlacak 3000 ın•1"'wo 
mento boru acık eksiltmeye konulmuştur. Keşif beclell 1892 lira ve ilk tpr.ı 
141 lira 00 kuruştur. Keşif ve pr!name zabıt ve rnuamcliit müdürlüğü kelt'111 0 
görtilecektlr. İhale 2/1/941 -mbe günü saat 14 de daimi encümende yııP,U' 
caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden-~ ,'4 

evvel belediye fm işleri müdürliığü~e müracaatla alacakbı:n fenni eb11:'':J 
940 yılna ait ticaret odası veolkalarlle ıhale günü mua.nen saalte daimi enciJI"" 

5 - Ge:JT!menku\ 1' /!/9U tarihinde Cuma cfuıü ••I H den 11 ya ko
d.ar Üsküdar icra memurluğunda üç de/a bajı.nldıktan 80IU"a en çok art
t.ırana ihale edilir. Ancak: arttırma bedeli muhan-..en kıymetin IJ'o 75 sini bulmaz 
veya saU, lstiyenin alacağına rüçhanı olan di~er alacaklılar bulunup da bedel 
bunlann bu eayriJnenkul ile temin edilmiş alac~klannın mecmuundan tulaya 
Çlkmezsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 10 ıriln daha 
temdit edilerek 27/ l / 9H tarihinde pazartesi günü saat H den 16 ya kadar 
Üsküdar icra memurluğu odasında arttırma bedeli satış 1sti7enin alacağına 
rüçhanı olan diğf'r alacakhlann bu pyrimenkul ile temin ed.Hmiş alacakları 

mecmuundan faz1aya çıkmak p.rtile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve sabJ talebi düşer. de bulunmaları. (11871) ~--~~~~------;._~.;._ ________________________________ ~ 

8 - Gayrimenkul kendisine ihaJe olunan kimse derhal 'f't7'& verilen müh
let i"inde parayı vermez..~e ıha!e karanfesh.olunarak kendisinden evvel en ytlk~ 
- teklifte bulunan kimse an.etmiş oldu '!ll bedelle almağa razı ohır.ıa oruı, raz, 

olmaz veya bulunmazsa h~eu 7edj .rün müddetle arttırmaya çıka,nhp en çok 

arttıran• ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den he
sap ohınaC"ak taJz ve d i:'!er zararlar aynca hükme hacet kalınnksızın memuriye
tlmlzce ahodan tan.sil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferat: harcını yirmi 
aenPlik vakıf tavJz bedelini ve ihale ka rar pullarını vermeğe mecburdur. Mü
t~rakim ve rgflrr, tenvirat ve tan~ıfat ve tellA.liye ~minden mütevelfit belediye 
rüsumu ve nıütere.kim vakıf Jcaresi alıcl•a aıt olmayıp arttırma bedelinden ten
zil olunur. İ~bu gayrimenkul yuk-..1da göe.terile'!l ta.rihde tl8küdar itta memur

luğu odasında ifbu ilin ve göoterllen a..-ttırma prtııaJM&I dairesinde sablacaı\ı 
lliln olunur. (12478) 
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lstanbul P. T. f. Müdürlüiiınden: 

İdare bat baluctlan a!At Ye ecleYatmm muhafuuında kullanılmıık ~ 
1000 adet arka çanı.ası abıru kapalı zarf usuli!e elWltmeye konulmuştur. 11,ı 

Ek.sillme 8/1/941 çarşamba -t 16 de bü;yük postane binası kar;ısında 1"' 
(le hanı lltlnci katla 23 No. da idaremiz umumi depo muhaaiplıği odaaınd• .J 
!anacak mudürlült alım aatım ltomisyontmda yapılacalttır. Beheri muJ>aJI"" 
bedelı 6,li hepe! 8:i00 llnı muvakluıt t.emill&t 487,li liradır. fi' 

Taliplerin tipe eoas mühürlü atımuoe, fenni ve eltııiltme sartııameıerlnl 
~ ve muvakkat teminatlarını yatırmak ll>ıere çalışına günlerinde büyill<. ı;::; 
tahane bınası birlncl tatta idari kalem binalar ve levaıım ıctliğine, e1<sıl ı.I' 
saatinden bir aat evveline kadar ve 2490 No. lu arttırma, eksiltme ve ihale .ır;f 
nununun tarifatına ıöre hazırlanmış olmalan lA:zım.gelcn mektuplarını, 940 p#' 

U eenesl için muteber ticaret odası vesikası, muvakkat teminat makbuzu ve ı'I 
il! mektubunu muhlevi olarak İııtıınbul hüyillt pootahane bi~ası birinci .~ol 
ıdarl muavinlik odasında bulunan müdürlük alım satım komısyonu baıkruılJ.Y 
No. Ju makbuz mukabilinde tevdi ey~meleri. 11948 ...... 

Yaratılış cılvesi (hikaye): Mah
mut Yesari. -...-- De•let limanları işletme umum müd;'rliiğü de~ 

Kanuni SüJe,vman Viyana ön • 
lerınd e t tarıhi bır tefrıka). 

Bugtinkll c•han vazıyetınde Tür

kiye (sıyaı;i makale): Hiımid Nu•ı 
Irmak. 

Gangsterlerle mücadele Ye Çiııde 

ııarıp adetler (dünya şuunı.ı) Hik
met Nisan. 

Stefan! ajansına bır ceY8Jl (Si • 
yasi len kıt): İmzasız . 

iste dün. idarehanemizde, bütün 
gündelık sabah gazeteleri ıi.zerınde 

EN GÜZEL 
HEDiYE 

i.ıeıme ihtiyacı için açık eksiltme wnıllle aekJı. kalem muhtell! evnıJı:ı ı;;;. 
bua bastırılacaktır. Muhammen bedeli «1400> lira muvakkat teminatı c105> p' 
dır. İhalesi 6/l/9U tanhine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Galata rı:P' 
mmdaki ,_um müdürlilk binasında toplanacak aatı.n alma komisyonunda 1 

-~ . - .. ·~ Nümunelerle pr!name her gün sözü ııeçen komisyonda görulebilır. c!l:,..--

Istanbul Asliye 
Birinci Hukuk 
hakimliğinden: 

Acele satılık mikrof
kop •e göz muayco1 

kutusu 
Layiç markalı portatif mü1<eıll 

mel mikroskop beraberinde sat' 
trfuz aleti vardır. 

1şte evvelki gün 11iareha - TURAN BAR 
nemizde. bütün gündelik sabah •" ___ _ 

Beyoğhmda Tarlabaşı 113 No. da 
oturan Tanaş Dimıtrovı<; ve Pana

yota Dimitroviç taraflarından Di

mitri Dimitriyo ile İstanbul muha

.kemat müdürlüğü aleyhlerine ika· 

me olunan men'i müdahale ve ic· 

rarun tehiri talebine mütedair da· 

va dolayısile davacılann 16/12/9411 

tarihinde mahkemeye gelmeleri 

ilinen tebliğ edildiği halde gelme

diklerinden haklarındaki muha -

Gözlük kutusu tam ve miil<d' 
meldir. 

ııazeteleri üzerinde yaptığunız 

bir tetki.k neticesinde en bol mün
derecatlı sabah gazetesinin İkdam 

olduğu bu suretle anlaşılmıştır. 

Ga zete meraklıları için hoş ve fay
dalı bır malumat değil mi? 

Fatı iı sulh 3 Uncli hukuk bllt.ımll -
tınden · 

Gıyap karan. 

Rızenın Karadere nalı.ı,....ınde Çat
layan kanyesınde kardqı SUleyman 
nezdmde ı11;en haJcn nerde oldu,(u belli 
olmıyan Bay Tahir Seymeo:ıoj'.luna : 

Kannız Fatma Dıdar tarafından aJey_ 
hlruz.e açılan nafU:a dvasında Wblııaıa 
ragmen mahkemeye relmedı!Jnlz cıbeı
le bakiaruzda gıyap kar.-n venlmif ve 
ilk daveuyenlo tebliğ edildllı 1erclen 

ayrılıp nereye gittıııuuz beW olnuıdJ -
&uıdan 7Jl1'll gün muddet \'erilereio ıı
yap karannııı llAnen tcblilJne karar 
verilmlf olduğundan ta7m olunan 3'J/ 
1/9~1 saat 10 da mahkemeye gN!medi
tınız veya vekil condermedltınu tak

dir<!• tpyabınmla büküm verıl"""Ci talı: 

yap karan makamına kalın olmak !iZ&-

9 KiŞiLiK CAZ - ORKESTRA 
ZEl\Gll' VARYETE YENİ DEKORASYON 

YILBAŞI GECESİ 
Sabaha Kadar Eğlence - Kotion • Varyet. • 

DaD8 - ve Siiprizler. · 
Maaaların §İmdiden temini 

HER PAZAR saat 17 de tekmil 
Varyete Programile MAT 1 NE 

T elcf on : 43977 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
ı İdare lh~cı için 700 ınua 300 duvar ki .,..,, • .., bin otıım.ılk teı.

r..ı Jaapall llllrlla aUtltmeJ'e plr.anJ.mıftu. 
2 - .lılubammc 'bedel <20,000> mavaltkat ""'1lD9t 1500 lira olup ebll-

10/1/9'1 aıma gilnll ııaal eli> ela Ank.arada Evı.af aparlmaıı P . T. T. lllDWA 

.-Qdwlilk bınuındalti satmalma ltomlayonımda ,..pılacaktg. 

kemenin gıyaben devamına ve gı

yap kararmın 20 gün müddetle 

llinen tebliğine karar verilmiş ol

duğundan muhakeme günü olarak 

tayin edilen 31/1/Sil cuma günü 
aaat 14 de mahkemeye gelmeleri 
aksi takdirde haklarındaki muha· 

• 
kemenin gıyaben devam edeceği 

ilan olunur. 937/928 

Alınak istiyenler 21483 e telefO' 
etmeleri. ................... "' 

~ehır tıyatrosıl 
TEPEBAŞI DRA .. ~ 

KISMINDA ' 
Bu alr.•am saat lo,30 

ABDAL 

lstiklil caddesinde Komedi 
kısmında 

Bu akşam saat 20,38 * 
Pata hazretleri -lıf 

ı$ehrln her tarafına otobüs tel"" 
edilmistir. ı-~~~~~~~~~~~~_./ 

Dr. Hatız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

DAHİLİYE MÖTEHASSISI 
Divanyolu 104 1 

M11a7ene oaaUerl: Z.5 - 8. Tel: 22399 

Göz Hekimi 
"3 - İıııeltl1ler muvaltluıt lemiııat ıııııkhuz ttr• banlta teminat ınektubila '=========-======= 

Jı;muml vmaıJu W teJtlW muht.evi lı:apelı zarllanDI O pıo -t •J.b> e kadar mea- .5-L!L! •__, "d _J 1 '"""' aı. rtefN.,-ı ı me ... en 
- koıJıısyooa venıceltlerdlr. B h . . 

Dr. Murat Rami Aydın 
Beyo~lu • Parmakkapı, İmam 

4 - Şaı1ııamelıır Anltanıda ... kat apartınanmda P. T. T. le<ıazmı i.tanbuJda ı mu aJTtrı 
,..,ı ~ ıuında P. T. T. leYaamı 117Dlyaı 1Mbloi r<' 1t1:Hlklerind<ızı J;ıa• h\o o- ETEM ZZET BENiCE 

ıır Son Telçaf Matbaası 

sokak No. 2 Tel. 41553 
Muayene ve her türlü ı:o~ 

ameli 'ltı fıkara a aras12dır0 


