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L 

SAYFiYE 

MEVSiMi 

Havalar ısınınca, sayfiye 
lakırdısı derhal ortaya çıkı
yor. Dün bir arkaw....ş, Suadi
Y>! taraflarında gezdiği evleri 
aniahyordu. Boğaziçinden, 
Y qilköyden, Adalardan, Mo
daiardan balıaedildi. Çamlıca 
anıldı .. 

Acaba, bütün bu ıayfiyele
rin içinde, hangisi en güzeli
dir?. Hangisinin ibı havası 
en ziyade ıayanı tercih olanı
dır?. 

Bir a~kadaı: 
- Vallahi, dedi, hangi ta

,-afta ev kiraları ucuzsa, ora
ıının abı havası daha iyidir. 

KADIN 

PAPUCU 

Erkek ayakkablları gibi, ka
'dın papuçlan da bir takım 
ti!)lere aynlacakmıf.. Halk 
tipi, ucuz kadın papuçları pi: 
yasaya çıkarılacak! 

Bilmiyorum, bayanlanmız, 
halle tipi papuçlanndan ho!
lamrlar mı?. Çünkü, malum 
ya, onlar, garip dü~üncede
dirler. Hepsinin ayağında 
ba§ka formda, bqka biçimde 
papuç olmak lazım.. Sonra, 
papuca mutlaka çok para ö-

_1demelidirler. Ucuza aldıldan 
papuçta narin ayaklan rahat 
_,:ı • ? 
~er mı .• 

'AYDA BİR 

KUMANDAN 

Arnavutlukta, İtalyanlar 
harbe girdi, gireli, tamam 
dö,·t Baıkumandan değiıtir
di!er. Hesabını yapan erb~bı, 
lier ay için bir kumandan isa
~t ettiğini IÖylüyor. 

Kimbilir, belki de, İtalyan
lar Arnavutluk harbini ciddi 
bir savaı olarak ele almamıt
lar, bazı kumandanlar için 
bir «Yüksek Kumanda Kur
IU> halinde devam ettirmek 
Jatemiılerdir?. 

Acaba, staj görecek lru
ıııandan daha ç_9k mu?,. 

NE DEMELi, 

NE DEMEMELi?. 

Gazeteler haber veriyor: 
Bir delikanlı, sevdiği kadın
dan alhnlannı istemiş, ala
mayınca da, kadıncağızı bı
p.klamıJ ! 

«Ne demeli, ne dememeli», 
cöyle değil, §Öyle yazamlı:• 

gibi aerlvhalarla, bergün 
:rürkçe yanlı§ı arıyan fıkra 
muharriri arkada§lar, bu lia
yadisteki hatayı görmüyorlar 
mı?. 

Bu haber: cBir delikanlı, 
sevdiği kadından altınlarını 
iatemit ilah .. » teklinde de
iil: 

«Bir delikanlı dii§manı ol
Cluğu bir kadından altınlarını 
iatemit ilah. .. » teklinde ya
plmalıdır. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 12 

1 

1 
ı 

us sili 
envir 

R dyoda ve köylerde 
müstahsillere kon
feranslar verilecek 

Ankara radyosunda haftanın 
muayyen saatlerinde müstahsillere 
konieranslar verilmesi kararlaş -
mıştır. Muhtelif mevzularda ola • 
cak bu konferanslar ile muhtelif 
ziraat ve diğer işlerle uğraşan 

müslahsillere öğütler verilecek ve 
onların bilgileri arttırılacak.tır. Bu
nun için bir program hazırl.anmak
tadu. Diğer taraftan fazla mahsul 
ve ekim temini için her topraktan 
ne suretle istifade olunabileceği 
hakkında salahiyettar ziraatciler 
tarafından köylülere, müstahsil -
!ere konferanslar, öğütler verilmesi 
_!rnrarlaştırılmıştır. ____ _ 

ViLAYET vı. BELEDiYE: 

* Belediye geçen sene yazlık 
ve mesire mahalleri için 1ııısu.s1 bir 
tarife yapmt~tı. Bu sene bu tarife 
doğrudan dDğruya k~ymaltamlar 
tarafınd~n yapılacak, yalnız tasdik 
edilmek üzere BGlediye İktısat ~fü
dürlü .'ne gönderilecektir. Bele -
diye bu tari:felerin en nihayet 10 
nisana kadar hazırlanması lüzu -
munu alakadarlara .bildirmiştir. * Dün Vilayette Kaymakamlar 
pas;f müdafaa için bir toplantı yap
mışlardır. Ü9küdarda pazar günü 
ya;ıılacak paraşüt tecrübesi on gün 
sonraya tehir edibniştir. * Belesdiye pazartes1 günü şehr-i 
miz fırınlarından birinde yeni çeş. 
ni ekmek imali için bir tecrübe 
yapacaktır. 

TiCARET ve SANAYi: 

* AJmanyaya ihraç edilmek ü
zere 40 bin liralık halı ihraçat mü· 
saadesi verilmiştir. Bu malların 
ihracına peyderpey devam edile -
cektir. Bu kontenjandan ilk parti 
halı dün satılmıştır. Bundan başka 
dün 600 bin liralık ihracat rnua -
melesi kayeddilmiş ve bu meyan
da birçok maUar satılmıştır. 
* Dün ~ehrimiroen 650,000 lira.. 

lı'k ihracat yapılmıştır. Bu ihra -
c.at meyanında Almıınyaya yap -
rak tütün, halı ve ba a DivanüL 
Jtı.gatitürk olmak üzere bırçok ki
tap, İsvi··reye deri ve Romanyaya 
tütün gönderilmiştir. * Altın fiatları yükse\..rn•1de -
dir. Dün bir Reşadiye altını 2490 
kuruşa ve külçe altını da 327 ku. 
ruşa yükselmiştir. 

MÜTEFERRiK: 

* İaşe 'Mü~teşarlığı Ticaret Ofisi 
Umum Müd;i: muavınli:.lerinden 
birine Hakkı ll'ec.k ı e Petrol Ofisi 
Umum l\l;iciür M· n·i ine de eski 
Petrol Limi e i r.! • .ırü Sedat ta
yin edil,,..4lerdir. * Akmdarda, Cankurtaran so
kağnıda oturan N'nfıa adına bir ka
dın, dün~ aylık çocuğunu ölü ola
rak doğurmuş, Müddeiumumilik 
vak'ayı şüphe:i görerek tahkikata 
başlamıştır. 

Çocuğun cesedi Adliye doktoru 
Enver Karan tarafından muayene 
olunmuş, Morga kaldırılmıştır. * Kumbaracı yo1<uşunda oturan 
İkbal km 3 yaşında Cancan otur
duğu oda içindeki mangala düşerek 
vücudünün muhtelif yerlerinden 
yanmış v~ Şişli Çocuk hastanesine 
kald•rılmı~tır. 

.Q . 

Us ü ar Tram - l Doktorlar 
vay arının Vaziyeti arasında öçıere karışanlar 

Pazarlık pazarlık .. Fakat, Yu · • · Memurlar gibi Doktor-
::,~:~a0:'d:. '~~!r:k!·,n~=:~~ Bir yılda 8 milyon 530 bin yolcu lann da sicil varaka ve 
man askeri geçirmiyccckmiş!. Bu, d } 1 k 
şimdilik Söylenen \'C ağızlara ÇS- l 97 b o ı• k A d"ld" OSya an yapı aca 
lman bir parmak baldır. Yahut da, aşınıp ın ıra ar e ı ı Şehrimizde ve diğer yerlerde 

ku.rıı. tesellidir. NazilcriJı, Yugos- Us!<u<lar - Kadıköy ve havalisi 1 da üç taksıtte tı!Ukefalet ve ibila- çalışan serbes".;, muvazzaf doktor· 
lavyayı üçlii pakta ı:innek için tramvayları şirketi idare heye • faiz tediye şartile 100,000 liraya lann da memurlar gibi sicil ve·ter-
zorlanıalarını.n tek sebebi, Viya • tinin yıllık toplantısı dün saat 14 tenzil etmek şeklinde anlaşma • cümei hal varakaları bulunması 
na, Belgrad yoli> le Seliniğe in- de t"sküdardaki şirket binasında lara vardık. Otto Wolf lı:onsorsi • karar1aş1ıı:rılmıştır. Bu varakıılar 
mektir. yapiL-r. ~tir. Toplanida Vali ve yom.una olan ve geçen scnekı ra- Etıbba Odalannda bulunacaktır. 
Bakalım, son Yugoslav ayak - Beledıye !Reisi Lütfi Kırdar da pcırınnuz<la ~aret etmiş bulundu- Diğer taraftan şehrimiz doktor-

lanması ne netice verecek!. Va - hazır bulunmııştur. Evvela idare ğınnuz üzere iıakiyei deynimi:zi !arından B. Ali Rıza Atasoy ve 
tırnsenr Yu;oslav milletinin şe- meclisinin raporile mürakip ra • teşkil eden 85 bin 785,785,66 lira Süreyya Kadri Gür üçüncü mın-
rcf ve i .tikliıline el sürdürnıiye - porları okunmuştur. ki l.7.194-0 vadeli bir bonoyu 15.l. taka Etıbba Odasına müracaat e-
ceğ.~ üınit ed.lir.b 

1 
Bu raporda şirketin borçlarının 1941, 31.7.1941 ve 31.7.l.9(2 vadeli derek Oda azasma mahsus resimli 

U~lri p:ıktın, u an aşma kafe- tetkıki i~i Ankarada toplanan Da- üç bonoya taksim ve bunların fa- bir tercümeihal nümunesi ha.zır· 
sine giren millcller için ne oldu - biliye Vekaleti ·komisyonu' tarafın- izlerini yüzde 7 l-4 den yüzde 5 e ladıklarını bildirmi§lerdir. 
"unu ~ula k, hugıin, düyanın d tetkik. d'!d•r.· · tt 1 Bu ten:ümeihal varakasına her " dan a e ' l,;~ vazıye e, tenzil etmek imkanlarını elde et-
en l.ıasit muaudc>i. l'L k b. t' · r ak ı hekimin sınıfları, ihtisas ve faali. 

sa a.u ve.r:ce. ~ ne ıceye ı,ş ı~. tik. Temdit faizlerile 92,504.64 Jira-
•Ürlü pakt• U.nıinden belli ki, edern_.cdı~ı zıkrcdilmckte ve ezcum- ya b•'"' olan bu bonoların vade- yetleri, e5erlı.-ri, tıbbi ve içtimai sa. 

bu pakta gir~n devletler, evvelce l ı d ektcdır """' halardaki muhtelif hizmetleri hi-
e şoy e enrn · lerinde karşılanması eSı'babı te -

bir mevcudiyet .,ahibi ikeu, son· B 1 d' R · taraf bir sekilde yazılacaktır. Bu 
• • • c Vali ve e e ıye eısimiz dok- min edilmiştir 

ra, he~eyler nı verıyorlnr. tor Lutfi Kırdarın .kıyrnelli yar- · . . . suretle doktorların tıp tarihine mal 
Yugoslarya ile beraber,. üçlü dım ve himmetleri 00 m- ;kül an- TASFlIYE IŞI &dilebilecek bir muntazam sicil teş-

paktı t~~ıl eden dcvletlerın sa· larda tıize zahir oldu. tŞ Bankası- 1940 yılında taşınan yoku 1939 kilatı da elde edilmiş olacaktır. 
yn.ı sekızı buldu: Almanya, ltal - ı 

1 1 rd _,_ . küm' yılındaki yolcuya göre 521,510 far-
. . na o an ve sene e eılDerı tera Eflbb Od -ı ya, Japonya, Slo\'akya, llfacarts - ,_. 1 . ·ı 32n 057 lir b !asile 8,5;i0,765 adedine 4>alig ol- a ası AU P· 

tan Rıımanya Bulgaristan ve eden ,..:z erı 1 e ""' aya a-
y ' 

1 
' lii! b .. lunan b.9rcumu.z, bekdıyece muştuT. baJleslR d8 

ugo< av ya. ~ 1 • dil: '- • 1 'c d 1940 senesi •irketin Yarida tı 939 
F' k t ki . . . 1 .. d.. y keia e. e "'sure e .., sene e v lı 'l 

a a ' pa ın ısını uç ll ur. a- t 'ti 1 b'l' f . . , senrscn.e naz.aran yüzde '5,37 fazla- arı l7 r · ilk .. mı:...ıyycn a. ı er c · ı a a.1z ore- y .,, 
ru, uç devletten ga~TISınlD ek . p nM""D 1 . L li t - lıkla ~74.121.6 liıaya ·-uk!iclmktir. 
.• t 1 ıı· k ı m uzere """'•"" :nıya, na as , ..,, 

•ıgrap a nıa ıa ı yo ... ur; •c:..a .. . . El '~-·, şirk · Bundan masraf ıkttktan BOnra 
· k ki dı Gö' ··ı·· \ fıvear-kı """"ı:ı< etme cere-

mısı o unmama a. r. rtı u.. .. .. . 97 b ' ı· aı· '-'-kal kt d . .. .. . .. . yan bedt'lınden ırutevellıt · ın ıra;; ı A=· ma n ır .• 
yor ki, uçlu ııakta gmnck, huvıyet _ 

1
. uh .

1 
k 

.. • . . ". d 2A>9 og~ 07 ıra ve m avvı e ta - Raporun ~a!;ınciıın şirke -
cıı<danı deı;ıshrmek benlıgın en . . • .. . 
f 

d k' 
1 

k • f dTkt, f ., t sıt!<'rınden munbaıs bulunup 1936 . tin vaziyeti mucibi memnuniyet 
e a ar ı • c en ı 1 en eraDa ıl d 1944 ıl ' d edi görülreiiş ve e,·kaf hissesine ait 

Etıbba Odasının tesis etmiş ol
duğu Etıbba Odası kütüphanesinin 

' acıldığı gündenber; burada kitap 
okuyanlaon sayısı 5~98 kişiye ba
.iğ olmuş'..ur. 

etmektir. ;_ksın_t a::ed Jin~ ı::v.:;" far y .kanun )lecPsten çıktıktan sonra 
japonya, üçlii paktın azası ol· "" · ı e • -, e ra..'lglnın 

malda beraber, henüz, harbe gir
halihazır rayicine göre, rnuham- tasfiye işinin yapılması muvafık 
men tutarı ol.an 49,39:),75 lira ki bulur.arak r p.:ır aynen •kabul e-

miş değildir. cem'an 258.400.B2 liral>k hesabı dilmistic 
İtalyanın •hali pürmelil• i ise 

malum. 
Şu halde, üçlü pal.ta girmek, 

sadece mi lıiıkimiyctinc ı:irmek
tir. 

Pakta, her devletin giripnd.o, 
Viyanada Belvcder sarayında, pro
tokollar imzal3nuken tekrarlanan . 
parlak nutuklar ise, sünnet düğü
nündeki hokkabazın şamatasmdan 
ibaret!. 

REŞAT FEYZi 

ayan MeU!ı:l AVDl· 
in ko leransı 

Yarınki cuma~tesi günü akşamı j 
Beşiktaı; Halkevinde tanınmış genç 
hatiplerimizden ve Şehir Meclisi 
azalarından Bayan Meliha Avni 
tarafından ahvali hazıra mevzuu 
üzerinde bir konleranş verilecek -
tir. 

İ Elhlseı 
tını r 

fia
? 

Sultanhamam Yenicami cadde -
sinde 32 numarada kunıı>.!Çı Ali 
Ta!hg\11, Cihangirde Halitbey apar- j 
tımanın::\a oturan Hik.'11et Gürsele 
sattığı ·:'oiselik kumaşlarda ihtikiır 
yaptığı ml1rte~ı tarafından iddia e
dilmi , tab.lı.iJı:ata haslanmıstır. 

Çocuğu kiiç ük görün- 1 'ı• r • • l 
ce 90 kuruşluk pey- 1 ====c ADLiYE ve PDLJ~ J 

1
1 

niri 110 kuruşa satmış! - .., -
Hasköy Me) dan Caddesinde 67 

numarada bakkal Baruh, kendisin
den 10 yaşında Necdet isminde bir 
talebe ile peynir aldırtan Hasköy 
21 ind ili< okul öğretmenlerinden 
Sıdkı Bilgine kaşar peynirini 90 
kuruş yerine 110 kurt!Jitan vermiş 
ve yakalanarak ihtikar suçile Ad
liyeye sevkedilmiştir. 

Albn ve güm üş te
berrü madalyaları 

Kumkapıda kafayı tütsü,eyip 1 

rezalet çıkaran bir sarhoş 1 
Yo da gelene geç ne takılan .mttecaviı 
sabık ıı 39 g h se 
Asliye 7 inci Ceza ~ahkemesin- j 

de dün sarhoş ve mütecaviz bir 
sabtkalımn muhakemesi yapılmış
tır: 

Kegcrk adında olan bu sabıkalı 
gPÇPnl b'.r n am K • k:apı ci

varındakı meyhanelerde kafayı bir 

za rnahkr:-mc~ine vcr1ıcn l-':abıka -
lının suçu sabıt görülerek 1 ay 9 
gün hapse :J5 lira da ağır para ce
zasına mahkfım edtlmi~-tir. 

ıo a bk l! f arı 

Geçen altı ay zarfında da 
(58.1~) lti.!;ı müracaat etmiştir. Bu 
hesaba güre yemviye (32) kişı mü
racaat ooerek kitap okumu1 de -
mektir. 

n ~ı meyva reKol
tesi u mı olacak ? 

Son günlerde bazı mınta! ~!arda 
havaların ya~ışlı gitmesi, gelen ha
berlere göre ekinlere çok faydalı 
olmuştur Yalnız erken çiçek a~an 
ağaçlar donduğundan bu seneki 
mey"a relu.ıltc.S.:Oin bazı yerlerde 
noksan olacağı tahmin edilmekte
dir. 

Gizli kanauracıbk 
ya~an ecnebi 
beaiı iki t,çı t 

Kadıko_ründe Siili!ymanpaşa ııcı

kağında 2-! num;,rada oturan İran 
tebeas•ndan Abraha.rn, Küçük San
anlar k~'1ununa aykırı olarak .k:ı.ı.ıı
duracılık yaparken ya:kalarunış, 
cezalandırı ımu,;tır. 

* Kadıkiivüııde Tellalzade so
kağında ~ numarada oturan Bulgar 
tebeasından Todor·. Küçul< San'at
lar kanununa avk.ırı olarak kun -
dm·üe,ılı'k ) apar!. ~n yakalanmış, 

h 1<.kmd<ı ta: • ata b&i'l•mnıştır. 
-o--

Si e .a ""feler·n· 
deki thtik-rf 

D Yine Belgrad ur" 
Yazan: Ali Kemal SV~~fb pc 

. bJll'S' o~a ı: 
Yugoslavyamn vwyell .,ıfnyaı.ın 

kilde kafiyet kesbedcrse etsı İlarile 
velce bir milnaselıetle t~"'~ıııt'darı bl 
!Cll bir mevzuu tazeleıııış 0 W ao< , 1 ı 
Bu harbin en yenl sııyt1• 0 ~11 şhncı 
meseleleri oldu ki bunlarıP ,nıdarl' 
!erini çok eskiden sürütı.!enıP ıl İni yoı 
len sebeplerde aramak ıc•P 

1 
r artık 

mekteılir. Yugoslavyanın !"..ıı IJ bulu 
bu istikameti alacağı kcyfır; lrtt ref. 
gitgide bir kebırnet ınesclrl'-' sulh , 
maktan çıkmış oluyor. flll , bilir 
zu.u d.aha evvcl aydın}ataJlf °' i huk 
bazı Int:iliz askeri müleh~ terin 
!arının geçen harp tarihin• 

1

1 
akla 

ederek bugün için de bir ~· •i:er 
tidlfil noktası bulmuş ol• ~ tlabilm 
yazılarını tehar giiıdeıı g~ -.inalla 
mekte az faydJ olıuao;a gere ; lı etliği 
gün Avrupa lıüshütün k•t_tl~ ektir 
siliilılı bir kavga çıkana )ı;. 1 •ulh 
iJ.avya ne vaziyet alır?. sU~n de 
ha Kral Alckı;andrın 9:1! · tılfrdtr. 
barında M.orsilyada üldM11 fln sa 
ğüııdeı.bcri zihinleri nırş::U1 Y'.' har~ 
~eğe başlamı~, şimdi ?udııl ~ içi 
cıne çıkııgı halıcr nrıten d t/.I ndi 

Stoyadine• i~in 9~7 pzınd• ",/ .. •ııre 
lığın h.ı.rici s;yn»t'IUıı ·.ıare ih ve 

k.en o :ı.nmanki A n l · l.:ünm 
Nazırı rou · JTllt ile . ' ima 
sind n ııo ra i e A HUpaı:ııO bi k 

t 'k • 1 • . ~ . • ·e 4 cak 
ı a a tn1 n. ıyıueu J)l) 
dürmeı;c D~~lanııll'. lıyay.a 

O müliı!<. itan sonra il ~,l,'.aım\I 
miyel vcrılec c:lıcl maliırn ak. 
itilll!ın ~ı.~la1.llığın 1 1 Yıı~ • 
ynnm !ıu irilaıtan nyrılıfl erik 
mükerreT beyanat'le tekit < ları 
olmuştu. Fakat lıunıı rağı~~de ~· 
goslavyamn vazi;reıinıie ~;,anııl 
ihtimallere gi:re bir çok ı~ onya 
noktaları balunduğu ~ ıdıl' u.r~ 

914 Sırbistanı gerçi A'"' ~ /f, bı 
J.lacarbtan imparatorluğııl' (4i ıtral 
uularma lı:al'}I llo ..şmış, b~f'iyad 
vnsturyah kuman~ n ]'ot_Y ~ise 
ise düşmüş, dcğl~tiriJını~11~ulyıı 
vazi{eslui başkasına ılc,-r ~ tari 
§UI111 söylem ekten kcndmı •,ılı .Pa 
mış!1: Bir daha SırbistaJJ~llış 
hareket edecek o!ıırnnıı den 
tarafından başla~ ır.ız. ...it ;ıa~ı 

Hakikaten 9i5 sunlıahart"'" hır 
man orduları Bel rat 1 ııC' en 
işe girişmek sur , A ·ıı ,ı~ •ks 
lara yardım etmi~. ayııi ııı ";/,<. da 
Bulgaristan da ~~man~·a t~.-ı Üye 
geçerek harbe gırınee Sırlı··" a 
çin mukadder olıııı islı a f •rı 
bulmuştur. . ,,rfleı 

Sırııların o miicadelcdeliı et 
ramanlıi;'tna, Iedakiırlığll•~ s• 1\ 
diyecek yoktur. liaı;ları aı3' 1rşı 
~etin bir muhacereti goı< D t' 1 
Adriyalik sahıline inm~ıer.;~ ine 
fnya geçerek orada bir ar r 'ıf" 
cudc getinnlşlcri!ir. Sırpl'..., ~ M' 

· ! .. ına bu hiç unuıulmıyacak bır h 
şereftir. ,~ 

O ı;amanki Sırlti tan dab~ ,1 ye 
de dağhk araziden t~lı.~"' ç' zl• 

"Vft't" düsman)arını •razıııtll a 
•-·• ' 1JP 1 • liği de aynca yoruyo"1u. ~ er 

Hava Kurumuna teberrüde bu. 
lunaıılara yakında merasimle altın 
ve gümus madalyalar tevzi edile
cektir. Bunun için hazırlık yapıl -
mamaktadır. M:ıdalyaları Vah ve 
Beledııe Ile:si bıu.at sah.iple~ine 
verccektır. Memleketin her tara
fında bu şekilde merasimler ya -
pılınası kararlaşmıştır. 

Bir lokanta pislikten 
müddetle .. .. uç gun 

kapatıldJ 
Nuıu•'!T'anlye kapısı yanında ::vf. 

)Ciı!T'ilin Bolu lc>knn•= pislikten 
eeled"re zabıtası tarafından ceza -
landınlmış ve E!ninOru K1yırrıa -
rine üç gün mG<l1 ... •lc kap:"t1!rr.ış•ır. 
k;amlıiiının gö.<terdiği lüzu müze-

1 

haylı tl!tsult'di.<tcn souı a yolda 

icra rezalete ba•l.a · ı ış ve b!raz 
sonra da Anastas adıneia bir c;oçLl;ğa ı 
tesadUf etmiştir. Kcğork ı\nastasa 
muoallat olarak tecaviiide bulun-
mak .stemışlir. Anastas kar~':. koy- ı 
muş, bunun üzerine sarhoş muteca
viz b:tağını ~ekerek çocuğun üze. 
rine 'aldu::ınıştır. Anastas Jı.orkmwı 
,.e Kcğcrk bu suretle maksadına 
mu·~aftX~ ae!l~:.ken e4 raftan gö
rcnı f ncLn yakalanmıştır. 
Anc:\''- 1 .,ork bu kadar rezaletle 
de ke.lmaın:ş ,.e m"Dlurlar.a da ha
kar~. e bulunmll§tur. 

Şıpde Hal!skiırgazı Caddesinde 
4 numar.ıc!a k ••asiy(cilik eden 
Mar<tlt 20 aralık mektup zarfını 
C"'6tl Ersoy • rninde binne 30 pa. 
raya salarken yakalanmıs ve hak
luı1<la tak'bata lıaşlanmışt-ır. 

--<>-

Mevsimin ilk taze Ba-
dem ve Eriği bu sabah 
.satılmıya başlandı 
).Ievsimôn ilk taze badem ve eriği 

Adana havalisinde çıkmış ve dün 
akşam il!ı: parti şelırim.ire getirile
rek. bu sabah Halde satüınağa baş-
1.anmıstır. 

Beleıiiye. bazı smemal.arda su, 
gazoz \'~ •bu ;:lbi diğer maddelerin 
yük.s<"k fia!la satıldığını görerek, 
bunt'n fütlenmesini alakatlarlara 
bildirm!ı,tir. Yapılan tahkikatta 
:bazı sinemaların: ır.eseJ.a: &erma

yesi 2 kuruş olan gazozu beş veba. 
zılarının da 10 kuru a &attıkları 

ve içinde 100 paralık fıstık, leblebi 

gibi yem i~ler bulunan kağıt paket
leri de 5 - 7,5 kuruşa verdikleri 
görülmüştür. 

.4 S 1 . . d ... "1aıı'~ak arazı e ırp ar ıçtn uş b 
J;• 1 u suretle yorup yıpratmak 

1 Jı · ,ın 
bunda muvaffak olınuş!aı P'H n 

Şimdiki Yugtı•lavyaıııD ~,/. t 

!arı geniştir. O dağlık yet(ıııJ~ ıeJ 
başkıı . kilometrelerce de .6 ftl) ki 
araziye malik olmuştur Ju pi', y 
rekin kumandanlığı ıa"'~/. b 
Avu,ıurva - !Uacarist.an ° ı:Jı1 an 
için böyİe yumurta tckctl<P.

1
1 ıu 

as•~; cek ovalardan ı:eçmek ~ ıl':., R 
m.uyenhı. Şimalden vrıJıJ f ıy 
bir istila teşebbüsüne ı.artıP 1 
.......... 'ile '7 sıa.-,·ııll '' Bunun Czerine aslh e yedınci ce-

Belediye İktısat Müdürlüğü bu 
işi esaslı bir sel<ilde halledecektir. 5~ vcs.a.ı 1. uı:o " .. 11 ~ 

ı;;ıl uı.uka\'eaet ed.ebileı:ell 
nihayet Jale ... Hepimizin en sev
gilisi. 

lerın etrafını öyle sannı~lardı ki.. 
Nihayet Şadi dayanamadı 

den alaylı alaylı J sıeyı sü7Je!'lteıı 
Naci: 

ıçin mı, kimbilir neden ona oaka· lıir bahis teşkil ediyor. .vJ, 

KO l 
Bu son ad, Bayan Zekiye Zahirin 

elini iipPrken Nacinin kulağına gel
mıştı. Genç ürpcr;r gibi oldu. He
yecanını gizliyebılmek için du -
daklarını iki üç saniye kadar Ze
k:iyenin parmaklarından ayırmadı 
ve doğruluncg Nesrinle Jaleyi ba. 
şile slamlıyarak: 

- Rezzan! Ayıp ediyorsunuz 
ooğrı.ı.w.. Halük Be:--i 1>ek1etiy<>.r. 
sun. 

- Henüz bir yere yazmı,yorum 

• diyecek oldu • fakat -y:ıkmda ya
zılarımı neşredebileceğim bir ga
-zete olacak. 

rak: Kış •• geçti. 'E-,.411 
- Hayır ... - dedi - bü.tiin caze. Wrar edince AI-il tar9P'.'_.I 

telerimizi lıeğenmedoiğimi id.cYa et. yasi faaliyetini ıiaha 2 
m<!k doğru olmaz. Fakat ba gaze- Yugoslavyayı kenıl.ine . ıı-lııı' 

çin çalıpıaktan loiç gerı Müellifi : Nizamettin NAZİF 
_ Kabahat mutlaka Semihde

dir. Çünkü, lakarıttır, teklifsizd.ir. 
Faraza, yakasına bir Jtariınfil seç
ınek derdine diist'r ve bunu, dos
lannı saatlerce beletmek için ma
~ 1 bır sebep sayar. 

Semih, bileğindeki saati göste • 
rerck itiraz etti: 

- Beşte davet etmiştiniz. Beş 
buçukta karşınızdayız. Bir çeyrek 
normal hakkımız. Bir çeyrekten
b •ri de evinizde bulunuyaruz. Pal
tolanmttı çıkardık: misafirleriniz
le lronwıfuk. Randevude geciken 
bırı varsa o da sizsiniz Bayan Rez
uıı Karşımıza on beş daki~a geç 
çıkt!DlZ. 

- Aman ne iftira! Eğer koca -
rnın yanında olmasaydım, lı:imbi
llr daha neler söyliyecektin? Ne 
i.se . Afiediyorwn s~ seferlik .. 

l Gel Naci, seni taııımadıklarınla ta· 

. 

nıştırayım. Raşideyi tanıyorsun. 

Ca,·ıdanla da dün gece töYle bir 
göz a nalığın oldu. Bu da kız kar. 
c!e.şidir. 

- Hayır Ca vidanın kız kardeşi 
değil Perihanm kendisidir. Bık -
tım artık Cavidanın kız kardeşi ol

maktan. 
Bir parça sinirli sinirli söylen -

miş olan bu sözlerin çıktığı du • 
daklar ,ok güzeldi. Hele bu du • 
daklar açılıp kapandıkça göze gü
len iki sıra diş, hafifçe çatılmı.§ 
çapkın kavisli ilı:i kaş ve rimelsiz 
büyük kirpiklerle gölgelenen iki 
lacivert gözdclti istekli ~ltılar 
Nacinin yüreğini hoplatır gibi oldu. 

Rezzan devam ediyordu: 
- Zekiye ZatL .. Eski bir mektep 

arkadaşı. Nesrin._ Sacidin eşi. Ve 

- Bu gce çok ıne.s'udum Bayan 
Rezzan - dedi - acaba hanımefen
diler, bana devamlı dostları ara -
sına girmek saadetini de bah1et -
:ınek istiyccekler midir! 

- Şüphe mi ediyorsımu.ı:! 
Dört adım ötede iki erkek şat. 

ranç oynuyorlardı. Naci bunları 
tanıdı. Biri Rezzanın kocasıydı: 
Şadi Bey. Öbürü de Jalenir.'ıti. İki
s:i de, odanın pek aydınlık olmasına 
rağmen, bir parça uzamış tıraşları 
ile dün geceden daha yaşlı gözü
küyorlardı. 

Naci ıle Semih kapı önünde be
lirince oyunu bırakrıuşlar, takdim 

1 
sırasının kendilerine gelmesini 
bekliyorlardı. Fakat kadınlar· ızenç-

- Sahiii. ... Bak Jale, az kalsın 
kocalarımızı unutuyorduk. Gel 
Naci' 

Ve teklıfsiz bir tavırla gencin 
koluna sarılarak şatranç macasına 
yakı.aştı: 

- İşte MolJa bey. Kendisini u
nuttuğumuzdan pkiyet eden ko
cam ... 

Şadi Bey, saklanamıyan bir a
ubı inleten bir sesle: 

- Biz ne zaman unutulımayız ki .. 
- dedi. biz artık Wlulıılmıya o ka-
dar alıtlık ki ... Fakat Halük Bey 
muharrır beyi tanrmayı pek merak 
ediyordL!. 

Haluk Bey kalın kara çerçeveli 
gözlügünü burnundan çekerek Na
c.ini.n elini tu!tu: 

- Nereye yazıyorsunuz uzwn! 
Bugün.Jale bütün gazeteleri aldır
dı, adınıza rastlıyamadık . 

Semih, cbu da mı•• clPr ı?ihjler-

- Hangisi? 

- Hangisi! 
- Hangisi? 

Bu suali, Jale. Cavıdan, Raşide, 
Perihan \"e Rezzan hep birden sar
muşlardı. Semih, arkadqmdan ev
vel davrandı: 

- Memleket gazetesinde ...• de
di -

- Böyle bir gazete var mı! 

- Yok amma olacak. Naci Ga-
,ip, yeni bir gazete çıkarmağa ha· 
zır !anıyor . 

- Buna neden lüzınn görüyoır? 

- Çıkanları beğenmiyor da oo-
dan. Değil mi Naci! 

Naci, Semihin cevap verdıği su. 

alleri Perihan sorduğu için mi, 
yoksa bıı uzun boylu, koyu mavi 
gözlü kızdan ııözlerini ayı.rmadığı 

teler içine, bir başka temayül, bir ılığı gWiiWii. f. 
başka conception katmağa k~ ğı -, u 

İıtgiliz tarafının yapa<• iı" 
:ınak da garip görülemez. y all ~ 

Haliık Bey: belli elan da şudur: uıı ,s• 
yardımı arttırmak, !talY T 

- Gazetecililt, ldrb bir 4"· .• di- · 6< ·-' 
yecek oldu • fakat muvaffak olmalı: . dirilmekte olan darbeleri_ )., 
şartile. Yoba zararına dayanmak ukl~tırmak, yap•aa teyı~ 
pek zordur. da yapılacak olan dahA ,,f_ • 
_Maksadım karlı bir iş yapmak bunu da başarmak içiıl J\: (J 

değildir. 11m yarchımrul- clahıı ~ :,:1, 
- Ya ne yapmaktır? 
- Gazetecilik yapmaktır. Bu 

san'atın karalanmış kağıt tieareti 
sayıldığı bir devirde anladığım 
tarzdaki gazeleciliJı: bir iki ciiıııle 
ile izah edilemez. 

Rezzan, bahse bir başka mecra 
vermek için: 

- Çıkardığı zaman görürüz. 
dedi. 

Ve gellt'i kol.undan çekti: 
(Aıba..,..) 

de etmek. Harloin heyeti .~ı
yesi böyle gi;rüliiyer. yıııo- İ 
ya bah>inde •e bu o.oi<t•~ 
rar edilmektedir. . 

a * Bazı eşyası Topk•P.1 ~ 
Evkaf müzesine na~ledil~tıı~ 
p.ltılınakta olan IS:~-~) fi 
Türk yap!.iı (Çinili IW'l'' 

11 
;J 

bir şekilde tamir ed;ld.·1<te ıı:.or.JI 
yepyeni bir müze haliDe 
caktır. 



· Dünyay ı 
riJ paylaşmak 
,aıftlo~a ~iden emellerden biri de 
• "il~ ~nın taksimidir. Evvela baş-
rbr.ıe paylaşmak, ı.onra da or· 
~ıhırı birer birer ortadan kaldı· 
~ak ~lemin tek sahibi olmak bul· 
.,Jıı Şinıdiye kadar pek çok hü -
lınd .. rları meşgul etıniş, zihin -
'ini yormuştur. Bununla b~ra • 
1't artık dünya iyi kötü sahıp~e

ıi bulmuş ~nnediliyordu. Nı : 
Jet refah ,.e terakki is;iıı umuJDJ 

"-.· sulh ve sükunun gelmes~ ~ek
,ftebilirdi. Du da ancak küçuk ~ • 

1~ hukukuna riayet etmek, bu
Aklerin yeniden iştihala~l açıl -

ıakla kabil olacak deıııyordu. 
e«er 0 tekamiil merhalesini 

D • 
bilmeğe daha vakıt varmış. 

naUa bcr~cyin bir intizam ta· 
ettiğine bakılırsa acele de yok 
ektir. Demek ki diinya esaslı 
sulh ve sükun devri görmek 

de daha geçilecek safhalar 
'ldır. 

•u safhaların en büyüğü de ŞU 
,;.. harbi oldu. Dünyayı paylaş

için nerelerde, ne emeller 
~lendiğini bu harp her gün bi

suretle göstermektedir. Misal 
h ve be l"nen ümit de ıöyle 
· nnıektedir: 

·~~nanya, İtalya ve japonya bu 
•ıhı kazanınca Afrika İtalyanın 
W':cak ve Asyanın şark kısmı ja -
J:,,Ynya verilecek. A\•rupa kıt'ası 
e:-paınile Almnnyanın elinde ka
~•k. Eski diinyayı böyle ııayla

ik kadar kuvvetli olanların 
erlkayı kendi haline bıraka -

fk!arına ihtimal verilemez. O 
tle )·eni dünyanın şimal tarafı 
amile Alınanyanın, cenubu da 
onyanın olur, her iki dünya da 

• suretle yeni sahiplerine alışır, 
/'ı biter. Bu taksimde galiba A· 

tral.ra da yakınlığı dolayıc;ile 
f'riyade japonyanm olmağa Ulyık 

~ise gerek, 

~ly~ ~çin ölçü olmıyabilir. Fa· I 
larıhuı öğrettiğine göre dUn- ı 

~~aylaşmak iı.tiyenler çok geç
ış aralarında çıkan kavga yü
~n birbirlerile uğraşmağa 
•rnışlardır. Hem de o kadar üs.
bir ınevkie geçtikten sonra e: ortağa tahammül edilsin?. 

• sız olarak dünyaya haklın ol-
( daha k · "b" ·· ti . e tırme olur gı ı go-

lı', )or. Bugünkü misallere ba
~~ İtalya uğudığı mağlılbi • 
erın acısını şöyle bir hayal ile 

• t/.:fletıneyi, kendini o suretle te
etıneyi bulmuş görünüyur: 

~ l\lademki ergeç dünyanın 
~~Şılınası mukadderdir; o hal
~lyanlann beyhude kan dök-

' he ne zaruret var, ne de lü· 
- Nasıl olsa Afrika italyanın

f Miittefik Almanya bu harbi 
şJI atacak. Zater.. şimdincn Avru· 
~ hakim oldu. Yakında Jngil-

• .,_e dotrudan dot'l'uya bir ~
'21tı Büyük Britanyanın ih:tı

s' ;.na nihayet verilince ar.tık In-
1' .perin imparatorluğu tarıhe ka-

J .~ktır. Afrikanın şimali~den 
,Y:d>una kad:u her tarafı Ital
ıt· .JD olacağı için yeni Romalıların 
1tıı'Jti ne Aftikada, ne de Arnavut
et'1ı uğrnşıp durnıalarma, telefat 

iV" ılıelerine sebep knlınnın~şhr:. 
r:f ki Romalılar o zaınankı .~og-
a'j Ya göre maliim olan dun • 
~ hfıkiın olmu~lnr, ~kd~nizi, 

Avrupa, )uya ve Afrika 
yeni sahiplerinin eline se
çecek, ondan sonra da ye
ni dünya paylqılacak •. 

le hulya besliyenler varsa onlar 
da hakikatin acılığına karşı böyle 
Iilde biraz nefes alıyorlar demek-
tir. 

Sonra a~ıl mesele dünyayı ta
hakkümü altına alabilmenin hem 
öyle göründüğü kadar kolay ol -
mıyacağı, lıem de bu tahakkümün 
uzun zaman devanı edemiycceği
dir. Hhükiim altma alınacak yer· 
lerde başka başka birçok millet
ler vardır. Bunlara bir irade ve 
işaretle lıerşcyi yapar hale &eti
rebilmek artık diınyanın bugün-
J..ii vardığı tekiiıuüJe bakarak 

mümkün giirünmüyor Eğer harp
ten çekinmemek, herşeyi gÖJ.:e a
larak talihi tecrübe etmek şimdi
ye kadar dünyayı paylaşmak hul
yasında olaıılnrı harekete getir • 
ıniş ise buulara karşı kendi var -
Wddrıuı korumak için lıer gn~reti 
azami derecesine çıkaı-acak olanlar 
da vardır. 
Alınanyanın Propaganda Nazırı 

doktor Göbelsin baz.ı sözleri unu
tulmaz. Daha harp başlnmndan 
evvel !)öylenmiş, yazılmış olduk -
ları için herhalde dulıa serinkanla 

irat edilmiş ve o itibarla da Al -
manyanın maksadı ~ıc olduğunu 
göstermişti. Şöyle dıyordu: 

_ Yeni bir harbe girişmemiş 
olmak bizim için bir f edaka~lıktır. 
Harp hayat dcnıcJ,Cir. Harbı orta-

d kaldırmak istemek tabiatin 
m -b 

hadiselerini kaldırmayı tecru e 
demektir. Siyasette fikirlerin asla 

ehemmiyeti yoktur; ~ğer maddi 
kuvvetle bunları tatbik sahasına 
ıkarmak miimkün olmazsa. Kuv· 
~et olmadıkça bir fikir ne kadar 
do~ru olursa olsun nazari kala • 
caktır. Onun için bir fikre sahip 

olanlar bunu filiyat sahasına çı· 
karmak için kuvvet elde etmeğe 
çalışmalıdır. 

Doktor Göbelsin vnktilc yaıdığı 
bu sözler Almanyanın neye inan
dığını gösteriyordu. Fakat yalnız 
kuvvete itibar edenlerin karşısına 
ergeç ~ık:ıcak kuvvet de kendini 
bekletmiyor. Dünyanın paylaşıl
ması bahsinde de böyle. 

• • 

---~AL ~:-:-1 
SUTUNU 
=-
Jı Ve lıçi Arıyanlar, 
ıikayetler, temenni

ler ve miiıkıiller 
it Arıyor _ 

cL!sf: mezunuyum. herhangı bir mil.
essese ve Ucarethnncde. saba~tan ak
şama kadar çalışmak üzere ıs nrıyo-

ruın. 

is vermek fstiyffilerin Son Telgraf 
gazetesinde F. T. iş rumuzuna tahriren 
müracaatıan.> • 
Kanaatkar, lise mezunu hır 

genç iş arı yor 
Eski ve yeni 'l'tirkçcye bihakkı~ vA

kı.f, yazısı dtizgı.in, ır.ıdcsi kuvvc~ı, na
muslu ve kimşesiz 11 e mezunu bır genç 
kanatknr bır ücretle bir ıı;; aıamakta
dır. Lütfen taliplerin Halk SUturıunda 
~Kanaatkôr> rwnuzuna murncaatlar1 
rica olunur. 

AÇIK KONUS:h~: Muşk ılpcsent: 
Haliç Fencı ındcn gelmış olan mektu
bunuz buı:un adrc lnize gönderilmıs-

tlr. hakk d · b ~ anııı gölıi hnlıne gcçırmışler-
ıı ·ı ·ı Sugliıı i e mevcut on~.sır ~. e 
~ Romayı dirilt!11ek m!ı~kun 

- ıyor. Buna ragınen hula ö~-

Bayım ŞOle: Sorgunuz ın ıı, u-

1 

drc inıze yoll nan bir mckt pla 
~:vazzah ve s rıh mııliinuıt venlmış. 
tir. 
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lörü onız ki, bir arncla otur· 
ızn iınkun lok. A) 1 ılalım. 
ınış \'<: •• buıtu b·r 1. rnra bağ

ol ~ dıl •. Enıı.dc 'c sonunda 
ie olac. ı . öıc niçin bu· 

O) una g ci, n) or , c •. ceui 
k yoluna giı mİ) oruz?. 
1In~ılan o da, ben de ikimiz de 

~ fin mutlak §ckildc bir taraf
~ ~ ~ gclmc,ini bckfö uruz. Ben 
~· aınızın ille aııl:ıı·;ndn haylı i· 
İ e gittim ve.. bu vaziyeti &· 

ortaya nthm. rnknt, o ya
auı: 

Pekala boşanalım!. 
medı. A 'ic· u bunu ) rıpmndı hil· 

oruıu 1 • cc "reli lok :;u zn· 1 
ıı sa) ı) or, ) alı ut da benim: 
~ikahım helül, canını nza.t.. 1 
ıp bır ı;ün e\ d n çıkıp gıt-

menıi bekliyor. Bunun bir üçiin· 
cü şekli ) oldur. 

F k 1 benim iciıı de dunıı> du-
..ı !l • • • 

rurl.cıı c\ i hıra ıı1 gitıucını ıcaıı 
ettır cçl u\\dlı bir \'C ılc )Ok. 

.1 bir m un ifade etmez. 
llo~. \ Sı C • · ı · tcdig· i anda lrn 'c.sıle· 
Jm.:ııı ıcr 1 • rr 

. buhn. Vesile, daima kcndı oe· 
) 1 d. 
len dcgil, bulunan şe) 1~· 

Diişiiniiyorunı. Jlu dnkıkada Sn?· 
lilıtcn n) rılıııı~ ol n~, neye l 8~~~~ 
Bu "erbcstil i lııuıgı mnl,.s t ıçı. 

Ş .. 1 yok kı bıçbır 
kullnnırını. uıı ıc ' .. 
se'-' icin o halde ayrılmanın da hı-
~ ... , . 
zumu yok. 

SALİH ÇJJ{AR ÇUUtIAZ 
Du Jlnlil Necip. hakil ten alnı· 

ınm bir knrnl azısı. Mektubu nl
dığıın güncl<'nh ri sol~n· n ~·ıknı 
mıştım. Çtiııkiı Hıcbıl cc.,ıın ce-

l~l 
onleranılar ve 

manası 

Avrupa lıarbinin zaruri kıl
dığı bir takım §artlar mem
leketimizde de hissediliyor; 
katlanacağız. icap ederse, 
daha bir çok ledakiırlıklara 
gogus gereccgı:z. Bu millet, 
yurd menfaati, vatan istikla
li için bütün zorlu/. ları, güç· 
lü leri yenmesini bilen mü .. 
tesna bir varlıhta ve kabili
yettedir. 

Hükumet, her türlü imkan 
ve vasıtalardan azami iatila
.de ediyor. Türlliye, bugün, 
dünya memleketleri içinde en 
normal hayat ıartlarının hü
küm sürdüğii biricik meı'ut 
diyardır. Tehlike kapıları· 
mızdadır. Ona rağmen,, ka
rarını vermiş, azimli, iradeli 
ve mert bir insanın hal ve 
manzarasını arzediyoruz.. 

Devlet, her türlü hazırlığı. 
nı yapmı§, bütün tedbirlerini 
almıştır. Allahtan başka kim· 
seden korkumuz. yok. 

Yurdun muhtelif kö§ele· 
rinde, dünya buhranı karıuın
da Türlliyeı.ıin vaziyet"nc da
ir verilen koni eranılar, lıal
kunızın yüksek fUuru, milli 
heyecanı, milli duyguları 
hakkında bir kere daha ör
nek ve nümune lırıatı belirti· 
yor. 

Türk milleti olgun ve kah· 
ramandır. kendimize güveni· 
yoru.z. 

BÜRHANCEVAT 

1500 eyli, mecca• 
ni talebe allnacak 

Hükumet, önümüzdeki ders yılt 
için meccani talebe kadrosunu ço· 
ğaltmağı kararlaştırmıştır. 

Eylulde açılacak olan imtihan -
larda muhtelif Orta, Lise, San'at 
okullarile meslek mekteplerine 
1500 talebe alınacaktır. 

-z-
Uyuzun tedavisi gayet kolaydır. 

Bu da, hastalıga sebep oları hay
vancıkları kökünden lmhR etmekle 
olur. 

Uyuz hastanderindc tedavi sek
li şudur: Hasta çırçıplak soyulur. 
İlk önce pota lı sıcak bir b:ınyoya 
sokulur. Bu müddet znrfında da 
hastanın çamaşır ve clbis lcri Ü· 
tüye gondenlır. Hasta b:ınyodan 
çıkınca, bütun vüeude yukarıdan 
aşağı kukQrt merhemı silraıur. 

I otnslı banyo mcsamah açacağı 
ıçiu, clld kükürtu daha iyi mns e
der. Bu csmıda çarncıliır ve l•lbi
sclcr ütüden gclır ve ltllkilrl mer
hemi sürıilmüş vQcudQn üzcrlntJ 
giyilir. O .. kş:ım, çaruat1, yastığı, 
yorganı tamnmlyle dcgiştiıilnılş 
tertemiz bir yn~ıkt.a yatılır. Er
tesi gUıı hamama gidip yıkanılır. 
Toniz çamaşır giyilır. Uyuzdan da 
bir şey kalmaz. 

Ancak böyle hamam olmıyan 

yerlerde ne yapmalı? Onu da yn
nn yazacnbz, 

' vabı tayin edemeıni~tım. 
- E'et.. 
mi dh eccktim, ~·oksa: 
- lfa.)ır .. 
mı?. iŞin içinden çıkmamın lm

kam l ol,tu. Bugiiıı Snlilı e\dcıı çı· 
),ar çıkmnz, J,npı çalındı. Kim ol
duğunu hen de ıncrrık ettim 'c .. 
alaknla dım. liızmetçi elinde bir 
zatflu ldı: 

- II n mcf cndi, !:İze bir ınck
tuıı gcldı. 

Birden iıtktünı, Salihiıı kula -
ğına gidecek di) c. 

Sonra, lul,n\ t. 
- Ncred ı.miş o? 
db erek aldım. Hizmetçi: 
- Bilnıi) orum Hir§C.) SÖ) leme

dilcr. Sizi sordular \ e .. bıraktılar. 
Dedi. 
- Ha birşey del:ril. Naciye ) nz-

ınış. 

Dedim, hizmetçi) i saHlım. Fa
kat hadi e oslmda beni iırl iıtii-

' lor ve .. kort utu.)orclu. Kendi l <'il· 

diı ıe: 

- ~ 1 et buıı.ı d ı ' H 1 ettin 

MAHKEMELERDE : 
"Laf lafı açar, laf ta 
tütün taba asını .•. ,, 
Kağıdı cebime soktu . .- Kağıt pem· 
be .. Yani gönlüm sende demek ... 

-- 1 Yazan: 'OS Y T 3--
Şöyle pek hafıf bir aşinalığımız 

vardı. Gürbüz hır delikanlı idi. Ko
ridorda dola~ırken karşılaştık Ha
fif bir gülümseme ile nşnnlık ettl 
Ben de başımla selam vcrdım. 

- Nasılsınız? dedi. 
- Teşekkür ederim, dedim. Ya· 

siz? 
- Vallahi iyi diyelim de, iyi o

lalım ... 
Yüzünde, yer yer, bereler, tır

mıklar vardı. E\•de geçmiş alelade 
ailevi bir fırtınanın izleri, ala -

· ri olması ihtimali pek kuv. 
olmakla beraber, sormaktan 

kendimi alamadım: 
- Geçmiş olsun. Galbia bir fır

tına ... 
Sözümü tamnrnlatmndı: 
- Hem de öyle bir fırtına kı. 

trajik olduğu kadar da komik ... 
Kimsenin başından, ne geçmiştir, 
ne de geçebilir ... Vakun·z varsa an
latayım .. Hikaye diye yazsanız, o
ku) anlar hem kahkahadan kırılır, 
hem de halime acır ... 

- Hay hay .. Anlatınız .. Dinle -
meğc hazırım. Yalnız. şôyle otura
lım da öyle anlatın .. Havalardan 
mı ,evin rutubetinden mi bılmc.m; 
bugün dizlerim pek ağrıyor, dedim. 

- Oturalım .. dedi. 
Koridor tenha, kanepeler boştu; 

bir kanepeye oturduk. Pantolonu
nun arka cebinden, uzun, gümüş, 
zarif bir sigara taba.kası çıkardı .. 
Bir düğmesine dokundu .. Tabaka: 

- Şrak! diye açıldı. Önümde sı
ralanan kalın Yenice sigaralarını 
işaret ederek: 

- Bir tane yakınız! dedi. Laf 
lafı açar, laf da tütün tabakasını ... 

Bir sigara ben aldım .. Bir sigara 
da kendisi aldı .. Sigaranın bir u
cunu, sol elinin muntazam, mani
kürlü baş parmak lırna ına birkaç 
defa vurup tozlarını döktükten son
ra, arasından fildişi piyano tuşları ı 
gibi beyaz, düzgün dişler gorüncn 
dudakları arasına sıkıştırdı .. Çak -
tığı kibriti cvvclii benim sigarama, 
sonra da kendi sigarasına yaklaş· 
tırıp ikisini de yaktı ve anlatma -
ğa başladı: 

- Serde gençlik, hem de bekar
lık var. Yolda yürürken bir tram
vay durağında, alım ılı çalımlı, f ev
kalade bir kadın gördüm. Gençlık 
bu .. Dikkatli dikkatli bakarak ge
çerken, kadının gözü de bana ili§· 
ti.. Ta gözlerimin içine, öyle bir ba
kış baktı ki, içimde. gbğsümde, bir 
şeyin ccızzzzh dediğini hissettim. 
Sendeler gibi oldum. Bir iki adım 
attıktan sonra, kaldırıma çıkıp dur
dum. Tramvay durağı değil ml? 
Herkes durur tabii ... Harikuı·.ıe, 
mahmur, ah(I gifaleri vardı. Göz.. 
!erimi gözlerine diktim; bu bari -
kulfıde gözleri seyrediyordum. Ka
dın da lakayt dcgildi. Gayet hafif, 
belli belirsiz tebessüm ediyor, a
deta, vaidkfır, hatta teşvikkar ba
kıyordu. Yol kalabalıktı .. Durakta 
duran bir iki kişi vardı .. Orada ya
nına yaklaşıp konuşmak bellü mü
nasebetsiz olur diye, gözümle, şöy
le, karşıdaki sokağı işnrct ettim .. 

Diyerek zarfı yırttım, okumıya 
başladım. McUup kısaydı, l1cş on 
satır. Fnlrnt, çok usta1klı yaıılnıış· 
tı, Snlilıin eline gc~sc hile bir~cy 
aıılnmnsımı imkan yoktu. Onn se
vindim. 

Hnhl Necip şö)Je di.)ordu: 
«Geçen giintti ziynrctiıı·zdc im· 

rarım n nmullfık kalan C!j~ n için 
bugiın -;011 sözünüzü H'ttf etmenizi 
dir)orum. 

Sa tt ihi~ c kadar \al timiz vnr
dır efendim, lıiımıetlcr cdcriz.ı. 

Tulınfi~ cci: 11. Necip 

Benden bnşkn bic kimscle lıiç 
birşcy anl.ıtım~ nc:ıl. ol 1 bu ınek
tulrn endişe ile olmduın. 

l\laıınsı nçıktı 'c .. şunu söyle • 
mck i,ti ·orrlıı: 

i<Sana 'crrli~inı nıckıu bun soıı 
s:ıtırları huhl,ındn cc,•nbmı bcldi
yonnn. Eğer saat il · c kadar cc· 
':ıhmı alanı ızsaın ha) af ııııa kus
tcdcceğim! • 

Zılıniuı nltii t oldu. Ne ) paco
ğı 111 lı imi) urduı . Il ı lınugi bir· 
şqc nasıl ko cbılir, bu ço· 

Yine hafif tebessüm etti, Tekrar, 
kaşımla, gözümle o sokağı işaret et
tim .. Yine tebessüm etti.. Olmaz! 
der gibi, haffiçe kaşlarını oynattı .. 
Ben tekrar başımla gözümle işaret 
ettim .. Yfoe tebessüm edip kaşla
rını kaldırdı. Tekrar 'işaret l"der -
ken, iri varı, dcvcüssc, kıranta bir 
adamın bana doğru geldiğini gör. 
düın. Kırantaydı amma, bilekli bir 
adamdı .. Geliş de öyle bir geliş ki, 
maazallah ... Kaşlar çatılmış, surat 
asılmış .. Elindeki sigara paketini 
hiddetle cebine koydu .. Gelip ö -
nümde durdu: 

- Ne yapıyorsun, züppe?! dedi. 
Vaziyet nazik ve ciddiydi.. Göz

leri hadeknlarından iırlayormuş 
gibi bakıyor, burnundan soluyor, 
hemen üwriıne atılncak, gırtlağı
ma sarılaca!~mış gibi duruyordu. 
Aklıma bir kurnazlık geldi.. Si

nirden kaşı gözü oynıyan ndamlar 
gibi, knşımı gözümü, bu sl'fer daha 
bariz bir şekilde oynatmağa baş
ladım. Hatta ağzmu burnumu da 
oynatıyordum. Bu yapmacık tik -
Ieri, fasılalarla, muttariden tek
rarlı~ ::n ak sordum: 

- Ne istiyorsunuz? Ben sizi ta
nımıyorum. 

- Ben de seni tanımam .. Tanımak 
da istemem .. Amma, bu kaş göz ne 
oluyor? 

- Ben sinir hastasıyım .. Kaşım 
gözüm, her zammı oynar .. Sana mı 
oynattım sanki? dedim. 

- Dana ne oynatacaksın .. Sen bal 
alacak çiçeği bilirsin amma, bu se· 
fer yanlış l:apı çaldın! .. dedi. 

- Rica ederim, dedim. işinize 
gidin!. Ben asabi bir adamım .. Şu
rada düşüp bayılırsam, başınıza 
iş çıka•·. 

Mahir bir artist gibi, rolümii ga
yet güzel idare ediyor, bir taraftan 
boyuna kaşımı gözümü, a zunı bur
numu oynatıyordum. Yalnız, ar -
tık kadına bakamıyordum. 

- Ne zamandanberi böyle si • 
nirlisin? dedi. 

- Çocuklu 1umdan beri, dedim. 
- Smin sinirin, şlmdi, ben gel· 

dikten sonra tuttu .. Bu sinir hika
yesini git de babana yuttur, züp· 
pe! dedi. Arkasından da, gözümde 
şimşek çaktıran bir tokat yerleş • 
tirdi. 

Ben tokatı yiyince, kadın: 
- Ay! diye bir feryat kopardı. 

Ne yapıyorsunuz nmca? Arncacı -
ğım, ne yapıyorsunuz? 

Adam dinler mi, arkasından bir 
yumruk .. Bir yumruk daha! .. Yum
ruk sağnağına tutulmuştum. Niha
yet ellerim tutmak aklıma geldi.. 
Ben de giri..c:sem, belki adnmı hak
lıyacağım; çtinkü, ne de olsa yaş -
lıca amma, o zaman iş büsbütün 
büyiiyccıık .. Hani tabancası olsa, 
adam cinayet ç:ıknrncak. Çünkü, 
çok sinirli ... 

Nihayet, ben ellerini tuttum .. 
Etraftan birkaç kişi gelip aramıza 
girdi.. İşi mayna ettiler amma, yüz 
göz bu hale geldikten sonra .•. 

- Vah vah! Geçmiş olsun .. de. 
(Dcııa.mı 4 üncüdeı) 

1ki yoldan ıı:ri \'ardı: Yn, mek
tubu ulınamış gibi d:ıvranmnk; ya
hut da hemen soknğa çıkmak, o
nunla lınhı;;anak. Şuurum beui bi· 
rinci §elde çekiyor, 

- Gitme ... 
Diyor, fakat, hislerim: 
- Git ve •. onu bul!. 
Dil c irade \'c şuurum iizerinde 

mües ir olul ordu. Gitmezsem, bel
ki hakikaten kendisini öldiircbilir • 
'c .. bu ölüm eb diyen içime dert 
ohndu. 

Diişiiııii) ordum: 
- O kendisini öldiirürsc bunda 

benim maddeten, manen hiçbir su
çum yok. Ancak, onu ölmne tcr
ketmcktcn mc "ul olacağım. Son 
clukiku) a kadar onu iiliımden çe
virecC'k tedbiri nlmnm, onu ikna 
etmek için elimden gelebilen her 
ş l i ~ ııpınam IUzıındır. Dunu yap· 
mnııııının azabı içinde sonın ölün
C'İl o kndar kıvranırım. Gcıı.ç bir 
nd. mm bir ha) al 'e ha tnlık pe
şiı do ],endi kcı di ini telef etme
sin · imi :m ve f u at vcrıuck doğ· 

Ö.) l n Halil .ı. ec ) cu n nC' t ı... \ ıı c Iİl'dinı'! ru det.ildir. (Ark ı var) 

Ba, mabarrlrler 
Ne Diy orlar 'l 

IK DA• 

B. Abidin Da ver c Yugoslav milleti 
ve ordusu esarete is1an etti> isbnll 
bugünkü Başmakalesinde bu hıırbln 
muhakkak bir sürprizler devri olduğu
nu ve Balkanlarda yeni bir sürpriz ile 
karş karşıya bulunduğumuzu söyle
mekte ve bilahare Yugoslavyadn ordu 
ile milletin bir hilkiimct darbesi yapa
rak Mıh\ er bcndegfmını devirip Yu
goslavyanın namus ~ istiklfılinl kur
tnran kansız, fakat şerefli bir lnkıltıp 
yaptıklnnm ve bugün artık va:ılyete 

Yugoslav ordusunun hfikitn bulundu
ğunu kaydetmekte ve bilflhare; bu in
kılapln Yugosla\'Yanın Uçlü Pakta kar
§1 alacağı vaziyeti tahlil ederek: 

c:Her ne kadar, Yugoslnvyadaki hll
lkumct darbesinin sırf dnhill sebepler
den ileri geldiği ve harici siyasetin de
ğişmiyeccğı Belgraddnn bildirilmekte 
ise de, bu mecburi politika inceliiiDJ 
•tnlıii görmek lfizım gelir. 

ltçlil Paktı lmzahyan zayı! h:nkQme-
te karşı yapılan darbenin ve ihUIAUn 
asıl hC'dcfi Üçlil. Pakttır. Yugoslav mil
leti, Üı;lii Pakta atılan imzayı kendi 
imznsı diye tanımamnktndır ve onu ta
mın::ımnk için isyan etm~ .. Çörç!Un de
diği gıbi tekrar ruhuna kavuşmuştur. 

l\'Ulletin iradesi Üçlil Paktı tanımadı
ğınn, bilakis nc!rct ve isyanla karşıla-
dıgın:ı göre, yeni koblneninn vnz.lfesl, 
bu pakt ile m111ete vurulmak istenilen 
esaret zincirini kırmanın çnrclcrlnl a
raştırmak olacaktır. 

Mihvercilerin, Yugoslavyn11 kendi 
camialnna almaktan mütevellit sevin
ci blr gun bile stlrın~. muvnffakıye-
Un tadı daha damaklanııda iken mu
va!fakıyelsizliğin acısı bastırmış ve 
ze• klcrf yarım kalmıştır. Tilrkçcdc bir 
otalar sözti vardır: Her kuşun eti yen
mez! .. > demektedir. 

CUMHURiYET 

B. Yunus Nadi cPnmuk ipliği kopu
verdi!> lslmU bugünku Bnşmnkalesin
de Mihver tazyiki ile Yugoslavyanın 
içine salındığı buhranın kabına sıjtmı
yan bir buhar kuvveti glbl patlak ver
diglnl tebnruz ettirerek: 

cMillcUerln bütün bir hilrri1etle 
muvafnkatıcrine iktiran etrnlyen her 
nizam zornkldir, ayakta duramaz. Bel
grad, millet olarak Almanya ve İtalya 
hariç olm::ımnk üzere, bUtiln Avrupa
nınn çcklif,i hu ıstırabı olanca ft'caa
tiyle nçı/?::ı vurmuş bulunuyor.> 

Demekte ve blll'ıhare de ııunlıın )'11&

maktadır: 

c:Zatcn Vlyanndnkl son iltihak bir 
pamuk ıpllı;inrlen tarksıı.dı. Zamanla 
şu veya bu ııckilde kopacaktı. Olan &ey 
onun bizim tahmlnlmizl de gecen bir 
sür'atle dün tahakkuk eden şekil ve 
surette kopuvermiş bulunmnsmdan 
ibarettir. 

Yugoslav buhranı Mlhver dev'leUmC 
için de bir ibret dersi teşkil edeblllrH 
takip olun:ın usulun çıkar bir yol ol
mndığı nnlaşılarnlı: fnsnnlığa b<'yhu<M 

istı .. ııplar çektiren slmdiki kanlı muaz
zam maceranın kısa kesilmesi, Mihver 
mılletlen cinh!l, billiln Avnıpnnın men
faat ve haysiyet! icııbı olduğunun tak-
dir olunması zarurelilo kaJ'!lılaııılır. A
c:ıba bunu wnamaz mıyıt.? 

Sualin bile blrnz garip görlinecetlnl 
bilmiyor değiliz. Çok uzak bir lhUmal
dlr, taknt en zaruri halı:!kattlr de onun 
Jçin lcaydetm~ bulunuyoruz.> 

T A N 
B. Zekeriya Sertel c Yugoslavyada 

Mihvere muhallf yeni hükfuneb bq
lıklı bugunku Bnşynzısında Yuı:oslay 
milletinin Üçler Paktın karşı duydu-
b'U isyanın sokak nilmay~leı'inden ve 
protestolardan ~onı-n nl.hayet bu pakti 
im7.alıyanları hilkCımet ba;sından at-
makla son lfade,.ini bulmuş olduğunu 
sdylemckte ve bilfthaı-c; Almanyanın 
en bliyClk lı:ıtnsıııın; kuvvetine mağ
rur olnrnk küçiık milletlerin milli dUJ'
gularmn hürmet etmiye lllzum g6mıe
mt'Si olduğunu beyan ederek: 

cVcrsalllcs muAhcdcsl ile Alman 
milli izzeti ncfsln n kırılmasına kaflı 
isyan duyan Almaııya, b:ıskıı milletle
rin de nynl derecede mllll duygulara 
sahip olduğunu unutmuştur. İule bu 
hatn b\İgiln Yugoslavynda cllrdUğü
muz nksülOmcli doğurmuştur.> 

Demektedir. B. Zekeriya Sertel bun
dan sonra Yugoslnvyadnki son vaka-
ylin bir hult\s:ısını yapmakta ve nıha
yet yeni Yugoslav kabinesinin bütün 
muhalif partilerin lidcrl riııl bir nra
yn toplıyan milll bir tC!n<!rküz kabine
si olduğunu tcb:ır(ız ettirerek: 

cYcnl Yugoslav kabinesi, heyeti u
mumiyeslyle, Mıhvcre iltihnk nleyhhı. 
de bulunan ki nsclcrdcn mürekkeptir. 
Şu h:ılde yeni kabinenin siynsctı de 
Yugoslnvyanın istiklfıl ve tamaınlyetlnl 
korumak, Mihvere girmemek, icap e-
derse sil~hn sanlnrak \'atanın istiJı:-
1 1 ni müdaf a etmek olnenktır. Yu
go lav milleti bu 1ı reketıylc fsUklA
llne ne kadar b:ığlı oldu unu lsbııt et
m~tir.> demektedir. 

YENi SAllAH 

B. Hilseyin Cahit Yalcın c:lste Mil
leU> isimli bugunkil Ba~azısında 
Sırp mlllctınin; hlssi:ı 'e hamiyet.sız 
bir takım politiJı:ncılnrm v:ıtnn menfcı
nilne ve milli şer('f. nnınusa pcrvns1zca. 
silrmck istedikleri lekeyi pek necip bir 
nefret \'e galeyan hnrnl<'Slylc sildiğini, 
mlllelin nıhıına hiç bir zamaıı kök snl
mamış olan bir hükumeti en m ru bir 
gazap ve isyan darb ile pare l <\ı 

öylıy k şlrndı; bülilıı diln) nı 
zından en büyük bir hay rnk c 
flrl m ş blr tek fery d n: cillt Mılletl> 
l kdh inin bulunduğunıı t bar\lz ettir
mekte lır. 

Karagözle Hacıva
dın sahnelerini tek
rarbyan lıkra ma-

barrlrlerı 
Çocukluğunuzda Karagöz 

ıeyrettinizse, hatırınızda kal· 
mııtır. Beyaz perdenin ıevim· 
li hayali Karagöz, aaf, ma-
aum, hazan budal~ bir tip ya· 
ıatır. 

Hacivat, efendidir, çelebi· 
dir, bilgiçtir. Mütemadiyen, 
Karaıözün hatalarını düzelt· 
mek, onu adam etmek içia 
uiraıır. 

Bazı sahneler vardır. Kara· 
göz Hacivatı, Hacivat, Kara· 
gözü metheder, durur; kartı .. 
lakla geçerler, ıöylerler, •ÖY· 
lerler .• o anlarda, ikisi de ha
z~cevaphr, ikisi de doıttur, 

biribirinden memnundurlar. 
Şimdi, bizim gazeteleri· 

mizde, açık göz, kurnaz, çele
bi geçinen, ~azı arkadaılar, 
Hacivatla Karagözün vaktiy· 
le yüzlerce defa tekrarladık· 
ları bu ıahneleri yaş tıyorlar. 
Karıılıkb geçiyorlar, biri bat
hyor: 

«Çok sevdiğim dostum, 
kıymetli ilim, münevver ar• 
kadaıım biricik fıkra muhar
riri, eııiz üslupkar filanc fi. 
lan geçen ıün bir yazısında 
ilah ... » 

Öteki, erteai günü, kendi 
sütununda cevap veriyor: 

«Dostluğu ile §eı:ef duydu
ğum, çok ilim, fazıl, yer yü· 
zünün en zeki adamı, kibar 
yapılı, etvarı düzgün, muaa· 
ha beti tatlı arkada§ım falan• 
ca filanın dün çıkan yazısını 
ilah ...• 

Bu yazılar, ekseriya, danı· 
ııklı, döğü§e benzer. Bir ak. 
fam evvel yemek yerken ko. 
nuıulmu§, kararlaıtırılmıt

br • 
Biri, ötekini methedecek, 

bazı fikirler üzerinde iğneli-
yor, ıörünecek, öbürü tenkit· 
lerini yapacak, ıözüm ona 
edimi, edebi, fikri bir müna .. 
kata» kap111 açılmıı olacak! 

Bundan ne çıkar?. Diye
ceksiniz.. Evveli, ikiıi de, 
kendi yazdıklarından haıka 
diğer bir razetede mevzuu 
bahsedilmiı olacak, isimleri, 
töhretleri ( 1 ) daha fazla ar• 
tacak, herkea onları tanıya· 
cak: 

- Vay canına amma, ilim 
adammıf, diyecek .. 

Sonra, bu tekildeki yazılar, 
ekseriya da maksadı mahsuı· 
la yazılır. Meseli, bu yazıcı· 
lardan biri müptedidir, kıy· 

metaizdir, metelik etmez, toy. 
dur, methur değildir, amma, 
zengin bir gazetenin patro· 
nunun oğludur, yeğenidir .. Q. 

na kur yapmak, onu methet
mek lazımdır. Ne olur, ne ol· 
maz, günün birinde baıvuru
labilir, bir İ§ istenir. 

Karagözle Hacivatı andı· 
ran bütün bu §aklabanlıklar
dan okuyuculara ne? .. 

Hiç, tabii .• 
R. SABiT 

Sesli tayyareci ik 
ilimleri 

Hava Kurumu Genel m rkezi 
tarafınd;m gönderıleı 'e Kurumu.a 
Havacılık knmpl ..ııdaki çalış~n. 

lıırını tebarüz et "ren sesli fılım • 

ler Eminönü Halkevi salonunda 
1stanbulda mevcut lıse ve orta 

mektep talebelerile san'at ve mu· 
allim mQktcpleri talebelerine gös-
terilmiştir. 

Bundan b~ka Eınlnönü, Fatih. 
Byoğlu ve Beşiktaş ka aları dahi
lindeki okullarm n sınıf talebe
leri de !ilimleri seyrctmi§lerdir, 
Dl er kaza ra bağlı ilk okul tale. 

bele dahi gösterilecek olan fi-
liml hirde mevcut muhtelif 
s"n rrıal rda halkımıza gösterile • 

l.tir. 
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Son T elgraf'ın 
Hikayeleri KONUŞAN BEBEK 
-----~-Yazan: Selimi izzet--

Hava güzel, vapur çok kalaba -
ldı:tı. Düdük öttü, halatlar alındı. 
Sarayburnunu döndükten sonra 
i:~ff bir rüzgar güverteyi okşa -
maza başladı. 

Ben Adaya giderken vapur da 
oturamam; bir buçuk saatlik yol 
beni asabileştirir, bir aşağı bir yu. 
karı dolaşmak arzusuna kapılırım. 
Neden? Bunun sebebini izah ede· 
miyeccğim. 

Bir aralık çağırıldığımı duydum. 
On senedenberi yüzünü görmedi
ğim Harun Seyfiyi gördüm. Kallc
tı, yanıma geldi, o da benimle be
raber bir aşağı bir yukarı dolaş -
mağa başladı. Hem konuşuyor, hem 
de vapurdaki kalabalığa bakıyor. 
duk. Bir aralık Harun Seyfi diş
lerini gıcırdatarak: 

- Gene Yahudiler dolmuş! diye 
homurdandı. 

Vapurda pek çok Musevi vatan
daş vardı. Kızıl saçlarla çilli yüz
ler ekseriyetti. Harun Seyfi gene 
lwmurdandı: 

- Şu Yahudilere Adalan ya -
sak etmeli! 

Gülümsedim: 
- Ne istiyorsun onlardan? .• Sa

na ne yaptılar?. 
Harun Seyfi durdu, yüzüme bak. 

tı: 

- Ben bir Yahudi kızıyle ev • 
lendim! dedi. 

Bir kahkaha attım: 
- Sahi mi? .. Aman anlat! .. Xa-

nn çok mu canını sıkıyor? 
Omuz silkti: 
- Buna can sıkıntısı denemez. 
- İhanet mi ediyor? 
- Keşke etse, ayrılmam için bir 

ı1€bep olurdu. 
- Ya neden öyleyse? 
- Anlıyamıyorsun değil mi? 

Hakkın var. Karım türkçe öğren· 
eli, başka bir şey değil ... Benim ev
lenmek aklımdan bile geçmiyordu. 

Ben Rozimayı güzel bir rüyayı 
sever gibi seviyordum. Aşıklar ka
dın şeklini alan bir rüyayı severler. 

Evlendik. Aile fazla naz etmedi. 
Seviştiğimizi anlayıp kanaat getir
dikten sonra kızı bana verdiler. 

Ben, karıma bir türkçe hocası 
tuttum. İşte en büyük hatam bu 
oldu. Karım fransızcadan türkçe
ye !Ugatlara işkence yapar, grameri 
altüst ederken bayılıyordum. 
Fransızcayı az, almancayı hiç 

bilmediğim için uzun boylu ko -
nuşmuyorduk, konuşamıyorduk. 

Ben onunla, bebeği ile konuşan bir 
çocuk gibi konuşuyordum: Sevip 
okşamak için. Karım yeni bükül
düğü zaman: •Bab .. Aaa .. An .. Aaa• 
diyen bebeklere benziyordu. 

Ben tasavvur edebilir miydim ki.. 
Bugün artık karım türkçe öğ -

rendi azizim .. Konuşuyor ... Gene 
doğru dürüst konuşmuyor ... Gene 
türkçeyi altüst ediyor ... Fakat ne 
söylediği anl&§ılıyor .. Söyledikle -
rini anlıyorum... Onu tanıdım ... 
Onu tanıyorum artık ... 
Bebeğimin karnını deşip içinde 

ne olduğuna baktım. Artık ko -
nuşma.rn, konuşmamız lazım .. 

Hani kotiyon sürprizleri vardır. 
Eline renk renk kai;<ıt!ara sarılmış 
enfes bir paket verirler. İçini a -
çarsın, bayat, kokmuş şeker çık.u! .. 

İşte böyle azizim .. 
Vapur Adaya yanaşıyordu. Sor

dum:, 
- Karın nerede? 
Mınldar.dı: 

- Büyükderede bıraktım. 
- Sen nereye gidiyorsun? 
- Adaya ... Kafamı dinleyip ra-

hat etmek için Adaya .. 
Bir müddet sustuktan sonra ilL 

ve etti: 
- Sen bir kadının ne derece bu

dala olabilecel(ini tasavvur ede -
mezsin azizim!.. 

İki sene evvel Adada oturdum. 1-------------
Yazın İstanbul sayfiyeleri çok teh- Sultanahmet 1 inci Sulh Hukuk 
likelidir azizim. Tasavvur edemez. Mahkemesinden: 
sin yaz günleri kızlar insanın gö- Posta ve Telgraf Umum Müdür-
züne nekadar güzel görünür!.. Kı- lüğüne izafeten vekili avukat Bür-
flJI İstanbulda kadınlar güzeldir, hanettin Tahsin tarafından, vazi.. 
yazın plajlarda kızlar... eşeklerle fesine devam etmediğinden müs-
tur, plajlarda kum banyosu, çam· tafa addedilmesi hasebile peşin al-
hklarda piknik ... Bütün bunlar ev- 1 dığı maaştan 43 lira 51 kuruşla 
lenmek için mükemmel bir tuzak- 1 zimmetinde kalan paket gümrük 
tır. On sekiz yaşındaki bir genç bedelinden 212 kuruş ki ceman 45 ı 
kız da güneş altında güzeldir ha!. lira 83 kuruşun tahsili talebile 

Bir Yahudi ailesile tanıştım. Ba.. Gemlik Ziraat Bankası Koopera-
tıa şu gördüğünüz erkeklere, ana tif müşterek muhasibi ve Tasviri-
da kadınlara benziyordu. Yalnız efkar gazetesi muharrirlerinden 
!stanbullu değillerdi. Viyanadan Galip aleyhine açılan davadan do. 
hicret etmişlerdi. layı davalıya gönderilen dava ar-
İki oğulları vardı, bir deri bir :r;uhali tebliğsiz geri çevrilmiş ve 

ltemik iki çocuk. İki de kızları var- mahkemece 15 gün müddetle ila
dı. Büyüğü kupkuru, kıpkızıldı, nen tebligat icrasına ve mulıake
küçüğü bir yudum suydu. Hani gü- menin de 18/4/941 cuma günü saat 
zel Yahudi kızının güzelliğine de 14 de bırakılmasına karar verilmiş 
diyecek yoktur. Küçük kız sarışın- olduğundan o gün ve saatte bizzat 
dı, olgun buğday tarlası gibi bir veya bilvekale ma)ıkemede hazır 
başı vardı. Gözleri gökyüzü ma _ bulunmadığı takdirde muhakeme-
visiydi. Gözlerine baktım, yer vü- nin gıyabında bakılacağı ilan olu· 
zünün bütün ümitlerini, şiirlerini, nur. 941/318 
aaadetlerini gördüm. 

Bir çift göz insana ne geni,, ha. 
!P'al ufukları açar! 

Ana dili ile Fransız ve Alman • 
cadan başka dil bilmiyen bu güzel 
kızla kur yapmağa başladım. O 
arada sırada da türkçe konuşmak 
istiyor, ters bellediği sekiz on ke
limeyi sıralayıp anlaşılmaz, mana
sız şeyler söylüyordu. 

ı--ı---Meşhur Simalar-!= 

1 ya 
zuncu a 

-
Ağ©\ ll=ll 
Hint İsmaililerin reisi olan Ağa 

Han kimdir, nasıl yaşar ? . 
Yazan: HiKMET NiSAN 

~erde bir Fransız mec.mWl
eında ıu satırları okudum: 

cllindistandakl Müslümanlar, 
eski Cemiyeti Akvam Reisi Ağa
Hana, 1945 yılında yapılacak olan 
cjübile> sinde, ağu·lığı değerinde 

elmas hediye edeceklerdir. A~a 
Han, hali hazırda 137 kilo gel
mektedir: Bu itibarla, kendisine 
verilecek olan bu ta.hane hediye, 
25 milyon kıymetinde 632 bin 
Kırat elmas demektir. Malüm ol
duj:u üzere, 1935 deki cjübile> de 
kendisine, ağırlığının iki misli a
iırlıiında altın hediye edilmişti!..> 

Fransa ve İngiltercde tanınmış 
lliutlilerin en zenginlerinden bu
lunan ve dünyada mevcut 11 mil
yarderin dokuzunc111m sayılan 

Aga Han kimclir ve nedir, nasıl 

yaşar ve niçin bu kadar zenl[in ve 
~bret sahibidir?. 

İşte birkaç sual ki, cevabı hem 
kolay, hem de güçtür, Çünl."ii <>
nan müteaddit şahsiyeti, muhte
lif la.kabı ve birçok esrarlı tercü
meihali vardır, ve hiç biri ötekine 
uymaz ve tamamlamaz. Hayatı 
hakkındaki teferrüat ve menkı -
beler, sadır oldukları menbaa gö
re tehalüf eder, clinliyenlere ·Bin 
bir gece masalları. nı yaşatır. Fa
kat hakikati halde Aga Han de
nilen zat, sizin ve benim gibi, et 
ve kemikten mürekkep, bir baba 
ve anadan doğmuş, alelade bir a
damdan başka birşey değildir. ... 

Hint müslümanlarının •İsmailio 
denilen ve bir kaç milyona baliğ 
olan bir kısım halkın ruhani reisi 
bulunan babasının vefatından son
ra, ona halef olan büyük oğlu A-
ga Han, senlerdenberi bu ruhani 
kisve altında •İsmaili• !erin ma -
ııni şefi olarak bulunmakta, Hint-
liler de kendisine fevkalade . fev
kalbeşer diyeceğim - bir hürmet, 
ve perestiş derecesinde olan bağ
lılıkların izhardan geri kalma • 
maktadırlar. Validesi, eski İran 
hanedanına men~up bir Prenses· 
tir. Kendisinin • Veliahcli• da bü
yük oğlu Ahmet Handır. 

Aga Han, diğer Hiutli hüküm -
darlar gibi •Mihrace. sıfatını haiz 
değilse de, bazı Fransız gazeteci
leri ara.ıra onu bu sıfatla yadet
mekle koyu bir cehalet eseri gös
tirirler!. •!\Iihraceo !er, hiiküın 
sürdükleri diyarın •Temporel -
Cismani• hüküındarlarıdırlar, A
ga Han ise, •Spirituel • Ruhani• 
aşiret veya kabile reisi, İsmaili
lerin, kendi dinlerine has bir nevi 
halifesidir. Miktarı milyonlara ba
liğ olan ve birçok l\Ulıracelerin 
tehaa,ı bulunan müslümanlar, A
ga Hanın dini nüfuz ve himayesi 
haricinde kalmakta ve kendisile 
ne manevi, ne de siyasi bir ala -
kaları buhınıamaktadır. 

lakadar etmiş Hint Prenslerinin 
en ileri gelenlerindendir. Tah•i
lini Oksford'da bitirmiştir. Haya
tını uzun senelerdenberi Fransada 
&eçirmekte ve debdebeli bir ö -
mür sürmekte olan Aga Han, se
nenin muhtelif zamanlarını, mev· 
sime göre, Paris, Vişi, Deauville, 
Nis, Antibes, Aiks-Les-Bain•, Bi
arritz ve Loudrada geçirmekte, 
dört, beş senede bir Hindistana 
gitmektedir. Niste muhteşem bir 
villasi, Deauvillede büyük bir 
•Cottage. i, Antibesde de, yeni 
zevce•i için satın aldığı giizel bir 
köşkü vardır. Paris ve Londrada 
hususi bir ikametgahı yoktur. Bu 
iki şehirde muazzaın •Ritı. oteli· 
nin bir dairesi, bütün sene onun 
emrine ıimadeclir. Buna rağmen, 
Prens, çok defalar, yemeklerini 
ca la Mode. lokantalarda yer, ya 
davetliclir, ya davetlileri vardır .• 
Yukarıda saydığım şehirlerdeki 
gazinoların dainıi ve şahane nıiiş
terisidir. Arasıra •Roulette. veya 
•Bakara• nıa'>alarında g<>runur, 
resmi ve gayriresmi her yerde, 
monden mııhitiu her köşesinde 
hazır ve nazırdır!. 

Zevki için senede milyonlar 
sadeden bu adam, bu kadar para
yı nereden bulıır?. 

Va!idesinden ve baba,.sından 
kendisine mühim bir servet ve 
Hindbtanda zengin iratlar kal -
mıştır. İsmaililer ise, yemezler iç· 
mezler, varlarını, yoklarını Aga 
Hana verirler. Her camide Aga 
Hana mahsus para kutuları bu
lunur. Mutaassıp ve dindar olan 
bu adamlar, bir teamül halinde 
babadan evlada kalan bu şekli mu
aveneti temadi, batta günden ırü
ne teali ettirnıeğe çalışırlar. Bun
ların verdiği mühim miktara ba
liğ olan para ile Aga Han, haş
met ve darat itinde ya~ar, yani 
bütün İsmilikr, Aga Hanın birer 
hendesi, hepsi kendine göre birer 
hazine kaynağdır!. Bu vaziyet, 
uzun seııclerdenberi böylece de
vam ediyor .. ve edecektir .. ... 

Aga Han, birkaç senedenberi 
karısını kaybettii,,i için, bekar 
lıayalı yaşamakta idi. Günün bi
rinde, Vişide ikeu daima gittiği 
pastanede hizmet eden güzel bir 
Fransız kızı nazarı dikkatini cel
beder. Şahane bahşişler ve Su! -
tan! hediyelerle kızı taltif eden 
Aga Han, kısa siircn kur saf • 
halarıııdan sonra, Vişi belediye -
sinde onunla izdivaç eder. Bu su
retle, hepimizin tanıdığımız •l\lat
mazel l\lari Andree, Pren•es Aga 
Han olur!. 

Ben buna da bayılıyordum. Bo -
zuk türkçe duyduğumuz zaman 
kızarırız değil mi? Hele sen bunu 
sevdiğin bir kızın, bir kadının ağ
zından duv da bak kızar mısın!, 

Flimciliğimizin en 
son şaheseri 

Said. Ballde • Ta
IAt Vedat • iaşa!' 

Pek zengin olduğu söyleuen ve 
ı bugün ölıniiş buhmau •Kapurt -

lı•la• Milıracesi ile Aga Han, Fran
sada en çok tanınmış, herkesi a-

Bugün Aga Han, altmışını geç
mi~ bıılııııuyor. Spora olduk~a 
meraklıdır. Hilkaten semiz ve 
dolgun vücudiiniin daha fazla yağ
lanmamasına son derece dikk•t 
eder. Çok yürür, golf yapar, fena 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 21 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KARA-YEL-:;-

Aydos güzeli rahmeti rahmana kavuştu 
Gazi Rahmanı görmüş, hisardan 
bir ip sarkıtmış. Bir ucunu hisa
ırın mazgalına bağlamış, Gazi Rah
ıman ipe sarılarak çıkmış .• İç~ri g~
miş. Kapılar. açı~ış. Anı .bır hu
cum tekfuru ı:ıcrışan etmış. Sa -
'bahleyin Akça !<oc:ı da hisara gel
miş, Aydos bu suretle Türklerin 
eline geçmiş.• 

O sırada Orhan Bey Yenişehir
de idi. Bey Rahman da kızla bera· 
ber Yen'·· hre gcln:iştl. Orhan 
Beye he •kızı, h~m de tekfurun 
mallarını teslim edecekti. Or'ıan 
ll A';i l Etize !in.; B y Ra mana 

verdL Bey Rahmanın olan Kara
ca Rahman bu illerde İstanbul 
fethine kadar YB§adı. Karaca Rah
n.~n da, ceddinin yaptığı gibi, İs
'8nbul tekfurunu rahat bırakmaz
dı. (Bizans imparatoru demek). 

A~~kpa .. a zade tarihi diyor ki: 
cAnın zamanmda oğlancıklar 

ağlasa: Hey!. Karaca Ra1'man gel

di derlerdi. Hey Beyler, bu mena· 
ki.bikhı yazdım, vallah cemisine il
nüm ye .. ş p yazdım, sanmanız -
kim yabandan yazdım .• 

AJ·çakoca bu 1Jlerin kahrama -
nıydı. Ni Hı>et bu diyara onun na-

mı verildi. Kocaeli Bizansa karşı 
bir uç diyar• oldu. 

Turguteli, Konorili ile beraber 
Sakary al arı, l\iluferleri, Porsuk
larile asırlarca Türk atlılarına ce
velıingüh teşkil etti. 
Akçakocanın bey !eri Sakarya -

nm Çamlıbellerinde, Hünkar ça
yırının çiçekli ovalarında sene -
lerce at oynattılar. 

Türklerin tecavüzlerine karşı 
devamlı bir mukavemet g&teril
diği yoktu. Türk önüne gelen düş· 
rı:an hi>c.nnı yı.kıyo-rdu. Türkle -
rın askerleri hem kuvvetli, hem 
de harbe alışkındı. 

Bizans imparatorlan Anadolu -
da bulunan tekfurlarına (beyle _ 
rine) yarıhm etmek kudretini 
gösteremiyorlardı. 

Türklerin ilerlemesi, İstanbul
da blisbütün ba,ka bir zihniyet 
hasıl etmişti. Bursanın sukutLI İs
tanl:ııılun kuvvei maneviyesini 
kırmıştı. Bizans için Türklere kar
şı durmaya imkan yoktu. 
İmparator ikinci Andranikos, 

altı seııedenberi hüklıınete iştirak 

etmediği halde şimdi ihtiyar And
ranikosu garip bir saltanat hırsı 

kaplamı~tı. Torunu genç Antlra -
nikostan daima endişe ediyordu. 

Husıı;ile Bulgarlarla taarruzi Ye 
tedafüi bir muahede akdetmiş ol
ması, endişesini 'büsbütün artır

mıştı. Bu sebepten o da hariçte 

kendisine kuvvetli bir müttefik 

aramak istiyordu. Onun için de 
kuvvetli bir müttefik, Orhan Bey 
olabilirdi. 

Orhan Beyin şerefi günden gü
ne a:rtıyordıı . Bu seıbepten, ihtiyar 

Andranikos bir dakika tereddüt 
etmedL 

Genç Andranikosun Se!aniği al
dığını ve bütün Makedonyayı zap
tetmeğe kalktığını, İstanbul üze
rin e yürüdüğünü duyar duymaz, 
Orhan Beye müracaat etti. 

Orhan Bey ihtiyar AndraıüKo
sun teklifini memnuniyetle kabul 
etti. Kend isine ündat kuvveti ol
mak üzere birkaç bin kişi Y'lllmlı. 

(Arlla~ var) 

NE YEMEK==J 
==:YAPAYIM? 

Karne baharlı 
Tas Kebabı 

Malzeme: Yarım kilo kemiksiz 
sığır etıi, bir orta lı<>y karnebahar, 
iki çorba kaşığı yağ, yarım çay fin
iki çorba kaşığı yağ, yarım çay ıfn· 
canı un, bir bardak süt. 

Yapılış: Et kuzbaşı doğranır, 

soğan halkabnır ve bir kaşık yağ 
ile yarım saat kadar kapağj kapa
lı olarak pişirilir tuz ve biber eki
lir. Diğer taraftan kardebahar dal 
dal kesilerek, kaynar tuzlu suda 
ha~lanır. bir güveç veya tepsiye 
pişmiş etler döşenir, üzerine karne. 
bahar dalları katlanır. Bir kaşık 
yağda un eritilir, biraz pişirilr. 
Fakat sararmamasına dikkat edi
lir. Evvela azar azar yarım bardak 
karnebahar suyu, sonra bir bardak 
süt ilave edilerek karıştıra karıştı
ra, tuz ve biberi ilave edilerek 
karnebaharın üstüne dökülür ve 
rendelenmiş peynir de her tarafına 
serpilerek fırında veya saç altın
da üstü kızarıncaya kadar bırakılır. 

Dana külbastısı 
Malzeme: Bir kilo dana et.i, iki yu

murta, yüz gram kaşer peyniri, iki ıa
l~ta. bir çorba kaşığı yağ. 

Yapılışı: Etin keınikleri ayrılır, bö
lünür ve tokmak veya havan eli ile 
dövülür. Yumurta çalkanır, et dilimle
ri evvelci yumurtaya, sonra rendelen
imş peynire, tekrar yumurtaya ve ni
hayet galetaya batırılır. Bir tepsi ya,t
lanarak, il.zerine bu diliınler diı.iUr yağ 
parçaları aralarına serpiştirilir ve fırı
n1l verjlir. Üzeri kızarıncıya kadar bı
rakılır. Fırın olmıyan yerde eti bir man
galı kill.liyerek, üstüne, kapağını O.Zeri
ne kıvılcımlı kili dökülür ve bu ili ıö
rUr. 

ZEl.'TİNl'AGLI BEZELYE 
Malzeme: Bir kilo bezelye, iki demet 

taze soğan, iki parça kesme şeker, ya
rım çan fincanı zeytinyağı. 

Yapılısı: Beze1yeler ayıklanır, yıkan
dıktan sonra suyu süzülür. Ve ince in
ce doğranmış soğanı ve yağ ile bir
likle ateşe oturtulur. İçine ayni za
manda bir bardak kaynar su ve iki par
ça şeker ııave edilir. Tuzu da ekilir. 
Böylece bezelyeler ölüp inmiye başlar, 
kendi sularını koyuverjr. Neticede ya
ğın yanına.sına hiç mahal kalmaz. Ya
nın saat kadar kapağı aralık olarak pl
ıirilmelidir. 

oynamasına rağmen, tenisten de 
vazgeçemez. 

Gariptir ki, bu adamda da, son
radan görenlere has bir eda var
dır. Her hali, her hareketi -sahteye 
karip- yapma ve •etuclie. dir. A· 
layişi sever, fakat sade görünmek 
ister. Doğduğu vakit altın bir 
beşikte gözlerini açan bu Prens, 
bilinmez haugi sebeptendir, pa
rayı çok se\'er ve sevdiği içindir 
ki, kendisine hu ;usi sekil de vaki 
olan muavenet talepİerine cevap 
vermek zahmetini ihtiyar etmez .. 
Fakat bir cmrihayır ve saire gibi 
hususlarda toplanan ianelere se
mihane bir şehilrie iştirak eder. 
Liste başında kendi ismini gör • 
mek gururu, onu fedakarlıklara 
sev keder!. 

Aga Han, zengin ve i~siz birçok 
kim~el~r gibi, sil asete de karış -
mış ve iyi kötü rol oynamak he
vesine de kapılnııstır. Mütareke -
de, - lıatıratmıda yanılmıyorsam . 
Hindistanın niifuzlu ıııüsliiman 
şefleriııdeu l\Iuhammcd Ali ile 
birlikte i.tanbula da gelınisti. 

, İşle İsnıaililerin cismani. şefi 
Aga ilanın, yakından gördüğü -
nıüz ••e bildiğimiz hal tercümesi, 
şahsiyeti, nüfuzu ve Fran.sada sür
düğü hayat ... 

Şehir tiyatrosu ' 
TEPEJl .\ŞI DR!lM 

KISMINDA 
Bu akşam Hat 20,30 da 

HÜRRİYET APAltTl\IANI 
latiklla caddesinde 

kısmında 

DADI 

Koınrdi 

Her cUn kiı;cde Cocııl< Tem.<ıUlerl için 
Bilet verilir. 

ekri 
Yazan: 

l Tefrika 

Belalı takımından izbaııd 
gibi iki de erkek va ·dı 

komşu kadınlardan ,·e ,r. Genç kadınla l\lustafa yanyana 
merclivenleri çıkarken evin sahibi 
olan yaşlı kadın, evaltının ötesi
ne berisine gizlenmiş olan öteki 
genç kadınlara yavaşça şu emri 
verdi: 

"""ı nahkarlardnn iken ~ı ı• 
kar olmuş olan Pasa~lı ~ . 
mindeki bir kocakarı ttl 

l\lustafa o gece gayet f~ 
kadın ile yanyana u,ıv 

- Kızlar, çabuk 
demirini vurun!. 

u 
kapının kol ca, arka tarafta bahç• 

odada mükellef bir sofr• 
ıılaştı ve sofranın üıer~ıl 
rafakileri, kadehleri ı• 
ıalıyarak: . 

Burası İstanbulun ikinci dere
cedeki gizli batahkanelerinden bi
riydi. Buraya kalı genç kadınlar, 
sureti haktan görünen yaşlı ka • 
dınlar vasıtasile dü~iirülen saf 
insanlar, o gece adamakıllı soyu
lur ve gece yarısı, yahut ertesi sa
bah yarı çıplak bir halde sokağa 
fırlatılırdı. 

Şimdi, bu gece Mmtafaya yapı
lacak iş de ayni işti. 

Evin içindeki dört beş genç ve 
Aşifte kadından başka içeride be
lfilı takımından izbandııt gihi iki 
de erkek vardı. Fakat Mustafayı 
soyup soğana çevirdikten sonra 
onu yarı çıpl:ık bir halde sokağa 
fırlatmak pek kolay değildi. Çiin
kü Mustafanın ne kada r gii~lü. 
kuvvetli, cesur, gözüpek olduğu
nu evin sahibi olan yaşlı kadın 

ıımdan bundan işitmişti. Onun i
çin Mustafanın şimdi hayli •arhoş 
olmasına rağmen onu büsbütün 
kendinden geçirip sızdırmak ve 
iyice sudıktan sonra bir iyice pa
taklamak ve soyup sokağa at -
mak Hizımdı. 

Peki amma Mu,,tafayı bu gece 
buraya niçin dü'.:iirmii~ler ve onu 
burada niçin bir i~ ice pataklıya -
rak soyup sokağa atacaklardı. bu
nun sebebi neydi?. 
Buııun sebebi şu idi: Mustafa, 

hala arasıra sevdiği kızı hatırla· 
dıkça, bazı akşamlar kafayı çe -
kip kızın evi önüne giderek yiik -
sek sesle ,ahlar, vahlar, oflar, hey. 
medetler çekiyor ve hatta bıuı 

akşamlar kızın evi etrafında bir 
takım aşıkane gazeller bile okuyor, 
bu suretle lıayriye tüccarı ailesi
nin rahat ve huzurunu bozuyor, 
onların ele güne karşı pek mah
cup bir ınevkie düşürüyordu. Yaz· 
ları Şehremini ile Yenibahçe ura-

1Jttda, kışları da Vela tarafların -
da oturan bu aile Mııstafanın bu 
hallerinden ~ek bizar olmcşlar 
ve onu korkularından bir yere şi
kayet edememişler: en nihayet 
Mustafayı bu hallerinden vaz ge
çirmek içiu bu çareyi bulmuşlar
dı. l\Iahut ~aşlı kadın l\lustafaya 
analık evlatlık teklifine gelmeden 
birkaç ak~am önce o, sevgilisinin 
Vefadaki eviııin etrafında son 
bir sevda nümayişi daha yapmış 
ve rahmetli ana•ının acısı ile büs
bütiin kendinden geçerek i~i, pek 
fazla ileri götürmüş ve konuyn, 
ko~uyu hep pencerelere üşüş
türmüştü. İşte şimdi Salmatom -
ruktaki netameli batakhanede 
Mustafanın başma örülecek olan 
bu akşamki çorabın sebebi bu icli. 
Bu fikri de, sevdiği kızın anasına 

.-TUNA 
Aile Pastanesi açıldı 1 
Viyana kahvaltısı: 
Siitlii Kahve 
E":~ek. T;reyağh 2 ]1/2 
Alııı::ok 1 umurta 
ve Heçel 

Bira şişesi 30 kuruştur. 

Nefis meşrubat ve pa<lalar. 

Fiatlar gayet ucuzdur. Bir 

ziyaret kafidir. Bc~oi;lu 
Asmalımesrit "So. 3/S 

- Oh, dedi, ne ali? il~ 
!ık d b. . . b" 0ıula· a ızım gı ı s .. 
Bize bu akşam bı:rads 
şerifle yemek yedirc<t~~ 

ıM1 

MAHKEM -~ 
------· c 

(Üçüncü Sayfada~ 
dim. Fakat, hakikc.ten ga 
bir vak'a .. Komik olduğıl 
heyecanlı ve ciddi. .. 1J3' 

ruz? ' 
- Tabii davacıyıtn·· ' 

mahkemenin açılması11ı 
rum. 

- Suçlu nerede? 
- Polis ile beraber. il: 

ruyor. Malfun ya, Cürfll 
Polisle geldi.. . ~ 

- Amma, daha çok e~, 
keme saat on dörtte açı d 
sizden evvel başka dava 
Bekliyeccksiniz ... 

- Ne yapalım? Bekle! 
- Benim işlerim var·· 

ederseniz biraz gidip dol&b 
- Güle güle .. Vallahi , 

kaye diye yazın.. OkuYf 
mekten katılır. İman ~ , 
ıünse, böyle bir v3k'3)1 

ve tahayyül edemez. 
Ben adliyeden çıkıp cf~ 

tım .. Birçok yerlere uğr9 

nüp dolaşıp tekrar Adl\ 
lirken, yolda rastladı!ll· ır 
lüyor, yürürken adeta e 
çalıyordu. 

- Dava bitti mi? Diye 
- Evet, bitti! dedi. ıtil' 
- Galiba mahkum e 

dedim. ~ 
- Evet .. Beş lira pars d 

amma, ehemmiyeti yol<··0 
ika bir iş oldu .. SeviııcıJ!I 
ma sığamıyorum. 

- Ne oldu? dedirrı. l 
Cebinden pembe bir Jt 

dı .. Bana uzattı.. ~ 

- Okuyun? dedi. :ıııı h~ 
harikulade kadın, rrı 3 ıı' 
çıkarken, k&§la göz ara~. 
dürtüp hisse'tirerek ce. 
tu .. Kağıt da pembe .. ) 
lüm sende demek.. J<' 
Kağıdı açıp okuduıtl

lı:ük bir yazıyla. ~unlar 1'5 
•Amcam pek asabidır.· ~ 

şı, hiç arzu edilnıiyen bılıı 
rekette bulundu; çok 111 

Onun namına özür diJc>ll 
fettirmek üzere ak~ 

5 
ile yedi buçuk ara.,ıııd~ 
rünün Kadıköv !skde '" 
yorum. Muhakka · gcli"ı: 

• 
- Tebrik ederir". ıl- • 

'< vaffakiye:t ve mazhırı. 
yük doğrusu... d 

- Teşekkiir ederinı·· 
berbere gid'p s"çı ...,. t;c'f 
Tuvalet ~ aptırnc~ , "' 
yedide de Kiiprüni.ın 1' ' 
kelesinde bulur.~ca ı 

zizim, kadın cidden h~'.ı 
la bir o,:ıı~:ı ko u ""rı·' 

le bir dayak da' a yr n' 
- Uğurlu !<ad li 01 

#l ......... mcııı ........ 

ve a)•r:ldık. f ~im olrrı~ iC' 
şam ben de :.kc'tyc ıl_ J 
uğrıına dayak ;ıdycıı. \l·' ıı 
ha yemeğe de razı oluıt9ıı' 
yı gfirecektim am!ll: j 
olmadı! '::il 

Feci bir akıl·cte uğrıyan MADLEN uı,s. ':>lH,\ Y'1 

GAiP 1 p 
ini nrıyan Paris heyecan içindtılir. fiil! 

ACABA KATL mi OLUNDU? YOKSA KAÇJRJLflf 
ARAŞTIR:\IALARA MANf OLAN Kİ'\-JDJB? ) 

l\IÜCtı!Mt Kİ'\-1 SAKLIYOR? ,,, 

(Kristina Söderball 
un oynadıi(ı bu he) ocanlı Filmi JI 

Akşam Büyük ilk Gece 
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<Bu YUllllD metinlıea ıADMaııNll 
Ajansı blllt.eıerirdea aı-auı!d 

:Telhiı eden: Jh ••ANNP. 
YuO'oslavyauki Nil 'htlldinıet 

darb~ni iyi ellerin iyi terfi~ et
Jniş olduklan anlaplıyor. Çünkü 
inkılap hiç kimsenin 'burnu kana· 
aıadan bir ~ece içinde tahakkuk 

etmiştir. 
Hadise4ea •alase4en . An'ka~ 

Radyo ıazetesl diyor ki: •Üçlü 
paktın Yugoslav balkile ordunun 
ar:ı\15U bilıifıaa imzalandağı mu -
hakkak idi. Her tarafta mimayif
Jer yapılmasıaa, Prens Pola 1e1g -
raflar yağmasma uL'11len, pakt im· 
zalanmı~1ır. Lakin Nanrlar Bel -
gnda riondul.led zaman, yani sa
at 4.,38 da Belgratlda Kral Alek -
sanirm oğlu i4areyi ele almq bu
lunuyortiu. 

Bilindiği gilt~ ikiad Petn Kral 
Aleksandrın oğludur. 18 yaşına 
ıeliDCeye yaıı.i gelecek eylwiln or· 
tasına hdar, memleketi niyabet 
meclısi idar.e edecekti. Fakat va -
him oh10 bugünkü şartlar karşı -
sında genç Kral idare:) i ele al. • 
ınak ltizumwıu hissetmiş ve mıl· 
letine o yol<la bir beyanname neı
fttmişt r. Kralın huzurunda ye -
m' n ıebn milli birlik hükumeti 
şh .• di vazife ba~ma geçmiş bulun
:maktadu, 

YUGOSLA v oıwusu 
_Yugo~lavyada ordu fimdi ua • 

yış ve ınzıbatı elinde bulundur -
maktadır. 

Bu ordunun bugüııH danmnı -
na gelince, YagMlav ordn'11 'bu -
cün Balkanlaraa en iyi ıte?is eail· 
DlİJ orclulanadan birim. Tam Wr 
sele.rberlik emaSUMla JZ tümen as
ker çıkarabilir. Biılen 8tO bia kiti 
silih altmtladır. !Bu da, oldukça 
ınübim bir yekitndur. YupslaY 
erleri iyi ccnketmesini bilir. Bil -
yük harpte Saplama gistertlik • 
leri yararhklann misline az ra&-
laımuştır. • 
Şımdi ailih altılıida ı.uıuua 

kıav\ etleria miilıim Juumları mem
leketin cenup tarafında. ()ski.ip ve 
J!anastır böf&esindedir. Bunun 
'lllanası, toplu bulunmak ve ka -
'hında Yunan orclasu ile .işbirliği 
Yapmaktır, Maamafih eenll)Jtan 
bir Alma taarı- brpl-
h epeyce 1a.uJr1amnıf .ıaa Y....
lavJ anm ıneaaJeketila diler kmm
larında da tertibat aldığı fÜphe -
sizdir. Yus-favpam timal im • 
dudu ile suı.ar hududu çok arı· 
zalulır. Şimalde qılması miitkül 
nehir '\'e ırmaklarla tabii geçitler 
"Ve Bulgar hudud.&&nda da yüksek 
Gaglar vardır. 

JJiier taraftaa BaUpeftetiea 
INldirilcliğiae .gire, Wr ajansın Al
nıan dıplomasisinin Macar ordu
mııdıı terlıis J npılmasıaı i<;tcdiği 
yolU1lda verdıği haber tebip edil· 
mektcdir. Macaristaada Almaa 
•iploınasisinin ba kabil pyretleri 
hnkkında malumat olmadtiı, ~alea 
M carislanuı seferberlik yapma -
dı .. ı, Yugo lav hudndwıda da hu
dut nwhairı:lanndan ı1NuJka kıt'a 
Jıahu111uuhğ bildir"bnektetlir. Di
ğer taraftan Alman Hava Generali 
Löhr Bıılgari:sandaki Alman ha· 
va kuvvetlerini teftiş etmek uere 
Bulgaristana plmiştir. 
24 saate ıŞdtLh7kğbcc 

İNGİLİZLERİN ÇIF'I'J! 
BİR ZAFERİ 

Yugoslavyada bu hlıdiaeler de
vam ederken, Doğu Afrikasında j 
tngılızl~ ilci mühım muvafftki • 
ytrt elde etm.fjler, İtalyanlarm bil-

tün anudanıe mukavemetine r~ 

-

Doia Afribamcla lıwi
Jdler, Erib ı ile ltabaıJa.. 
nn Keren müıtahkma 
mevkii ile Habqiatanda 
Harar ,ebirLuiai -~ 
mitlerdir. 
İngiliz BqTeldli Çörçil, 
Muhafazakarlar Parti
sinde aöylediii bir nu
tukta bir kaç aya kadar 
Atlantik muharebesinin 
de kazanıldıiını müjdo
liyecejini .öylemiftir .• 

Keen müstahkem mevkilni ve Ha· 1 
befistaııda Adisababa ')'Olundaki 
büyük Harar phrini .zaptetmişler
<dir. 

Keren'in zaptından-evvel, İngiliz
ler girişmiş oldukları mukabil ta.. 
arruzda birçok esir almışlardı ve 
bu esirler arasında bir livanın bü
tün bir kurmay heyeti bulunu -
yordu. Şimdi bu iki şehri» zaptı 
hakkında tafsilat beklenmektedir. 

Yine Habeşistand Afrikalı ve 
Belçikalı kuvvcller Gambala'yı da 
zaptederek Baro çrkıntısını diif -
man kuvvetlerini te:mızlemişlerd.ir. 
İtalyan tebliği şarki Akdcnizdeki 

hava kuvvetlerine mensup tayya
relerin sefer halinde bulunan :ln.. 
giliz gemilenne hücum ettiklerini 
ve İngiliz naklıye gemisini .isabetli 
endahtlar yapiıklarını bildirmek -
tedir. 
ATLAf..'"TİK MUHAREBESİ 
İngiliz Başvekili Çörçil, muha· 

fazakar parti toplantısında Atıin
tlk mı.rharebesinden de bahsederek 
bilhassa demiştır ki: 

cGıda maddelerimiz ve her ne -
viden Amerikan yardımının bize 
varması için bu muharebenin ka.. 
zanılması lazl:Dldır. Uzun aylar geç
meden bu muharebenin ka.t'i su
Tette kazanılacağım sizlere bildi
receğine şüphe etmiyorum.> 
JAl'ON HARİCİYE NAZIRlNIN 

BERLİN GÖRÜŞMELERİ 
Japon Hariciye Nazırı Matsll<lka 

dün saat 18 de,.Berline gelmiş, Ha
riciye Uazırı Fon Ribbentrop, Feld 
Mareşal Fon Ka)1el tarafından kar. 

§ılaimuş ve Belvü şatosuna misa
fir edilmiştir. 

tki memleket Hariciye Nazırları 
arasında yapılan mülakat simiml 
bir dostluk havası içinde cereyan 
etmiştir. Saatlerce süren mülakat 
esnasmda üçlü pakt çerçevesi dahi
linde Ahnan, İtalyan ve Japon it 
birlifile alakadar bütün meseleler 
üzerinde tam bir görüş mutaba -
katı bMıl olmuştur. 

Matsuoka 31 martta Romada 
bulunacak ve orada üç gün kala
caktır. 

(Blrtncl SQfaıbıı Devam) 

bu 60 yaşmd::ıki torun katili vic
dan azabı1e ve il ri sinninin teısirile 
ha talanmış ve Tıbbı Adliye nak
ledilerek müşahede ve .muayeneye 
alınmıştır. Tıbbı Adli mü ahede ve 
muay ne net ccsinı bir raporla ala· 
kadarlara bildirmiş ve bu rapor 
göz nüne? alınarak ıhtıyar hasta, 
mahkiımun mütebaki cezası İcra 
Vekilleri Heyetince affolunmuştur. 

Ana yasamızın 42 inci maddesi; 
bu kabtl hallerde icra Vekilleri He
yetine; kalan cezanın affı salibi -
yetini vennektedır. 

BalkBaôm 
(l inci Sa1tlfeiu Deftm) 

ay11'c ücret verilecektir. Muhase • 
becilerle veznedar ve memurlara 
da 3659 sayılı kanun hükümleri da· 
ireSinde mMl. ftl'ilecektir. Asgari 
ticaret veya lfse mezunu olmalan 
tcabeden talipler 10 nisana kadar 
Halk Bankasının Ankaradaki U
mum .Müdürlüğüne müracaatla si
cil •arakası alabileceklerdir. 

LK BAHAR MODALARI 
BeyeğlWIAla itttildil (:ad.leiiade Hacıeplu Pas~ kaqwıula 

A Y A N Mağazası B En Son Moda 

KADlt~ TAYYÖR ve ROPLARI 
1:-ta)ıap ... sitleri.ni ıptimıiştir. 

uın en m... ,-s ı . .u'd' 
Bir si1aret i'ibatı :müdileaya -ı ır. • 'li*::::=~l,j~:::====:--------~~=- -· 

f st an bul hava m1ntaka depo amirliğinden: 
. · d "lfrik satın alınacaktır. 

1 - 66. bome kesafetinde 2000 kılo ası su tak d 
2-3/4/941 per:ııembe günü saat 15 de Yeşilkoy ~v~ ~ın 8 ~: 

amır!igl satm::ılma k mis) nunda japılacaktır. ~alıp ~ at ar B:u.ıkö 
cün ve saatte yapılacak ihalede c22 5,, liralık kat 1 temına c l'1& Y 
~"",ralıne vatınlacaktır.• makbtWarile birlikte buhmm•ları. 

ıstanbu1 Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
ı - 45 M3 400 X 20 X 20 baltalı fırınlı veya kuru ıürleD pazarlıkla ııabıı 

alınacaktır. tJn)arü: maık 
2 - 372 liralık kat't teminat ~1' MalmildQrlilJQD9 7& De 

buz.lar~lıe birlikte 3.4.941 Perşembe günQ saat 14 de Yeffllı:~ Bına Jıılllltfka 
pO Amirllii Satıoalma Komls.7onuuda b111hmmatuı. dSl8a 

İtalyaniann Ke
T enden 

kaçış tafsilatı 
l 1 bıcl SahJl'e1eı. Devam) 

tulmaktadır. 
IU.I LN \'F. llARAK'IN ZAPTI 

.llAJUUNDA 7AF61LAT 
Kahıre, 28 (A.A,) - A keı1 sözcü. 

Keren ve llnrarın i.g 1ı hakkında 

dün IU beyanatta bulunmuştur: 
cKereni mudafaa eden İtal,yan kuv

vetıerinm miktan, Dük Daost ırn elin
de bulunan kuvvetlerın uı;te b n teş
kil ediyordu. Bımlar takriben 60 ılA 70 
bin ki tahmm clilmektedir. Keren'ln 
zapb Do~u Afrikasmd ki İtalyan İın-
paratorluğuhun çökı esinJ tllcıl ede
cektir. Keren'in muhasaııısı 7 hafta 
devam elmıştir. İt.alya!llar kuvvetli 
bir mukavemet gösterm.işlerdır. 

Keren'in zaptı inıu~ kumıındanlı
lı plAnlarının tesbıt ettıii gilnden bir 
gün evvel vaki olmuştur. İskoçyalı ve 
liirıUı kıt'alar nillai hücuma iştırak et-
ınişlerdir. DundenbcrJ, bilhassa liva 
erkanı harbly nın csır edilmesınden· 
beri Kcren'in sukutuna intıuır edili
yordu. ltalyanlann yaptık.lan bır çok 
mukabil taarruzlar ağır zayıaUa pO... 
kürtülm uştur. 

Kcren'in zaptı Italyan prestij w 
maneviyatı Ozerinde ağır bir darbe o
lacaktır. 

Keren'le Asmara arasındaki mınta
kada bir çok tepeler vardır. Her ekiz 
on kilometrede muanrudane mudataa 
cdilc:bılccek tepeler bulunmaktadır. 
Fakat Italyanlann bu müdataa;n tan-
ı.im ctmiycceklerl anla:iılrnaktadır. 

Keren'in işgali Erilre muharebeleri
nin sonu <leınekUr. İtalyanların ne Ju
marada, ne Messava'da mukavemet e
decekleri &annedmemektedır. Dük Da
ost butün kuvvetlerini Keren ile A· 
di.sababa'ya yığmıştı. 

Harann sukutuna gelince, bu da 
mühimdir. Çünkü burası Adısababa ile 
ClbuU arasında son münakale yoludur. 
Harar Dir Dadua'ya giden yola htıkirr.
dir. Bu son &ehnn de zaptı bir gün 
meselesidir. ..... ~--~ IJV..V.iW 

UÇ ÇOCUK 
U inci S&hlfeclen Den.aı) 

lıklar tutuştuktan sonra etraftan 
görülmüş, Kabataş jandarma kara-
kolu efradı civardan topladığı !köy
lülerle beraber ibu sabaha kadar 

uğraştıktan ve 300 dönüm fundalık 
yandrktan sonra yangını söndür -
müştür. Üç çocu'k hakkıiıda taki. 
bata başlanm~ır. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

cMütemadi Elektroch hakkındaki 
icat için alınmış olan 29 mart 1939 
tanh ve 2744 numaralı ihtira be
ratının ihtiva ettiği hukuk bu ker
re baı:;kasına devir veyahut mev· 

idi fiıle konmak için icara dahi vcri
lebilccc i tekl f edılmckte olmakla 
bu hususta fazla malümat cdın -
m~ istiyen1crin Galatada A lan 
han 5 inci kat 1 - 3 numaralaı a mü
racaat eylemeleri ılan olunur. 

Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk 
Hakiml.ğindcn: ı 

Kuçtik olması itıbarile Zchranın 
v<>saycti altına konan küçiık Nec. 
lanın vasisi Zebra umuru vesayeti 
üa edemediğinden azlile yerine 
Kasımpaşa Bahriye Caddesi 135 
No. da ikamet eden Behirenin vasi 
tayin edildiği ilan Qlunur. 935/834 

ÇERÇEVE 

tagosıav tnlnlAllı 
va aeuceıerı 

NECiP FAZIL KISA.KÜREK 

, 1 inci SaJılf.,._ l>nam) 

kurtulmuş, kasmış; ve nıih\'ere 
bla kala içi boş bır knt elbise, 
7ani bükümsüz bir imza kal • 
aıştır. 

Berlinde ve Japon Hariciye 
Nazırının huzurunda kemirıl • 
:mek İıitenen Yugoslav)a pılici, 
eler başlangıçta tutul ma • 
Dl1§ olsaydı belki şaılmılıga yer 
kalmazdı; fakat tutulduktan ve 
&iyalet masasma AUıulduklan 
sonra pılicin bardakları vo ta
baklan devirerek bçma ı, zi
yafet masasındakilerin yüreği
ne indirecek bır datbeclir. Mıh
ver, harbin başından9eri ilk 
defa olarak ti ense kökünden 
ıbir politika darbesi pmiş ve ti 
eme kökunde.n afaltamışhr. 
Artık Yugosln;>a Kralı 17 

~p.nda bir kahraman; Yugos
lav milleti de, mahut sincire ge
prilmek istenirken madenini 
t,eIU eden bir ulviyet halkası... 
Doğrudan doğru7a Tugo'Slav 

_..,..-dmu ve nıilletinia kalbinden 

Y unanistan'da 
haber sevinçle 

karşılandı 
Atina Z8 (A.A.) _ Dün sabah 

Belgradda cereyan eden h"-di5elerl 
ve Kral Piyerin tahta çıktığını 
halk, Belgrad radyosundan duy • 
nıuş'fUT, Atina gazeteleri, derhal 
bumu nüshalar neşretmişler ve 
Atina radyosu Belgrad radyosu 
tarafından verilen haberleri tek
rar etmiştir. 

Atina radyon, Belgrad radyo -
su ile ayni zamanda Yugoslav mil
li marşını 'Ve Yugoslav milli ha • 
valarıru çalmağa başlamı~hr. Ög· 
leye doğru Röyter ajansının bu 
haberleri teyit eden telgrafları A
tina ajansına eelmeğe başlam.lf -
tır. Yunan efkln umumiyesinin 
intıbaını ıöyle hulba etmek 

mümkündür: 

ERKEK 
MİLLET 

(Bqm:ı.kalcden Devı.a) 

ta eline aldığı dcl'letın mülki ta
mamlığı.nı, istiklal ve hürriyetini 
sonuna 'kadar müdafaa azmi ile 
mücehhezdir ve esasen bu tema • 
yülüıı husule getirdiği darbe ile, 
vaktinden önce i'başına gelmiş· 
tir. Baf•ekil ele Kral Aleksandnn 
en ziyade itimat ettiği, yük"iek 
~apta vatan_perver bir Generaldir. 
Büyük harbin bütün mücadelele
rine ve istıkltıl harbine iştirak et
miş olan General Simoviç arb -
daşlarını da kendisi sibi mümtaz, 
vatanperver ricalden seçmiştir. 

Eski kabineden, Almanyaya nti -
bak hareketini protesto için çeki
len üç nazır ile Moskova elçili~in
den istifa eden sefir de )'eni kabi
aededir ve kabine heyeti umumi
)'e itibarile; ntan, i tildıil, hiirri
yet, milli şeref -ve birlik akideleri
ne sonuna kadar sadık ve mille
tin umwui teveccühüne mazhar, 
Balkanlılık ve onun icaplarını 

müdrik bir .siyasi çehre sahibi ka
binedir. Bu vasıfta bir kabine için, 
Svetkoviçin inualadığı bir mua -
bedenin hi~bir kı) met ifadesi ol
mamak gerektir. l!abuz, yeni Kral 
"Ve kabine bu iliııı yapabilecek 
mi, yapar a .ı(Jman) a bunu nasıl 

Yugoslav milleti kahramanlık 
an'anelerine sadık olduğunu isbat 
etmiştir 'Ve Yui:oslavya, V11tanm 
.şükranını kazanmıştır. Yugoslav
ya hadiseleri burada büyuk bir 
heyecan uyandırmıştır. 1 karşılıyacuk?. Yapmaz a vaziyet 
t'J·~~~~~~~~l"Plııı~-MI nasıl inki~nf edecektir?. Bu hu -

Bu sa~ah on muh
tekir adliyeye 

verildi 
(1 inci Sahlf~den Dena) 

veci Mehmet Tan % 50 den fazla 
nohutlu kahveyi 190 kuruşa sat
tığından, Sirltecide Hamidiye Cad
desinıde fotoğrafcı Niko1i 120 ku
ruşluk fotograf filmini 170 kurup 
sattığından, Taşcılarda Yağ iske
lesinde Yorgi sabun ihtikarın.dan, 
Mahmutpaşada 91 numaralı horozlu 
ma~aza Eahibi İs&k pijarnalık iku
nıasları 45 yerine 85 (kuruşa sat -
tığından, Mahmutpaşada Çorapçı 
hanında Hayim dantela ihtikarm
dan, Eminönünde 12 mrmarada 
yağcı Torna 180 kuruşluk kaymağı 
260 kuruşa, Kapalıçarşıda 65 mı. 
marada Ohanes, filoşu pahalı sattı
ğından yakalanıp bu sabah Ad -
liyeye scvkolunmuşlardır. 

MAHKUM OLANLAR 
Mısırçarşısında baharat taciri 

Sıdkı ve 'kardeşi Cemal zincirleme 
ihtiıkar yaptıklarından 2 inci Asliye 
Ceza mahkemesi tarafından 25 er 
lira para cezasına ve dükkanlan -
nın birer hafta kapatılmasına 75 er 
kuruşluk elelı.-trik cep fenerlerini 
80 kuruşa satan Beyoğlund:ı fstilt-
18.1 Caddesinde tütüneii 1rani Meh.. 
medın çıraıtı Rıza 25 lira para ce
zasına ımahkiım olmuşlardır. 

MUHTEKİR KADIN 
Beşrktaşta oduncu Adilenin iki -

losu 2 kuru a satılması lazım gelen 
odunları 100 paraya sattığı anlaşıl· 
mış ve 2 ınci Aslıye Cc a mah
kemcsıne verilerek 25 lıra para ce. 
zasile dükkanın l hafta kapatıl -
masına karar verilm'ştir. 

Dördüncü karldan 
şikayeti 

Fatihte oturan Osman oğlu Melunet 
ilminde bir adam döndUncQ knnsuu 
dövmekten ve izdivnc y Ondcn cek· 
tikterinl muhtelıf k ğıtlara yazamlı: 
kahve \•e mahallede tarudıklnrına ver
m~kten adllyeya tevdi oıunmustur. 

kopup geldifi tfipheslz olan 
hadise üzerinde peşin İngiliz 
tesiri ister az, ister çok bulun
sun; bu tepeden .inme inkılap 
hareketinde hpltereye tevec· 
cüh edecek kıymet, mihvere 
knrşı ilk öldürüt:U İf ve politika 
darbesini indirmiş olmak ... 

Yugoslav inkılabı, politika ve 
harp çerçeveslııde aıihver aley
hinde ilk csasb denünı nokta
sidır; ve hidıse ya nıihveri der· 
hal harekete geçirtecek, yahut 
apışma devrcsİDİ bir .mUddet 
uza ıacaktır. Almanlıırın ( tered
düde dü~nıektense yanlış "karar 
ve teşebbü<; tercih dtlıneli) 
dusturunu bildıiim için, hare
ketin arı 'liC gün nıeselesi ol
dugunu tahmin ediyoruaa. 

susta hemen katı bir hükme var
mak mümkün olmamakla beraber, 
bu satırları yazdıı;mıız lina kadar 
ortaya çıkan haberlerin mahiyeti 
şu idi: 

A- Belgradda yan resmi bir 
tebliğ ncşrolunarak bükômet de
ğişikliğinin tammıile dahili bir 
hadise olduğu ve h.arid siJ asete 
tesiri bulunm.dıiı beyan edilmif· 
tir. 

B- Almanya, yeni bülnlmete 
bir sual tevcih ederek değişikliğin 
beynelmilel manasını ve bunun 
mihvere iltihak hareketi üzerinde
ki tesirinin ne olabileceğini istical 
ile sormu,tur. 

C- Amerika ve Jngiıtere, Ya • 
goslavyal a bir tecavüz karşısın
da, her türlü imkan ile yardım e
deceklerini bildirmiflerdir. 
D- İtalyan resmi ajanın Stefaai., 

he.rşeye rağmen, Yogo-sla\'yanın 

da lftihverin askeri :mahiyetteki 
hüklirnlerinden ve e111ellerindea 
uzak kalm1yacağı n kalamıyaca

iı haberini yaymıştır. 
Bu haberler ama fle 1ekkik edO

diii takdinle; yeni hük6metia lut
fa&DU ı.r..,,tn b•Şllıda: 

- Hayat mı, ölüm mfi?. 
Sualiain .tlohlur•atu ve iki yol

dan birini tercih eylemek karan
nı sür'atle vermek mecburiyetin
de olduğu göriilttr. 

Belgraddaki teltliie rağmen, 
Kralın ve kabinenin ı,başına ge
çqi, biç şüphesiz birinci derecede 
mihvere iltihaktan mUte\'ellit u
mumi ızhrabın aksülimeli \'e ya
şama, uynnma uminin dirllip ile 
vukva. gelmiştir. Bu itibarla; Ja
jeste ikinci Piyer ve ~neral Si
movi~in kalben tiçler paktına bıığ
lı kalmalanna \'e onun icaplnrına 
u~ malarm,a. hele Stefani ajansı • 
nm daha imzanın mürekkebi ku
rumadan yaydıtı haber karpam
da imkan tasavvur edilemez. Bi-1, 
Belgraddaki tebliği şimdiki halde 
bir vakit kazanma ,hadiselerin in
kişafını bekleme 1edbirl zannedi· 
yoruz. 

Herhalde Kral, hflkftmet ve mil
let Yugoslavyanm bütliıılüğüa -
den, hürri) et ve istiklalinden, p
ref ve milli prurundan zerre fe
duma razı olmıyacaktU'. Sadece 
bu noktada ortaya çıkan iki nal 
vartbr: 

1- Yeni Kral ve lrilkimet, kal
ben w filen Almanya ile birlik 
ulnıamak'la beraber; acaba Mker 
reçirmeınek, :mühimmat naklet -
memek huauaaadaki ~&itlere iu
narak ve buna azami dillat ve 
ehemmiyet atfederek ve bir lııarp 
çılunasuu inlemek hisaiae kapı -
lacak kendi hudutları içlıade, her 
turlii mukavemet tedbirini itti -
lıaz etmiş olarak muahededeki 
imzayı kerhen dahi olsa devam 
ettirecek mi!. 

Z- Kral ve hükitmet, Almanya
dan gelecek yeni, her tiirlil t.yik 
~e tehdide ratmeıı, her tilr1U anı
ka•emeti göze alarak Gfler paktı 
için verilen İlllRyı tamamlle 1111-
kümsiiz mil sayacak?. 

İJte, YqftlayYa p...u ba ili
nüm noldaauua ........... iftir. 

B nce Atlantıka Okyanosuna 
çıkacağı haber verilen İnı,riliz 
donann sı Adrl) atika denizine 
girecek 'e l: ugoslav \'e l' unan 
orduları ınefluç italran ordusu
nu bir 'uruşta tnsfi) e ederek 
Arııa\ 11tluk üzerinden tam bir
leşecekler; ve dizdize n kol
kola Alman tecaviizünii karp
Jı~ a' akı. dır. 

Balkanlarda artık, esaret 
sulhu yoliyle delil, fakat istik· 
Uıl harbi yoliyle, bak ve hıirri· 
yet serdengeçtileriııin saadet 
çığırı asılllll§tu. 

' Ve tarihi, milli pnfl, Jıaya~ 
idiklili bakypmdaa Mil karar lııa 
iki noktadan biri üurinde ,. .... 
nğı tercih ile tecelli edecektir. 

Almanya. herhalde dünden iti
baren Yugo lav1ayı tekrar tuyt. 
ke başlaınqtır ve ba tazyik, belki 
de 1eailelı Wtilimel ürbellJe 
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(1 ... 8ahlfeılen &nam) 

YuaoSlavyadakl hAdi!Cleruı Mih
ver devletlerince hiç ~i karıılan-

Jmdığı suretinde •Wr «ınektelür. 
Gauıte, hAdiseıun I111ilteredeki te

sirleruıden bamıeden Çörçil'm nuUcwau 
bulAsa edı.yor. Çörçil bu nuMwnda bil
busa dem14Lır kı 

c Yugoslav milleti, nihayet &imdi y11-
rüyeceğı yolu bulmuştur. Paktı imzalı
y11n nuırlur te\ kil edilınişlerdır. Yu
gosı~vyanın LöUJdı\IJni ve ru.ı ıni ko
ruyacak bır bWWmet teşekkill •tınll
tir, Bu hilkuıncı müşt.crek zaferin ık.a
unılacugı tme kadar Inailtere ve A
nıeriluıdau ller ıürlu ;,ardunı b~ 
bWr.> 

Yug0$lavyadM.i darbe, İugilterede 
surprız.e benzer bir heyecan ı.zyandJr
mı.ştır. Herkes Kral 'Petronun arkasın
da bu lıi ldare eden ıahsıyettn kim 
olduğunu ogrenmek JStemekteclir, Her-
1tesın n~k etüii dığer bir f1!Y de ha
bcrın Berlinde aai:ıl kartılıuıdığıdır. 
Ei:er Almanya, şimdı şıddet kullanmı-
7a kalkarsa, bu, Yugo lavyayı Ingillıe
renln kucağına atmak nehcesini vere
ccklır.> 

Bwıwı.la beraber, Almaeyanuı karar 
ve.mıek ıcin, vazıyetin Jn«ip<mı .bek
ledıği tahmın cdilcbılir. 
BULGAIUSTANDA N.E 
TESIR.BilMXTI? 

Yua;oslavyadaki bAdiıleJerden blll
.ledcn Bulııar rad7osu liÖ7le bir .lisan 
kullanıruşur: 

.X.oınşumuz Yugoslavyada mühim 
blr dejişikUk alm~tur. Prens P:ıul Ni
,yabetten uzaklılştırılnuş, Yugoslav 
Jı: bı.nea.i iaWn etmı tir. Bulgaristan 
b t..ın k ı mu kıırşı dai iyi 
hisler beslemiştir. Bu tebl!ddulun de 
i.Yi netice er vcnn6tni beklemekt.cdır. 
Tmenı imiz bu inkılAbm sarsınt.ısu. 
seı;mesıd ır .> 
Ylı:NJ llÜKU!ılET 
İS BAŞlliDA 

Hava l\'!ereşaU Başvekil Dusan Si
movıç'ln re lı~iıkle te~ekkill ed n ;:poeııI 
kabine Azası Kral Petronun önünde ye
min ettikten 'IODl'a, derhal vuJ.te.10 
başla.m.ııtır. 

Yeni .kabine memlckeUe.ltl bütün 
siyasi f.ırkalann iltl1er milmesslllni ih
tiva etmek1e ve bir milli birlik hillt6-
meli mahlyetmi tqımaktadır. Yug<>&
lav ınllletinm bütün ımııiları .kabinede 
temsil cdılmelttedlr. 

Yeni hükümet, bOtün Yucoslavyada 
vatanperverane tcuhürlerle karşılan
mıştır. Bclgraddaki heyecan bAlA de
vam elmektıedır. Krala her taraftan 
sadakat telgraflan J'aJ!maktad r. 

Eski N ip Prens Paııl wı Kent Dü
şe inin hem:ilresi olan zevcesiyle bir
likte memleketi terkettiii zannedil
mektedir. 
İMZALANAN UCLU 
PAKT NE OLACAK? 

Bu lnkıl4ptan som~ Ütlil Palttm A
kıbeti ne olacatı sorulma. tadır. Yu
goslavyadan gelen haberlerm hiç biri 
'" suale cevap verm<.'lncldedir. 'Fakat 
olsa olsa, bu pakt tatbik edilmemek 
sureUyle mer'iyet mevkii.De konulnu
;Facaktır. Ancak bu hususta pleclık 
:reni haberleri bıelı1emek llamdır ANKARADAKt • 
SEF ARETHANlIDE MER.ASfM 

CaııkQ:ıdaltl Yugosla\f7a Bü.)'Ük EL 
tllı~ode dün bayrak ç kllmlf ve ıtra
hn resmi merasimle ş re.C k ışcaine asıl
m11 Te etrafı çiçeklerle süslenmiştir. 

Şebzadebaşuıda 
(Blrtacl Sayl~ Deotma) 

sarnıcı olıması muhtemeldir ve 5().. 

60 kışı alabılecek bır ş~ıldedir. 
Belediye 'heyeti fC'J1n1.}'esi :bu 

mahzenleri tetkike b~lamı tır. Ve 
a nca da Müzeler İdar sı <le malı. 
zenlerin tarıhi kıymetini 'tetkik 
edecektir. 

Bu saha dııhilinde bu gibi daha 
bazı eski mahzen ve sarruçlanıı 
bu unması ihtimali duşünülerek 
buna gore tedbir -1ımnııtır. 

;rtSz .karartıcı btr Jzzennefta me!e
lesi haline sokularak, bir hareketi 
askeriyeyi dahi içine alacak bir 
1ehdit mabiyetini ihtiva eyliye -
cek.; bellti bir emnb'etsizlik baha
nesi içinde, üçler paktının tam 
hiikilmlerinin kabulü dahi, Yuıoa
lavyadan istenecek, verilen söz -
ler, yapılan riitler geri1e abaa -
rak bir kısım askeri üslerin em-. , 
nıy•t mevzuu içinde Almanyaya 
teslimi bile talep olunacaktır. 

Ancak, Yugoslavyaduki yeni ba
nket ve INr er.kek min.t. 
yaraşır akstilfunel, herhaltle emi
niz ki btitiln bu tehdit, tavik ve 
hatta ukeri hareke&e ~ mıab -
bel•i•lle ceclir•~eeek w Y.....
lavya hakiki Sırp tllrilı~ .. • 
~ milli tat>aw ifhnle, '111itmır 
talepleriae slWıJa mukabeWea 
ıeriye blımyacak, her türlü tarllt 
hatamn bıCllİ.la MHekt"r. ~ 
trir nsi,eHe, tma-1*, ilıllk• .. 
.. iiD'Qıtlt •7Diım ..... taıtaa 
Wttb ....... il ml•Wllr, T..- -
Ja.,qa ............. ,,. maae-
vi biMb yardımı ve ifltirliğiu~ te .. 
.miA 97lem•lrte _pcikmiyecekler-
.ur. 
Y...ıa~ ......... )'ahm 

Hbuumiıjmı itilerek, Jtıni .... -
dm nolrt9smda yapma bnnm 
asimle verebilir ve bütiiıı cl.iiQÇt 
erta)'ll koydata abtlll•el ham
lesi De, kenctislne hayrn Mr&bn 
yqamB umJnl ıerefli b1r dQjiif 
'Ye milll müdafaa kana ile ele 

.tamo•layabilir. 

ETEM iZZET BENie~ 

--Matnaa 
•lltllab 

(l bici SaldMea .. _, 

ara1annda g.·ırmekten mütc\ clltt 
bahtiyarhğını anlatauftır. Nazır 
bundan aonra Japon} a ve Ahnım
,.. arasm:l.t ~ bırlipi tebarüz 
ettirınqtiL. 

Nazır dem;tür ki: •İlk drla üçHI 
pakt fikrini ortaya atan Matsuo
ka'dır.> 

HİTLER'LE Mth.AKAT 
Berlin 28 (A.A. )- Resmi b:T 

tebl"ğe göre, Hitler'le Mut uaka a. 
rasm<la mu~kat ıkı buçuk sa::ıt sür
müştür. Bütün mevcut sı 1as~ me
seleler tetkık ed· lm ştir. 

VlŞ:YE DE GlDECEK 
Vişi 28 (A.A.) - Japon H:mciye 

Nazın.nın FPilin v~ Romnv• z,ya. 
retın<le·ı ı:onr,. Vişiye de gdeceği 
bildirilmektedir. 

---o--

ALMAHLAR 
< ı tneı &.h r"Clea Deva.la) 

cİngilterenin, Yugo lavyamn üç
lü pakta iltihakı ile hasıl Olan vazi
yeti kanş1.1mıak için en kuvvetl$ 
Jrozlarmı oynadığı ~ ardır.> 

SEVİNÇ 'l'EZA i LERİ 
. DEVAM EDİYOR 

Belgrad 28 (A.A.) - Bu tun Yu
go5lavya Kral İkıncı Pe 
tahta çıkışı bayramını ' 
sevinç tezahur eri ile ln 
tadır. Memleketin en u 
lerinden -köylüler 
vincine iştir:ık et 
lere akın ebn k t ır 

KABİNE HALK ' N DİSİPLrn 
İSTİYOR 

Belgrat 28 (A.A) -Diin akşama 
dogru ynei kabine Bıl.§ve.kil Du~an 
Sımoviç'in reisliğınde toplnnmıstıt". 
İçtimaın sonunda Gen ral Sımo

viç halka hitaben ne.şrettığı bey an
namede şunları söylemektedir: 
•Herk.esten, komşularımız.la dost
llık ve sulh müna betlerimiı: bo
ıabilecek tezahurlerden içtınap 
etmek suretile disıplin istiyorum.• 
BULGARİSTAN VE M4CARİS. 

TANLA MUHABERE KESİLDİ 
Budapeşte 28 (A.A.) - Buda -

peşte ile Lubliyan. B lgrad ve Sof· 
ya arasındaki telefon ve telgraf 
muhaberatı kesilm~tir. 
PRENS POL ATİNAYA GİTMİŞ 

B lgrad 28 (A.A.) - Prens iPol 
kendi arzusu ile dün akşam saat 
23,50 de Atinaya müteveccihen 
Yugoslav payıtahtmdan ayrılmış
tır. Ailesi kendisıne refakat etmek
tedir. 

itÇL"O PAKT 
YIRTILMIYACAKMI'Ş 

Bern 28 (A.A.) - 1svıc.7eli mu. 
habirlere göre, Alman haricıyesi
nin SÖZCÜ6ü, Yugoslavyanın ) ıne 
eskisi gibı üçlu pakta ılt.ihak etm.if 
telakki edilip edılmiy~ği hak • 
kında gazetecilerin sualine şu ce
vabı vermiştir; cÜçlu pakt yu-Lı.l. 
maz.• 
MOSKOVA SEFİRİ HAREKET1.NI 

TEHIR E'lTI 
Bem 28 (A.A.)- E \ elce istifa 

e1ımif olan ve dun Mo ko\'a) ı ter-
ke iıanrlanan Yu la\'V nm s-
kovadaki sefiri G~ \ ril~'< ı l 
ketini tehir ctmı§t r. Yen 
metin emrını ıbckleme . 
DEMOKRASİLERİN BALKAN -

LARDA BİR ZAFER 
Vqingtcn 28 ( A.A )- Amen

kan matbuatı Yugo lavya h b r -
lerini buyuk manşetlerle ne re -
diyorlar. Belgraddaki askeri hü • 

kümet darbesi, demokrasılcrm JJal
kanlarda bir .zaferi telikki edil -
mektedir. 

YUGOOLA V ALACAKLARI DA 
BLOKE EDJLDİ 

Vaşington 28 (A.A.)- Samner 
V els evvelce bloke ed len Y U«O&
lav alacaklarının Ruzvcltin emri
le de bloke edildığuıı obildırmı.şü.r. 

llllea idam aımr 
~ mün~reaıhmısm 

çolclu)undan dolllJ'ı buıün dere&

hoııedlk. °*" dDerlL 

M&BT1941 
CUMA 

28 
Ay 3 - Kasım 141 

Vusati Vakn Ezaui 
-.d. .... d. 

6 so ifilNlf 11 2'J. 
13 19 Öğle s 50 

ı' sı ikindi 9 21 
19 30 Akpm 12 00 
2G t)2 '\••tn 1 32 
5 08 lm•k 9 39 
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Yazan: lMer.ıl. F. SERTELLi No. 68 

HaJacyan efendinin evinde, Cavit: • l,te, 
dedi, şimdi Cemal paşanın prensliği 

meselesini açıkça konuşabiliriz. 
- Bu hadise seni neden bulcadar 

alilı:adar ediyor? 
Ve Hallaçyan efendiyi korkut. 

mak maksadı ile: 
- Yoku sen de o ,ebekeye mi 

dahilsin? 
Diyerek gülmiye başladı. 
Hallaçyan efendinin bir şeyden 

haberi yolı:tu. Sadece gündüz ku
lağına böyle bir ,ey çalınmıştı. 
bunun iç yiiziinil - Kabinede bir 
nazır olmak aıfıtile - merak etmiş 
ve anlamak istemifti. Cavit beye: 

- Şakayı bıralı:, ı canım! dedi
bu İfİll ,aka lı:aldırır tarafı var mı? 

- O halde neden fazla a!Alı:adar 
olvyorsun? 

-Merak ediytırunı. bir ,eyler 
dönliyormuş. Biziın bunlardan ni
çin haberimiz yok? Yoksa eende 
biliyorBUn da benden aaltlıyor mu-
8\lJl? 

-Hayır, ben de senden fazla bir 
,ey bilmiyorum. fakat, bildiğim bir 
,ey var: Bütün bunlar Cemal pa
pnm palavralanndan başka bir 
,ey değil. 

Ve derhal kigıtlan k~ya 
başladı: 

- Haydi, oyuna devam edelim. 
Halacyan efoodi işin ciddiyetini 

1nlayınca, Cavit beyin sözlerinden 
bir çok manalar çıkarıyor ve derin 
derin düşünü~ordu. 

Cemal paşamn Suriye prensli
fi meselesini zihnide büyüttükce 
büyütmüştü. 

Ertesi alı:şam Halacyan efendinin 
evinde buluşacaklardı. Tallt pa
ta da onıya gelecekti. Halacyan e.. 
fendi: 

- Yann gece nasıl olsa mese· 
leyi Tallttan öğrenirim 

Diyordu. 

* Halacyan efen dinin 
evinde 

neler konuşuldu ? 
Cavit bey, Halacyan efendiye: 
- Söyle bakalmı, dostum! dedi 

Dün gece Serkldoryanda bir şey
ler soruytırdun. Şimdi o meseleyi 
ııerbestce kon~biliriz. 

Talat paşa o gün mecliste faz
la kalmış, biraz gecikmişti. Halac
yan efendinin galiba Cemal naşa ile 
arası pek hoş değildi. Gerçi Halac
yan efendi herkesle iyi geçinmek 
prensi bini takip eden bU adam ise 
de Cemal paşa ile her nedense ö
teden beri yıldızı banşmamışh. 

Hallaçyan efendi - geniş bir kol
tukta oturan Talat paşaya duyu
rarak - Cavit beyle hızlı hızlı ko
nuşuyordu: 

-Evet, dün bana Cemal paşayı 
ııoruyordun. Bence Cemal paşa içi.. 
mizde en akıllı bir adamdır. Dev
leti böyle en mühlik ve en sıkı bir 
zamanda prenslik gibi gailelerle 
uğraştıracak bir adam değildir. 

Cemal paşa gelki gençliğinde biraz 
macera aramıştır. Selanikten Se
reze gidişi, Hüseyin Hilmi paşaya 
kafa tutuşu, Reşit paşayı Serezde 
tehdit edişi gibi. Fakat, biz Cemal 
paşa ordu hizmetini yaparken çok 
başka türlü tanıdık. Ağir başlı, 
uzağı görüşleri kuvvetli, ihtiyatı se
ver, arkadaş hukukuna hürmet e.. 
der. Böyle bir adamın günün bi • 
rinde ve bilhasa ciban harbi de
vem ederken, bu camiadan ayrı
lıp Suriyede prenslik ilan etmesi 
devletin başına bir gaile çıkarmak
tan başka ne işe yarar? Cemal paşa 
Suriyede ilan edeceği prensliğin 
çölden gelecek İngiliz kuvvetleri 
tarafından da hoş karşılaşmıyaca.. 
ğını ve bunun bir siyasi bile te
lakki edileceğini pek ala bilir. 
Böyle olunca, Cemal paşanın böy
le bir maceraya atılacağını kabul 
etmek bence çocukluktur. 

- Peki ama, dedikodulara ne
diyelim? Yeni tevkifler .. Yeni tah
kikatlar.. Yeni şayialar.. Bütün. 
bunlar boş ve manasız mı? 

Cavit bey arkada duran Musta
fa Şeref beye seslendi: 

- Kare tamam ını, Şerefciğiın? 
Halacyan efendi, son sözüne ce

vap alamayınca, Cavide döndü: 
-Yahu, siz benimle alay mı edi

yorsunuz? Bu, kulak arkasına atı
lacak kadar ehemmiyetsiz bir lıiidi.. 
se midir Jı:I, üzerinde durmak bile 
istemiyorsunuz? 

(Arkuı var) 

. Deniı . levazıin · · Sat malına Komisyonü'\~iilanlaıi'' s-
• • • • p ' ,. \ • ~ 

Talunln fiyatı K~l'i Temlnalı 

Lira 11..,... Lira 11...,.. 

3 Kilo Nitratclarjan 
1250 Kulu Lehim macunu 
1150 Pakel Mubıelif vıda 
800 Parça J(lderl 

l:le 
1875 
11575 
4400 

18 
281 

1286 
880 

90 
25 
2S 

Eksiltmenin 
Günü Bı.MI 

31.3.Mı 14 de 
Sl.3.941 14,30 da 

31.3.Hl 15 de 
31.3.Hl 15,30 da 

1 - Yukarda 7azllı malzeme •7'• •JTI pazarlıta konmuş olup, pazarlıl;ı 
lıUalarmda 7azılı fÜD ve oaatte Kasmıpapda bulunan lı:omI.,.onda yapılacaktır. 

2 - Şartnameler her IÜll lf saati dahlllndc bedebıiz olaralı: komisyondan 
alınabilir. 

3 - lıt.ııtlııertn talip olduklan eu.ııuıı lılıalannda 78Zllı lı:at' I teminatıaril~ 
birllltte belli fÜD •• aaaıte komisyonda hazır bulunmaları llAn olunur. (2392) 

1 inhisarlar u. Müdürlüğünden : 1 ...._ ____ _ 
--.ı M-en Be. % 7,5 Temlaal:ı 

Lira ıı:,.... Lira ıı:"""' -Ateş tullası 8000 adet 1265 00 88 
Aleı topral;ı 3000 Kg. 

A<;ıl< eksiltme 16 

1 - Yulı:arda cins ve mllı:tan 
.ıın:ı cal<tır. 

7uılı malzeme açık eksiltme usulü Oe satın 

ıı - Muhammen bedeli, muvalı:Jcal teminatı eQl!bne saati hizasında :r.ızı
bdır. 

nI - El<slltıem 8/4/941 Çarpmba ııüoQ saat ıs de JC.abalafta Levazım ..., 
Nilba7at Şu1-indek! Ahın Komısyonunda yapılacaktır. 

TV _ 'l\ıilaların eb'adı 22X11X6 santim ve 1800 - 1700 santiıırat derece
ıe tahımımill edecek evsafta olacak "" bu evsırtı haiz bulundutunu resml bir IA
boraıuvar raPoru ile tevsik odenler mllnalı:ua:ra iftırak edebı-!enlir 

v _ İ•leldilrrln e0mı..e için tayin c>lunan gilrı w soane % 7~ gUvenme pa-
..ıari:rle birlıl<te ınezJ<Or kom!S)'ona müracaalları. <2291• 

lstanbul hava mıntaka depo amirliğinden: 
1 _ 15 bome kesafetinde 700 kilo gliserin sat~ alınacalı:tır. 
2 _ 3/4/941 perşembe günü saat 15,30 da Yeşilkoy hava mmtaka 

depo -mirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Talip olanların 
mez~ gün ve saatte yapılacak ihalede l&J lıralık kat'! •Bakırköy mal 

müdürlüğüne yatırılacaktır. ıemina t makbuzlarile birlikte bulunmaları .• 
2419 

istan~ul Kôiııutanlığı · Sat~alma ~omisyonu İlanları 

RADYO 
28 Mart 1941 

18.00 Program ve memleket saat 
ayarı 

18.03 Müzık: Radyo Swing kuar
etı (İ. Özgür ve Ateş Bö -
c('kleri) 

18.30 Müzik; Radyo fasıl heyeti. 

19.30 Memleket ı;aat ayarı ve a
jans haberleri. 

19.4.5 Konuşma: Ziraat takvimi. 
19.50 Müzik: Muhtelif şarkılar. 

20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Temsil. 
21 .30 Konuşma (İktısat saati) 
21.45 Müzik: Radyo salon ıırkes -

trası (Violonist Necip Aşkın 
idaresinde) 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri; ziraat, esham -

tahvilat, kambiYo - nuarut 
borsası (fiat). 
Müzik: Ra<!Yo orlteatta61 
programının devamı. 

23.00 Müzik: Cazband (Pi.) 
.23.25/23.30 Yarınki program ve 

kapanış. 

Türk kömür 
Madenlar A • Şirketi 

Şirketimiz Hissedarları 24 Mart 
1941 Pazartesi günü saat on birde 
Galatada Kara Mustafa Paşa ııo -
kağında 149 numaralı Ovakimyan 
Hanında 4 üncü katta Şirketin t -
dare Merkezinde alelade surette 
vukubulacak Umumi Hey'et içti • 
mama aşağıdaki ruzname ile davet 
edilmiş ise de mezkt1r tarihte nisa
bı müzakere hasıl olamadığından 
içtimaın ayni rumame ile 14 Nisan 
1941 Pazart si günü saat on bire 
taliki zarureti hasıl olmuştur. Şir
ketimiz Hissedarlarının 14 Nisan 
1941 Pazartesi günü saat on birde 
vukubulacak işbu Umumi Hey'et 
içtiınaında hazır bulunmalan rica 
olunur. 

RUZNAME 

1) - İdare Meclisi raporunun o
kunması; 

2) - Mürakib raporunun okun
ması; 

3) - 31 Birincikanun 1940 tari
hine ait bilanço ve kam 
zarar hesabının okunması, 
Mezkur bilanço ile karii za
rar hesabının tasdiki ve 
İdare Meclisi izalarınm 
ibrası; 

4) - 1941 yılı için bir mürakib in· 
tihabı ve tahsisatının ta -
yini; 

5) - Ticaret Kanununun 323 ün
cü maddesi mucibince İ . 
dare Meclisi azalarının ge
rek kendi ve gerekse üçün
cü şahıslar namlanna biz
zat veya bilvasıta Şirketle 
muamele yapması için 
kendilerine mezuniyet ve -
rilmcsi; 

6) - Şirket işlerini tedvir için 
sureti mahsusada memur 
edileceklere verilecek üc -
reti tesbit zımnında İda • 
re Meclisine salahiyet ve -
rilınesi. 

Gerek asaleten ve gerekse veka
leten Umumi Hey'ete iştirak ede -
bilmek için Hissedarlnrın en az yir. 
mi hisseye malik bulunması ve his· 
se senetlerini 5 Nisan 1941 Cumar
tesi gününe kadar Şirketin İdare 
Merkezine tevdi etmeleri lazımdır. 

Mali müesseseler tarafından ve -
rilen hisse senetlerinin tevdiini na
tık vesikalar hisse senetleri maka. 
mında kabul olunur. 

1DARE MECLiSi 

Sultanahmet 1 inci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

İstanbul Tf'lefon Mildürlüğüne 
1zafeten vekılı avukat Bürhanettin 
Tabsın tarafından, telefon borcu 
olan 70 !ıranın tahsılı talebile da.. 
valı Taksım Cumhuriyet Caddesi 
Stadyom karşısında Şark apar
tmıanının 2 No. lı dairesinde Mus
tafa Mecdı aleyhıne açılan dava -
dan dol~yı davalıya gönderilen da
va arzuhalı, teblığsız geri çevnl -
miş ve ikametgahının tahkiki için 
zabıtaya yazılan y&Zlya verilen ce. 
vapta, kendısının Romanyaya git
tiğı ve el'an dönmedığı bıldırilmiş 

ve mahkemece bır ay müddetle 
ilanen teblıgat ıcrasına ve muha
kemenin de 5/5/941 pazartesi günü 
saat 10.30 a bırakılmasına karar 
wrılmiş oMuğundan o gün ve o sa

atte bızzat veya bilvekale mah - • 
Alai>da ~ ve mil<tarlan ;yazılı lqe maddeleri 3 ı.3JJ.1l ıwıu hizalarmda kemede hazır bulunmadığı tak -

aıınacaltur Şartnamelerl ber fÜD tom1170ııda . 
Jftlh saatlerde pazarlılı:la aabn ~e Fındıklıda tatııı alma kcm117oouna dirde muhakemesmın gıyabında 
ıı6rilleblllr. iateklilerln belli ıllıı ve aaa icra hlınacah ilin olunur. 941/189 
plm•lerl. c2:134> İlıale 8ııal! i 

Cimi 111k1an ilah. Jld. Kai1 T. sut DaklD . 
ıı:ııo L. K. L. it. 18anıı>,,. ıı...,,uhanirl: ıu ... ı..eı -ıoe J 

-- 000 930 10 IO ~· Dlrekliril: Cevdet lt.arab~ 
::ıı::... = 'r.IOO ; 1084 U 40N 'l'l:J.Q.J\AJ'> llATllAASI 

Deniz Nakliyat Komisyonundan: 
ı - DeıUz nakil vasıtalamdıın azam! derecede lııt.i!ade ve umum1 naldi,yat 

ıhtiy:ıcııu en iyi bir ~ekilde temin etmd< maksad(yle hakiki v~ h!llı:ml eşbası hu
IL>.Y"7• aiı ıı;o ve daha yukarı hamule tonilatosundalti bilılınum makineli tek
el(•ı-in memleket dahil ve haricinde hizmete sevkleri ve yapılacak &eierlerln 
nakhyatın lüıum ve ehemmiytine ve vesaitin kabiliyetlerine ıöre tıerttp ve tan-
.tlmi işlerin görmek üzere 1/3/941 tarilrli ve 2/15268 numaralı kararnam..,.e tev
Lltan teşkil olunan komisyonumuz 21/3/941 tarihinden itibaren İstanbul Mmtaka 
L..lman Rtds.liği binasında vaıi!esine başlamıştır. 

2 - 21/3/941 tarihinden itibaren birinci fıkrada 3'0%ılı bilftınum vasıtaların 
udkil ıhtıye:tı.;ıarına tahsis ve sevkleri komisyonun mtısadesine ballı olduğundan 
gerek devlet devairl ve gerekse resmi Ye hususi müessesat ile Ojbas taratından 
oirinci maddede yazılı vastalarla denizden yaptrılacak bil\1mum naJdiyat için va
sıta talebi hakkındaki müracaatlar aşağıda nümunesl gösterilen talepnamelerle 
u.al nakletlirec<>ltler tarafından doğrudan dairu7a 1ooımls7on nıilutine 7apı, 
ıacaktır. 

3 - KomİS]'oııa vuku bulacak müracaaUar, tabmile hazır, milctarı muanen 
her bir haınule için ~n ayrı ve vapur ismi zikrolunıruyara)r: ppılacak ve ve
rilecek müsaade he"l" seter için ayrı olacaktır. 

Senelik rniktar.ları mukannen olan iht17'ıçlar için )'ine ;J\Wrda :razılı felı:ll
de müracaat olunmakla beraber nakil zamanlan ve tahmil, tab.li7e llmanl.Arı 
.ıyn ayn gösterilmek üzere bir senelik nakil .ihtiyacı bir cetvel halinde komisyo
na verilecclttir. 

4 _ Komisyona vuku bulacak talepler tetkik olunanılı: memleket umumi ib
li,yaçlan bakımından müstacel olanlar tercih olunm:ık iiure talep Anındaki !mltA
nın müsaadesi dairesinde en müsait vasıtalar tahsis olunacak ve lı:eylıyet ııaltll 
talebinde buhı.nanlara tahsia olunan ıeminin sahibine, Armatörler BirUğine bil
dirilecektir. Komisyonun bu su.retle tahriri müsaadesini almadan Jtararname ıü
cnulüne siren hiç bir vasıtanın tahmil ve hareketine müsaade olunm17acııldu'. 

ş - Birinci fıkrada 7'Wlı deniz nakil ..asıtalarının memleket dahlllnde 711-
paeaklan nakli7al için ödenecek olan OcreUer •iağıda ıösterilrnişt!r. 

A - Kömür haV%asile muayyen bir lslı:ele arasında ve :rtlklln tamamının bu 
ı.ı.eı.,e tahliyesi ka7di7Je kömür ııakli7atmdan alınacak 11cretler llJD}ardır: 

il- K-

islaııbul :150 EaraburUr 280 

Bandırma 

Erdek 27• Fetlı.ı)e 

Tekirdağ lılaranırl.I 

150 

Çanakkaloe 
I 

İzmit 
Derince •Smsun 
Gölcük 21Ş Tnıbzon 

J,'1'.udan7a Antaly;ı 

Gemlik 

Ayvalılc 29ş Hopa 

hmir Me.rsln 
t.kendeıan 

Kolı: nalı:li7atında bu fiatıara "' 20 zam olunur. 
B - Kömürden maada bilQmum eşya ıÇin gerek tam hamule nalı:l17"hnda ve 
~ hamule milttan nuan dikkate alınmaksızın ceminin tamamının kiralan
_, balinde beher v~l.aya JeVmi.Te olarak verilecek ilcretler fWl)ardır: 

va;porwn ism1 MMkn Kömürüne ıöre 
hamule ıonu t'evmlyaıl 

1 - Perihan 150 , 50 
2 - Yeşil Irmak 150 50 
3 - Şiri emin 150 53 

• - Dürüst 180 50 
ş - Pınar 190 63 
8 - Bartın 200 86 
7 - Heybeliada 200 66 
8 -Kayar 200 66 

9- İmdat 210 70 

10 - Tuna 210 70 
11 - Şark 2 210 70 
12 - Nimeti Hilda 216 72 

13 Ak bel 2ıs 72 

14 Ereğli 220 75 

15 Dua tepe 220 75 

18 Çankaya 1 220 75 

17 Şahin geri 222 76 

~8 Sabır 225 78 

19 Karınca 230 80 

20 Ckan 230 80 
21 Erkan 230 80 

22 Amasya 240 83 
23 HllzırrahmbD 2ı;o 87 
24 Hüdakcrirn 250 87 
25 İhsanı Hüda 250 87 
26 L\Jtfubüda 250 87 

27 Kartaıtepe cKenan> 260 90 
28 Deınirtaş 265 92 
29 Kartalkaya 265 82 
30 Bademli Ar1laD 270 95 

81 Feyyaz 270 95 
82 Güven 300 105 

33 23 Nisan 100 105 
34 Anılan HO 107 
35 Viçe 315 110 
36 Genç 320 112 
37 Hacı F.t<ef l20 127 
83 Safak 450 130 
39 İhsan 500 135 
•o Yenice 550 140 
41 D<:mirblsar 560 HO 

561 - 7100 Ton Vapur 
1 -Hata7 100 150 
2-Pek 720 152 
3 - Anadolu 720 152 
f - Türkan 743 155 

5 - Yılmaz 800 160 
8 - Zuhal 800 160 

7 -Emek 899 169 
8 - GalatasaT&T. 900 170 
9 - Kutlu 950 175 

10 - Aktan 970 177 
il - Ilgaz 990 177 
12 - Florya ~ 1375 210 
13 - Füruzaı. 1420 212 
14 - Sevun 1520 220 
15 Zonauldalt 1>25 220 
16 Samrun ı.575 226 
17 Şark 1575 225 
18 Adana 1675 235 

19 AtıılA 1775 240 
20 Eti 1800 250 
21 Sumer 1800 250 
22 Sebat ur.ıs :150 
23 Tavı! 187S 255 
24 Suaı 1975 265 
2S Kurtulue 2300 275 
26 Sinop 2470 280 
27 Kalkavaıı 2750 :ı.ııs 

28 Kaplan 2850 290 
29 S\lle 2970 300 
30 inal 3000 300 
81 Yelkene. 3240 sıs 

32 Sakarya 3250 815 
33 latıkbal 8415 125 
34 Necat 1500 135 
35 $adan 1800 340 
36 Kan8J')'8 18ı? uo 
37 Tan 3800 155 
sa Erol 4100 860 
39 ttsldldu '100 380 
40 Vatan 4S50 ııııo 

41 Nftzun 4700 395 
42 Alta7 1100 400 
43 İkbal 13SO '20 
44 Meıe 5450 420 
4Ş Bürh~ 6530 '211 
48 Dotıın eeso •so 
-47 Jtrom 1500 '25 .. ... ., .. .. 

İstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan 

Mülga Yeti.ın Mallan Saııdığ:ı na izafeten İstanbul Mali) e JI 
kemal Müdürlüğü tarafından Ah met Rifat karısı Safi yenin h iııJl 
olan borcundan dolayı ipotekli bulunan ve tamamına ycııı 
ehli vukuf tarafından (417,50) dört yüz on yedi buçuk lifli 
takdir edilmiş olan Davutpaşa Kasap İlyas mahallesinde ~ 
Caddesinde eski 6 yeni 54 sayılı ve Tapu kaydına nazaran bı~ 
Belediye çavuşlarından Hasan hane ve bahçesi ve bir tarafı . 
bostanı ve bir tarafı başka ifraz olunan mahal ve tarafı rabii~t 
anı ile mahdut 83,50 metre mura bbamdaki arsanın tamaını aı;
tırma suretile satılığa çıkarılmıştır. 

Evsafı 
MezkUr arsanın önünde temel ve arkasında duvar ve içıııd' 

incir ağacı vardır. 
Hududu 

Tapu kaydı gibidir. 
Mesahası 

Seksen üç buçuk metre murab baıdır. 
1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 31/3/941 . 

den itibaren 941/1865 numara ile İstanbul Dördüncü icra A •• ""_.ı.o·- » 
muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İJllJJ"'" 
zılı olanlardan fazla malümat almak istiyenler, işbu şartıı 
ve 941/1865 dosya No. sile memurlyetimize müraca..t ~-.ı.f 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin YllY"" 
eli buçuğu ıtisbetinde pey veya milli bir banlı:anın teminal 
bu tevdi edilecelı:tir. (Madde 124) ~ 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alüradarlann ve 
hakkı t.;. 'ıiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını husıısil'., 
Ye masrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarahinden itibar~ 
~ içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetiınize 
\eri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit obnadıltç' 
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. f 

4 - Gösterilen günde .,-ttırmaya iştirak edenler arttırnı• ;I 
namesini okumuş ve lüzumlu malümatı alm1§ ve bunları talil 

kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. ~ 

5 - Gayrimenkulün 8/4/941 tarihine müsadif cuma günü_ "'j 
den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda ~ 
bağırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttır111' 
deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 
istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da ıtl 
bunların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının nıecıı' 
dan fazlaya çıkmazsa en çok uttıranın taahhüdü baki kalı!l~ 
de arttırma 10 gün daha temdit edilerek 28/4/941 tarihine .rrı' rJ1. 
pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü ıcr~ 
murluğu odasında arttırma be deli satış istiyenin alacağına ruc 
olan diğer alakalıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alaC;.., 
mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetinin Y"",ı 
yetmiş beşini bulmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle1' 
bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 numaralı itaJl 
tevfikan gerı bırakılır. . 1'J' 

6 - Gayri menkul kendisine ihal:ıı olunan kimse derhal , 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholu~ 1 
lı:endisinden evvel en yüıksek teklifte bulunan kimse arzet:ınif,ıl' 
duğu bedelle alınağa razı olursa ona, razı olmaz veyi\ bulunJll 
hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok artt 
ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için "J 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme b ,,ı 
kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Maıdde l;,.ı 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu l .d 

harcını, yirmi senelik vakı! taviz bedelini ve ihale karar puU91' 

vermeğe mecburdur. ·-"" 
Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye r~J 

mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcı)'• 'fi' 
olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul_;ı, 
karıda gösterilen tarih de İstanbu 1 Dördüncü icra memurluğu o?~ 
ua işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde sat» 
ilan olunur. 941/1865 

49 PIAün 6800 ~ 
50 Demir 8280 :;; 
51 Bakır 7100 ~ 

C - Gemlnin emre Amade bulundutu ııaalten ertesi fÜD 87n1 palAI ~ 
bir yevmiye itibar olunur.Geminin tıeıi>esl bıraluldılı sa.ate nazaran ıilll .ili 
ratına alt ücreUer saat hesabiyle 6denir. '-

D - Bu yevm!7elerde harp tehlikesi bulundutu lı:om!S)'onca ıı:abul 7' 
mıntakalar için yapılacak harp sigortalan ve mecburl harp klavuzluğu il~ 
nakliye vergisi yükleme ve bo~tma ve anbar hizmetler! masrafları da)ı)I ııf.ıi 
dir. Bunlardan maada ııerek oeyir ve ıerekse tevakkul esnasnda bUı\rllu: 
rallar yevmiyelere dahil bulunduğundan ..,...,ca herhangi bir nam ailJll ~ 
talep ve tediyesi 7asaktır. jlf"".J. 

E - Makine ve vinç arızası gibi ııemJ7e ait hata ve kazalardan "'f;?jU 2 
ve hizmetin ifasına müessir ııecikme vukuunda bu müddete isabet edeli 
miktarı yevmiye istihkak yek.ünundan tenzil olunur. Fırtına vesaire libl 
raci olnuyan urnumt sebepler b..izmeiln ifasına müessir olsalar bile bu ırıU 
resmi tatil ııünJerıne ait yevmiyeler ödenir. 

F - Yevmiyelerin hesap ve tahaldrul<una müteallilı: bilQmum vesaU< ~ 
Uman maknmatı tarafından ta.dik ve icabında geminin kapıaı>l• n 
kadar Uman memuru olmıyan <yerlerde en büyük mlllltlye memuru> v~ 
alfiltalının aalllicyeW adamı tarafmdan mfiilerek imzalı bir zabıUa te , 
lecektir. 

H - Herhanııi bir ııaltll hizmetin! itadan sonnı serbest bıralnlıruş ol-" .ı 
!erin İstanbul ve İzmir limanlarından ııayri limanlara bo~ltmak ilzerC ~ 
limanlara bir çeşit mal naklettirmelerlne komisyonca karar verildiği tak 
mallal'dan ton hesabi7le DenıZ)'olları yük tarifesindeki ücretler alınır . .,,ıll 

K - Sarnıçlı ııaz ııemllerile Türk limanlarından ecnebi limanlara 
malanna müsaade olunan ıemlleıin 711pacaklan ııakllyattan tıac:aJtlllrl il"'".! 
narhtan hariç b<rakılmııtır. Ancak ııemt sahibi ile naklettlren araaınd'1 . ; ~ 
bitmde .uııat basıl olması Jı:omlqonun lilzum göslereeeti nakil bizmetın~l 
mAni te$1til edeınl7ecelt ve bu lalı:cllrde 1lcret! nak117e bu nald17atın b 

1 
~ 

lerı ve ecnJ:bl ııuiarına 7apıla<:ak .elerler için ltömiir müba7aa fartu be<ıeJl ~ 
limanlarda 1ed17esi mecburi olan rllsum ve aalre unır1 ve muUıt zrıasra1 .- 'I' 
rıazan dilı:kate alımnalt sureli7le lı:omll;yonca takdir •• tesblt o!unacalt 
fe7ince muta bulunacaktır. 

8 _ Kııınis7onun telefon numaram '2374 dür. 

:Malın cinsi: 

cVASITA TALEPNAME8h 
IDımb Naı.ıı,.& 11....ı.1- K..W•tm. 

illıl:.itın mecmu mlktar, tonu, metre ınlkA\>a.• 
Tahmil limanı: 
Tahmil limanındaki 7UkJ.qicl: 
Tahliye limanı: 
Talılıye limanında malı taelliim edeceli: 
:Malın bu ıefer için tabın!Je lmade olacağı bl'I sün ft mlld&i'ı: ~ 
Vana müstaceliyet derece ve oebeplerl: ~ 
Mill1 Korunma Kanununu,. abkAmına ııöre İcra Vekilleri B4!1'etl tp I 

ısdar olunan 1/3/941 tarih ve 2/ 1~288 numaralı kararname mucibin~ 
tafaiJAt.ı :razı1ı emvali nalı:lettırmelı: ~ .ıtitlnden Iıu lfe talı.sis ed 
ı;ıurun !ıımin1 bildirorek watın taıaıwuza ela 4'anııı ika ecl;ıriın. -..ı. ,. .. .,.,, 


