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Balkanlardaki 
buhran karşı- · 
sında Türkiye/ 

Biz rahah:&. Hattı lııaro
ketimizİ çok evvelden 
tayin ebniı ve ona göre 
tedbirlerimizi alm11 bu· 
lunuyonız. Hiç bir ini 
vuiyet bizi tatırtmıya
caiı gibi planımız d11ın
da biç bir hadin de bizi 
olduiiundan fazla alik.., 
Jandıramaz.. Kendimi
ze, ııidifimize, ordumu-
~ pven.iyon& • 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Y--*w ord\dU Jı.abnıaanea ııııv
....-- . b' hı:.. 

Jetine devam ediyor. "f_ e~ ~ iir 
- İtalyan mukavemetiniJI böiı • 
)erilli de delmltür• Bu ıiddet ve 
ilerleylfle YIUUlll orda1UJ1h.ıbr
lanıa çöPluıeslai tııkibelı yan 
Ol'dusWlU da Arnııvatluktım ~ • 
kü tm .. uıı ve bir Alma• JJIÜ • 

ıla~a~esine vUlt H fırlıı~ıır': 
lbamaSllU ummulı m d 
Belki, bu aeticeyl daha evvel e 
llmak kabil olabilirdi. j\Jlcak, Yu-

an50'" taarrnsa 
llUı ordusııııun :ıu ku'dığıaı, 
11iraclığını, bu ~ ..:...ıığini ve 
.\rnavutluk topragıııa ı;u - tini 
.\rn tluktııkİ arui meoaa 

avu tmak gerektir. 
'te kışı hesaba ka ii§JiülCita 
l'11naııWarı.o kışa, •"?" °:.tioP rağ~ 
)olsnzlu"a ve ateş faiJ<IY .

1 1 & eıere-
~en, aldıklau her :::;.ı.ak ki, 
clikıerı her kari§ • düşmnn 
bu, kalenla zaptıııa ve bır dildir 
O?U 'lınesbıe uıua • il Usunu.n yeoı gtln YllhaolılarıD 
• arp tarıhl bir _,_, g,sbit e
"rihı.kü uıtıcadel"""" h--Gn· 

d L bÜ',.;\l< kB .--
et.,en, on• en ' - ııu JıahN • 

biı Payını vereeek ve illP ed&-
IDlıııJı&ın destaJUlll tereaıı 
Ct:lttiıo. 

. et bu iken, 
ı.._4raav11tlaki.l vaztY ile beraber 
... ~ın yaklaşması · esini 
lleı1ıanıarm heyeti uınum•Y tır 
~ yeni bir bnbrBD ııaş}aıo.IŞ • 

11 buhranaı , lıuJIU-
..\- İtalyanm vaslyetbıi 

llıak 
dlıiAl-a_ Balkanlar bakkıo a k 

llııııı ve İtalyan emellerini taba • 
kilit ettinnek ve ı..ıınetice italya
dak; maneviyatı kalkındlrmak ye 

.\hiıu..ıaki hezimetin aeısını uımt
bıı-mak 

C- Akdenizde İngiltereyi taz • 
)'ik edeeek iU ve geçitlere sahip ol
IDak cibi... . 
Bazı eınel ve teşeblıüslcrin iinıil 

9lnıH1 tetkik ve miitalca uıeva.aıı
dur. 

Vaı.lyet:er taayyün etınlştir. Al
~anya; yu.kartda saydığımız se -
eııltrden herbanJI birisine daya

narak, Balkanlan askeri ve siyasi 
taıyike boğmuştur ve YııgosJavy~ 
ile Bulgaru;tanı yeni niıaoıa, yanı 
enı · lı: ır Ve knman~ası ollına alnı• 
~~rarındadır. İngiltere de, Balk•~: 
l ~ra tecavüz karşı<ında keo_ 
erıni ınu.tafaa eJ le meyi t,.,·sıye 

e!leıniş ve teslimiy<I takdir~.d~ 
ııy~i nıünasebetlerini kese:tet:ını 
Ve serbestli hareketini nıulıafaJB 
edeceğini ilin eyleınif:ıtir . .Buhr~n; 
bu iki tarıı.Gı mücadelenin gerlflD
liği içinde ve ı;riinden giine h"'la· 
llarak sürüp gitmektedir. 

Berkesin merak ve hryec~~la 
takip ettiği inkişaf safhaları ıçın· 
de Türk vabndapııın ıııerak ıuev· 
:tuu da hiç şüphesis tudur: 

- Balkanlardaki hu bu~ra~ 
karşı~ın.d• Türklyenin v_.,ı7etı 
nedir?. 

Şimdiki hnlde, memleket i>aş • 
tan haşa oükıin içindeol.ir. Herkes 
normal mesaiııindedir. Milli Şe(, 
Türk milletinin müsu•kbel tarıbi· 
ne ve talihine nigelıban olllrak 
Çankayada, vazife ba ın<lı.du. Re
lik Saydam, hükumetin lıa""a•i)el 
ve temkinle başardığı işle:in ve 
nıes'uliyetleri u i'-indcair, llic;hir .. 
nıizde, hiçbir endişe ve hiçbir tered
düt mev:tuu yoktuı. Bu umunti ha
liınizi daha açık ve aııl.ı.hşlı bir tas
vir çe•çcvesi !~ine sokabilmek 
için şöylece llad.,,endireMliriz: 
18,000,000 Türk vazife başında ve 
en ileri hudut karakol .. nda vuife 
halinde bulunan bır günü erin is
tirahat ve intizar halini n.ef•inde 

(Devaaı ..... ~laM), 

istila limanları
na müthiş bir 
hücum yapıldı 

fama1rıardaa lngWz 
saldllndekl evlerin 
pencereleri sarsıldı . 

Londra 16 (A.A.) - Bn gece 
mühim miktarda İngllli: bombar· 
dtman tayyareleri, avcıların refa
katinde Manştaki istila üsler1ııi 
bombardıman etm~lerdk. Hücum 
çok jiddetli olmnştur. Taarruz 0..
tanddan Bolıonyaya lıadar uzaym
du. Hücumun saflıalan İngiliz sa· 
billerinden takip ediliyordu. Bü.. 
yük yangınlar çıkarıldı. 

İnfiliiklann şiddetinden Manşta 
tngillı: •ahillerindeki evleriıı pen
c:ercleri .ıarsılıyordu. 
!NGİLTEREYE ŞİDDmı.1 

HA VA HÜCUMU 
Londra 16 (A.A.) - Bu gece İ11-

giltere rızerine h~va hücumu çok 
'ddetli ve son günlere nazaran 

:,'ek de geniş olımı.,,tur. 

Arnavutlukta 
muazzam cep
hede taarrm 
Yanaablar oo esir 
daıaa aldılar 
Atina 16 (A.A.)- (B.B.C.): Oh

"I . deo Adriyatik dcnizıne ka-ri go un h ..._ 
n muanaoı cep e"" tadar uaon 

d Vam ediyor. )!uvaf{aki • 
arru• e . 

ti eticclencn harektlt oetıce-
ye en kd · . d Yıır.onlılar 300 a ar esır 
sın e · . . d harp 

1 nlır Mtıhun mıktar a 
al.ınıt • · • . . . 
mahemesi iğti:ıam edılmıştir. 

*Moskova 16 (AA.) - Stefani 
. dan . Bu aksam fırkanın on 

a,ıansm · " 
kizinci Sovyet ittihadı konferan

se d elli 
111 toplanaral<tır. Bun an evv • 
içtimaı, 1932 scııesınde yapılını§ • 
tır. 

, Ba orijinal tefrika: 
ize en ıoeraklı ve 

1 8 1 • • • 
1 
bo~ 1 a at er ı u ı z ı 

ya,atacaktır. 

Jitalgaga inen 
lngiliz para
şütçüleri demir 
yollarını bozdu 

Berline göre 
Balkanlarda 
Mühim hadi
sel~r olacak 

Bitler Yugoslav 
Nazırları De 

Neler girifti 7 

VAZiYETE 

UMUMi BAIU$ 
yetil noktalar şunlardır: 

Birincisi : Almanlar, SelAniğe 
giden Morava nehri yolu ile Al· 
man askerlerinin Yu<>oslavya • 
dan geçmeleri için, evvelce de 
vaki olan gizli taleplerini tekrar 
etm~lerdir. 

İkincisi: Alman ordusu Bul -
garistan yolu ile geçtiği takdir
de Yuguslavyanın hattı hare -
kelini tayin etmelidir. Bu hUSU8-
taki kaı'ar, hangi istikameti tut
lllet&. w.s tıLJ\,: o:" dk a.a b:.: 
hdır. :ıtat'i surette "' kanaat 
mevcuttur lıi, Almanların SelL 
niği işgali, Yugoslavyaıun arM; 
müstakil bir muhvenıet arzet. 
miyeceği demektir. Bu dfuıünce, 
Yugoslav hi:kümetlnin hattı ha· 
rekeUerini tanzi.m edecek esaslı 
noktayı teşkil etmekted:r, 

Yugoslavya, 
Alman talep
lerine müsait 
davranmıyor 

tl'çlincüsü: Yugoslavyanın ü~
Hitle:r'le Berhtesgaden'de Yu. lil pakta girmesi istenilmiştir. Bu 

goslav nazırları arasında neler ko.. talep, bütün Yugoslav halkı nez
ntı{ulduğu, n~edilcn kısa ve d.inde hiç de sevilmiyen bir key· 

.. 1 t bl '" • . d' :fiyet obcaktu. mup ıem e ıge ragımm, şun ı 

daha iyi anlaşılmaktadır.. Yugoslav Başvekili, dün bu 
Anadolu ajansının verdiği C.~ husuı;: a Başvekil muavini ve Hır. 

saat münakaşa edilen ehemmi • (Dnamı 5 inci Sa7fııdal 

u ve BUGDAY 
Hükümet memleket 
dahilinde hububat ve 
un stokları yapıyor 

~~~~~~~_,ı;a~~~~~~~-

l a.3da yın :nls1allsilden mO.bayeası için, 
8. 8,50 kuruş ııat tesblt ohmdu 

.Anllc .. , ıa (H usus! Muhabirimiz· ' 
den) - Ticaret Ve.kı lt Mhnıtaı. Ökmen, 
son alınftn xarorlar .h.akkıncta lfU 1>eya
nana bulunmuşt.ur: 

•iıı• u .. m oln tohumluk'ltln bqka ha
set mıevsurune kadar h~r 1ırıa çoculc:
lm dıı dahıl olmak 112ere beher nUfua 
ıçin ayda ao kık> ümekfilt ve yemek
lik btrakm•k""11r llu -•ple lr.araJ'-

Bu yüzden bir çok 
yerlerde demiryolu 
münakalib kesildi 

Loıulnı 11 (A.A.)- itimada ta· 
:van kaynalrludaıı ilArenildiiiJıe 
&ll1'9, 1taıyu.m bıaıa DWltablum· 
da, billı-a Breıııllzi, Bari ve T .. 
raııte numdıı delııılryola mlna -
kaUıb kealbııılıtlr. Da ela ı • .un 
ia)'3'llftlal ile ııhlro ltal;va;va ia
mıı.a hı&Wa JUatlitsiiluiWn 
-n4l:a. 

Denizde 
bir ceset 

,. Suda fazla kaldığı 

için tanınmıyacak, 
mütef essih bir halde 
Dün akşam Barem ilkelesile Sa

lacık arasıuda, denizde bir crkelı 
cesedi bulunmuştur . 

Suda fazla kalmış olan ce.;et ta
wnm.ıyacak bir haldedir. Yqlıca 
bir adama ait oldufrn tahmin edil
mektedir. 'Üsküdar müddeiumu • 
miliğl tahkikata başlamıştır. 

Cesedin hüviyeti ölüm sebebi a
raştırılırıaktad.ır. Ceeet moraa kal
dırılmıştır. 

işçi için 
Sigorta 
Proje tetkik için 
alakadar Vekalet
lere gönderildi 
Ankara 11 (Bll&U-li mubabl:ri -

nıiaden}- İşçi aİ&'ortası tl!§lıiliıt 
kanuna projesi hazırlaumış ve tet
kik ilin allikadar Vekaletlere ve
rilmiştir. Projeye göre, işçi ıi&'or
taoı te§kilitı lıir umum müdürlük 
şeklinde idare olımaca!:, bir de u
mum müJiir muaviai olacaktır. 

Umum müdürlüiün İstanbul, 
Z<ınguldak, hmir, Menin, Anka
ra gibi amelesi f<>lt ~ltirleriıııisdc 
birer müdiırlügü bulunauktır. 

-

İtalya, Amerika 
Konsoloslarını 

istemiyor 
Londra 16 (A.A..)- (B.B.C.) Bri

ticb United Press ajan•ına &öre İ
talya hilkCimeti Napoli ve Sicilya 

. adalarındaki Palermo f"hirl~riıı • 
deki Amerika koosoloshanelerinin 

kapatılmasını Amerika hiilrftme • 
tiKde11 lsterimştir. Banun, o ci -
vardaki harp bazırhlılaruıdan ileri 

geldijpni, bu mıntakaclald blltün 
ecnelıileria çıkarılacap blldi.."'ili-
yor. 

Pamuk ipliği bir 
elden satılacak . -İkbsat Vekili kararnamenin tatbiki etrafında 

tetkikatta bulunmak üzere şehrimize geldi 
lıı:tısat Veltill H ilsnü Çalar dtin ı 

§E!lırimize gelmiştır. Vekilin ~eh -
rimlıe gelişi, hükiımetın pamuk 
ipliği hakkında çıkardığı kararna
me ile alakadardır. 

Diin sabah yeril mallar paza -
nnda ,ehrimizde bulunan :tlı:tuıat 
VekAleti sanayi tetkik heyeti 
reisi Şevht Süreyyanın iştirakile 
bir 1oplantı yapıbnış, ve karar -
namenin tatbiki üzerinde görü • 
ıfilerek öğleden &0nra Vekile alı
nan kaı'arlar hakkında malfunat 
verilmi§fu. Pamuk ipli~ toplama 
ve tevzi işleri Yer]\ Mallar pazu
ları müdürlftğüne bıralııhnJ§tır. 

Pam\lk ipllğl imal eden üç de\I' 
let ve 10 hususı fabrikada Yerli 
Mallar pa2&nnın birer memuru 
bulunaeak ve bn suretle fabrEka
laruı bütün imaVıtı Y ed1 M a llıa 

pazan emrinde olacaktır. Sanayi 
mü-1ui bundan sonra iplik· 
leri.ııi Yeril Mallıır p•arlnmdan 
tedarik edeceklerdir. JCöylerdeld 
el doltu:ma te:ı:gablaru:ıa verllt>eek 
iplikler, Yeril Mallar pazarı olını. 
yan yerlerde Ziraat ve Hall< Bıın
kalan şubeleri, Mıınisada. Manisa 
Bajcılar Bankam tarafından tev:ııi 
edilecektir. 

Romorkördeki facia
nın sebebi anlaşıldı -Kazanın tazyDrtnl dtlştlren otomatik ka
pajm tıkanması, bir kişinin 6Ulmöne, 
tlç kişinin de yaralanmasına sebep ol4a 
Dllrı saat IS le, Haliçte ka•aru palh- 1 

,.an •Bav AP> iııimli romorkbrdeki feci 
1 

kaza hakkındaki tal>klkat, bugün ,,... l 
üceleruniştir. 

Kaarun patlaması neüccdnd• blr 
~ ölmüş, üç kl ~I de )'aralanmışt;r. 

WjJftk o kadnr ş!ddeUI <>lmuıtur ki, 
romorkör ve ;yanında bul= Limon 
İşletmesine ait 4.0'1 numanh mtr . 'Da o 
Ande parçalonarak b<ıtrmşlarclır. 

Romorkörün roakinlstl Abdullab a
lır 111tttle ,arıılanmuı, ~:an 
u" ,r · · P'T~l'lllarO\k ~ 'tıir eekU· 

de ölmıı.ştör. 
:lnıııaıı. nramıda motllriln b41l!tı ol

duju Azapkapı ıskel i tlzerinde bulu

nan Ali ve Mahmul isimlerinde iki 
itişi de yaralaı>arak hasta»eye kaldı
nlıruşl.ordlr. 

Buırüıı netlcelesıen tahkikatta, Jıı&la 

ı.Um olduğu zaman kendi lrendine aı;ı• 

lan ,,. Jr<ıaarun 1ıız1iltlai dilfüren oto• 
mat.Ilı. kapağın lıkanaıalı: açılmadığı ve 
fazla lııtlmle artaıı lazyik\ll lıı:ı.lllfıluı -
bep olduğu anl~tır. 

-- ---
Habeşistanda Sanat mektepleri 

30.000 f talgan mezunlarının 
mıhlı kaldı 

Bartum 16 (A.A.)- ltöyter a
jaDADJD hususi muhabiri Habe • 
şistanda bir mahalden bildiriyor: 
Babeşistamn G3jjiam m.ıntıı.k ... 

lldda çıkan isyan ile ba mıntııka
ya &"inneğe muvııffak olan İnı:iliz 

(Devamı 1 laal Sa~IM!a) 

ÇERÇEVE 

''Ufuk 
Birdenbire ba loaşlıfı, ırtınde

lik polıtı.b~ t:tl.eoi) au ~ZlDJ.D si .. 
yaset çcrçev~ıni tayinde kul • 
}andığı a~ağılık tqbih unsuru 
ııaıımayııuz!. •Ufuk çizalsi• 
)'ap yaşımıza denk, çoktanberl 
tanıdığııııız, fakat şair olduğunu 
birdenbire haber alclığımız bir 
arlı.adaşın, kitabına yalı.ıştırdıit 
isiın ..• 

senelik kongresi 
San'at mektepleri mezunl:nı ce

miyetleri senelik kongresi bu sa
bah Eminönü Halkevinde yapıl

m1ştır. 
Sanayide gittikçe ilerleyen mem· 

leketimiz.de i1'tivaca kafi müte -
(l>e•amı S 1ae1 Sayf.oda) 

- -

çizgisi '' NECiP F AZiL Kll>AK'ÖREK 

o- Hatlı: , .• Milli MUdafaa lblıya~
l~ın zarurl Jn idıgı ıe<ib•T1erden oı ... 
ma.k. uz.ere mem.!Cketw buyuk ınflılya»

ta bub\lt>at ve un s\Oki0tn viıcud~ ~ 
tirnuy~ v~ bu ~k~.aua musıaJ-usil ıılın
de buhman w ıh :ıyaÇ'la.."I fazla "lan 

buğday, arı>a, ~avdar ve yuhıla eı koy .. 

m.J.ya hU.k.Umet.(e karar veri &mı.şur Ka
rarname, ıcap eden vııayeııttre tebht 

edilmi.stir. MUst.atıs tle k...>::ı71Ut gOt;te
zilineai ıı:ın \edbırJer de alııınuş1.1r. 

~ı4t ınruı.\atltiil hukuJnu1u ı... bala- ı-:::::==========:::~ı 
nıındaıı da en c~nış b1Ç\ide tm:ıiııat '( ) 

Dır iki f.,lsefl •er ve bir hayli 
felsefi ve edebi uıaltale sahibi 
Yunus KAzım Köoi, herhangi 
bır ıaırın birdeubire ce • 
bindeo bir milbendislik dip
loması çıkarmasma et, bir
deıalıire cebındco bir tiir dip -
)oması çıkarmıştır. • l.tluk çis
cu;i• işte bu diplomatın başlıtı .. 

Bu c:amu.na k•dar ser werlp 
nr vermeden yüzlerce ouınzu
me kaleme alıın ve bunların 60 
taneainden (azlasıw U2 s-hıfe. 
lilı bir kitapta toplı)·ın Ynnuı 
Kazım Köni, ber~e~den evvel 
ııırin kemiyet brlu nından e
ııer ölçü.süne maliktır . Her fır· 
aatta ynıtı\a yırtıla laa) kırdı
ğım ıı:ibi, ii~ butllk m"'ra, ohm 
beş nükte, üç yiız cllı ıltnikod\l 
ve üç bin be' yilı r•v .. ye., eser 
demek değildir. Şair, keıull ku
maş topunn küt diye tezgiha 
atıp oıııı bir Uint ipekli.oi (ibi 
dalgıı dalea, kıvrım luvnm aç .. 
bileKdir. Kitaplık hacmi olmı-
7aıı pire, riyazi bir kat'l;vetle 
iııanma;vıa12 ! • 

Kararname iki esaslı prıemabı J.btiva 

etmektedir. 
l - Huğday ofis merkeımde isW-

1onkırda J>e>ID p:ır• ıle 6 - 8,5 kuruş 
fıyat konmı4.$lur. Geçen &en"ler buğ
day 1çın hımaye fıyatı olarak ıe.rb•t e
dılnH$ ohın 5 - 6,:. kUl"'UŞ n1 usıah:ı. ıl!c

rimiLI t.almin eden bor !ıyatn. Bugiın 
bu fl)'iılt beın de pe$Ul paı-a ıle H--6 ,j 

kuruıs olaruk: tesb&i' OOıJd i.(iııe &ôrc 
mw.·ıatısıl hukuku, fiyat bakımuıdan 
a:z.anıJ derec«le emnıyeı altına alınmıs 

oluyor Dıler hububat ıcın de ti.Yal ay
nı mlkya' ıle \.e1.bı\ t'dll.mutır. 

2 - .llaıaruıome, muoıalıaıle, l«ındı· 

al\ın• alın~ oluyo•.,, il J S A C A 
UARİCT1!N DE DUBUBAT ~------===--.... ---.111 GETİJliu:cuı: 

(Tuıdyo Gazetesi) - Mlıstabsll elill· 
de bulunan ihUyaç&an ta~ı~ hububata, 
bfilaltıl"f't ttırlındn •l konması bek!;:ın
dak1 k.ınırn.an1e 1.S~ıke arzedilmi.şttr, 

Bundan b.bka harıçten de bububt ith,a .. 
l.Jn,· Ji"lrRr ve-nlını;, buJwunaktadr. 

Makedonya Make
donyalllarındır •• 
Ha•adislere göre Alınanlar, es

ki Makedonya komitasıru Bul&'•· 
rıııtanda beşinci kol yerme s•lıtlı
rıyorlarmlf. 

Bizim mabut arkad•fl• bu bahsi 
konu"'yorduk da: 

- Benim bildiilm; Makedonya 
ihtilal J.oıuitasının parolası: •Ma
kedonya, Makedonyalılar.ıındır .. •! 

Dedikten sonra, ilave etti: 
- Bunlar nasıl olur da şimdi: 

·Bulpristao ve Makedonya Al
man;varundır .. > der ve bu gayeye 
hizmet "derler. lllakedonaylılar • ı 
dan bwıu 001mım • • • 

(Barem) lıauuııunun tabiat 
bnoouna zıt yasaltlaruı• rat· 
meıı dünyada hiçbir ihtisas yaf· 
tası pteril.,mes lı.i, ait ohluı}u 
iti doğrudan dojtnıya 7apabıl· 
mek hünerine tak.addüm edebil
siıı. Herhangi bir ihtiM&s yafta
sı, bir ifl yapabilmek şabadeti 
demekse, ba dünyada yalancı 
ıahit kullanan ihtisasıızlıklar 
oldııju kadar, şahitsiz ibtisaolar 
da bulundujuna inanmıya mec
buruz. Gaye, hi~ şüphffiz özli 
ve sözil d"Ogru şahitlere sal1ip 
ihtisasta; ve yine eaye, şahitsiz 
lhtisaslara bulunacak özü ve 
sözü doğru şehadetlerde.. 

Bakalnn beo Yunu Kazım 

Köninio şiir kitabına karşı na
ıW bir p.lııılet lıelirtece&iw 

&ki .rkad"f ve yetti !"İria, 
ılirin H yamao çilesi keyfiyet 
lllçlisüne gelince: 
Gölgeyle nakışlı havuzun U.tü; 
Hış;rtıdan ürper ve uzakbra dall 
Senden de bir çıi;l:k taşı•ın 

fırtına! 

Yoksa kardeş miydik, evı;el 
zamanda? 

~ı enginde itimi kimden 
ıorayım? 

Mısralarının ıairi, tek:! mis
tikasını ve mısra kesimini adam
akıllı seT.mişe benzi~•or. Yunus 
Kazım Köni, artık k,.ndisinden, 
yalnız kendisine mabsu.s bir 
mısra kesimi , bir muhteva J;.iiJ
Çffi, bir nakı' ustalığı ve bir 
fda cevheri gibi ana kıvm tla 
Weaettk bir lııvamdaclır. 
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iyi~ ·gDzel! 
bol mahsul 

HALK-· ı Günün meselesı: 

60 YAŞNIDA 

~DiN 

Gazeteler yazıyor: 60 ya
tında bir kadın iki giindenb&
ri ortada yokmut! Acaba, ne
rede?. Kayıplara mı karıfb. 

Bir arkadat: 
- Canım merak etmesin

ler, dedi, y-. aevırilm tarafın
daa kaçınlm1fhr, yahut ta, o, 
ıevdiği delikanlıyı kaçırmlf
hr. 

TELGRAFLA ---
iSTEMiŞLER 

Afyon Vilayetinden, tel
ıırafla kahve iıteıniıler.. t .. 
tanbuld-. telgrafı alan ma
kamlar ae yaptılar, bilmiyo
nmı. Acaba, kahveyi neden 
telgrafla iaetdiler?. Birdenbi
re miaafir mi bubrdı 7. 

Bundan en'el yapılmıt ba
zı tıımimleri hatılıyorum: 

cResmi daireler, pek .mü... 
tacel ve mühim olmıyaa itler 
içia telgraf çekmiyec:elJer.ıt 

MOTEHASSISLAR 

VEYAC 

Şayam dikkat bir iddia: 1 .. 
tanbuldaa kmire, müteha.. 
aıdar tarafından imal edildi
ği ileri sürülen tonlarca mah
lüt yağ gönderilmit ! 

Beaim anlıyamadığım nok
ta fU: İzmirdeki tüccar, cmü
tehasııalara aö..W.ü duyunca, 
neden kanmıılar?. 

Bizim bildiğimiz, yağ mü· 
tehaaaıılar tarafındaa imal e
dilen bir neane değil, ıütten 
istilıaal edilen ve mütebuaıaa 
ihtiyaç göstermiyen bir gıda 
maddesidir! 

Eğer, yağa da mütebuaıa
lar burnmıu aoktulana, ey
vahlar olauıı! 

DENiZE 

DôKOLEN ÇOP 

Çöp müteahhidine, çöp do
lu mavnaları limamn yakın
larına döktü, diye, iki bin lira 
ceza keailmitl 

Peki amma, lodoı havalar
da adamcağız ne haltetain?. 

Dalgalar, çöpleri alıp lima
na dolduruyor. 

Sonra, henüz çöpün tarifi 
yapılmadı ki, müteahhit, de
nize döktüğü nesnelerin çöp 
olup olmadığını bilıin?. Bun
dan sonra, denize çöp döken· 
!erin yanına, bir de «ÇÖp il
mi» mütehaaıııı terfik etme
li ! 

AHMET RAUF 

• 
AÇIK KONUŞMA: 

cG-.ıt ~ olrayucuma: 
Çok nazik mektubanııza te

ıekkür eder, iltilatın=n de
vamını dilerim. Gösterdiğini" 
teıJ=ada o lıaJar ilai gidi
yorsanm: ki, kullandığına bir 
kelime ılolayıaiyle, ckendini
ze iftira ediyorsamız.» deme
me müsaade bayanımız.. Say-
ırılar. A. R. 

Zıraat Vekaleti top
rakların verimi için 

tedbir alıyor 
Ziraat Ve!ttleti latihsalltı art • 

tırma.k: için tedbirier almaktMlır. 
bu meyanda iyi, cıhel mahsul a-
1.ırunası için de toprakların verimli 

lıale konıılmM+n• çahplınalı:tadır. 
Vekalet bu mııbatla Ziraat ban
kası vasıtasile köylül!!tt kimyevi 
ve ço1< kuvv-etli gübre tevzi etme.P 
karar vermiştir. Bu iş için Kara • 
bük fabrikasmdan istihsal edilen 

bütün sulfat ve am<ınyalı: itim -
yevi gübresi ~ emrine verile
cektir. Banka memleketin her ta
rafında cunlan köylülere çcfıı: u
cuza satacaktır. fimdiden birçok 
vilayetlerde tenis.ta başlanmıştır. 

Kirler Orkestrası 
f8Jllrlel'lmlzde 

tlraeye çıkıyor 
Kör, sağır ve dilsnler tesanüt 

eeıniyetinin yedi kişilik kürler or
ilrestresl şehirlerimiz arasında bir 
turneye çıkacaktır. 

Orkestra heyeti bugünlerde ilk 
blarak Bursaya hareket ed~k 

ve orada iki konser verdikten son

ra seyahatlerine devam edecektir. 

Arabalano p'ıikaları 

değiftirili yor 
Belediye, yedek ve binek ara • 

balarının plakalannı değiştirme~ 

karar vermiştir. Mart başından ni
san sonuna kadar ·· ay değiştinne 

müddeti konmuştur. Bu müddet 
içinde plalı:alarını değiştirmeyen 
yük ve binek arabaları işlemekten 
rnenı?dll~el'dir. 

dçCK BABEBLEB 

ViLAYET oe BELEDIYEı 

* Kook.a C8ddeoln.iıı geııİflelilmeli 
ilti ay oonra lam&mlanffill olacaklu'. 

+ Vali ve Beledly<o Ileisl dün abalı. 
Tramvay İda._ooe tetltiltler Y•Pm.ıt. 
bUl(Üll Aııkaı1aya gidecek idare mıldü
ıiıne direlddler vermlıtir. 

MAARiF, ONIVERSITE: 

+ Ltoe msuncyet imtihanlarmda 
Üniversite Profeoör ve Doçentlerinden 
mÜmC)7izler bulunması kanrıa.,n.
tır. 

+ Üni\·enite Tıp, Hukuk ve iıctıaat 
Fakülteleri lalebelerindcn 250 k4i diln 
Yeşilkoye giderek uçuş meydanını gez
mişler ve tayyareler haklanda ızahat 
•lmıflardır. Talri>eltt uçurulm111 ve 
bılbasa genç kızlaruı qııkkanlılıtJ 
takdır uyandumqılu'. 

TiCARET ve SANA.Ylı 
+ Port Saltten gelen kahvelerin 

yUzde otuzu İzmire ve yllı.dc yetm..ı,t 
İstanbub. ayrılnuftır. * Almaoyaya 200 bin liralık tiftik 
satılmqıtır . 

lır İncillzlere bef bin ton sahl!ruf. 
m'--~vele lınzalanmıştır. 

MOTEFERltlK.: 

+ Muz,elerde tesı.i kararlaştınlaıa 

taid>e JAboraluan tahsl"'t olmamaa 
yı.izünden ~ seneye kalmıf\ır. 
+ Adli7e Vekili F'et.lıi Olcyar dün 

Vil&J'<tle Valiyı ziyaret elm.qıtır. Vekil 
tur ıki ıün clm>a şelırımizde kalacak· 
jır. 

+ Romanya hukQmeti Kürt.ence -
İ.tanbul vapur 10ferleriııl IAğvetın.iı
tir. Falı:at oeferienn baalaması için ı.
fd>büak:r ;rapılmalı:ladır. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 30 

BİLLOR KÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

• 
SELAMI iZZET 

Ye,..ek hazır mı? ,,..
- Hazır anne. 
- Gelıyoruın, 

- Odanı beyendin mı aruıe? 
- Ben her yerde rahat ederim, 

:lverır ki rutubet olmasın. 
- Yalan söylemedığimi anladın 

ya anne; Leman .fcvka!Ade ev ka
dını<W". 

- Üstelık ·bır de evine bakma
sın mı?~ Vaı:ifesıni yapıyor. 

-- Vazifesini yapıyor anıma, o
na memnun olduğunu, odasını ve
ren Afifeye de tatlı bir ild kelime 
soylıyebilirdin ..• Çok sevinirlerdi. 

- Onları mutlaka sözle sevin -
dirmel< liı:ı:ım pekiıl.i, onu da ya. 
parım. 

Yemek odasına girdiler. Sofra 
.kurulmuştu. Keten bir örtü seril. 
zn41ı. Takımlarda en küçük bir 
!ate hile yoktu. 

Oturduktan sonra Zebra Lenuma 
döndü: 

- Oğlumun evini temiz tuttu • 
ğunuzdan dolayı size teşekkür ~ 
derim! dedi, Bu sofra da çok gü
zeU •• İnsanın içi açılıyor. 

Bu ooz ağzından döküldü, fakat 
ne de olsa iltifattı. O gece Lema. 
nın duyup duyacağı iltifat bundan 
ibaret kaldı. 

-2-
Ertesi sabah Cemal keyifli u -

yandı. .Ann<!Si gelmiş, yer leşm.if, 
<anki onun omuzlarmdan abr <bir 

Yelll ı.ır iddia 
ve ltllam 

Ayduı meb'ıısu Agilt Sun Le • 
Yeııd, •Eserler ve pb.aiyetler• i
ııbali :reni ~ kitap ,,..tü. w 
.ııöati Balkevi tar.afındaıı bastın • 
lan bu küçük ciltte, Agilı Sırrı ı.. 
veııdia son zamanlarda yazdıiı .. 
debi tenkit ve m-laabeler top • 
lıınmıştır. 

Kitapt., yeni çıkm.ıf edelti ..... 
ı.r hakkında yazılllllf kıymetli 

teakit ve tahlil JU1lıın, gorüşl•, 
fikir milnakaşalaruıa ait entere • 
..., 11ııwa.luıbeler vardır. 

Agih Strrı Levend, bn eserinde 
de, en titiz itinayı gö~ermiş; cüın-1 
lelerin, sabrlarm, hatti kelime n 
harflerin edasına, en zarif ve luv
ralı: caıılılığı .. erebilmiştir. 

Kitabı, ne tatlı okuyabiliyoruz.. 
Gazetecilik kaygısilc, çok şaya

nı dikkat buldakum bir aoktayı 
yumadan ıı;eçemiyeceğim: 

Hatıdarsm.ız. gc~en sene bu a
manlarda, putelerde bir >'anlıt 

edebiyat kitaptan münahşnı var
dı. Bililıare, edelıiyat mualliml .. 
rindnı miittkkep bir luımlqDll 

teşkil ediJınit ve bu komisyon ede-
• biyat kitaplarının tetkikine - • 

mur edilmişti. 
Kom.isyoıı, tetkikatını müteakip 

vel"11.iği raporda, Agih Sırrı Leven
din •Edebiyat tarihi denıleri• i
simli kitaplarında da birçok hata
lar bulunduğun• iddia etmişti. 

Şimdi, Agilı. Sırrı Lennd, net
rottiti bu yeni eserinde, lromis -
yona dahil edebiyat hoealanna 
cevap ftriyor. Agilı. Sırrı, komis
yona dahil muallimlezi •edebiyat 
tarihi dersleri. kitaplarını iyi an

lallunnaltla ith1111 Miyor ve ko -
misyonwı •hata• diye ileri sürdü
ğü parçaları birer birer ele ala
rak doğruluğıın11 iddia ediyor. 
Müellil, eserinin sonunda fU nazik 
cümleyi kullaruyorı •Acaba, yan
lış kitap mı zararlıdır; yoksa doğ
ru kitabı ayıılış anlayıp yanlış öğ
reten cahil muallim mi!.-

Bu itham ve iddia yeııiılir, eot&
resandır. Acaba, aliikaclaıiar ne 
der?. 

RESA.T FEYZi 

tlllversltell gençler 
tanare De uçtular ı 

Üniversitenin sömestr tatilinden 
lstifade eden tıp, iktısat, hukuk 
fakülteleri talebelerinden mürek

kep iki yüz elli kişilik lhir grup 
evvelki gün Yeşilköye giderek 

Nu.ri Demirağ fabrikasında yapı
lan Nu. D. 4 tayyaresile u~ 

yapmışlardır. 

Hava yolları müdtirü Abdullah 
ve üst teğmen Bürban kendilerine 
tayyareler hakkında uzun izahat 
vermişlerdir. 

Talebeler; kendilerini uçuran 
baş pilot Bay Basri ile Şefıkden 
gördükleri nezaketten dolayı ı;on 
derece memnun ve müte§ekkir kal
m~dır. 

latanbul köylerine fidan 
tevzi ediliyor 

Agaç dikme mevsimi geldiğı.nden 
bütün viliyet 'fidanlıklarından 

halka ve köylüye fidan tevziine 
başlanmıştır. 

Bu sene halk ve köylü tarafından 
fidanlıklara büyük bir rağbet var
dır. Bilhasa meyva fidaları is -
tenmektedır. 

yük kalkmıştL 
Annesile Lemanın yüzyüze ge

leceklerini, nasıl geleceklerini, bir
birlerine ne yolda muamele ede -
ceklerini düşünüp tasarlayarak o 
kadar sinirleniyordu ki,, artık ge
rilen asabı gevşeyince içi rahatla
mıştı. 

Lemanla annesi arasında henüz 
bir rabıta, muhablx>te benzer bir 
his mevcut değildi. Fakat Zehra gi
bir bir kadından da bundan daha 
fazlası beklenemezdi. Her halde 
bır nokta kazanılmıştı: Zehra vazi. 
yeti kabul etmiş ve aksi bir~y söy
lememiş. hakaret e~işti. En 
güç adım atılmıştı Leman nasıl 
olsa kendini Zebraya sevdirecekti, 
buna kanaati vardı. 

Cemal bunu düşünerek oda -
sından çıktı, annesinin odasına 

gitti. 
Annesinin şafakla beraber !kalk

tığını bilirdi. N8S1l ki, kapıya par
mağını dokundurur dokundurmu 
Zebra: 

- Gel! dedi. 
Annesi çoktan kalamş, giyin • 

ml§ti. 

Nihayet kasaplar 
haklı çıktı 

Bu sabahtan itibaren, on beş 
gün için ete 9eni f iatler kondu 

Fiat mürakabe bımisyonunun 
koyduğu perakende et f.iatlaruıa 
itiraz ederek kasaplann Ziraat 
Vekiletine miinıcaat ettilderiıı.l 
yazmışttk. 

Neticede VSAlet lrasapl•ruı iti. 
razım haklı görmüştür. Bu mü -
nasebetle dün Vilayete tebligat ya
pıl.ırrak keyfiyet bildiril.ınıjitir. Ve
kaletin kararına göre bu sabah -

tan itibaren et ırlatlan artacak ft 
braıruuı 70, dğhç 75, kıvırcık 811 
kuruş üz.erinden atılac&ktır. 

Bu narh 15 giln için muteber o
lacaktır. 

Fiat Mürakabe Komisyonu her 
15 günde bir canlı hayvan fiatla • 

rını ve hayvan borsasındaki atır 
lan tetkik ederek ona göre narh 
tesbit olunacaktır. 

Otomobil lastikleri tevzi ediliyor 
Ticaret Vekaleti, İstanbul güm

rdklerine gelmiş olan 5000 otomo
bil li.stiğinin tevzii hakkında dün 
Vı!Ayete tebligat yapmıştır, 

Evvelce Fiyat Mürakabe komi&
yonu tarafından göndrilmiş olan 
tevzi listesini Vekil.et aynen ka -
bul etmiş olduğundan yann sa • 
bahtan itibaren bu listeye göre 
listiklerın ıevzline başlanacaktır. 

İlk olarak resmi daırelerin ihtiyacı 
ayrılacak ve geri kalanlar da A -

nadolu villiyetlerile İstanbul a:-a-

6ll1da taksitn edilecektir. 
5000 lastikten resmi dairelerın 

ihtiyacı ayrıldıktan soma 2000 lca

darı halka kahnaktadır. Fakat a· 
Wtadarlara li.sti.k ahnak için mü
racaat edenler on bini bulmUfb.ır. 

c . . ' --, ADLiYE ve POLJs:::,== 
Rüşvet alan belediye memuru 

Bir kadm öıtlmtbıe 
Urasım öltlrken 

sebep olan 5000 
Kızılaya bıra•tı 

Asliye altıncı ceza mahkeme -
sinde hir rüşvet almak davasına 

başlanın.ıştır. İddiaya göre, Beyoğ
lu belediye şubesi katiplerinden 

Nedim, Galatada Kapıiçinde tütün 
cu ve buzcu Ahmetten, kendisine 

ruhsatiye çWırmak üzere 2<l lira 
rüşvet istemiş, Ahmet de Galata 

nahiye müdürlüğüne müracaat e

derek keyfiyeti haber vermiş, ter
tip edilen cürmü meşbutla, Nedim, 
Tünelin üstbaşında Mandıra süt -

Pil ihtikan davası 
Tesbit edilmiş olan fiattan fazla 

fiata elektrik feneri pili satan pil 
tacirlernden Baruh ve Y ako ile 
perakende pil satıcısı Salamon Es· 
kenazinin mevkuf olarak mu!ıa • 
kemelerine dün asliye lkind ceza 
mahkemesinde başlanm.ştır. 

Satışta kar nisbeti az olduğu an
laşılan perakende satıcı Salamon 
Eskenazinin 500 lira kefaletle tah
liyesine, diğerlerinin mevkufen 
muhakemelerine devam edilme -
sine ve fiat murııkabe komisyo -
nundan bazı cihetlerin sorulma • 
ama karar verilmiştir. 

Ölüme sebep olan 
5000 lira 1 

Geçen hafta, Kas;mpaşada otu

ran Halil Yalçıner adında birisi, 

kaynanası Esmayı karımdan bı -
çakla yaralam.ş, kadın hastaneye 

kaldırılarak, akli vaziyetinde 'bo -
zukluk görülen Halil Y 819;ner de 
T1bbıadll müşahedehanesine alın

mıştı. 

Esma, dün kaldırıldıği Be)'l>ğlu 

hastanesinde ölmüştür. Kadn öl

meden evvel verdiği ifadesinde, da-

- Sabahı şerifler bayırlar ol • 
sun oğlum. 

- Hayırlı olsun anne .. Ben seni 
yatakta bulacağımı sanıyorum. 

- Beni ne çabuk unuttun oğ
lum. Sen beni hiç bu saatte yatak
ta gördün mü?. Ben her zamanki 
gibi şafakla beraber kalkarım Bu 
sabah da kalktım, giyindim, odamı 
topladım, eşyalarımı yerleştirdim. 

Oda sahiden de toplu idi. Ortada 
sürunen hiçbir şey yoktu. 

- Geceyi iyi geçirdin, rahat u.. 
yudun ya anne' 

- İyi geçirdim amma, rahat u
yudum diyemem, çünkü düşün • 
düm ve dii:şündükleritn uykumu 
kaçırdJ 

Cemal şakaya bozdu'. 

- Gene fabrikanın işlerini mi 
düşiındün' 

Zebra çalındı: 

- Hayır seni düşündüm, düşün-
düklerim de pek parlak değildL 

- Beni ne diye düşündıin anne! 
Zehra omuz silkti: 

- Bir de soruyorsun ha! Olup 
bitenleri ııörür de seni diişünnıaz 

hanesi önünde Afımetten numa
raları mazbut üç tane beş liralığı 

alıp cebine koyduktan sonra ya
kalanmış. bu paralardan iki tane 

beş liralık ile Ahmcdin işine ait ev
raı< cebmde bulunm~tur. 

Mevkuf bulunan Nedim, n:ah

kernede rüşvet almadıgını, Ahme
din paraları eline sıki'jtmverdiğı

ni söylemiştir. Bazı şahitlerin din
lenmesi için muhakeme talik edil
miştir. 

• Bası1.an randevu evı 

Beyoğlu Taşkasap Millet cadde
sinde 94 numaralı evde oturan Ce

mal ve Zekiyenin randevuculukla 
meşgul oldukları zabıtaya baber 

verilmiş ve yapılan cünnümeşhut
ta 6 kadJn cürüm ıi.zerinde yaka • 
lanmışlard:r. 

Suçlular adliyeye teslim edilmiş, 

ev kapatılını§tır. 

Bundan başka son on beş gün 
içinde Abanoz, Ziba ve sair yer

lerde 6 ev kapatılmış ve 30 a yakın 

küçük yaşta ka<iın yakalanarak 

adliyeye teslim edilmı.ştir. 

Bir hırsız mahkum 
oldu 

Emin Dinçer adında iıırisı. Kü
çükpazarda, sürücüsünün gafle -
tinden i.<tifade ile bir ara-ba<fon ip

lik çakruş, ikinci sulh ce7.a mahke
mesi tnrafından 4,5 ay hapis ce
zas;na çarpıl~tır. 

matlının kendi.>ini Emniyet Sandı

ğında bulunan beş hin lirası için öl. 
dürmek istediğini, fakat bu para
yı kendisinin kızılaya bıraktığını 
söylemiştir . 

olur muyum? Dün güler yüz gös
terdim diye evindeki yabancılar
dan memnun kaldım sanma. Bu ne 
hayat! .. Bu ne lüks! .. Bir aşçı, bir 
hizmetçi •. Sonra o kadınla o kız.. 
Müsrif oldukları kıyafetlerinden 
belli. Her halde avuç dolusu para 
sarfediyorsun. Kaç para veriyorsun 
bu köşke? 

- Seneliği altı yüz lira. 

- Altı yüz lira ... Bu kötü köy-
de bu kadar para vermek delilik! . 

- Anne sen bu teferrüat ile 
meşgul olma ... Bu hayatı idame 
edecek kadar gelirim var ..• 

- Gelırin, gelirin ... Gelirinin ne 
olduğunu bilmiyorum, hesap da et

medim. Yalnız her zaman dere 
kütük gi?timıez; şimdi; musluk bul
muşsun akıyoc, fakat tıkanır bir 
gün ve bir gün gelir, dereler 111f 
getirir ... Bana fabrikanın kazan
cından bahsetme .. Kırk yıldır bu 
işin içindeyim, iyi işleyen birf tab
rikanın ne getirebileceğini bilirim. • 
Vergi, amortisman, umumi ve mit-1 
teferrik masraflar... Sen bunluı 
kale almn>or.ıruıı .. 

YenitütOn 
rekoltesi 
Her mıntakada ne 
miktar tütün yetişti

-. rildiği tesbit edildi 
Yeni sene tütün mahsulünün 

65,434,069 kilo olduğu hesaplan -
llllfbr. Bunun 16,790,SM kilosu tz
mirde, 10,790,624 kilomu lrianisada, 
7,829,760 kilosu Samsunda, 5 mil
)'Oll 708,992 kilosu Muğlada, 3 mil
)'Oll 730,741 kilosu ~ond&. 3 

milyon 246,659 kilo9U. Burııada, 
2,587,326 kilosu Kocaelide, 2,211,681 
kilosu Balıkesirde, 2,012.134 kilosu 
Malatya.da, 1,970,478 kilosu Boluda, 
1,084,308 kilosu Aydında istihsal 
edilmiştir. 3971 köyde tütün işile 

23,Wl kişinin uğraştığı da anla • 
fllmı;;tır. 

Babababa evsafı 
J1lbeltllecelıt 

Hububatın ewaf ve kalitesini 
yükseltmelı: için toprak mahsulleri 
ofisi tarafından mühim tedbP:. ·r 
alınmıştır. Ankara, Konya, &ıtl

şehir ve Sıvas silolarında tohum 
temizleme, ayırma ve iliçlame te
sisatı vücude getirı.lmiştir. Tohum
larını ıslah etmek istiyen köylü
ler buralarda maliyet fiatına bu 
işleri yaptırabileceklerdir. 

Şile köylerinde yeniden 
8 mektep yapılıyor 
Vali muavini Ahmet Kınık ile 

maarif müdürünün Şile lrazasıJlliaki 
tetkikleri sonunda Şıle köylerin. 
de yeniden 8 mektep inşası karar
laşmıştır. Bu mekteplerin yerleri 
tesbit edfoni ·tir. Yakında ~ta 
b !anacaktır. Vilayet bütçesinde 
maarif kı mına konan paradan bu 
iş için bir miktar ayrılacaktır. 

Memur ve müııtahdem~riu 
maıışlaruıa &am 

Hususi bazı ticaret ve iktısadt 
şirket ve müesse.,elerin memu.r ve 
müstahdemlerinin maaşlarına ha
yat pahaWığl dolayısile yüzde 10 
ve 25 araı;ında bir zam yaptıkları 
görülmektedir. Şehrimllde meş -

bur bir yağ fabrikası bu ırlsbet da
hilinde müstahdem ve memur -

larına zam yapmıştır. Bu gibi şir
ket ve müesseselerin hnal ettik • 
!eri veya yaphkları mallar eski -
sinden daha fazlaya satıldığından 
ve böyl~likle daha fazla para ka
zandıklarından hepsinin ayni şe
kilde hareketi beklemnektedir. 

İki tramvay çarpıştı 
Dün sabah saat 10.30 da Aksa

raydan Ortaköye hareket eden 

tramvay arabası Beşer apartma -
nı önünde makinesinin ·bozulma

sından duımuş, vatman muhte • 
mel bir kazanın önüne geçmek 
için geri}~ doğru harei<et edip 

depoya gitınek istemiştir. Fakat 
o esnada arkasmda bulunan Sir

keci - Topkapı tramvayına bın -
dirmi§tir. 

Müsademe netıcesinde her ilı:ı 

araba hasara uğramış ve kmlan 

camlar bazı yolcuların hafif 911-

rette yaralanmalarına tıebebıyet 

vermiştir. Çarpışma yüzünden 
tramvay muna.kalatı bir saat ka
dar durmuştur. 

Zehra durmadan söylüyordu. Bir 
kere bu mevzua girdikten sonra 
susmasına imkfın yoktu artık ... Ni
hayet ihtiyarlığında Cemalin w
rüneceğini iddia ettı. 

Cemal annesinin sözlerine kızı
yor, sinirleniyor, fa.kat munakaşa 
kapısı açmak istemediği için su -
suyordu. Arada sırada da bir söz 
mırıldanıp mevzuu değiştirmege 

çalışıyordu. 

Bir aralık Zehra 11<>luk almak 
için susunca, Cemal bu fasıladan 
istifade ederek: 

- Kahvaltı getll"!inler mi? 
diye ııonlu: 

Zehra haykırdı: 
- Hayır ... Ben odamda tek ba

şuna kahvaltı etmem ... Hep ôbera. 
lıer ... 

Cemal kekeledi: 
- Şey ... Lemanla Afif@ odaların

da kahvaltı ederler de~ 
- Canlan istenıe ... Biz eeninle 

karşı karşıya oturur, kahvaltı ede
riz. 

Bir saat sonra Leman gelince, 
§U prip sözlerle karplandı: .,_.,., 

l 
Hayalden alman 

ltlrmlsaı •• 
Yazaa: Ali Kemal SUNMAN 

Bir hilı:i ·e, bir roman, bir piyes 
sünün birinde kendini birdenbire 
hatırlatıyor. Evvelce onn okn:nn
ların, ..,yrcdenlerin gözünden kaç
llUŞ nice noktalar kendilerini au
cak sonradan belli ediyor. Hadi -
satın kilı wıutturucu, kah diriltici 
tesirlerini inkıir mümkün degil. 
İtte dört beş xne evvel Fransada 
•ynanmış, İtalyada sahneye kon
ması ula mümkün olamamı~ bir 
piyes bıqıün kendini hatırla tmı~ 
oldu. 

Piyesi yazaıı Leo Ferrero bir 
bu yüzünden ölmüş. Ktndi" an
aııcak rirmi yedı ya~larınıb ka
darını . Lal.in ya7ıp b rnktığı Aıı
jelika da A.-rupa lınrb nin bu -
günlerinde lıayul ıle hakikat .ıra
sındaki farklardan o kddar çok 
bahsedilirken unutulur ırbi de
ğildir. Piyes hayalı bir ,ı·, .ırda, 

kü~ült bir birde rel't'yan ediyor. 
Eşhaı. da ona göre intılıap edilm1ş. 
Bu küçük memleketi 'tl re eden 
adam soıı dererc mıı•lebiı imis. 
Eski zaman masallarında her is .. 
ted;klerini aptıran •-"hm hiikum• 

darlara benıiyen bu müstebit 
memleketin el\ ileri gelen nnavi 
erbabından zeng;ıı bir daırun Au· 
jelika ismindeki dilber kızına g~z 
koym~tur. Bu husu ta kızın mu
vafakatini almağa !uzum görmi)·e

rek parlak merasimle kızın c\·ine 
girmekte beis görmü,·or R hal 
memleketle birdenbir~ biiyük bit 
galeyana yol açmıştır Bnnunla 
beraber bu galeyanın önüne ça • 

buk geçilınb,tir. Umıın:l me) nd • 
bir miting akdine karar ve. ld· 9 , 

halde aati gelince kimse ora)J ,.el 
mlyor. Tlemek ki liızın intikamını 
al cnk bir ki~i bile çıkını~ or. Şe
hir halkından dci;oil. fakat ner,d ıı 

geldiği hcllı ulnıyan ir delik .. nlı 
var ki ışi güciı hep macera aru -
mal<tır. Orlando adlı bu cesur Jc
likan1ı vak'a.)·ı öğrcnır ögr"'nmeı 

bütün tehir halkını tayip ecı~r. 

::muıcbit büküıııdarın kc)if ,·c 
be~esi karşısında bö> le SC> irci kal· 
man.ın pek küçüklük oldu uau. o• 
!eşli bir Ju;.onlJl .öylcr. Kalabalık• 
ta görülen baleti ruhi) c maJuııı: 
Herkes gelir, toplanır, öne dHşcı• 
gencin arkasına takılarak nihayet 
müstebit mağ!Up edilir, yal.alaııırı 
ziı:dana atılır. !!undan sonra o mu· 
hay yel memlekette yeni bil' de' il' 
açılıyor. 

Genç ve cesnr Orlandonun mii<
tebit hükümdarın elinden kurf•f• 
dığı güzel kız ne oldu~. 

Orlando için Anjelika btirri~ c
tiıı timsali sayılıyor. Eğer bu kı1 

tecavüze uj;'Tamasaydı, müstebidt 
karşı bu hareket olınıyocoktı. HU' 
!asa Anjelik.a weml.keti kurtar 
mağa vesile oldu. 

Orlando gitgide Anjellkanın k•1 

şı>ında ..an.ki bir >ulçlu olmuştur· 
Çünkü genç kız: 

- '.\leden beni kurlnrdı:ı•. Bel' 

ben onunla daha mcs ut yaşardıı1' 
diye sormak vaziyetine ı:<·çnıiştil 
• llistebit hükümdar genç kı~•' 
ıııuvaiakaüai alınagn hizuw or 
Jneden onun evine glt'nuş. sarı 

ktihza eder gibi de bu te<J•Ü•U\ 
ayrıca parlak ıncrıısin,fc 'ili~ tıJ1C 
istemi§ti. Anjelika içın b11uun ıl 

1 
rin hır ineli oefi~ yua>1, adın J 
gurur11na indirilmı bir darbe 
duğuna üpbe yu!.. LMl.in yine ; 
dınlığın alul ermiycn hallerınc ~ 
biri: Orlando da onn kurlilrırl> 
muvafakatini almağa lü~um ç.iı· 
miiş müydü?. Hayır .. demek /\: 
jelika için her ikisi de bır .. ~ıb 
)·et genç kız kendini kur''ll"lll1 

damı öldürmek •uret.lc bu " ıtf 
kül denle aklınca çare bulı1' 
oluyor.. . 1 

Pıyesın daha başka hu u.") t 
!eri varılır. İtalyan &ahnesin• ~ 
olan neler vll11'a onları d" eri' 
anlatıyor. Fakat bahsin nı<" 

bu deji"il. Piyesin kimbi!ir :ııil< d 
kaça vuran emsalı arasında h 
gün kendiııi hatırlatan bir c•~~ 
lığı var. Buııda da bugunuu .,c ı/ 
yiindcn alıyor. l•tıkbalı daiın' ı 
lak göstermek suretilc lıal"1 1 
raplarana hafifletmek için ı•a•1~ 
nutuklnr övlendii:i zamanlar 
mustıır. Daiına harp içınd" • . ıı• 
gibi sinirleri gcrgw tut.ırak ,~ 
takbel nıüc:adcle)'e hazırlaPP 
siiyliyenlcr yeni yeni ruıuh• 1 

fuklan göstermekten b<ı kJl , 
bnlamamışlardır. Likm bu ; 
umand• t hlikeli olmu tur. 
kü Anjelika her vakii ıuın"e 
kalamaL 
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BORHAN CEVAT 

Eaıat•]:J 
(• j''lffil3 i 
Ewleamek babll 

-ı-

Evl~k, malOm, çUUeşmektir. 
Ancak insanlarda bu çlltl ş ne ka
m.mi ve içüınat bır takım k yıUanı. 
t.M>i tutulmuttur. Ancak bütün u
sullenne muvafık oı..k. aldd 7a
plldıktaıı 9QDl'8dır ki, eıiEekle ka
dın birlefeb1Jmtılrt.cl1r. 
izdivacı haJaU bir zaruret ola

rak kabul ebn* muvafık olur. Bil 
tun diQer nw!ılOknt ıfbl, fnsanw 
da .z11ııi)au.dni iMme etınek vai
yetindedir.ler. İzdiv cuı esası da 
tenuQle hizmet e&mek, yani zür
ıVet yetiltirmektir. 

İ.zclivacm fJzilt ve moral bir çok 
fQ'da.Jan vardır. Moral tarafı, er-
ejin gözü bafk• ıaratta k lı 178· 

alı, karw ve çocuklan ile met11ul 
olacatı için ahllld resanetın bo
zulmamasına hizmet etmesindedir 
İzdivaç fehveti ke.er, zürriyet te
min eder ve bır aile 7uvaaı kurul
masını mucip olur. Bu suretle w
lmen iki taraf alleııl arasında da 
ıbrıyet ve muhabbet hi&ıl olur. 

Bu sureUe kurulan küçük aUt-lerle 
onlarm m6t.-ıli& ve mensuplan 
Cemi7etJ lruvvetlendırm oh rlar. 

Gerçi kanun tdrn.eyı e enmıyc 
mecbur tutmuyor. Fakat bir çok 
ahvalde kendlmızl evlenm!7e mec
bur ıörüyoruz. Bu Wtdirde izdi
vaca karar verilditf zaman, kuru
lacak )'Uvanın latikbal! için Jıewe 
intihabı birinci safta ,elir. Keza 

vlenecek kızın da mil&takbel ko
ca.ıwu, kendısuııe denk olarak seç
m ı icap eder. 

Bu blrleşmenln ıeçim me ele
sinden z yade uz.\ t 11 e doktorluk 
bakımından tahlilini yann yapa
cağı&. 

~------J 
suıcla sıkılacak bedeniniz, kalbini
zin iste4iği ve anHhtı ralaatbit 
size verecektir. 

Ziaf duyduğumu hi18e41iy.ua, 
kauli kendime: 

- Bu tefhlstea kerbyonua!. 
Diyor ve bir korvoma telibiri o

larak: 
- Asla baaa aunaffak olamı • 

yacaksmıa!. 
Diyonun. 
- Muvaffak olacağım Belleme. 

hal. Bunun aksi olamaz. Sizia .IDll

bddentınısda bmım qloma •ir 
olmaam bütün hatlan var. Bua
daa kurtulamıaycakamız. 

Diye evep 'Ym'İ)'or Ye uaua • 
na aalatıror: 

1 

- ~ •lr erkejia Ytilalek t.ı.. 
.alia var. Çirlda tletllim. llir ka· 
üu tat.la eMWlirba.. 

........ ___ yw.e .. 
katle NkıJonma: 

- IWribtea çiıkia tleiil Bl
Uldl ... L Elma s&seli, mvsr 
lllvır liyah laflan ,1IRll siyah kir
pı'lderi nW ... iri liyü ..... 
ı:i .,. 

MAHKEMELERDE: 
A ld Lflfonten • 

mı sa-
firlifin • • 

netıcesı 

"iyilik mi dedin? Büyük sözüme 
tövbe .. Allah yazdıysa bozsun .•. " 
Asliye mabttemleri kridorunda 

~tılar. İkisi de pk ve temiz 
giyinmiflerdi. Biri: 

- BonJur IDOllfeı'! dedı. Öbürü 
dııt: 

- Bonjur dostum! diye cevap 
verdi. 

- Ne o? Ne işin var ew-.la? 
- Bir şahitlik ... Ya senin? 
- Ben de davacıyım .. Tazmbıat 

dava ediy«Um. 
- Ne tazminatı? 
- Anlatayım ... Bizim EcTet yok 

mu? 
- Evet! .. 
-İşte ondan dava ediyonım ... 

Dört ay kadar oluyor. Ecvcdın iş
leri bozulmuş. Bir gun sokakta kar
şılaştık. Bilirsin, Ecvetle bıziDı 
dostluğumuz eskidir. Ta ~ -
luktan ... Evlerimız bıtışiktı. Uzun 
yıla1r komşuluk ettık. Artık öyle 
oldu ki, canciğer, kuzu sarması .. 
Rastlayınca: 

- Nasılsın Ecvet? dedim. 
- Sorma Feriduncuğuın .. dedi. 

Başklı ı olsa söyli •Pmem ma, 
sana anlatayım .. Halim pek harap. 
Yirmi gun oluyor, .oızun 1 v. 
ga ettim .. İ ı bıral ıp çıktım. Bılır
sın ,ben para tutan adam d lim. 
Elime geçen arayı yer, bıtir.irlm. 
Şimdi, ekle yok, avuçta yok .. Bır 
kaç yere teşebbüs ettim .. Elbet 
birinden biri olacak. Fak t, olun
caya kadar halım harap ... Pansi -
yona yirmi lıra borcum var. Ma
dam sıkıştırıyor. Yarın öbür gün, 
belki ıçeriye de almıyacak .. Ma -
itim ya, bu makule in anlar iyi 
gün dostudur. Karagün do tu da 
bulmak çok gliç vey ... Ne yapa -
cağımı bilmiyorum .. Aklım başım. 
da degil .. 

- Üzülme kard~im .. dedim Ma
damın yirmi lirasını veririz. He
men yarından itibaren de bbe gel.. 
Boşuna ne para vereceksin?. Sana 
bir oda ayırttım.. Allah ne ver -
diyse beraber yeriz .. Paraya ihti -
yacın oldukça da üç beş ben veri
rim. İşlerini düzeltinceye kadar 
bbıde kalırsın. İşini yoluna koy -
dtıktan sonra, borcunu hesaplarız. 
Yavaş yavaş bana öderaın .. 

- Ooohl Ne iyi arkadaşlık bu ... 
Böyle bir arkadaş da ben bulaaırı, 

- Bilirsin, ben iyilik etmeji, 
düfkünlere yardımı severim .. Hem 
de, bu, en yakın dostum kırk yıllık 
komşum ... Her neyse ... Adresimi 
verdim .. Yirmi lirayı da hemen çı. 
kanp eline saydım. •Yarın bekle
rim• dedim; teşekkür edıp aynl
dı. 

Ertesi gün, elinde iki valızle a
partmana geldi. Zaten Humeyra -
ya Ecved n misaıftr geleceğini söy
len· tım. Humeyra da, arka taraf
tal.ı küçt.ik odayı Evdoksiyaya aiL 
dırip süpürttü. Bır de divan koy -
durdu. Ecvede odanın ikapwnı a
çıp, 

- İşte odan burası .. Anahtarı 
üzerindedır. 1stediğın zaman kilit
ler, çıkar g"dersin. Hızmetçı em
rine imadedır. 1stedigını s<>yler -
sin, hemen .} erine getirir. Sana bir 
de sokak kapısının anaht rını ve. 
revim. Kendı evin gıb gır, çık.. 
Hıç sıkılma, çekinme ... d~im. 
Meğer F.cvet öyle bir misafır gel-

Diyorum. O, devam ediyor 
- Sizi seviyorum. Sizia de .._ 

vilmiye ihtiyac:uus var. Kouam 
sizi aSıa tatmin edem• ve Meml
yecektir de. Bense me iatediibıis 
saatleti derhal verehilttek bir ıa.
susiyet içinde bulunuyorum. lha 
-ı niyette elbette ki siz 4le M.t 
sevecebinis 

- Rica e4erim .-uaus. 
Diyorum. O: 
- Hayır. Beni saanaya delil, 

aöylemlye tflfVİk ediniz. O katlar 
çek töyliye) im ki, bma içun be
pbın, hem k•laklanms beaua 

sesimdeki atk ifadeeile dol wı! 
Diyor. Bakıy•um olacak pW 

•eiil. 
- Bayjl erbk sftlhm!. Ve rta. 

ederim arilk -.t ...... JllU&. B-
vimi JJkml7a ........... __ !. 

Diyonua. OlltiJ•, ....... ... 
bJ.alarla 1ilii1or. KnyGl'Ul: 

- Sis ...... Mtiabais. 
- Bayır. Ne 4elqim, .. Wq.7. 

.l.pknn!. 
- Fakat, ben shMlea ne llfk, • 

tle ifıkhk istemiyor-. 

mit ki ... Tma, a 1A LUonten maa • 
fir ... 

- A li Lifonten JN dedin? O da 
ne demek? 

- A:1 •• Sen Llfontenın ıniaeörii
jtni bilmez :mi&in? .Mepurdur .. 

-Yooo! 
- Wonten bir arbdqı"1 mt -

safir giho.if.. Tam on altı M!De Ul-
11\Jfo .. 

Llfontenin misafirliğini dinle -
yen bir kahkaha Jwyuverdi. Ben 
de kahkahamı güç zaptettiın .. :OU.. 
daklarımı uıınyordum. Feridun an
latmağa devam etti: 

- Ecvet bizde yerlefli. Bızle be
raber yiyor, içiyor, gezıyor, sine
maya gıdiyor, ustelik, iyı kötü, 
harçlığını tia benden alıyordu. 
Postu öyle bir serış serdi ki, if bul
maga f ılan niyeti J ok.. Lcytelealle 
vakıt geçirıyor. Baktım olacak gi
bi de il. Onun he ahına ben İ.§ a
rama a başladım; niha'IJct buldum. 
Bır hcarethanede. ayda 80 lıra net 
para ile kontabilıtörluk ... Bize geL 
diğinden otuz beş gün sonra, bu 
işe baslattık ... Bu, devl t memur
luğu d til.. Tabii, bir a). para a
lamıyacak .. Bir ay daha d ~ mı sık
tmı .• Yardmı ettim .. Gidıp geldı. 
Borcu da bini aştı ... Ay b~ında pa
raları aldı .. Hıç, es ada : ok . Ben 
de bir ey sö 1 m dnn. H men e
lıne parayı a ır alınnz .borcunu 
ver!• dıye sıkboğaz edecek değı -
Hın ya ... Yıne bı2'lde yiyıp ıt.'tyor .. 
Gezıp tozuyor. Böyled'kle hır ay 
daha geçti. Aybaşı geldı ... Yine seıı 
sada yok.. Artık, ya\ aş "IJ av~ çıt. 
latmaga başladım. Vurdum duy -
mazlık ediyor,, aldırış etmıyor. Da
ha açık söy~im. Yine mırın 'kı
rın ... Nihayet, ~kça söyledim: 

- Azizim.. Artık para kazaru -
yo l .. 1~erin yoluna gırdi. Ev
vela kendine bir ev veya pall6iyon 
tut .. Sonra da yavaş yavaş borcu
nu ödemeğe bapariın ... 

- Teessüf ederim sana Feridun.. 
dedi. Şurada üç gün evinde mıaa. 
fir ettin .. Şımdi de başıma kakı -
yorsun. Zaten 6yledir: 

•'Minnet ile kokma gillu, al elıne 
SUMlll• 

cGeçme namert a;pı;isü.nden m 
aparsın BU &eni• 

Bana bu fena halde dokundu.. 
Ben de açtım ajzımı .. Be& söyle
dim .. O söyledi. Nihayet; muaıwı 
üzerinde duran .k.ıymetlı bir va -
zom vardı; onu kapınca fırlattı .. 
Canım gardrobumun kocaman ...,. 
nasını parça parı a ettı. Fırlayıp 

gittL. Arkasından da hıundçı Ev
dok.siya ~ldi. 

- Ben bqka .kapı Ol ldum ı gı
decejim . Hesabımı kesın dedı. O. 
nun da hesabını gördük.. Çıkıp ar
kasından o da gıtti. Meğer. Evdok
siyayı da kandırıp a) artmıı_ . Şım
di, galiba bir pansiyonda beraber 
oturuyorlarmış. Nereye gidene 
gı in .. İla cehennemüzzümera! 
Rızacığım. .Daha senin f9bitli

ğine \akit varsa gel şöyle bizina 
mahkemeye doğru yüruyelım. 
Belki çagınrlar ... 

Zaten bizim dava llOMan bır 
evvel.. Galıba epey bekli:veceğiz. 
Haydi yürüyelim. 

(Devamtı 6 ıJtCı BGhtfede) 

- Sisin istcmenise ltizuın yok!. 
- Ben istemeyince aiz .rla -

'baDJl afkınıaı kabul ettirec:ekaiais. 
- Hayır. Keadhtis kakl • -

cebiniz. 
- Nuıl? 
- Basbayağı! 

- Kakl etmiyorum ııte 
Okleri irlleşmi , ren&i kısanut 

aeai kabalapnıftı. 
- Bakın nasıl e4ecebinis. (). 

nua tılsımı ı.enim tladaklanı1141a.. 
Diye yeriaden kalktı. 'Oaerime 

yürUdü, ualtiyettea titriyen.. 
Saçlan ille lüle yüdM tlildU .. 
•iiJtil. Birden 1Hılli kollanma a
ruuaa aWı. O.t••• btıNI, n · 
aklarinıi du•aldariaa ...... .. 
iltedi. ç~ ...... bpr -
.-, eua çelik W. W pW ...._ 
ve atiishıil kanQ'U ........_ 
bwliıal brlanMk ....... o 
ı...ı .... ~ ...... --'* 
llisftnÜD il-'-~ ve•,_ 
Hşum bl• ile l7iee......, ... 
daaa tberiae Y•latb, parmaklan 
ile de 41adaklanm yeirelMı n 
... ~U'JDJ 4lu4ak&erıma iHINi. 

E.ı.....lı iali,.nler, 
İf oe ~ arayanlar, 

~-. ,....,.,.;.. 
ler oe rniifküUcr 
l:&dnraç Teklifleri 

.. 3! yaşında 113 00,unda ~ 
renkli ve l.am Mh•tll bir aıenc-.. Ti
ceretae meteul bulunu70rum ~ bir 
mOımeıenin 8afmda7ını.. Seaelik ka
zancım iki bm liradan aoaaı t;lejUdJ.r. 

Boyumla miltenufp bey.az 7abut 
kumral, kara lıtaflı,, kara goz.lü 2()-..U 
)'llflannd& orta 7ahut ııan'at mektebi 
m«wnu, f!fV illerine tamamI,rle vNnf, 
JJi ahllk ye eöhret hibı b r bayan1e 
e\'ltmnek VZU1UJ1dayım. TeklltimJ lıta
Mıl edmlerin l8hs1 servetlcriniıı olup 
obnamaiil ehıemmb'eU bal& delildir. Bu 
evsafa aahip bulunan ve talip olan 
bayanların Son Telgraf Jla k sütunu 
vuıtasiyle M. B. V. rumuzuna nıektup
la mUracaa\ etmelerini rıca ederim 

+ On .tekiz 711fında, balık etinde, 
kun ral, ,.etil ı&lil wmlz bir allanln 
birle k kızıyım •• T~lar çok l(l2llll 
oJdujumu sö7lü7orlar" Bn:lm 7ok. 
y 1 ıı bir annem v r. Mall v Uyetimi& 
bıraz. "'1"sı.lmı~ bulunuyor. Fakat e• ı,.. 

yle vlkır m Hul&la 
meırut edeceı bir 

ı.. ım > ı Ta p ~riıT'.de 
• c~ $U rd r· Y k tah-
sil y p ~ olmak, c d 1 \ e 
u dı ı ev ş r Y ek tah
ta bulı.ınmalıt, bir y "cıyı çekıp çevi .... 
ede kaz ncı veya gelirı olmak.. 

Tal p e ıı Son •re raf Halk Utu
nu vaıntn ayle Leyl S 23 rumuzuna 
mektupw muraC110t edeb lirler 

+ 27 yaşında kumral, toplu, ıw. 
boy ı t k ım '- a azl-
ycU yerinde Vf! a.d r alle)'e mensu-
bum. Yes e ınc y m de dur<ı.t ve 
na u ı lı r e\ k ol u d .Kız 

Sn at Mck P.b ku rına d vam et-
tim. Hulüa bır c kndınında annılaa 
bütün evsaf• h Wn Alatwita keman 
çalmasını da bılır m 

N lu, dün t k ım1,7a.n, 
)'Uvasına ballı 28 ya mda me-
mur wy Ucaret eril bmdan bır ıençle 
yuva ku k arzu rundayım Tip mev
z.uubah d~ ldir y ter lıtı huyu rilzel 
olsun. C ddl ~en.o Son Telcraf 
Halk sütunu R R. 7'1 rumuz ıa mek
tupla bildirilmesi 

28 ya ındayırn, 1,72 boyum 72 kilo
yum. 40 lıra ma la resrnt b r mne..
~ ç. l ıyonır.ı TemU. ve a il bir al
leye mensup bir ıencim. B r anamdaD 
bn~ kbnsem yoktur. Halilwrda pa
ram ve eşyam 70ktur, biç evlıenmedim. 
her~ söyled.iiı &lbl alır bqlı ve 
teıillyel1.1im. Tahsilim llkı ekteat.ir. 

Temiz blr aileye mensup a U bir al
ile kızı ile evlenmek iatiyonun. Boa 
bayat arkadap olacak H1anda arM.ı
lllD ftlllDar: 

Aiu' bati& " idareli U...tkll' .... 
IOn all1Ak -..ı o1maa ..,u.r. ... 
de sellri ft7a maatiı ve bunlar • o1-
maua bır m olmaaı llımndır. oe.1-
lik ve tip mfNIUU babil clellhHr. Ar-
zu edenler S.. 1'ellnf H.ık ...._ 
H. H C 21 namuzwıa )'Umalan r'
olunur. 

Gelen Mektuplar 
BQıuı Nuran: :iawnbuldıuı 2 t..-

s. T M ~ııaent ~~ :t... 
tanbuldan - S. D. 21: -aaıUılıa -
S. B 14 Olküdar lskelmlnclen 11. D. 
K: Aksaraydan - Bayan Saml)oe: a.-
lat lan. B yoğlwıdan - A-3: t.t.nbuı
dan Bay Delta. Mal&epedeo, Befi1;
taştan Ba7an &ne!: Paıw-lbd9a. GtM 
ia~ıldan 'J)OSla clampa& okwunt
yan, ü~U Galatadu, Ddll ........ 
blrakıln , To.._.ldan - -- 111 
Bursalı Tal'9byadan, Topkapıdan BA-
Y ikçekm en M lbM7a bırakıl-., 
f stanbuldan, Cagalollundaa, Topkap&-

d n K dı öyünden, Samatya9D, Ta
rab7adan, Ankaradan - Bay• Jıı1ıuti 
Deniz (Matba;l7a bu'ak.IJaut) - B B. 
Y: Beyollundall - G. B 40. JICadıJ&6-
J'Öndftl - 1812: ~ - 1111: 
Erıenkoyünden - BaJ> H. R Şera-. :ia
tanbuklan - Ba7u H. Ç T. BM11 "'9 
Papbab~ - S. Tuncer Dün mek
~\IDU&U alclık1n sonra Usküdrdan 111 
miş - Bayan ./t.tıkııöz. ma~a bıra
kılmış mdttubwıuz vardır Pazardan 
başka hergün Saat 15 - 19 ar:uımda 
alınıs 

itte o umaa SOll 1tir pyretle çtr
p&Hmı ve: 

-Alahhh ... 
Diye haykınma. • 
Bu Jaaylnrq Mitthı siitü .._ 

Ye parçalıyaa tlifariya Y1lrall 'Wr 
haykırqtı. 

Uyamp k•dimi yatalda MWa
P. vakit o ~ tlökea alua ar • 
kasından belki de laQatllalll •• 
mes'ut: 

- Ooeolt-.. 
aau çektim. Fakat, .. yam ki .. 
sefer de Salilala saçmaları Mal 
lavraH&nlı.. 

Salih tekrar , ..... pltllll ··
kit: 

- Barmbr hlfUllÔ, ...... 
-.. .. Mlyilk ltir iyilik ~• ku•et ..... 
~ tlılHrw.etleki tetkik • 

leriai eaWta ~· rilyaım çok 17"9 
;rwtlujıuau oi1WL Batta: 

- Bak ıörecekaia.. Yalua • • 
...... Wi,ak im Jı.Qat tahuvl
lilne uinYaeain. Belki lnmua m
tJraph tanflan ita olacak. Fakat, 

JMrlaaWo aetice laaıır .. (Aıbla ftl'l 

Bir Allmln ld au 
Y8 J81a&D~I SÖZll• 

rlll 'l"'lrllçesı 
Bir alimimiz, ta:ranı dikkat 

bir iddia ileri aünnüf.. Bu i
lim, kim, diyeceksiniz.. Vat.. 
lahi ben de bilmiyorum. 22 
doçentimiz claha profeaör o
hmca, ilim o kadar çojahb 
ki, laaqiıiclir, farkında dep 
lim.. 

Evet, IÖzÜ uzatmıyalım, bm 
i.limimiz, 10D 15 yıl içindıe. 
Türkçemize, ta11111m 3 bia 
Framızca kelime abnclıjlm 
ileri ıürmiif ! 

Bu kelimeler, Fransa boz. 
SUDundan IOnra, bizim lisana 
nu lliUlllUflar, derainiz?. S. 
iddianın aıhhat doroceıimıi 
tahkik edecek Taziyette deji
liBa! Deli poateki 1ayar pbi, 
eoa eenelerde dilimize sirmit 
Framu:ca kelimeler bangi&e. 
ri, diye, ltirer birer ıaymak 
için, in1anda Eyüp Sultaa 
sabrı lazım. Demeı< ki, o ili
mimi7;de, bu ıabır mevcut 
İmİf 1 Zaten, ilimin bir -.u& 
da ıabırlı olmakbr. s..-.. 
IOnu ıelimettir. Alimler .le 
aabrede edo, aahıli aelimete 
çıkarlar. 

Hersün, konufUl'ken, d• 
kat ediyorum. Bilmiyerek, 
farkında olmadan, bir çok 
ecnebi kelime kullanıyorm. 

Bu iddiayı ileri aüren ilim, bu 
halin, dilimiz için çok buia 
oldujunu ifade ediyormDf! 

Bazı ukalilarm ve züppe. 
lerin kaıten söyledikleri , .. 
bancı kelimeler müateana, f .. 
kat, halk diline cirmit yabaa
ci kelimelerin aöylenmeme8' 
için, eneli, o mefhumlan 
ifade edecek ulı Türkçe ka
lıplar olmak lizım deiıl mi?. 

Mah•kk•k ki, meaeli, .. 
OD hef J1lda cliljnHze an. 
,. .. ..,. ._,, ılnr•• Wri 
rat17otlur. Ha~ ......... 
............ 7&-.. llCI k.u..,t 
imik• ·~; T•k'S•niai .... 
... ! 

Radyoma .... ._.-1. 
Ant.il 
Ha1di, ltaka•••, 1 ım ... 

Tirkçesilli e&,le,ia 1 . 
Raci,. f- Mnı.nla •. 

pp.7. 
Parazit.. 
Ha,4i, l - .. .... ,..,.. 
llad,ı zı•• 

-1. ..... ,.., 
Ha1di ...... Tı ...... 

llulun! 
Daha ..,.._ -1. F ... 

ki, :.a-- • ' A .. _,..,..... 9K 

,.biliriz, .,., ... kcek •• 
Falcat, durajı aereclen ...... 
cajız?. Biz, lataDbulda, tr.... .. , d....... itile ........ ,.. 
ruz. 

Beledi7enin önündeki tram
vay duraiı, her hafta haıı, bir 
1Jatka direiin albna tefi_. 
JOI'. 

Aramakla IMıta mı çıkılır?. 
R. SABiT 

=DERDİ 
Tehlikeli bir mecra 

mahallesı-

80 lmd otu
rası hııa tanenm rka 

ide r Hastaneye 
lllve lniaat yap ldılı ve mahalle 
istimlAk edlleceti Ue bW'UI 
yum tozdan, kılın ı;amurdan ı:e
ı;ilmez baldedir. Ne)'M bunlara 
lıtaUanıyoruz. Fakat bizi ea z.f.yacle 
bizar eden fe7 Cawtmde QeflDClll 
&riınden ~ inen ,ot 
ilzerindekl IMCl'llDID 6tedeabtırl 
bir çok deflar tafarak ortalıja ya-
7ıl ası ve tahammül edllmlyecek 
derece p kul r eşret d r 
Bu bale bır nih~et venlmes lçuı 
ı\kadarlam dikkatini celbe\menl

edenm. 
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• No: 85 \'ll.Zlln : RAHMi YA..;.-

Seni 
Bütr~~-d©l _.Ş~k.a 

1 
Deniz 

• ı OSMANLI - iT ALYA HARBiNDE TRABL 

• 

Seviyorum 

• e 

--+1-- Yazan: E EL BUDAN 3-
Ale,· oıurduitu semtin en güzel 1 

luu olarak tanılmı9tı. Bu şöhreti 
yıılıuz kendi semtine münhasır de
gı..kli. Bütı.in İstanbullular onun 1 
o(;hretini duymuşlardı. H~ gün e
Wllin kapısını aşın<i..ıranlann had-

j ,hesabı yoktu. Fakat o bütün bu 
_,elenJere: cYaşım müsait değil, 

oaha böyle bır şey dti.\'Ünmedim· 
.APbi sözlerle, kib'1ca red cevabı 

rıyordu. 

Bu hili muhit üZE'rin~ fena te
.a;rler yapınağa ~lam~ ve birçok 
9edfl<odulara sebebiyet vemıi{;ti. 

J'Uat o btma ragmen hala gelen
ıere reci cevabı vennclrte devam 
edl)'Ol'du. 

Alev gür.el ata biner, tenis oy
aar, poker maaalannı f"nlendi -

ııiııdı. Bu ten. c\it.el kız uk.a•ından 
llaıan nice d.-llluınlılar vardı. Hat
ta bu delikaııhlar arasında esen 

al.,...,n, ben alacağım• diye bir 
tarile bahse firişenler bile vardı .. 
P*-t o gene hiç birıne yüz ver -
oemek)e devam ediyordu. 

* 
Bu gece A~de :fnkalade bir 

lwıfka.ldı: vardı. Bu ten, güzel im: 
biJdenbft ®rgun bir hal almqtı. 
AnMsi, babası kızlarının bu vari
~ karf'lllDda biiyiik bir endi -
Pl7'I! ~ maber ~r fikir 
beyan ~rlanlı. 

Soıfraya oturduitları zaman bü
tlln ailenin nuarları Almn üze
nne ~i: Hatta Al<!vin kü
çük irardl!fi Şule c.A1eYcik ne ol
du?> diye eteklerine sarılıyordu. 
.loeııDa Alevi ~ dert neydi?. 

* Eıtrence yatal< odasına 981l<ildi. 
Karyolasına wzandı. Açık pence -
~ gelen riiıqıir saçluının ü
zerinde geziyor -..e uzaklaşıyordu. 
Bir türlü göziine ~ girmiyor -
du. cli'evkallıde bir gece diye eöy-
1endi, fimdi lrendilni onun kolları 
arumda "buann w bapru onun 
eö~ dayayarak hıçkıra hıç -
kın ağlasam .• 

ArtA her ,eyi annesine itiraf 

edecegını kendi kendinE vadede
r .. k y atajia uzandı ve gouerini 
yumdu. 

* 
Güneş 1011! ışrj{Janıu Akvin 

odasının dcrinlikltrıne volluyor, 
karanlık kö !eri aydınlatıvordu. 
Alev büyük bir teessürün verniği 
sıkıntıyla yerirı<ien kalktı, pen -
cercye doğru yürüdü ve dışarısını 

dalgın nazarlarla se:vretmege bas
ladı. Titreyen bir sesle •Senı se -
\"İyorum, fakat sen bana o kadar 
uzak yerdeoturuyorsun ki> .. 

Annesinin ckahvalt1'·a gel• se -
sile kendine geldi ve narin viieu
dünü saran beyaz geceliğini mer
divenler üzerinde sürükliyerelt 
aşağıya indi. 

* Alevle annesi. yolda, uçar gibi 

giden bir otonun içinde Miler. Bir 
aralık Alev hıçkırarak başını anne
sinin göğsüne darndı ve ona lıer 

~yi itiraf etti. Ana kız şimdi kar
fllıklı ı:öz yaşları döküyorlardı. 

Anneli, kızının •amcası oğlu Se
lamiyi• sevmesinde bir mahzur 

olmadığını .e bir hata t~il et -
miyeceğini biliyordu. Hemen o 
goiin işe gir~ldi. AJ.ev ve Selami 
sonsuz bır sevincin i~ine atılmı§
lardı. Selami de onu seviyordu. 

Alev bu gece fevkalade güzeldi. 
Mütenasip vücudünü saran beyaz 

elbisesi onu olduğundan giiııel gös
teriyoniu. Hala bu gecf'ISinde bile 
onun .için yanıp tutuşanlar vardı, 1 
fakat! ... 

Şimdi Alevin yüzünde galip bir 
kumandanın sevinç tebessümleri 
vardı. Gece epeyce ilerll"mi{; caz 
coçın~. Danslar birt>irİni takip 
ediyor, ortada dönen çiftler bir çi
çek bahçesini andırıyordu. Bir a
ralık elff:trikler söodü. Selimi A. 
levl k.ollarile kendıne ~i ve ju

daklannı dudakları üzerine ka -
pad.ı. AJe,- titreyen bir sesle Se
limıinin kulai'ına Seni sev ıyorum • 
diye mırıklandı. 

ANGKOR Rıabedlnden daba ıeniş •.. 
\ 

Bilttın ennanludan daha claalı esr..-ensm... 
Silkftnet ve altın •emleki ... 

Yeşil Cehennem 
SÜMER Sinemasında 
DOUGLA FAİRBANKS b. JOAN BENETT 

GEORGES BANCROFT 

Karısından 
korkanlar 

Vaktile vezirle!"<ien bıri atının 

altm nalla n~Jlı<r.masını ls1.emiş, 

bııVuıç nalOant IX'Cerememış. Ni • 

hayet bir Çingene bulmuş. getir -
mişler. O, muvaffak olmuş. 

Vez.ir sorınw;: 
- Kaç para islersın?. 

- Çok para istemem pa~am. 

demiş, yalnıo: bana bır ferman ve
rın, hep karu;ından kıı.rkaıılardan 

ikışer para ala) ım. 

Vezir, birden işin a.<amet ve 

vahametini anlıyamamış, •pe\ciıli• 

demiş. ı 
Çingene fermhni aUnea, n1emle

ketin her tarafini dola,<:rn:ış, mil
yonla para toplamı.ş. Öyle ya, ka

rısından itim korluruız?. 

Nifıayet dörunü.ş. gelmiş. Vezi
rin huzuruna çıkmış: 

- Paşam, demiş, sa~ en.de çok 
para kazandım, teşekküc e<ieriın. 

Vezir gü lrnüş ve sorrmış: 

- Yahu, memleketle kar18ın

dan korkan bu kadar \'Ok mu?. 

- Eh, oltlu.kça var. Sıze asıl 

R>bebi ziyaretimi arzetme>k iste -

rim. Size hediye olarak on dôrt 

yaşında a) gibi bir k;z getirdim. 
Deyince vezir yerinden kalkıp 

etrafına balunm.ış: 

- Ulan yavaş söyle, hanını du-

yacak, demiş. . ..._ 
Bu söz üzerine Çinger.e: 

- Gördünüz mü paşam, demiş, 
siz bıle karnızdan lrorkuyorsu -

nuz. Verıniz bakalnı iki p~ra da 
siz .. 

Vezir avuçla altın vennif, güç 
ilıal ile fe.manı Çın.genenin elin
den geri almış. 

Dilencinin bı 
Eski zamanda zenginin birisi, 

bir gün konairJnın penceresı'l<le o
tururkc»1, kapıya bir oı;encınin 

geldiğini görmüş. hıddetlenmiş ve 

hemen el çırpıp oda~· a giren kal -
faya: 

- Bana bak kalfa! demış, git 

sövle haremarasına, harcmağası 

söylesin kahyaya, kiıhya söylesin 

uşağa, w;ak sövlesin yise, o da 

gitsin. şu kapıdaki dilenciye: •Al
lah versin!> desin. 

Bu s'lsill"lı emirleri kapıdan •.şi
ten dıl<>nd eller•ni gol: yüzüne kaI-

1 dırıp bir alı etmi : I 
- He,· büvük Tanrı demi.\", em

ret mihaılc, o sö~·lesin Cebraile, 
Cei:ıarıl ı;öylesin lsrafile. İsrafil 

sö\"l~in Aıra:Je, Azrail d<' şu he
rıfin canını alsın. 

TA SiM IJinemasında 
Büyük bir mu vaff&ki-yetle gostenlı:n ve i.kincı haftas na ba•lanan 

GöR E N 
• 
1 

Büy1Wc cie~et, korku ve esrar filmindeki dinlenen ... Fakat ııörfuımiyen. .. CANA VARI goı mek faere 
binlerce kişi akm ediyor ... 

YAVUZ.SULTAN SELiM 
H,,alifel,~ Diyarında 
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Hiç v·eniçeri acemi oğlanı korkar mı? 
• Görıiyorum, karakola götü -

riil.-rıleri falakaya çekecekler de-

'

., "? 
~• mı .. 
- Evet. belki bu a~ •enin 

;rüzünden ben ae belki bir falaka 
yerdim. 

_ AF.ker korkma, ben senin fa
bna bakacak ... hem de çok iyi ba
kacağım ... Ne varsa söyli ·ece -
fım ... 
Elımden tutarak beni dar ı;o -

kaklara dogru göturmeğe b~ladı. 
Sordumc 

- J ı amma. &onr" beİı yecvni 
tıulııca.::ım? 

- Korkma. Şimdi seni doğru 
yola ·çkaracağım! Neden bu kadar 
korkuyorsun?. 

- Amma yaptın be Çingene kı
zı!. Hiçbir yeniçeri acemi oğlanı 
kxırkar !l'J ?. 

Tam bu l.iflarım; biti.receğim sı
rada Çingene karısı karanlık oo
kağin içerisinde bir harM>enin de
liğine girdi ve kayboldu. 

Çingene kAc.16ı, o kadar çabuk 
kayboldu ki, nereye ve ne tarafa 
girdiğini !arkedeınedirn. 

Oraya buraya ba.şvurdUJil. A -
yaldanrn taşlara takıldı düşülın. 
Bu =ada Jı:arantklar için ık.ah-

.kaha ile bir kadın gulmeııi duy -
dwn. 

Ve birdenbire birİBİ boynuma 1 

1&rildi. Ba-ktim, yin~ bu çapkin Çin· 
gene krzı ... Kahkahalarla gülü - j 
yordu ve: 

- Nasıl kaybolsaydım bulabi
lecek miydin?. Babayıgit!. Bir ka
dındır diye geçme?. 

Tekrar beni kendisıne çekerek 
elımden tuttu ve yürumeğe baş· 
ladı. Şimdi gecenin karanlıklar.nı 
aydınlatan yıldzlarn altinda ve 
geni§ bir bahçenin ortaS'.rıda l:nı1u-
11uyorduk. Orada burada taş yığın
ları olduğunu farkediyordum. 

Bana dedi ki: 

- Çakmağın var mı?. Bir fitil 
yak, benim yağ mumum var ... 

Fikrimi değiştirmi.ştim. Ceavp 
vermedim .Kolları.mm aras.ııda 
kııcağı.ına alarak havaya kaldu· -
dun. Başörtüsü dii§müştü. Bu s
rada o kadar yakırumde bulunu -
J"lrdU ki, göğsü açık, Çİ2gilı göm
leği ve yüzünden daha beyaz ger
danile bana 90k yakınl~tı. Çok 
güzel blr C~ene ltw idi Vücu-

Kapınıza Kö
pek Olayım 

Zenginin bir eski ıttkadaşlann
dan oirkaç.ını y<:mege davet et -
mı.ı. Kendisi köpek beslemeğe çok 
ırı"raklı okluğu k;ın, iri yarı ciııı; 
kopı:~'ini birçok met.ettikten soora 
demış ki: 

ıEskıden nasıldı, GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

şimdi öyle mi ya? Amı·ral h d - d d 
Bır kaza 1<aymB.Kanu anlattı: 

1 

ırsın an yerın e urcm 
Hsi üzerin. e boşallarıtk müthi~ biri 
cayırtı k<>partmışlardı. 

rabe haline ku.,·dur}nitm-.k i 
yapılabilirdi?. 

Mukabele edil.cek a ni 
ve aJ·ui ~iddetıe sıfalı mt\ 
j"ilcli. 

- Külhani adeta insıml&rdnn 
daha nazlıdır. Eti haslamayınca. iş
li.em beyi pişirmt" ınce yemez. He
le banyosu. taranması, kurunması 1 

meseledir. Masrafı da ne der•iniz?' 
Ayda otuz lirayı geçer. 1 

- Meşrııtıyett"n sonra lstan -
buid& ı.elefon kurulu.nca, biz. de ö- 1 
zendık, luıza mer kr:zinden nahiye
let-e birer ıelefon ıeli ~-eı<tııı. Ta
hıi ka:.ıa mer.ı<ezın<ien mutaı.arrıf
lığa da bir 1.t!I vardı. Bunun çok 
faydasın! görduk .Bı.Dıa~a asayiş 
;çin 90k işe yarıyordu. Bir vak'a 
oldu mu, aç tdefonu, isletligin na- · 
biye ile konuş!. 

Bir gün oturny<Jroum. İçeri~·e 
haykıra bağıra bır kôylü k"dı.n 

Bunu gören düşman zırhlısın • 
tlak risıtlar vaı;i,·eti amirale ve 1 
SÜ\ ariye rapor eı'uıişlerdL İtalyan 1 
bahri) elisi biraz daha yüzmiş, son
nı ycdiji kur~unlarla suyun dibine 
4almıştı. 

Bu lıarek .. t kaıada R<>dos ku -
mandanıııı çok lıiddetlendirmişli. 

Hemen ora)·a koşaıt Türk zabiti 
nübeıçilere çılu~tı: 

Bu ateş de-\ an1 edt-r.ı.t-, 

çcık ıeçnıcd<n bir enkaz yı 
line gelecekti. Tedbirsizliklt 
tian verilen bu hareketten 
ziintü du)'an kunıandan. li 
iresini adımlarken bjrdenb• 
du. Aklına birşe~ ı;elm:şti. 

bunu tatbik etse mm akkaıf 
kayı kurtarmalı. müonküP 
mu)du. Bir dakika lcnd .. r 
kendisine bunu n1Li.nal.t.a~11 

kumandan seslcnıli: 

Bu l• kırdıları bıraı şaııkm, bi
raz de ı~·irıi çekerek Oinliven fakir 
mi,- firlı-rinden birisi da~•anama -
mıf. ;-:erden bir seliım ,;ererek: 

- Ba.' ım, <it-mi . kapınııda bir 
k(;!)efC daha iht ~·acınız varsa ku
lunuzu kabul edin. Hen; ooır ar 
bendenize de arkad&.>:ık etm'ş oıu-
run-:. 

• 
- Allo, i~ith·or mu<un? Bir oa.. 

ha kat'iyven yüzüne bakmı"~ca
ğ.m. Ak ama gel • .se-bebıni anlata-
yın:. 

• 
Kadın - Siivlc b;;kavı..,.., bll.l'ün 

nerdeydin? Üılün.., fı "" kadın.arın 
kokuru sinmiş . I 

Erkek - Yok canım. demin e
nin Jevantandan sünriınrrüştüm. 

• 
~ık - K~anızın gelıne•inden 

korkuyo rmusunuz? 
Kadın - Ha~,r, annem;n bana 

misafir geleceğin! söyledim. 

• 
- Sızin için bır 3.'Uktan zİ\·ade 

bir baba olrıcpı ~ 
- Öyleyse gere 'rı annerr.ie ya

tarsın. 

• 
- Demek onunla i.uh·aca kar<r 

verdin. 
- Evet. <;'Ok zengin delikanlı ... 

Babası dilencilik E-dlyormu . 

Besaıt· meydanda ı 
Kurna~ oo!tanın biri b r g.ı. yol

d~ bırıbirler:Je ka\, ~eden bağmp 
çağıran bı, k.alaoa 'ıt;a ras:E<'ı mş. 
~ırup bak1nış. 

Ka'abalığ n içinden Oıri :;c,ftar1ın 
yarıına ~?~·Jac;arak, rıeniJŞ ki. 

- Hocam, sen o:. i~e hakem ol~ 
Il!.z <!okuı ki\i~ ,, <>n koyunumuz 
var. Bunıt ardn'l L<• tllk.sL"n etmek 

isı;yoruz. Fakdt 1:-ir Lırlü becere
miyoruz. s.,n na ıı taK.Sırr ı><lcr-;en, 

ora raz1 o!Lı-<;dgl.Z. 

Softa kend ni agır •atrr.;.l< İ5t€

mi.~. Demış kı: 

- Nerr:l•lirı. n', bırm • .tden o.r r...
zin h, : .... 1.Jrı 'f·fJ dt ~<.ınra tuna 
rnusal!at olt !·'...,unuz. 

He})Bı 90ft.:-ıııın tr xsımine raı.: o
lacaklarına ytmın et.m~leı. İşi bu 
suretle ~al]am '>aglı) an <>t'fta: 

- Övlev.e pı:k aiı: 1' Demiş, Ko
yunun dokuzunu o~na Y!' • .i.1. Biri 
de sizoı· kalo.n. 

Koyunun sahip!erı aş1rmıs.lar: 

- Aman ııocarr, bu nas l taksim 
böyle? 

Softa hiç bozmadan soğuk kanlı
lıkla cevap vermi:j: 

- B~ndan daha i~· ı taksim olur 

mu 7 Siz dokuz k:i~it;iniz, bir de 
koyun on eder. ben bir kişiyim, 

dokuzda koyun on eder. :L,te hesap 
meydanda! 

• 

diıncle sıcaklık ve tı lıreme vardı. 
Liıkin birdenbire rilkindi ve ku

caı,ımdan kurtuldu ve ilti sıçra -
yı~ta karanlık bir köı;eye daldı, 
ve i<ay<boldu. 

Ş39ırm.ı:; kalım~tım. CİVa gıbi 
bir kızdı. Çok hararetli idi. Bir an 
sinr a a.klım h%una gelebil<li. He
ıru;n çakmagı çak1mı ve litili yak
tun. 

Ort.alık aydınlanır aydınlanmaz 
önüme bir yağ mumu atıJdı \'e 

Çingene kw bulunduğu kö~en: 

- Hele şükür! Llıf anlamaga baş
ladın?. 

Ben üzerine doğru yüriimeğe 
ba§lamıştım. O: 

- Bana gelme, evvela başörtıi
mi.f at! Sonra olduğun yerde dur!. 

İtaat ettim. Başörtüsünü attı.ın, 
olduğum yerde durdum. Çok geç
medi. Hemen yanıma geldi. Si -
yah başörttl.;;üne öyle &arılımış ki, 
sıy;ı.h ve parlak gözlerinden baş
ka bir taran görünmüyorou. 

Bana dedi ki: 
- Sol elini aç!. 
Ehıru açt.nı, dı.IU.atli d.lıkkatli 

girdi: 
- Kaymakam bey, ciHii, bir ta

neciı;. etegimi kav~ttim. Çaldlar 
mı, ><. k adılar rr.:, ne oldu bil -
mcın. Ku.oun karbann olayın., eli
nı eteğini lip!-; ın •. b-iina bir çare 
b;.ı.? 1 • 

Sordum. c,n ~.d.n:, nc-hi)'-<,C:n 
k~Las <l ge:ir,..t:n. &w. b.!~.nda ııa -
lT.dZa ciurmu~ b:r (ip scl:ını Yerip 
b.c:.~rıJ. Kı. ~lK y<•k!. KiicLnı c.. -
tu.:1.tun·:. Öu\'a~·;.ıaki teltfor.-.ı ô.\Ç .. 

t.n1., ndhlye nıuauı .inu çab.rtiıın, 
!)i,• h:dım. 

B' ş dak;);a 'onra telefon ~aldı, 
aç"iff!. nı~dlir C't. \ np \t·r ı: 

- Bır e~t>l: bulundu. F<ıi:ol a
acaoa o c·~c·k mi? Üı.1iıııde bir çu
\"fıl mıı.11·unu ile bir çurnl ball-.a-
bağ4 Vör . 

K .. r. ı;a sord Til: 

- Stnin eie-ğ,ın s rtınd.:i bir çı:
,.<il lc.1 cıbağı ile b!r ÇU\al !~ıc

unu \'Q~ n1.~ d17 
Kanu gô~lerıni açtı: 

- .A •.• ha!. dedı, Yanlı ya~. 
- Öyleyse git nahiyeye, e~ğini 

bulrr·u~lar. 
Kar!n iaşkın fO.§k.n gıt i. Ertesi 

g in iıı;kümctte j<ndarn;a \"a\"U-u 
ile konu uvorclt.l-:.. Kad.11 ~·· mr. 
yumru bir çoculc.la içeriye daldı. 
A~Jı~'a agu' a ayanlarJma l-ıl. ,. rdı: 

- Sen kaymaküffi det;il, Yl .ısın, 
ediy,;s.n, diyordu, dun ben sana 
ir.dnrramıştım. Suçumun güna -
h'n affet Görme<il'ıı, l<ı nı~ <.n 
d:n·ai'la konu arak e5t:·giıri bı.ı. -
,·c:·din. Senin g;t. errr. Jtr. Alfalı 
0:1.;m.2clan eksH· etll'eıin. K l n, 
ktilen !))eı,·1.rr. k& , ;; m be\·. ç;:u 
biç;;.·.o \'<)Ctıj;e da n;r nef~s et de, 
bı.. clHtt en kurtulsun. 

Küı;iikp•~•r gf'nÇll!'r 
hirliğ'uio lo>.j!r('8İ 

Kiıç•ıi<pazar Altıt•k g«n lEr bir -
Jiğ, reıs 1tinôen: 

B:rliı-ir.!z:n seııelik l<•plnnt .•I Ya-
11nki r'" r gunll ~aat 14 de ya -
pı1;: ·aktır El top:ant ,a ekseri -
:·Pi I;- ı o ?TOrtdıt takd.:ue 23/2/ 
941 ri er! et-t: h..-kı,rr.aksrzir. 

~en(lı ~ ir p a •ı ı ap ntaı.tır. 

T ksim 

- Ne yaptınız? Niçin ateş elti
niz. Akşamdanberi hazırladığımız 
pliını diişmana çaktırmış bulunu
yorsunu<. Heı~er bitti. Artık düş
man foplarınm al.-şine hazır olun. 

Zırhlida da 'aziyet anlaşilmişti. 
Amiral hırsından )etinde dura -
Till\ or: 

- Ben ak•am gelen kılnuzlara 
et'tr •·ir ih~net ta~aı;\unında ise-. 
ler nasıl hareket edereğimi, sabah
leyin nıiilhi, toplarımla ehirde 
'e Hm anda ta~ taş ii tiinc bırak • 
mı~·aca~ımı ~ö~·Je-medinı mi?, Ma· 
demki onlar buna riır"et elliler. 
Şimdi de cezalanna katlansınlar. 

'Te .. emri bastırdı: 
- Biitün gtmiler. te"Lmil topla -

nnı ~n n1rl"un adanın üzerinr t~v
tih t't"inler. 

Dört geminin !c>pları hain kı -
ıı.ıldan,. !arla emredilen lıed'ırfe 

çe\ rildi. 
- Hazır~ 

Hahf.r-j gelinC'e ate~ kumandas1, 
R<rdusun üzerindt po-ıth) Qn bir sil
rii dH!jman m~rmİ~;nin inlilik ~es- ı 
lerinı A~dtnizin hu.üz sabah nıah
n1urlu~u içintlt' u~ -.nan engininde 1 
m:;ıı:ıs rt:riiltiilerlt ak,ettiıııli. 

&tlos m;i thi, bir bornbardinıa -
na ıfıbi hıhılı!u. 1 

P•llıpn merruikr katil ıslıklarla 
her tarafa s.a\ rulıı~ or. müthiş bir 
gUriilfu ifindC' e-vleri11 yıkıldığı, 

ç.-.;tarrn uı,:tv~u. parçalanan inlıian 
gti\ tlt le-rinin ha\ a~ a yUM eldiğ:i 

g. ı.ilı:' ordu. 

J inı.nda bulıın~n \"l' İtd~ an ü
nii'1rtr.a'ı J!"İ~:nıi~ olan nıih.ter ar· 
tık bu ,;ı iiiztun hahnadıj(Jnı. işin 

i ·~ ıizünü dii~ınanın anladigini bis

~t:r!t.·t( k !-o,·unmu-.Jar. elbise-leri 
'-'hirfrr;ııe iade elmidrrdi. Bom
b~ ~ <lur.ar.ın ı..idde-ti kar~i~hıda ka· 
lrn?n hir iki tnpla re,·ap 'ermt"ğe 
u;!tn~ı ı 'fdrk h .. n1a~L·!iııin en canlı 
bir örneğini orta\ a koyu~ordıı. 

l''alu.t l.ol ct•ı•h•n~•i ve deh~tli 
t4'>:Jl?.rHe- f.u cehf nnem al"'r.Jarını 

u:ı.un miidrltt ~iirdiirnıe:;e mukte
d!r bulur.~n dtl••:. an ıırhhs.ının a· 
tf'~jni ke-..ıtirmek Rod05u bir ha-

ı 
ı 

- Kim ,·ar orada? . 
İçeri~e bir tufekli miHs 
- Ben varını kumandaJ\) 

rieiz? 

- K(•" a'agı .ital~ au tıa 
)erinin ınuhofô-IJ.•l ınria bı 

İsmail kaptana 'ö~ le. Oıı I• 
di üniforınalannı ı;i~ dirsiP. 
bahltJin fJ.tnı.ı ile konı.~• 

zabiti \ e fl.kmdları da ha 
bana habtr ,·er .... in .. 

- Ba~ii~tünL• 1<11manria11ı 
Emri alan ntfer u~arc.ı 

dadan aı rıldı. Bir dakika 
döndü. tekmil .eı·di: 

- En11 iniz:i ~·aptun efen 
•irler hazır, 7.abit H fl~ııı' 
aşağıda 'izi hekliı orlar. 

Kumand n a~ağıya indi. 

gece, ellisi de ~hehltJ in 
len Hal. an bahri) t lileri 
!inde durınıı~l. r. h<'kle~) 
Kunıandan bunların d1 

karılma!. ı 1111 emretti. Llıııl 
yun da. !talı a11 nıermilerıo~ 
ribat y:ıplığ «had• )·ine 
kulan l'>irkr kt ndi ıııı:rı# 
ölilm tdıdiıli alfmılıı irkiler' 
le~nıeğe ba~ladılar. 

Kumandaıı fliıma ile }I 

ubiti tello di anro1"iO) ~ 
tı. Terciimanl'a anl<ıttı: 

- . imdı flaın. ları al .. J' 
miralıuıze katı:ırınıı şö' ll'ı=t 

Ate~ dernm eltiğı takdirdi 

nıe,·cut st>k..,en dôrt nefer ' 
zabitten murı:kkep İai;•P 
filesini gözleri ömindc old 
fim .. Derhal ate~ ke6ilıııt>ıi1 

kete geçiı ornm. 
Zabit flamaları ellerin•• 

Jannı açıp kapı~ arak i~art1 

h .. Bu isantler nıh8\'et 1ı 
dii~m~n zrhlılarınd~~ ~af 
teşjn ke il •ı:ı rlı l.oriildii. 
Kum~nd ıı dP\ .m .,ııl: j 

(Mll"' 

Salonunda 

BİR TAR. CA LAN YOR •••• 
Üstad Bestı.: kar .. 

ır 

AHA TTi 'in şaheseri olll 

tap ··y ' e 
!ık mua:uarr. r<:\"U bu ak sanırian ıtıhar~r her ak<am sahnemızde gC.receksımz. 

k:~ı" tJı OkU)UCUSU 

Bayan "' fIUALLA ve kemani SADi 
ı\ vrıea 15 kışılJ.:. muhl< em saz hey~tı Her pazar saat 16 dan 18.30 a kadar BÜYÜK REVÜ~ 

HEYETi ıle bü}ük matınte. Fiatiarda zam yoktur. Masa.arınızı e..'velden kapatınız. Tel. 4/ 

baktıktan 90nra ialimı Miyle.m<ge 
Wlad1: 
_:_Hayatın k:<><ıdır Yıldrzın par

laktir. Bir kadın ııenı felakete sü
rükliiyor. Ah! Asker, ölüm sana 
çok yakın ... Hem pek çok yakın, 
diyebilirim ki, öliimle karş1 l<ar
şıya.ın .. Bir diğer kadın seni hi
m.aye ediyor. Bır kadın ki on üç 
kişi birden bütün kalplerile sevi
yorlar. Yıldızların kan içindedir. 

Sonra: 
Derin derin içini çekti, yarını 

sesle anlamadığım bir çok şeyler 
s6yledi. Söyle<iık.leri o kadar koc
kunç şeylerdi ki, bağt.rarak ve 
korkarak yerimden !Jrladlln v.,: 

- Cinleri çağırma!. Gulyabanı
leri çağırma!. Şeytanları çağırma 
sihirbaz haydi defol buradan ... 

Ellerimi havaya götürerek dua 
ettim. Duayı bıtirdiğian zaman ge
cenin karanlığı içinde, yan ağaç
larla örl:ülm üş bir pencerede hır 
ıııık gördüm. Derken ortalığı çın
latan bir ses 00.ydum: Bu bir şarkı 
idi. 

Hem de bu şaıio geçen aabah 

saray bahçe ınde ı. ittiğim ~arkıy
dı. Rüoop ılc çalını) ·mlu. Gözle
ı-im i<arnrdı. Tüylerim ürperdi. 
Hemen Çingene k:z·na: 

- Köpek. beni neriye getirdin? 
Nere<leyiz? 

Kahkahalarla güldü ve cevap 
verdi. 

- Tahir beyın kon..gırun ve dün 
kitara çaldığ.n kar;;kolun karşı -
ıundayı.z .. 

Der<k>ınez, hellM'n elimdeld mu
mu üfliyeıe-k karanlklar içinde 

kay boldu. Vay kiıfir Çinegene luzı 
o benim evvelki gün saray bah
çesinde kitara çaldığ mı ne bili
yordu?. Buraya beni nic;in gr:tir
rnışti. Bütün bunlar yetmiyormuş 
gibi, Çingenenin falı da beni deli
divane etm§ti. 

Kalbimin bağlı olduğu peıx:ere 
içinde çalgı devam ediyordu. Bir 

parça da.ha ilerledim. Bi~ de bak
tım arkadaşı.m Hıi6eyin ar{!ıbozu 

ıııırlında no<ıet bekliyordu. Yar. 11a 

yaklaştım. Blrdenbire si-'3 '- na 
davranarak bana çevirdi. Bn,. 

- Arkadaş benım, J{P 
Derhal ve ş.cwetlc ce>·~ 
- Haydi çeokil ! Emic bO 

~ı böyle emretti. N". · ~ 
miyim, uzaklaş, şımdı 

rmı. 

Baktım ,olacak şey 
hay et, emir veren bir 11 

. ' olursa olsun aldığı emrı • 
tirecek. 

Hemen vola d uzu J<liitfl 
• dtP 

kapısına doğru ) 0U3ı1 
deriye kapıbina geidi 
sabah olmaga baş1arraj11 

Baktım, arkada§lar ~ 
Yunca ı.ı:zanm•• vau,of ...... . - 'f• 
rol, horul uyuyorlar .. 
yar Karaali U) anık idı. 
Doğru yu"başımın pÖ 

tim, yüzba.51 u}uyord"J. 
dım, yanına sokulır.;)!11.,ııı 
çalıt "" ya\ aş s le d 

- Çıngene lci:zı nrr 
yor?. 

- T~.ir 1: eyın ,.ra~ 
sınd ~~ .• 

Ut!d=. 



. 1 ri Anadolu 
(Bu yazının metin e 
A;lansı bültenlerinden alı.nmı,tırl 

felbis eden: il• ,,,..,. Alatrır 
Japonyanın Vaşingtonna tayin 

ettiği yeni sefir Namura'_nın Ru~-
lt ··•-·•--mesini venrken soy-ve e ıwuua- T11..._;ç:ı.•-

'-d" Y • ··-1--'en sonra, r.-u~ .n: ıgı .80UCUA • , 
gergınlik azalmış ve hava degış -

miştir. . tih 
J b .... ~-eti Japon ıs -apon u.&U&•• ' ••. 

barat bürosu vasıtasile neşrettıgı 
.bir beyannamede, ecnebi memle. 
ketleıde bulunan Japon tebaasın:' 
Japonya ile Amerik& arasında hır 
harp çıkacağına dair dolaşan şa
yialardan endışeye düşülmeme -
sini tavsiye etmiştir. 
Diğer taraftan Amerikanın ha

zırlığı devam etmektedir. H_azi -
randa Amerika ordusu 1 mılyon 

418 bin kişiye çıkacaktır. Bu m~ 
tar lüzumu halinde hemen ikı 
misline çıkarılabill'ce~tir. 

· ngiliz _ Japon munasebetle -
_ ıd k" mütezayit gerginlik hak-

rın e ı lAh" tt 
d da Londranın sa a ıye ar 

ıkın a · Uzn"'""ark-_ ı..fi}leri İngiltercnın ~ 
mou• ' · tti ~i-
taki vaziyeti dikkatle takıp e g 

. f kat son zamanlarda çıkan 
nı!.balAgYalı haberleri teyıt ede • mu a a . . b" · _ 
cek şekilde herhangı ~ ır ın 
kişaf görülmediğini bildırmekte-
dir. 

AVRUPA v.AZlYETiNE 
GELİNCE. .. 

li · Franko -
Franko - Muso nı ve "Uz 

Pet ··1·katları etrafında !ngı 
en mu a . devam e-

gazetelerinde tebirlere 
dilmektedir. . 

«Taymis• hulasatan di~o.r _kı: 
~n aylarda takip ettıği ihtı • 

· d mem-Yatkar vaziyetten en zıya e 
n le memle • 

un olması lazım ge n •st'kbali 
ket İspa."yadır. :Mihverin ı . ı 
l>e.rnbe göründüğü zaman bıle her 
türlü harp tahrikatına mukave : 

İ 1 hezı-
nıet eden Franko, ta yanı~ h 
- t· . .. hesız da a ~·e ınden sonra hıç şup 
ihtiyatkar davranacaktı~.• 

1 . . d Ispanyanın 
SVıçre gazetelerı e 

bitaraflıktan ayrılınıyacağı kana-
&tindedirıe 

" r. ·· e Mu -.ı: unan gazetelerine gor • 1 
SOlini Franko vasıtasile Ma~a 
P t · anı ord e en'e yalvararak, Grazıy n e-
~unun ba'kayasını Tun usta . f r 

f:erek kurtarmasını istet?ı~~~ 
bir~dranın akşam ga.zetelertıebi 

ı, General Veygandın bu a 
reddettiğini yazıyor. 

İ'I' AL YANLARIN l{ARP 
CE!PliELERlNDE V A.ZlYETİ 

1 
:Sirıgazinin cenubunda vattua ge

en bir muharebede, İngilizler. 1: 
~1Yanlardan 103 sahra tıoptt, ıld 
~~a ağır dafi topu, 1-() hafif hava 

~a~ı 1ioı>tı almışlardır. Esirlerin ve 
ğtınam edilen df1rer harp malze-

me · · 6 d~ sının sayılmasına devam e 1 -
lllektedir. 

Er.itre cephesinde Keren .mın
takasında nıuhareb~ şiddetlidir. 
İtalyuıı.r takviye kuvvetleri al -
l'!l ışlardır. 

. Habeşistanda Yeşil Nil bölge-
sınde y,. ' k v-ro.eysan kasabası Sudan u 
~~~leri taraCından işgal edilmiştir. 

ıge~ _taraftan Asora'nın cenub~ 
gbarbısınde •bir İtalyan müfrezesı 
askına ~ · - k"' r-...._ Uğratılarak gerı pus u 

Yuoan gazetıeleriae g~re, 
Duçe, Franko ~asıtaaıle 
Mareıal Peten e yal.a
rarak, Graziani ordusu 
bekayaaının Yunustan 
geçirilerek kurtarılma
sını Utemiıtir. Londra
dan aeleıı bir habere gö
re, General V aygand bu 
talebi reddetmiıtir · 
Berlinde de önümüzdeki 

r.akuı günlerde, ıiddetli 
ogiliz ba.a t.aarruzl~n· 

na intizar edilmektedır. 

tülmüş ve alır zayiata uğratıl • 
mıştır. 
İtalyan Somalisinde, Afmadu'· 

nun zaptı üzerine, Cenubi Afrika 
birliği kıt'aları mühim Kismapu 
İtalyan lımanını işgal etmişlerdir. 
Bu bölgede toplar, tanklar iğtinam 
edilmiş, bir miktar esir alınml§tır. 

Kismapu limanında mürette -
ibatı tarafından batırılml§ bir İtal-
yan vapuru bulunm~ı;tur. İki üç 
vapur hasara uğTatılmıştı.r. tqe 
depoları ateş almıştır. 
.Anıavuilıık cephesinde, İngiliz ha
va kuvvetlerine menswp bombar
dıman tayyareleri Tepedelenin fi. 
mal mıntakasındaki İtalyan tah -
şidatı üzerine bütün gün şiddeUi 
hücumlar yapmışlardır. Berat 
mmfakasında bir hava muharebesi 
olmuş. iki İtalyan tayyaresı alev
ler içinde dii§ürülmüştür. İki İn
giliz bombardımap tayyaresi dön. 
memistir. 

BERLİN A<';IR İNGİLİZ 
TAARRU'lLARINI BEKLİYOR 

Berlinde yakın bir zamanda, 
şiddetli İngiliz hava taarruzlan 
beklenmektedir. Kış mevsimi ge
çerek, havalar tayyare akınlar:na 
daha müsait bir :hale gelince, In
giliz akınlan~ın .şiddetl~ece-~:1e 
hiç .şüphe edılınemektedır. Butun 
şehirde Pasif korunma tertibatı 
takviye edilmekte, bi.\vük mey -
danlarda geceli giindüzlü çalışı
larak muazzam sığınaklar yapıl • 
maktadır. 
Alınanlar da topyekun hava har-

bine hazırlanmaktadırlar. Diğer 
taraıftan İngiliz tayyareleri Rur 
mıntakasındaki sanayi hedefleri, 
istila üslerini bombardıman et • 
mişlerdir. 

DENİZLERDE 
İngiliz hava nezaretinin bir teb

liğine göre, bir tayyare Norveç 
-sahili açıklarında bir düşman pet
rol gemisi görmüş ve bombala -
mıştır. Gemi ve denize yayılan 
petroller ateş almış, gemi batmış-
tır. 

Merkezi Akdenizde dl' iki des -
troyer refakatinde giden dört va
pura <ia tam isabetler kaydedil -
miştir. 

Amerikada ayda 1000 
tayyare yapılıyor 
vaşmgt<>n 19 (A~.) - Kanunu

sani ayında Amer.kada tayyare 
. a}itı 1000 i bulmuştur. Şubatta 
ım akam da yüzde elli tezayüt o-
bu r_ ... _ı.. .... ?n edilmektedir. 
ıacagı "' ... ._. 

ını 16 (A.A) - Std'ani A
. .,, s~etİandet golünün Şimali 
aJ~ .İıaliii. ıaşe ıht yaçlal'lnı te
Gari>isı ··-•" buzlarla mahlllr 

• e<" n vapı.u -· 
mın oımasından doalya on gilnden-
xalmJI. --'"sız ıcaımış olduklarını bU
beri YIY""-~ 
dirmişlerdlr. 

1 

••• ...aakiı: l.t•-W •hçebpa bdu baoLNo.l•tl 

Bal kani ardaki 
buhran karşı
sında Türkiye 

(BAfllAKAUCDEN DEV Am) 

cemetuıit nsiyette bulanmakta -
dır .Her tiirlii teyakkuza ulıipür. 
Her türlü tecavüze karşı hazırdır 
ve eli tetiktedir. Her türlü vakar 

1 ve kahramanlığa. her tiirlü kuv -
vet ve iradr.ye, her türlü iman. •e 
eaerjiye maliktir. 

O halde; millet halinde tekiz, 
kütle lıaliııde tekiz, barlte huar ol
mak halinde teki&, tarihte misli 
priilmemiı ve prillmiyecek bh
nmanlıldal' yaratmağa aamut t.u
laamak halinde tekiz. Ba tekliii
miai .Milli Şefe ia .. 'f*a, nıilli vah
dette, Avrupa harbinin bqladlğı 
eüJıdenberi üstüste ~kan biabir 
ln.ıhraD.lll imtihaıunı scliuaetle ve. 
ren Befik s.,.Gaın hükiunetin-- gü
venişte, Türk ordusunda ve Türk 
olmakta buluyonn. 

Rahatlığımızı ise; yine Büyük 
Killi Şelia, Tiiı'kiye Büyük Millet 
Meclisinin, Refik Saydam büku • 
metinin eok evvelden tayin ..-e tav
zih etmiş bulunduk1an battı hare
ketimizde ve plinl.JDJ%da bulu • 
yonu:. 

Milli Şef. iiiılfa milletlerlııia 

:birer birer imtilıaııa çağırıld.ıiı we 
Wabir üıbete .. na ltınlaWıjı 
insaıılık tarilıiııin bu beGIWat tlew· 
rinde, Türk milletinin her tttr18 
"Vaziyet b1'Ş1211ndakf gidiş yolunu 
çizm.İf ve plinlaftiraıt, tcdbirlea
dirmiştir. Bunun içindir ki, hiçbir 
ani vaziyet bizi şaşırtmıyacağı gibi, 
planımız dışında hi.çbir hiflise tle 
bizi olduğundan fazla alakaiaaclır
maz. Binaenaleyh: 

- Balkanlardaki buhran karşı -
sında Türkiyeııin vaziyeti nedir?. 

Sorusunun cevabı bu i&.abta 
mündemiştir. Dostluklarımız, ıitti

faklanmız, nıes'uli~ etlerimiz, has
sasiyetimiz ve ltmıırlanmız açık 

olduğu gibi emniyetimiz ve emni· 
yetiınizle müteradif bölgeler bak
landaki düşüncelerimiz de apay
dındır. Her Türk vatandap en son 
haddinde inanla, kendi idrak ve 
~uunın11 tek millet, yekp11re mil
let halinde yqay.lflJllUAlaki üstiia
lükle Milli Şefin, Mec:lis ve llü
kfunetin Hlrak, mtilihaza ve bra
nna kayıtgz ve şartsız tevdi ede
bilir ve.. daima l\1illi Şeften gele
cek işarete bakışlarını dikebilir. 

Bugün için dünya hacminde ea 
seki, en :yjibek, ea kımk.ia cöriit 
talihin Türk milletine en büyük 
litftt olarak İRönfintill ~ar 
ve yine yeryüzünün en hassas 
miiş'iresi İnöniinün bakışlan ve en 
emin direktif, onun i~aretic1ir ve 
Türk :milleti de bu ifaretin her ba
kundan yerine getirilmesine ama
dedir. O halde, Türk mi~ Bal -
ba.laNalü bulmalllll her tiirlii ıte
zahüriüüia :llilli Şef ve iktic1ar 
mevkii tarafından milim milim ta· 
kip ediWiğiaden emin elarak h• 
surla istikbale ve hidiselıeria İa· 
kişafına baluıltilir. 

Eğer, hadiseler inkişaf şekilleri 
ile Türk milletini, Türk to,Prağuu, 
Türk üslerinden ve geçltlerlnden 
herhangi birini istihdaf edecek 
mahiyet aneflene; o umaa da 
Milli Şefin bir JfBreti ile Tiirk 
milletin.in her türlii tedbirln.l al
mq olarak, :mütecaviz br-twnh 
nzif eııiini J'apaağ'mdan "Ve mülki 
ta 1 ] ~ • &!1-l~li • 1.:-bi mam_ ı_ lgDU, ISUJUa aı, ~ r 
millete aalip .Imanut ve elmaya
cak bhramaahlt öme1derile mü-
4a.faa eyliyeceiindea h~ kim&enia 
fÜphe etmemesi lizııwlrr, 

Cu111.luuiyeıt laüktmeti .Dedi 
Şef Atatiirkiia te ..... iai •Uıla Bal
kaa Oirliğia.ia &edafill bir Balkan 
birliği hal.illi .alması, B.a*aaluın 

sallı ve istikrar iç.iade yapması i
çin elinden ıeten pyretleri tuna· 
:mile aarfctmiştir. Bom.aııya laattı 
hareketi ile bu çerçeffll.İa. dışıaa 
çıkmış ve sarsdmışbr. 
Bu~ristanın w Yagoslavyanın 

mihver tazyiki ve mihver emelleri 
karşısında kentlilerini ve istiklal -
]erini ne dereceye kadar müdafaa 
edecekleri ıüphelidir. Şüpheli bir 
dava ve vazi) ete ise; Türkiyenin 
tutumu, hattı hareketi müteaathr. 
Bia.ae11aleyb, bu iki devletin kendi 
istildillerini ellerindeki bütün im· 
linla müdafaa etmeleri bizce 
matliip olan esas olmakla bera • 
ber, bu iki devletin istik • 
lillerini müdafaa eylememelcri 
vaziyeti takdirinde, yine bu iki 
dc\'leti l.cndi mukadderatlarına 
terketmekten ba ka bizim için ya
pılacak birşey kalmaz. Bizzat is
tiklal ve hayatiyetlerini müdafaa 
etmiyenlere ve tehlikeye sokan
lara karşı yalnız aemır. Yupslav
ya. Bulgaristaa - Romanya ordu· j 
lan dqmda Almuı7anın bu me111-

lngiliz f ilosa 
20 gemi ile 
kuvvetlendi 

1Bombardımanlar 
karşısında 

İngiliz halkı 
Vaşington 16 (A.A.) - B. B. C.): 

Vafiiington bahri mehafiline ge
len haberlere göre son üç ay zar
fın<ia İngiliz donanmasına !O ge
mi iltihak etmiştir. Bunların ara
sında 2 zırhlı, 2 tayyare gemisi, 5 
kruvazör, l 1 torpido muhribi bu. 
lunmaktadır. 

Fransa Dahiliye Nazın 
istifa etti 

Vişi 11 (A.A.)- B.B.C. Faaliyeti 
Almanlar taraundau her vesile ıile 

· tenkit edile Dahiliye Naun Pey
ruton isti[a etmiştir. Bir habere gö
re Amirnl Darlan bu vazifeyi de , 
tf eruh te e9ecıektir. 

-o-··--

Kral Atf ons ağır 
hasta 

Londra 18 ( A.A.)- Eski İspaaya 
kralı on üçüncü Alfons "öğüs an· 
jiıılııden muzlariplir. Sıhhati va-
1Wa4ir. 

+ Bertin, it (AA) - Stefani A
jansından· Japon aefjrl Sabun> KN
roushou, Berlinden ayrılmıştır. Kendi
sini istasyonda Hariciye Nezareti ve 
japon se!areU erkAnı te.ui etmişlerdir. 
--~_,...,....-

Sanat mektepleri 
(1 inci Sall1Wlm Devam) 

hassıs yetiştirilmesi için te<R>ırler 
alınması ve propaganda y:ıpıl -
ması hakkında tcşebbıislerde bu
lunulması kararlaştırılmıŞ1ır. 
bilhassa ilk mektep çocuklanna 
bu yolda öğütler verilecek ve san
at mekteplerinin 'Sana~leşme ~a- j 
reltetile müsavi bir şekilde faali
yet göstermeleri temin oluna • 
caktır. 

Yalnız ışin en garip tarafı, mem
lekete san'atkar y tişmesi için 
t.edbirler alınmasını istiyen cemi
yet mensuplarından ancak pek a. 
zının bugünkü .kongreye gelmiş 
olmasıdır. 

Baltepıtaad.a 

Londra 16 (A.A.) - Göğüs gö
ğüse yapılan muharebelerde :mu.. 
harıl>in bedeni ımukayemeti, aıh -
hati ile doğrudan doğruya alaka
dardır. Şimdiki harpte hava muha
rebeleri eephesinin. ille hattında 
bulunan İngıliz şehirleri halkı • 
nm Wıhati, İngıl.iz mubvemetinin 
esaslı bir amilidir. Maneviyatın 
yüksek o'imUI, boımbaıdunanlara 
brp şecaat ve sinir kuvvetinin 
azami derecede bulunması için 
vücudün sıhhati eJzem bir un -
surdur. 

Londraya karjı ilk hava hücum
ları yapıld.J,ğı zaman bazı müşahit
ler, birçok kimselerin bidayette 
pek de o kadar iyi olmayan şerait 
altında toplanacakları sıi1ınak. -
lar<la salgın hastalıklar çık-masııun 
vahim hır ıhtimal dahilinde oldu
ğunu ileri sürmüşlerdı. 'Maamafih 
loş aylan bitmek üzeredir. Londra 
şehrinin umumi sıhhati -endişe u
y:andmacalc mahiyette -olmad:ıjı 

gıl>i bilakis memnuniyete şayan
dır. 

Bundan dolayı ıbu neticeyi elde 
etmek için ihi91>ir gayret e.sırge • 
a:ne.miş olan umumi Wrlıat "Ve hıf
msamha idaresini takdir ~ .lA
zımdır. Salgın .butal.ıklara mani 
olmak için ittihaz edilmiş olan ted
birler arasında hafi! mikadan maa
k~ler tevdi de vardıır, Aksıran ve 
öksüren lki.mseler, bunları burun
larına takmaktadırlar. Bu suretle 
hasta ol.mzyanlar da kendilerini 
muhafaza <etmek ıçiıı bu maskeleri 
taşıyabilirler. Bu maskeler, sari 
hastalık ·bulunduğu zaman dağı -
tılmaktadır. Hali hazmfa 160 bin 
maske vard=r. Yapılmış olan sipa-
ı-.işler de y:akında gelecektir. 

En .müıntaz Amerikan mıit.ehas
Sl&larından john gor<lon., sari has
talıklar meselesini tetkik etmekte 
ve SJğınaklarda sıhhat meselesin
de mütchass s !ngiliz do.ktorlarma 
yardımda. bulunmaktadır. 

-·---0-

+ Floarnsa,, 16 ı(A.A) - Sl.e!ani A
jansından· İtalyan l.'tare:;ali Guglielno 
'Pacori Gırardi, ~2 yaJinda o1duJu hal
Pll!e 7'fat ~iştir. 

. _, ...... :- . •• .. n:' """ • . 

U lDal Sahifeden Devam) 
.askeri heyetinin 30.000 İtalyan as
kerini oldukları yenle mıhbyan ve 
urekit tefehbüsiiaiin dütman e- llerJtM flN BlllrlD• 
l~ndc:ı' 8bamwARı ill~ eııiea faa· lard 1111\ldm 11Adl• 
Nyeti haklmıda lllezk\ır heyet re-1 a 
1si mmt IMma nahat ~- Bu &eler 8laCÖ 
iahata eöre. ıkiiçük tair müfrse 
düşman tarafından müteraadiyen (1 inci Sahifede.o Devt.m) 

Dldp edilmesine rağmen mapra- "Vat 1lideri Maçdde de gönişme-
barda •e Ol'lllaalarda gizlenerek İ· 
talJan laatlannm serilerinde hare· 
kat y.apmağa J11H1vaflak olmUf n 
ha yi.ilıllen bir .çok maceralara ui
ımruştır. Bugün alevleri e1rah •
ru isyan yangınım işte lsu lkıf'a 
tutuşturmuşhtr. Bu isyan hue -
keti şimdi düşmanın başlıca ma
wasala laaUım tehdit etmekteiir.. 

Bu heyetin elde etti.ii mu\'BUa· 
kiyet İtalyanlar.an Sudandaki İn· 
giliz kuvvetleri 'karşısında Habe
şistaıı ~terine ~e'kilmeleri1ae se -
hep olan başha. imillerden biri
dir. İngilizler bu suretle Sudan· 
ün Eritre.J'e kola;rca )'ilirilmüı • 
lerdir. 

leketlertlen asker r~rek Y•na
nistana taarrm etmesi tak4irin4e 
..ıe, yine ~ 4-tuınu 
n 111iittefikimiz Ywailt...ı. sa
mızd. ki 1nlilar n mha......,ler 
'San°ll .,W,.ğu gı"lti her tüdti vazi· 
yeti 4erpq etmek Ye karar abnak 
1a ... ıma 7'lkaada 4a t.ebariiz 
eumAiğiaaiz gibi, en yüksek ve en 
ussu işaret "e kar-ar mtq'iresi 
Mili Şefin hWiff.lere hak.ışı, enun 
kararı, 4URUD ipreü, enun direkti· 
fidir. Bin.aeaaleyh, gerek Balkan
lardaki buhran karşısında, gerek 
bu buhranın Türkiye veya diğer 
Balkanlı devletler istikametinde 
alacağı her tiirlü inkişaf karşı -
sında Türk halkına Te Türk Tatan· 
tlaşına ·~ .azife, en lmduts10 
emniyetle Milli Şefe, Meclise n 
Bükimete bağlaamak; .akün n 
vakarla ve hiçbir merak ve lece.
süs me\·zuuna zihin kaptırmadan 
normal mesai ve verfoıine devam 
etmektir. Bunun içindir ki şu an
da. muhakkak ki, Türk vatanı ka
dar selamet tedbirleri ile örülü, 
Türk halkı kadar Milli Şefin var
lı~, kendine güveni, her tiirlü 
vaziyet br4~uad.aki teibiri ve 
yüksek vasıftaki büyük ordusu ile 
rahat, emin, sakin yeryiizünde bir 
başka memleket ve halk tasavvur 
edilemez. 

lcrde 'buL ..ı ltlT. 
Lonıdradan gelen dığer bır ha

bere -göre ise, YugoStav devlet a -
da1111an Almanyaya müracaat et
mişler. harbin Balkanlara sıraye
ti takdirinde, kendi memleketleri.. 
.nin arı.niyetini mümkün lcllacak 
teminat .almak istemii1erdir. 

Röyl.e.rin diplomatik: muhabiri 
ise, Hitler'.in, Yugoslav Nazırları 
ile ~-ap1ı.ğı görufllleler.de., büyük 
.bir ter.ak.ki kaydetmenUı,.cıe ibeaze
.diğini yazmaktadır. Muhabir di
yor ki: cAlmanlar, daha az küçük 
dev1etleri tazyik etmeği iyi 'öğ -
renmişlerdir. Ve bunun :için de 
daima Bethtesgaden•i intihap et
mektedirler. Fakat cesur Y.ugos
'lav milletinin vaziyeti, bu tazyik
ten müsbet neticeler be1denilme
aesin.i cösteanekl'edir .• 

Yapln racl)'OIN 1bu mülakat 
na'kkmda h~ir mütalea demıe
J'81l etmi)'M'. Sadece ~ mem
leketlerdeki tefsirleri kaydet -
melde Mifa ediyor. 
Diğer taraftan Amenkanm Ko

lombiya radyosu da, •Mmanlarm 
'Yugoslav nazırlarından, lta1ya ile 
Yunanistan arasında bır ~ulh ak. 
di için tavassutta bulunmaiannı 
istemiştir. Hulasa Berhtesgaden'de 
hı~ir anlaşma imzalamnamı.ştır. 

c'Taymis• in diplomatik muha
biri de, Yugoslavya ve Bulgaria
tanla görüşmelerine devam eure
tiie yapmakta olduğu sessiz faa -
liyet dolayısile Türkıyeyi tebcil 
etmektedir. Bu muhabır şu ciheti 
tebarüz ettirme'ktedır· Halen Bul~ 
garistanla Türkiye arasında ya • 
pılmakta olan müzakereler Al -
man talebi üzerine değil, Bul.gar
lar tarafından da değil, fa.kat hatta 
son dakikada bir.şey kurtarıla -
.bileceği ümidile Türkler tarafın
dan başlanmıştır. 

Bedindeki bitaraf gazete muha
birleri, Balkanlarda pek yakında 
:mühim hadıseler vuku bulacağı 
fikrindedir. Umumi :kanaat Bal -
Jcanlarda hilen umumi bir asker! 
faalıvet mevcut olduğoour. 
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Aksi taktirde sizden dahi şüp
helendiğimi size sögli1Jeceğim 

- Bu su.ikastlerı yapanlar mı?. 
- Evet. .. 
- Fakat, Her Garaviç!. Lutfen 

bildiklerinizi söyleyiniz!, O kadar 
bağlı olduğunuzu söylediğiniz pro
fesör'Tamurenskiye, Anna gbbi hiç 
.günahsız bir genç kıza ve bana i
yilik etmiş olacaksınız!. Bunu dY,
şününt Aksi takdirde, benim siz
den dahi şüphe edecegimı ve getir
diğiniz bu mektubu doğru hükiı -
1111ete teslim edeceğimi size söyle -
mekten çekinmiyeceğiml. 

Garaviç yüzüme hakikaten mer
,-ıarnet uyandıracak bir .korku "Ye 

dehşetle bakıyordu. 
Sesi titriyerek: 
- Siz .. siz .. dedi. O gUıt tecrübe 

atölyelerinde tutulan adamı gö~ 
dünüz mü idi'.' 

- Evet!. 
- Ellerini, yüzümi gordüniız mü? 
- Gördüm tabi. .. Bir eli yoktu .. 

~onra.. yüzü y.amah gibiydi 
Garaviç boğuk bir şesie: 
- İşte cüzamlı!. 
Diye bag.racak gföi oldu. 
Sonra adeta PSını yuttu. 
Tüylerim ürpermişti. 
- O adam .cüzamlı mıydı!. diye 

sordum. 
- Evet!. 
- Pek~ o adamın böyle müthiş 

illetli birisi olması neyi iB'bat eder! 
Garaviç heyecandan kurumut 

dudaklarını dılile ıslatarak: 

- İşte ben bu adamın bu halini 
öğrenir ögrenmcz çok korktum ... 
diye kekeledi. Çünkü, yine bizzat 
profesör TamurenSki bunu bana 
söylemişti!. c.Fuhi - Fuhi •. Tedhiş 
usulünü!. 

- Fubi - Fuh'i mi?. 
- Evet!. 
- Bu bir tedhiş usulü mü? Na-

stl tedhiş'!. 
- Evet!. Dünyanın en müthif 

tedhiş .usulü!. 
- Dünyanın en müthiş tedhif 

usulü mü?. 
- Evet!. Cüzamlı insanları en 

müthış ve cür'etkiırane suikastler 
için kullanmak!. Bunu evveIA Çfn· 
lilerde (Hung) demılen pli v.e 
korkunç bir korsan emıyeti tat -
bik etmiş .. Hung .. Hung. Hıç duy
mad.ıııız mı siz? 

- Hung mu? Evet iboyle birşey 
işittim. 

- Evet, hu .ısm.ı herkes ışıtmif 
tir. Çünkü Çindeki en .müthiş iş
kencelerin mucıfil bu cemi) ettır!. 

- Fakat .. Bu Çin cemıyetinm 
bu asmia Danrig şe'briie ne alika11 
:var, Her Gnviç!. 

- Bu Çinli keman cemıyeti iUc 
bu usulü icat ctm~·. O zaman za
ten ölüme mahkum o an cuzamlJıo 
hn al:p onlara mıdelerı alabile -
-cek miktarda banıt 'ed rh or ve 
suikast yapmak. ıstedikkri gemi
lere, yer'1ere gonden~ orlannış .. ca 
zamlıtu 'Orada kendı !kendılerinl 
a~ler, genuleri veva ~trafb.rın· 
da her ne .olursa uçun.ırlardı!. 

41e japonlar ıbu suJü alm•slar. 
- japnnlar mı?. 
- Evet!. japon'lllt"'bu usuliı al-

mışlar, modernue .etmı lcr!. Na
sıl ki japonlar tavy.&l'e''krm, tor -
ıpillerin içme gırıp heciellere tam 
bir isa\)etle çarpacak Wft.llleri ya
pryarlmsa, bu snretie.. yine ıinsan
dan bombalar ıda • ·Bpmak usulün il 
<bulmuşlardır. Hung :kıorsanlarırun 
bu asuliiaü alıp değ.i§tir.mijlı!r!. 

- Garip fey!. <Onlar ııe yapı • 
f'Ol:'l.arml§ ! . 

- Ölii:ıne mahkiıım ıciizawidıra 
aı. onlar:ı son bir defa .bol para 
ile yedirip içirtıyodar. bir taraf
tan da y.avq ) av.as damarlarına 
kimyevi bir madde prmga etmi
ye ahştınyorda.r~. 

- Ne maddcı:: '!. 
- Eks - trotilen <len:i.len bir 

madde!. 
- Eka - troli.len mi!. 
- E?ett Bu bildiğbıız rnüthif 

infiWdı (~11\ gctZinden elde 
-edilen mürekkep bir mayidir ki, 
'Ufak bir hararet temasında müt • 
hiş saret*e ıinfilik eder!. 

- Evett. 
- Bu maddeyi cuuın'lının da -

.marlarma ıprmga etmiye alıştırı -
yorlar. Evvela mil' gram mili6am. 
Sonra birhç gram .kadar .. Çünkü 
bu mıaddenin ilir.kaç gr.amı kan gi
bi hararetli bir may· içinde, hpkı 
trotı1in suda harim.IAde infilak 
.kabiliyeti gibi,, müthij aurette in
flak ıedel"l. 

Grav.içi deh§etle dinliyıorou~ 
Garaviç kurumuş .gırtla,ğ.ını ıslat
malt için yutkunarak de\•am etti: 

<Aıbsı var> 

İstanbul İkinci icra 
Memurluğundan: 

Harinenın :A.leko Ataıi'uyadil .zimmetindeki alacağından dolayı tah· 
tı hacze alınan Bakıtiı:öyiade Yeııi Bosna :köyünde mahalle Nifos 
köyünde ~ni mevkiinde 55 - 56 No. lu etrafı yıkık tQi duvarla mu• 
hat ve ıçinde bilezikli bır iaıy\1 olan bir avlu :aemin btı 'kiğir bırin
ci katı ahşap .ze.min v.e birinci lkatlarmda birer ambar ve sofadan 
ibaret .pence.re1erı .kısmen camsız ve muhtacı tamir hane ile yanında 
'8VlU3:a 5 kapısı ıbuluııan 5 _göz ahan .ftavi ~tamamına ısoo lira kıy • 
met takdir edilen :içinde muhtelit cina müsmir ve gayrimüsmır iOO 
itadar ~acı bulunan M90 metre murabbaı mahallini aeki.ı4'le •ltı 

hissesile aynı kö)'de 1cay4en kariye civarı.me.vkiinde rna~en Maslak 
mevkfüıde .tamamuıa 34f lir• kıymet takdir edilen 34440 iki metre 
murabbaı tarlanın w:e yine .aym köyde kayden Kariye civan rnevki
inde ve tamamına Z50 lira Jm7met tudir edilen 194()(5 metre murabbaı 
tarla ile aynı kö,-de .e a,m mevılı:lde tamamına !O lira kıymet 1ak4ir 
edilen ve içinde bır cem $oı bulunan 2800 metre muralYbaı mu· 
kacidema ı.ğ elyemı tarlaıım ve aynı !köyde -yeni Bosna briyesi ci· 
ınımd.a K.1IJeli me*1ind.e tamamma -48 ı&a ıkıymet .takllir edilen 
1.2924 meıtTe murBObaı iuiaaıa n i&7Dl kö,rde ıbriye .civarında ta
mamına '3001ira \c~ tllııılir edilen ve içinde U sakız ağacı ve 25 

incir ağacı bulunan 1408! metre .murabbaı tarlaıua \'e yille aynı 
köyde )"elli 'Boma kariyesi civarında .tamamına 25 lira kıymet tak· 

dir ıedilen bir ceviz ağacını muhtevi 2385 metre murabbaı 'tarla ile 
~ Niko\i köyüll'M Kari,-e civarı mevkiinde tamamına '55 lira kıy
met ta'kdır edilen ortasmdan yol geçmesi hasebile ikiye uynlım 'çift· 
.de bir ~tlenbik agacı olan 8838 metre murabbaı ta1 a ve yıne aynı 
köyde ve aynı mevkii tamamına 'falm~ 2IE!mİn1 nazarı ititaan alına. 
n.k içindeki .Bağşagili tarafmdan ıekilditmıılıen •lira 1a'Ymll!t taWir 
olunan 4 !incir ıkı ıneyn :fidanı bulunan 4125 metre lDUr.ablNt tar
la halen ibağın do'kınar hisse itibarile B zer bisıeler.ıwıı tekrar 3 er 
hisse itibarile birer hissesi borcun ödenmemesinden dolav ı açık art· 
tırmaya konulmuştur. Yıik.arıda gösterılen gayrımenlmllcre aıt şart
nameler 3/3/941 tarihinden itibaren her1tesin görebı1mesi için 1cra 
divanhanesinde açık bulundurulacak 'ft! b nncı aTttınnası 14/3/941 
tarihine müsadif Cwn.a günü İstanbul · nci icra dairesinde saat 1-0 
dan 12 ye kadar icra kılmanık en .qo1c ar.ttırana ihale edilecektir. 
o gün \'t?I'ilen bedeli muhamm en kıymetin % 75 ni bulmadığı tak. 

dirde arttıranların teahhU.dü baki kalmak ~le arttırma 10 gün 
temdit edilef'ek 24/3/941 tarihine müsadif Pazartesi günü .aynı ma· 
hal ve saatte iera olunacak ikinci arttırmada en çok arttıranm üstün
de brrakılacalttır . 

İpotek sahibi alacaklılar dlğer alücadarlannm gayrimenkuller ü· 
zerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını ev. 

rakı müsbit~lerile "lan tarihinden it ibaren 15 gün içinde icra daire.;ine 
bildirmeleri aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmadık~a sattt 
bedelini paylaşmasından hariç 'kalacakları ve talip olanların muham-

men kıymetleri hisseye isabet eden kısımlannın % 75 nisbet nde 
pey akçası veva mılli biT banka teminat mektubu ibraz etme1erı ve 
fazla izahat almak istey n her uman 35(1890 No .lu ile dairemi-
~ müracaat ~ileceld: ilin olunur. "5/2-
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Emlak ve Eytam Bankasındal 
- Yeri 
~ Emınonü, Aksaray Yalı mah. 

ıu tiplcuım bo&t.anı sok. Se. 20 
yeni 39. Pa!. 210. <\. 992, pv
ııel 5. 

ı.a:l Eminönü, Aksaray Yalı ınah. 
Peşlrirci aokak &. 3. Ye. D. 
Paf 200, ada 827, Par. 15 

18114 Eminönü, Aksaray Yalı Mah. 
AJboyacılar eolı:ak Eıı. 36, Ye. 
4ıl. Pal. 208, ada 838. Par. 31 

188'1 Eminönü, Aksaray Yalı mah. 
Al>oyacılar aokak :Dı. 72. Ye. 

86. Paf. 208, Ada 838. Par, l!O 
1888 Emınönü, Aksaray Yalı malı. 

Kaüpçeşmesi Es. 18, Ye. 18. 
Pal. 209, ada 826, Par. 9 

1890 Emloonü, Aksaray Yalı malı. 
Alboyacılar s<>ltak Es. U. Ye. 
104, par. 208, ada 838. Par. 69 

1892 Eminönü, Altııaray Yalı nı ah. 
Alboyacılar sokak Es. 40, Ye. 
fil, Paf. 206, ada 838, Par. 34 

l8M Eminönü, Aksaray mab. Al
boyacı.lar &<>kak .Eıı. .ıı, Ye. 62, 
Paf. 208, ada 838, par, 38 

lBlfi Eminönfı, Adcıarıı,y Yalı mah. 
Yeni.kapı Depmen ııokalr 

Ye. 36, paf. 2Cl9, ada 829, Jl8l'· 3 
~ :Eminönü ,..Abaray Yalı mah. 

Alboy acılar ııolı.ak .l!'.a. 46. y .. 
90, paf, 208, ada 838, Par. 37 

1898 Emlııönil, Aksaray Yalı mah, 
Alboyacılar aokak k 6CI, Ye. 
80, Pal. 308, ada, 838, par. <l7 

1900 F.minönü, Akllaray Yalı mah 
Alboyacı.lar IOkak Es. 38, Ye. 
ea, Pal. 208, ada 838, Par, 33 

lOCG Fatih, Samatya Hacı.kadın 
mah. Pulcu İnop llOkak Ea. 
Ye. 16 

Ml28 Eminönü, A.Daray Yalı mah. 
K1111111al aokak FA 98, Ye. 215, 
Paf. 216, ada 840, Par. 70 

Ul2ll Eminönü, Aksaray Yalı mah. 
Kumsal ııokak Es. 82. Ye. 229, 
Paf. 216, ada 846, Par. Ti 

19.'Ml Eminönü, Aksaray Yalı mah. 
Alboyacılar aokalı. &. 42, Ye. 
M, Paf. 200, ada 838, Par. 35 

Ul31 Eminönü, Ak.saray Yah mah. 
AM:ıoyacılar sokak FA. 50, Ye. 
64, Paf. 208, ada 638, Par. 39 

1833 Eminönü, Abaray Yalı mah, 
Alboyacılar IOkak Es. 7 .. Ye. 
888, Paf. 208, ada 838, Par. 51 

lM9 Eminönü, Tülbentçi Hüaa • 
aıettin mah. Yen.ikap> bar)cl 
eokU •Soğancı Raşih . aok. 
Ee. 2.5, 2"1, Yeni 21, 23, Paf. U~, 
ada 775, Par. 27 

ıslll3 Eınınönü, Alu;aray Yalı mah. 
Atmaca ııokak Es. 161. Mül<. 
yenı 30, Paf. 210, ada 1118, 
Par. 31 
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217.- Arsa 181 MJ 
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, 

ll ....mn ~- ff Yukarıda adresi ve tafsilAtı yszıb ııayumenku er .. ....- .---
pazarlıkla aatıla.caktır. 

İhale 27-2~1 Perşembe günü saat ondadır. Miiuyed sırasında ve-
rilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdınie talıplerın temınatı=. 
yüzde yinni nlsbetlııde ıezyıt eylemeleri ve mühls" ~ knlullaııanlar~=
hurlcrinl noterden tasdik ettirmeleri lazımdır. tıye erın pey ....... -ı. 
nüfus tezkeresi ve üç kıt'a fotıOğrafla birlikte bildirilen gün ve saate lul-
d Şabemiz Emliık Servisine ıı:el melerL (854-928) 

=-~--~~-~~~":";""'.:=--=---
A 14 LAlonten mlsa- '' T R A K ,, 

lfrll§IJI D8ÜC811 Türk Anunim Şirketinuea 1 

Ü f -'- d-··--·' .A!;aAıclakl illeri ıtfu'ÜP :.onuşmak ve 
(3 ~ aahi eucn ""'"""' ltanra baiJam•k lizere 12/3/941 Çar-

Arkalanndan ben de yürilmeie eam'D• «ünü 111at 16.30 da '"rketln ı.ıe:r 
b··'adını. Sulh mahkemesine yak- ke<i Jdaresı olan .ıı.tanbul Balı~p~.ıar 

"'>' M..JuıuJlye hanıma 86/66 No. lu daire-
lailığımız •ırada, ::nilbaşir: !erde blucdarlar lıeyotln!D senelik ale-

- Feridun., Ecvet! diye bağın- ıııcı.. toplantısı ya;>ılacaktır. Eoos mu-
yordıı. kıwelemizln 48 ncl m•dodsi muclbinoe 

Feridun ....._ar gı'bi mahkemeye yapılacak olan 1$bu lttimada buluna-
»-....,,., cak olan hisedarlarw esas mulr.1velen1n 

girdi. Arkada;p da girmişti .. Ben 59 ncu matldcsi bükmılne tcrlik..•n IUA-

dc gi;dim. .., sen< a;ı uru hAmil b•J lunan ıu-<ıar-
ıarm h.l.Me eeneUerini veya bunu mW

Mahkem~e. Feri.dun, hemen he.. bit vesaiki lçUm• IÜJIQndeıı bir hafta 

men, dişanda arkadaşına anlat - •v-<el Şirket M~rkealne ~ ederek 
tıklarmı tekrarladi. Ne diye<;eğl mukabilinde bwe aenedıttının adet ve 

nuroatıılarmı mu.beyJ'Mı bırer dühull-
aorulan &vet ed: 1e ı.artı almalan. 

- Ben asabı'yı'm .. R•""nım da ...... Ruıuameimüzakerat 
vardır. Arada sırada sinir buh - 1 - Med"'l İdare ve Muı·alup tara
ranı gf'çirirım. Yine böyle bir buh- fmdan ,..,,.;ıen raporların k.rao.ti. 

ran emıısında vazoyu alıp aynayı 2 ....'. Şlrke mev<udot ve ~rleril• 
!kırmışım ... d di. b!IAJıconun kiır ve .arar hesabının ve 1 

Mahkeme, Ecved.in muayene1;ile to.mettti tev-Lli halu<n cıa;._ teklifatın ıaa
ılik vey• tadilen bbulU. 

chai ehliyet dencesi.nin leabitine 3 _ MilddeLI mOnlla&I ulan müralı:ı-
karar verdi. btn ıekrar intlbabı veya :yerine bir cli

lerinin "'"ini. Ecvet mahkemeden çıktıktan 

1 
4 _ Mıirak.lbe verilecek 1lcretin ıa-

ııonra, kapının önünde bekliyen o~- _:yirıl_. __________ _ 

ta boylu, balık etinde, esmer ve gu
zel bir kadınla kollı:ola ginp u:ı:ak
J.ıştı ... 

Feridun, yamndakl biraz evwl 
konuştuğu arkadaşına; 

- İşte ,dedi, ayarttı~ hidmet • 
çimiz de bu ... 

- Amma, hakikaten güzelmiş .. 
.Ayartılacak şey .. 

Feridun bunu hiç duymamış gi
oi söze başladı: 

- Peygambere bir gün, birisi 
için .ya Resulü ekrem_ Ffüın seni 
öldürmeğe gelıyorınuş ... • dt>miş -
Jer. D •ünmuş d~ünmıiş de: ·O
lamaz, demiş_ Ben ona hiç iyilik 
etmedim ki..• hakikaten kime iyi
li kedersen ondan sakın kendini.. 1 
Anmıa, bundm aonra iyilik mi7 

TEŞEKKÜR 
J'ede<iınll v• büyilk. ba'Daınu mlllaa 

DahJ;ye Nezare'\l alclli ahval memı.nn 
komısyonu iızahğından mötel<all Neylr 
Gıirelın vefatı dolayısiyle ı•rek cenaze 
merasimin• aeım~k. gerckM mektup 
ve tclıralla !Azıyelte bulunmak su
retiyle büyilK kedttimtte iştirak ede.o 
akraba ve d0$tlanrnıa ayn ayrı t.e
fek}<u.re tct."'.ı.Urur1üz mini olduiun
oan bu husuıta IM.1.!\.enı:ı.in tavusutu
nv rica eJ..:r.z. 

Ojlu Nail Gürel lo.uı NecDe Gürel 
ve \orıınlan 

Büy!Ut sözüme tövbe.. Allah yaz -
d.ıysa bozsun ... 

Ve ildsi kolkola ginrek yine As
liye mahkemeleri koridoruna doğ-

ru yürü~~erAK MlSAFlRl 1 

TASJI 1 R RAı..lNm 

Balya - Karaydın rvla~ 
denleri Türk Anonim

Şirketi 
18 mart 1941 tarihli FEVKALA

DE hissedarlar heyeti umumiye • 
ıdne DAVET 

Ticaret kanununun 3Cll n 456 neı 
maddeleriııe tev:tılı:an, hali .tasfiye.. 
eli! BALYA - KARAYDIN MA -
DENLERİ T A. Şirketinin hiase
darları, aşağıdaki maddelen gö • 
'riişınek üzere 18 MART 1941 ta • 
rihll SALI günü saat 14,30 da şir
ketin Galatada esl<i şarap iske • 
lesi &<•kağında kiıin Muradiye ha
nının 5 inci kalındaki merkezinde 
yapılacak FEVKALADE hisse -
daran heyeti umwnıyesi lçtimaına 
davet olunınlar. 

1 - 2'l nisan 194() tarihli blliıı
ÇOIJUR tasvibi 

2 - İdare meclisinin tebrlyesı. 
3 - 25 ıUsan 1940 to:rihll tasfi • 

yeye giriş bil~nun tasvibi. 
4 - Kontrolörler ve ücretlerinin 

tayini. 

GRi-Pi·N 
. . .• r . -

Tercih Edilmesindeki Sebep 

GRiPiN 
Bütün ağrılara, 

hastahk başlangıç 

larına karşı ve hiç 

zararsız e• kuY.. 

vetli müsekkindir. 

r GRİPİN - "' 
Nale, toiulı alsuılığı, grip rahatsııılıldarmda bat. dit, mat.al 
romatizma, a..p ve adale alnlumda lllzunnmda sllnde ı adet 
ıılımr. Taltlltlerinden pkmınıs ve ı,. ,._... pullu btulan 
ısnrla lateyintz. 

Bu içtimada .hazır buluımııılt 
ktiyeıı hiııııedarlar, Ticaret kanu
nunun 371 ind 1Xlllddesi mucibince 
bAmili bulunduklan biııle ııenet -

lerinl toplantı gününden en az bir ı~~======================~ı hafta evvel §lrlı:etin Galatadaki 
merkezine yatınnalan !Azmıdır. Q! 1 Her ~ içtımaa giren ner inhisarlar U. MüdUdUS)Unden : 
h.lssedan teftfl edebilir. _ 

Mali m1le11esat tarafmdan .....ı
blar h!ae anedl pi teWı:ki '" 
bbul olunurlar. 

ı.tanbal 14 Şubat 1941 
T.ASP1YJ: ımMll1RLARI 

Gayrlmübadillerdeki istihkakı -
rnıza ait 1'93 sayılı müracaat ve
sikamızı kazaen zayi ettiğimizden 
zuhuru halinde hükmü olarnıya • 
t!ağı iliın olunur. 

Hilmi kızları 
Zehra ve Sıdıka 

iTiZAR 

Münderecahmı.."tn çokluğunden 

• Büyük Harpte Dönen Dolaplaro 

tejnhıtrı•Z• de1"cedeınedi.k ö~ılr di
w.riz 

....... 
'NM8! Ç1N11 - - "'9 911,m ıa Pliw1* •121Ml 14 
Ataç ftıl.- ıu P*1lt • • ı4,a0 
ip Jl.llO -. • t JI 
M 1 ;e 80.200 adııt > t Jt,30 
Samunlu Tlda 48l.o58 aıı.t t • 11 
Kl5prQ çM IOO X.. t > 16,30 
Lama dmıin l.JGS XC. > •/2/lü H 

Çivi 1.318 x.. • • 14,IO 
eaıaı çh1 ao.ooo adet • • ıa 

SlkloO .,,aııtıoıri ··- xc. • • ıe 
1 - N11m.- ,,. iLlıwwwnlorl muclbın.,e ~ dm w ~ 7UJb 

.10> lı:alem muhl<ollt maheme pazarlık suretile wiltm~ konumuştur. 
ı - Elı:siltme hizal&rında ,.azı1ı ıün n oaaUerde Kabalafla levazım w nıü

lııo'aat tubeob>ddd &hm ltomilyonunda yapılacaktır. 
ı - NUmune " prtnameler ıı&n ıeçen ııubede ,OrUlebllir. 
4 - iateKWerlıı Pazarlık için ı.,.in olunan ıün ve saatlerde teklit edecelı::leri 

11,-at Qzerlndeo ,. 7 ~ ıın-- paralarile blrınn. mezl<6r lıxımis,-ona müraca-
atları. (934) 

İstanbul Deniz Komutanlığından: 
ıı:uruıu.umua ~ ~ Ozere bir maJı:t:niııt ..-ııtu. 

tnsıl ol-ltl•rm qatıda 7UJb s iki• tmrı- :ıı:.-nP9fada bulunsa denb ko
mutan••ıtı0• mOramatlan. 

1 - ını.ıu. --~ lkj .-eti. 
2 - MalıinUelllk ııabad«ılamemm tudllı:li _..ıl, 
ll - Allterlllt tntıı. veoıiltası ırıınti. 
4 - Vç _,. Ucretı.ı oeı...-tına .ı.ır lllllmuaeol ~ ~ ta

ahh61 -edl. 
ş - 'hm ~11 bir Mil -n, ıı.:,..ıı ~ nponı. .v._.. IF 

lromutanlıltea ,.aptmlac8kiır .• 

• - Bq adet ..-llaı -eraıı. (1081) 

(9. 
~~~ş~AMBE PAZARI M AR v 1 N 

YoGunçu HAN s isvirRENİN PRESIZYON SAATİ v= '3~NIUL..,. CAO •1 ·98 .. 

Başlıca vilayetlerde acenta aranıyor 

TASFİYE HALİNDE 

Ilıca - İskele • Pala
mutluk Demiryolu 

Türk Anonim Şirketi 

DEVREDlLF.cEK İHT1RA BERATI 

•AliimlD;y1IJll balitalıınru plili • 
l~ma usulfü h11ltlı:ıı-ıdaki ihtira 
için İktısat Vekiletinclen almJDlf 
olan 7 f\lbat 1939 tarih ve 26641 No. 
lu ihtira beratının ihtiva ettiği hv. 
1ruk bu kerre ba.,klL'llna devir ve
yahut xad.ı Tlirkiyede mevkll ftlle 
koymak için salahiyet verileceji 
te!klı.i edilmekte olmakla bu hwıwıa 
fazla malümat edinmek istiyen -
lerin Oalatada, Aslan Han 5 incl 
kat 1 - 3 numanlara müracaat q
lemeler1 ilan olunur • 

TAKViM 

ŞUBAT 1941 
PAZAR 

16 
Ay 2 ·Kasım 101 

. v ... ti Eunt Vakit ••• d. MI. d. 

7 55 G6oq 1 12 
13 28 Öğle 6 46 
16 23 ikincil 9 39 
18 43 Akfllm 12 00 
20 14 Yats 1 32 
6 ıs İmeak 11 33 

ve Eytam ....... 
ıan Fatih l"~•>tt '!ahu.mina-

re Mah. Çortıaoı ç'-'f!MIİ 
Sok . .UI 1ftıi 7 11..-

1197 Eminönü Nişancı .Mah. 
llaltaban cetmeol DAlllJ 

dijerl havuzlu bostan 
ııolı:. eolıi 1 mük•rrer ye
ni ~ pafta 116, ~da 752, 
panel a ._ 

"'11 Beyojpu Talavla matı. 
"'1<I Muhtar ,..,ı Muh
tar Sadettm oolr. e ııld 
;reni 3 ıa.ı s ..... 

ntı Beyoğlu Jtame.-hatuD 
malı. Şirket ııol<alt esld 
,eııı eıı taJ o .. 

itti lleyotıu Talavla mal!. 
ealtl Ymi mahalle ,-eni 
Tni>W' .,..., ııolr. ı, 

,.eııı_ -
11'19 ıı:adık.ıı,. C&fenıp mall. 

)(oda <ad. esJd 157 ~ 
lV/8 Kadıköy Osman la mab 

""1d Osmanaja _... 
çıkınım ve Vahapbey oo 
!<altları eski ~ mD
lrttrer, ,.eııı 12-8 patla 
1 ada H parRI 23 4IO.-

lt'l't KadJkl!J' Omıanap -ıı 
-ı Ça""'"'1 l8eleııl 
,..ı Nlbbe\ :a. ook. eıııd 
.J'J ,....ı 21, taj 311 ,.._ 

1111 JladıltQ;r O.O-ta ... 
Jllald ııııber IOllak orılııl 

• ,...ı 1 lılj • J)lllta .... 
l pa.mal 88 ..,.,_ 

1'111 -- .Akanı;r "lah 
:ınah. xuımaı - ea1s1 
I02 ırıtıı.enes ,....ı ııı, 

pafta llO, ada 840, -
tell7 ...... 

ltll J:m-Q .AUerıe7 Yali 
..ıı. Albo,.acılar eok. 
ealtl 19 ,.enı il, pa1ta 
IOI ada 1128, pa-1 11 ..._ 

lrll :lmlniln11 Kil~ .A:ra-
11Df7a matı. ıı:adlrp DSeJ> 

danı - ealt 1'5 m.O
ltener yeni 17, patla 72, 

ada 140, panel iT ll'l .-
178'1 J:minOııö, kil(Ük ~,., 

IO(Ja malı. ıı:actlrp .,,,,, 

danı - ..ıu 43 mD-

Bankasından : 
2 .. 

- 1/2 ııı.. 22,60 MJ 2 :ııo 

llah~h alapp .. 
m 2/3 Hıs. 16 M2 71. 

Jlaboeli .. 'hkzlbeıı. 
J.ıl6 :m.. 77,57 JılJ auo 

DlllUıinlı .. 1','11 :ı.a 1J9 ... 

Ala C;31 MI t-
Jlablıell mıı 
7104 blııRıll Ma,14 MI rı.• 

... • ıa .., .• 

Ül&P-
t/'ll lllıl. 17 ıa ıtM 

Jlahcd .._ ..ıa 
1/1 Bla. a MI .... 

Alıeap ...,_ 

716-1820 His. 112,IO MI 81 M 

lterrer ,..,..ı ~ p!l!ta Harap evin 
72, ada HO, par&e! 28 llT- Tll0/1920 liia. to 112 26.41' 

1791 Eınindııil Men:an malı. 

Mahmutpap cad Büyük 

Çorapçı han eski ll, y.
nı 7 pafta 84, ada 838, 

pan;el 38 ııoo,,.... 
l'l85 Emlnönö Da,.etıatun 

malı. KızlaraPııı ban 

a.ı kat - ,.eııı 11 paf-
ta e, ada G31 uo-

:ıaH EminilRll Ca"1 Mail Jle
lıua _, all ltat nki ye
Dl 14 pano ı ada :rı ıı, 
paroel :n ,.._ 

•18 Jle7otıu Kocıt,ppe matı. 
Nlzaml;ye cad. ,...,ı :ıe, 
ıaı :ııe, pa11a u ..ıa e:ıı, 
panel 2 u-

IN? llntlnönü <l«lil<pO>p, E
min Sinan mab. eok1 Tül 

~içi ye.ııl TWeü eokalı 
eokl yenl 11 pa!ta 81, .. 
ela ııa, panıal 3 MI,... 

... ı:mınııou Aiuaray Yah 
1lll8b, Kumsal ııoltalı; eald 

14, ;reni UT patla 210, 
ado 840 parwel 70 ıt.-

- Beyolı:lu Hüaeyinap 
mah. Toprak Lüle acık. 
Kld 7enl 14 pafta 5, ada 
144, panel 7 ~ 

- B.-yojlu Hasltll;r Abclu.
Mllm Mah. eııld Tosun, 
J9lll Kaua,.amaiı aok. 
e*1 20 uo,,.. 

llT8 ıı:minlinil, ~ Yalı ' 
mah. X/ıUp XMlm ııo.

lam ııole:. eıılU 8 pafta 
210, ada 1143 parsel :ı:ı '141-

- Bminönll K.emlaıı-1& 
:mab. Toııhan alt llM oold 
J"'Di 27 paita 18, acla Hl 
panel 5~ 100.-

- Emin!irıU, Sürur:! mah. 
:Uollataşı .-ddeai eMi 
ıı. ,.enı 36, 8$/ 1 paflıa 

:w, ada 812, paTCOI e rro.-
W'i ltminönü Sillqınani,J• 

malı. AJ'ld<•dın hama• 
1111 salt. e8le:i 3, yeni 7-t 
pata 101, - 071, pa.... 

ııel"' -
2841 Be;yojilu Çulı:ıa malı. CU 

lı.w- ııc.k, eolı.J g yeni 11 
pafta 7, ada 368 par .. ı • ıoet 

lılHG Jie7otlu Anıpc&mii ,.n.. 
ti mah. l&alıamaalar 

caddesi ..ıd H ,....; 6J UT 

.. Jlaltırkö,- .İnc>rll çitUlil 
Jeal 11 IOO"'! 

10M tlıeküdar Selimi Ali El. 
.Mah. eakl Keteci Ki,._ 
ltor, ;reni Bülbül ııokalı 
Mki 3-8 mUPrrer ye-

AhlaJI .. 
u..ıen oda u,eo ıo ıe.H 

Anlıtı mötte
mll hanenin 1/2 
m.. ıı:u;ru mU.-
tonltllr. 14 ıa:ı 188.20 

Jlo 1 ıp I0/12 
:1111, •11 MI 

IO JIU 

Baraıı b&mam "1,SO 
D.u.ı.An ve oda-
lar S panel ıın
maralı py.-lmen
kulün lehine bet 
meu.ı kırll ııanllm 

inifaından 1\Wl• 

- lııııdimen "'°" -hava balı• 

. .. 

u-

"' vvcbr. • JıU n1,. 

l)il!ıWnm 1/10 TUrlbe 
Jile. M,34 MZ 29..-
~ .,,.~ Takrlbc 
..... ll6v ı&:I llO,.. 

ııl 3--4 m.- .., ve ana 
.. ~.ıü ,, 

Adresi ,,. talsllf.tı yukarda :ıouW ,.,...ı makuller ~ anlım& --
,. peflll para ile oatılacaltbr. .,,.,#. 

İhale 20.2.941 P•rwembe ,ıınü U«t ondadır. Milza,.ecle oıruııı<Nı ;ıJ 
bedel mukadder ltqmetl 1e1:U1ti laltdirde tahplerlıı deı><>ıütolannı yüııde ,.ıı' 
ııbbetlnde teıyld eylemeleri vo mlihi.ır kuJlanaDların müb!lrlcrinl l)OlerdeD 

cİık ettırmelerl lôzımdır. ldl' 
i.ıeıtlllerin pey ale:<;Hi, nül\11 le2keresl v• llc kıt'a fotoi';rafla birlikte l•l 

\

. rıım ıtın ve saate !tadar ııubemb emialt aervlabıe ıclmelerl.. ( 352) ( 08~ 

Sahip ve Bqmuharriri: ETEM iZZET BENiCE 

1 
Neıriyat Direktörü: CEVDET KARABILGlN 

cSON TELGRAFıt Matbaa.u 


