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]apon.qanın l,.. 
sulh sondajı ı 

E 

japon Hariciy-: _Nazırı
nın İngiliz Harıcıye Na• 
zınna gönderdiği huıuıi 
meaaj etrafında iki nok
tadan fikir ve mütalaa 

.. .. tmek li.zımdır. An-
yuru • eti' cak harp vazıY ve 
dünya m~leleri öyle 
hid bir safhaya. öyle 
içinden çıkılmaz bir 
tekle ginııiftir ki tara_f
lardan biri mağlup edıl
medikçe aulhu temi,ı:ı et-

. '-'·an· ı kalma· 
ıuenuı -
llllfbr·· 

Mühim Satışlar 

pazartesi ve perşembe güıı1eri ya
Ptlımaırta olan rnilıayedelere ıştı • 
rak ediniz. Sızın ııçın k~ırı!m~a
oak 

Bir fırsattır 

Seliniğin tah
liye edileceği 
doğru değil! 

Cç İtalyan taar
ruza tardedlldl 

Atina 20 (A.A.) - Yunan ma
J<amlannm Se!Anik halkının tah -
l!yesi için emir verdiği hak.kında 
Roma rad)"oSunun verdiği haber 
Jıat't surette tekzip edilmektedir. 

Atine 20 (A.A. )- Yunan kuv. 
veileri üç İtalyan mukabil taar • 

ruzunu tardetmiftir. 
Atina 20 (A.A.) - Birkaç gün· 

denberi Atin alılar Harigan tay -
yarelerinin teh.lr üzerinde uçtuk
ı.nnm g6nnektedl:r. Bunlar, İn -
gilterenlıı Yunanistana gônderdili 
:yeni tayyarelerdlr. 

(- 1 IDel .,, da) 

ıu yeni 1ıararname
lllD esaslan nelerdir 

~.....-suN•> 

• 

Sof yadaki 
İngiliz sefiri 
pasaportunu 

istedi mi? 
Belgrat gazetele
rinin 'bu ba'berl 
tekzip edildi 

Belgrat, 20 (A.A.) -
Sofyadaki İngiliz aefirl 
Randel'in Bulgar bükU
metinden pasaportlarını 
istediği hakkında bazı 
Yugoslav gazetelerinde 
çıkan haberler, İngiliz se
farethanesi tarafından 
tıekzip ed ilmittir • 

J 

1 

Amerika de
niz üslerini 
genişletiyor 

Bunun için 242 mll· 
yon dolar verilecek 
Vaşington 20 (A.A.) - Mümes0 

siller meclisinin deniz encümenin
de, deniz üslerinin geni§letilmesi 
hıikkmdaki programın müzakere, 

sine bll§lanmıştır. Bunların arasın· 
da Guan adası da vardır. Plana 
gıöre, 242 milyon dolar sarfedile 0 

cektir. 

Amerika deniz harekatı dairesi 
tefi Amiral Stark'ın bir mektubu 

okunmuştur. Amiral mektubunda, 
encümenin geçen sene Guan ada-

<Devamı S inci SayfMla) 

PolonyadaAl
man askerleri 
ile şiddetli bir 
çarpışma 

Memur 
talebe 

Memurların mektebe 
devam etmeleri mü
saadesi kaldırılıyor 
Aııkaradan bDdirildiğine göre, ha

zırlanan bir kanun projesi, memur o
laı:ılarm vazife gördükleri mlJdde~ 
herlıaDgi bir tahsil mocs.. ..... ine asil 
talebe c:ılarak devam etmeJerini me
netmek:tcdir. Bu kanunun bir madde
ıine göre orta mek.teplcı de ysrdımeı 
muallimlik: vazlf<CS:i rörcnlerJe husııı;! 
ve azlık mekl<plerindc öğretmen bu
lunanlar yukarıdaki maddenin ıWnu
lüne ~h nıi;reeeklf'rdit 
hangi )'1l!tselt meıctt.pte talebe bu
lunup la lalıWlerinln yarı mild -
detini bit:irm.lş olanlar mekteplerine 
dtvam edeblleeeltlerd.lr. 

., ikzaklı 
sığınaklar 
İlkbaharda şehrin 
muhtelif yerlerinde 
sığınaklar yapılacak 

Vilayet seferberlik müdürlüğü 

şehrimizde korunma yerleri ve sı
ğınak ill§ası için geçen yıl 4-00 bin 
lira •arfetmi.ştir. Vilayet bütçe • 
sine bu yıl da bu ·husu.•ta tahsi -
sat .konulmuştur. 
Diğer taraftan seferberlik mü -

dürlüğünce ilk.bahardan itibaren 
şehrimizin muhtelif semtlerinde 
zikzaklı sığınaklar inşa olunması 
lı:ararlaştırılm"Jtır. 

Fili askerlik 
hizmetini 

ifa l r 
Bunlann da muhtaç 
ailelerine yardım 

edilecek 
Ankaradan °bildirildigine göre, 

fiili askerlik hizmeti ifa etmek ü· 
zere silah altına alınan muvazzaf 
eratın muhtaç ailelerine de yardım 
yaµıhp yapılmıyaeağı hakkında 
bazı yerler<ie tereddütler olduğu 

anlaşıldığından, alakadarlara bu 
hususta yeni direktifler verilmiş.. 
tir. 1111 sayılı askerli« mükellefi
yeti .kanunwıun muhtaç asker aile-

(Devanu 5 lnel SaJ"fada) 

Eski metresini 
bıçaklamaya 

kalkan aşık! 

( ılı S A-C A J. 
Sulh için tart koş
mıya ne lüzum var? 

Almanyanın, ltalya ile Yunanis
tan arosmdaki harbi durdurmak 
içm bUyük gayret sarft'ttıği tıe 

f4Ttlar bıldirdi{1i 1ıakkmdaJci ha • 
berler üzerinde ısrarla dunı.luyOT'. 

Bizim mahut arkadaşla bu bah3l 
konuşuyorduk da: 

- ltalya ile Yunmıi8tan anı.mı.. 
da rulh şartı koşmıya pe§in bb> 
icap otma..a gerek .. 

Diyerek, devam etti: 
- Taarruz edeıı. diı, hmmrie 

v.ğrıyan da ltalya.dır. AnıatıtLtluDu 
binın Ö'Ree terkedip çekilirse ltal0 

ııaıı - Yunan harbi kendiliğinden 
durur. 8011.ra da sulh şaı·t!an ko-
nuşu.14Lr ııeııa diifünülüı-. • • 

Türk - Bulgar 
Beyanname si
nin tefsirleri 
devam ediyor 

"Taymis 
" 

Diyor ki:· 

Tlrkler, Alman 
1
ve Bulgarlarla 
bir çarpışmada 
kavvetterlnt 'bo -

J şua barcam ak 
ıst em emişi erdir 

Bulgar Başve
kili Meclis
te beyanatta 

bulundu 
Bulgar Basvekili Profesör Fi

lof, Türk - Bulgar müsterek be
yaanamesinin Ankarada inızası 

üzerine, bu beyannam~nin met· 

VAZiYETE 

UMUMİ BAKIŞ 
aini düıı Bulgar meclisinde oku
muş ve ayrıta da beyanatta bu -
la.narak şunlan seylemiştir 
•- Dünyaıun geçirmekte ol -

duğu güç zamanları müdrik bu
lunan Bulgar H Tü:rk bükfı.met
leri, iki memleket arasmdJI mev
cut dostane münasebetler dola
yısile, pek tabii olarak, karşılıklı 
münasebetlerini aydınlabnak i
çin yeni bir çare aramışlardır. 
Bu hususta ba lıyaıı mllzakere -
ler, karşılıklı bir itimat ve bulfıs 
havası içinde cereyaıı etmiş ve 
17 şubat 1941 deklllrasyonu ile 
neticelenmiştir. 

Bulgu hüldlmetl şu dbeti te
barüz ettirmelı: ister ki bu suretle 
elde edilen mes'ut netice, bütün 
Bıılgar milletinde derin 1lh mem
nuniyet doğurmuştur. 

Türk - Bulgar deklarasyonu, 
muhtelif ve birbirine zıt tefsir· 
lere mevzu tefkil etınlştlr. Bun
dan dolayı evveJA şu ciheti teba
rüz ettirmek laz1D1dır ki, bu Bııl
ırar hiikfunetinin mazide takip 
ettiği ve istikbal için de derpiş 
eylediği sulh siyasetinin yeni bir 
bü:rhanıdır. Bu zihniyetle ve dek
larasyonun birind maddesile nıii
tabakat halinde Bulgar bükü -

(Devamı 5 looi Sayfada) 

2 kuruşluk gazozları 
Beled;ye halka 5 ku
ruşa sattırıyormuş ! -Gazozcuların kongresinde bundan şikayet 
edildi. Kapsülsüzlük yüzünden şehrimiz
del<i gazoz ima atliane eri kapanacak mı? 
Şebrlmlz •Müskirat Amilleri ve ıa

zozculcn Ccm.lyPti> ~zat.1rı .v· ıhk konp 

grelonnl dün Cataıoııundaki merkez 
binası salonunda yapmıf}arıdır. 

Evvell okunan :faaliyet ve muha&et>e 

rapôrları ittilakla kabul edUmiştır Bu 

raporlara göre, Cem.iyet, esnaf hastan .. 
ııine 470 llra, muhtaç esnafa 25 Ura 
:rardımda bulunmuo: ve ayrıca cemJyet 

(Devamı: 4 bıel nJ"fad&) 

MOTÖRÜ f<URT AHMAK iÇiN -
240 çuval arpa 
denize döküldü 
Beşiktaş sahiline gelen kerestelerden de bir 
deniz vasıtasının. battığı anlaşılıyor 

Şile liınıınma ait 12 tonluk Yalova ı 
motöni. arpa yükü ile Jimanımndan 

İjtr.ead•ya glderken dcoızL1 blıdenbi· ı 
ıe kabarması tizerinc, babnak tehlike
si geçınniş, ve saatlerce d:.ıgalar ara-

ÇERÇEVE 

Son 
Dün beni gazeteme uğramak

tan ve gündelik çerçevemi ka
ralamaktan alıkoyan bir istira· 
hat mecburiyeti sonunda, sütu
numun altını bir küçük illiııa 

tahsis edilıniş buldum. Bu ilan
da (Namık Kemal eserinden do
jan münakaşa münasebetile .. ) 
bir şahsın bana verdiii cevap
tan bab.ediliyor; ve cevap ııa
zetenin 4 üncü sahifesinde yer· 
almıı bulunuyordu. 
Matbuat kanuııunun fevkalade 

cloğru bir kaydı, herhangi bir t•· 
arruz karşısında kalan şahsa, 
eevabının taarnwı sahne olmll§ 
gazetede neşredilmesi haklıını 
bahşeder, Zaten kanunun bu 
Ultufkir bahşişi olmasa da, ka· 
faları ve gönülleri cömert in • 
sanlar, kendi tarizcilerini öz eve 
lerinde, öz muhitlerinde 'Ve ös 
çerçevelerinde dinlemek kuv·, 
vetinedn asla mahrum değiller
dir. Bana herhangi bir meS("l 
den dolaıy tarız ihtiyaCJnda h 
kim varsa, evimde, pzete.ıle, 

amdıı bocaladıktan sonra i~indPki ~40 

tuvaJ arpanın denize atılması ıle bai· 

maktan kurtarllmJIİlr. 
Bundan bnşka dün Beşiktaş sahllle

(Devam.ı 5 inci Sayfada) 

oz .. 
NECİP FJ!.ZIL KISAKÜREK 

yazılarııı1da, şahsi nüfuzuınun 

sirayet mmtakasına dahil be• 
yerde bizzat benim yardımıma 
güvenebilir. Zira benim gibi dil· 
şiinen ve duyanların hesabı, ili
hi nurun yatağı öz vicdanları
dır. Onlar bizzat nef..ıleriııin in
di teklifler ine muarız; ve biz.zat 
lendi kendilerini, zıtlarilc tak
'Viye ve ikna ihtiyacınliadırlar. 

Bu ş hsm yansını okuduğum 
aam n hayretlere düştüm. Zira 
bu ~abıs kendisini, benim (ese
rim etrabnda) ve (Namık Ke
malin karısı) isimli iki fıkranın 
hedefi olarak göstermekte son 
derete heveskardır. Yine nynl 
ıahıs, kendisinin çoktanberi cb 
tında olduğu edebiyat alemin· 
den beni çıkarıp mahlı:eme lı:a· 
pısından lçerişe sokacağını söy
lemek ibtiyacile yazdığı bir ya

zıda, hala (Namık Kemal) gibi 
bir mevzuu mliııakaşa etmek 
cesaretini gösterebilmektedir. 

Bu yeni cesaretin yeni mer. 

_(Devamı 5 loel Sa:rfa.I&) 



-
'Mütekait ill!/Mii.ııı( Gününmeselesi: lipekciliğin 
maaşları Bab aıaıett . . Amelenin trenler-1 inkişafı 

VUKUATSIZ 

NAHiYE 

İtalyanın ~na. ıehrine 
civar Valdifura nahiyeainde, 
tamam 26 senedir, hiç bir ö
lüm vak'aaı olmuyormuı! 

Bu fa.yanı dikkat h&dile7i 
haber veren gazeteler, tuba.f 
tuhaf mütalealar ileri aürii
yorla.r. 

Bizim Osman Cemal! 
- Pek i.li. dedi, İtalya 

timdi ha.li ba.rptedir. Bu na
hiyeden cepheye gidip ölen 
de kimse olnıa.mıt mı 7. 

Bir arkada.t cevap verdi: 
-Zannetmem.. Esir dü

ten olmuttur. 

TiBETLi 

KADINLAR 

Orta. Asya.da. seyahatler 
yapan bir ııazetecinin anlat
tığına ııöre, Tibette, bir ka
dın, bet erkekle evleniyCJl'o 
mut! 

Satmayınız. Demek ki, o
rada, kadınların masrafı, bu
rada.kinden çok daha fazla.. 
Fa.kat, ka.dın ppka.ları, pa.puç.
la.rı, elbiseleri ve tuvaletleri, 
bugünkü fiyat artııını muha
faza ederse, zannetmem ki, 
burada da., bir tek koca, bir 
kadının masrafına • dayana
bilsin! 

iELATIN 

TÜCCARI 

Kimyevi maddeler satan 
bir tacir, jelatin, dediğimiz 

yapl§kan maddeyi, yüzde üç 
yüz ki.rla aatarken cürmü 
mcthut ha.tinde ya.kalanmıt•• 
Gazeteler atq püskürüyor: 
«İnsafsızhk bu kadar olur» 
diyorlar. 

Fakat, jeli.tin tücCa.rının 
tama.men haksız olduğu id
dia edilemez. Çünkü, ihtiki.r 
zaten, yapıfkan bir ha.L. Bir 
kere y&plflı mı, artık çıkını. 

yor .. Bir de, satılan madde
nin yapııkan olduğunu dütü
nün! 

KiRALANAN 

iSiM 

Bir yağ meselesi var: Bir 
pzetenin iddiasına. göre, Be
lediye Memurin Kooperatifi, 
2500 lira mukabilinde, adını 
bir kaç tüccara kira.ya ver· 
mit; onlar da., bu firma al
tında bir takım chuauai ya.i
la.r» imal edip piyuaya sür
mütler •• 

iddia doğru iıe, Belediye 
Memurin Kooperatifini mu
ahaze değil, takdir etmek li.
:ııını. Çünkü, malUındur ki, 
kooperatifin mali vaziyetinin 
geçen yıllarda iyi olınadıiı 
söyleniyordu. 

Fena mı, bu suretle, koo
peratif ziyanını çıkarmanın 
yc!unu bulmııt. daha. ne isti
yorsunuz?. 

AHMET RAUF 

Eski mütekaitlere bu Tlll'k demoknsiaincie içtimai • d h • 1 

yılda yüzde 25 niıt- ~~: 1S:.:!...-: e ucuz seya atı 
betinde zam var mı ? mfım Dyn&fllllf bir miilfıüs.- m- • "1llda veeizeleri sokaklarıınaa, ~~~~~----~----~~~~~ 

:ı;;:ı!:i..ıı!:=- Çift ve ekim zamanlarında, işsiz Eski kanuna göre muş alım mü
tekaitler; maaşlarına geçen yıl 
yüzde 25 zam yapılmelı: suretlie 
sevindirilmişlerdi. Bu husustaki 
projenin o vakit Mecliste :müza
keresi sırasında :MaliY'! Vekili B. 
Fuat Ağralı; bu zammın her yıl 
icra edilerek 4 yılda; eski mütelca
itlerin ma~arile, y~ mütekait. 
lerinkinin bir seviyeye getirın-
sine çalışacağını vadetmişti. 

tu!:~e;!{e:..!'~':d~~!: ameleler, Ziraat ve k a 1 etin c e 
!:!~e ~"":d:!'".ıa::~:,\ı:": parasız olarak sevk olunacak 

Bu müjdenin tahakkukunu şim
di; eski ıınüteka.itler bütün bir ü
mitle beklemektedirler. 

Aalicenap ve müşfü: Cumhuri
yet hükıimetimizin bu vatandat • 
!arı yeniden seYindimıesi; yeni 
bütçe müzakerelerine giriqileceği 
şu sırada alıüa ve ümitle beklen.. 
mektedir. 

KÜ OK BABEBLEB 

ViLAYET ve BELEDIYE.ı 

+ Dahil;_,.e VekA!eti Be!edıyeye b!r 
tamim yaparak, lleled~ leşki!Atı ol
mıycın kasaba ve koylcrde muhtar ve 
jandarmaların ölçü ve ayar kontrolle
ri ya.pmsını ve bu suretle bunı.larda da 
Qlçi.ı ve ayarlar kanununa muhali! &
letter bulunmama!ın.ın teminini bil· 
dirmiştir. * Fabnk.a ve imal4thaıı,elero~ ~ 
lüle ku:;be ve kömür tozlarının çöp a
rabala rına, kaUQ"oolarına alınm&.mUl.
ni belediye kaymakiımlıklara bi.Jdir-.. 
Itllilir. 

+ Beled1ye l>oyetl fenniye mildil
rü Nuri dün Floryaya g.Lderek yol iD
ı;aatını te\k.Jlı: etmiı;lir. 

MAARiF, VNIVERSITE.ı -+ Kız mektepleri arasında voleJ'
bol maçlarına dün Eminönü Halkevi.n
de devanı olwunu~t\Jr. İlk maç Kız 
Muallim Mektebi voleyColcuları ile 
Işık: Lıseliler ara3lllda yapılmış ve Kız 
Mµallim voleybolcu.tarı oyunu kazan
mışlardır. Erenköy ve İnönü LiseWer 
arasındaki k.ııfiılaşmada da Eren.köy
lüler galip gelmişler ve Kandilli--B<>
ğaziçi Lisehler arasındaki son maçı 
K=ctilli Liseliler ~!ardır. 

+ Üniversite nebatat şubesinden 
bir grup Pazarleli günü Antalya m<ı7-
va bahçelerinde tetı..ıkata ~kl&r
dır. 

TiCARET v. SANAYlı 

uıek deifldir. 
Türk cemQ-eti, her ntandap, 

fikir seviyesinin liyılı: okluğu Illlff
kii verir. Biz, insanlık Te fikir a
aleti anyonıs. Karakter, ruh, n
lik iistünlütüııe dkkat ediyona. 
Binaeııaleyiı, kafata&lanna ha • 

muleııine, gönüllerin ~lf'l hui. 
nesine göre, vatandaşlar, zaruri 
ve elzem bir hayat taanifi kaıl.
içindedir. 

Bütün dünya medeni nı..ru.ıket-
lerinde ve ileri demokrasilerde 

' 

hallan, meslek, meşrep, fikir ve 
göuül seviyesine göre, girip çıktı
b'l. oturup kalktığı, yeyip içtip, 
gezip eğlendiği yer1"r ayrı, ııiyimi 
kuşamı başkadı.r. 

Bizde, bu bakımdan lılr k~ 
keş göze çarpıyor. 
Şu bayanı görüyor muımnu7?. 

Hayret ve merak içindeııİniıl. Kin
dir, kimin nesidir, ne ıpk, ne pahah 
giyinmiştir?. 

Sorup S<>ruşturuyol"S1Dlıı&: Ha
zin .. Madde imkanları terazisine 
VlU1,lyorstınuz: Bu bayanı.a bu 
"'kilde giyinememesi, giyememe
si, daha doğnau, giyinmek iııte -
memesi tazım. 

Bu hareket nektue~ ı:ke, b~ 
tün hayat ve yapyl§UllUl seyre • 
dinlı. 

Bir keşm~keş, bir programsızlık 
ve düşüncesizlik lıavasile karşıla· 
şırsını:ı. 

İçtimai hayatımı:ım bati ve lm
dutları öğren.sek, artılı:!. 

REŞAT FEYZi 

Bursada tüfün pl
y asası ne vakit 

açllacak? 

+ Fı;rat M~ Komisyonu ıı.ı.- i 
giln toplanarak kundura fiyatıan ;,mi 

Bursa tütün piyasasının 25 şu.. 

batta açılacağı haber alınınıştır. 

Şehrimızde bulunan lbirçdk Türk 
ve ecnebi şirket m~illeri ve 
tacirler Bursa.ya gitmektedirler, ' teWkedecelctır. 1 

Komi.syonwı bazJ.rladığı rapora na-
r.aran Beyoglu semti ıçin ayakkabı sa
tışlarında dültlcfmcılara yüzde 55, Ka
rakôy için ;ıfude 30 - 35, İstanbul 
semti ltın ise yüzde 25 - 30 meşru 
k.iı.r ııisbeti mü.nasip görülmektedir. 

+ Yakında ııehrimu.de tekmil mem
leket.ımizdelı:i ıplilc fabrikatörlerinin 
i§tiraklle blr toplantı yapılacaktır. Bu 
içtimada iplik levziat.ı iı;i görüşülecek

tir. * Dtin altın :13 lı.ra 25 kuruşlm. 
muamele 2önnUfQır. 

MUTEFERRlKı 

* Sirkeci 1ttıa~t gümrüğünde dün 
içinde asit dolu bulunan camdan bir 
kap hamallar tarafından naklolunur
ken dü.şmüş, iştial ederek isinıJeri Ali 
oln iki hamalla Hızır ismindekı hamal 
ellerlııden. ve T(.Wenndcn yaralanm11-
lardır. 

Yaralılar ~eye ltaldınlmı§tır. * Topkapı Sarayuıın tamire ihti
,-acı olduğU ve 1 - 2 Tıl iç.nde tamir 
edilmez!<: ç<;kme tehlikesi bulunduğu 
görülmilt ve tahsisat leminıne geçil
m.İitir. 

+ Vali ve Beledi.Ye !Wisi B. Lfilti 
Kırdar dün yanında ;ıehircililc müte
hassıaı Prost olduğu hnlde Li.ınan Re
Wiğiııe cldeı'* bir müddet meogul ol
lllllflur. 

inhisarlar idaresi de eksperlerini 
gön-O.ermiştir. Gelen haberlere gö
N, Bursa tütünleri .bu yıl uzun za
mandanberi görülmemiş derecede 
nefistir. Fiatların yükseık olacağı 
tahınin edilmektedir. 

--<>----

Bir basma ve mani
fatura muhtekiri 

yakalandı 
Mahmutpaşada manifaturacı 0-

hancs, Çubukluda oturan Ziya 
Çelik ismcnde birisine metresi 45 
kuruştan 'basma satarak i.htikar 
yaparken yakalannu.ş, hakkında 

takibata Jbaşlanmıştır. 

Karnaval ve ermeni 
mektepleri 

Şehrimizdeki Ermeni mektep
lerinden Gregoryan okulları cKar
nava\. münasebetile •bu sabahtan 
itibaren pazartesi sabahına kadar 
tatil olunmuşlardır. 

İt bulmak Ü2lt!!'e Anadolunmı 
muhtelit şehirlerine gidecek ame
lelerden kiiçök gruplar halinde 
seyahat edeceklere trenlerde yetai 
bazı kolaylıklar g&terilmesi ve a
zami tenzilAt icrası için tetkikler 
yapılmaktadır. Bu meyanda Zira
at V ekAleti de, çift ve ekim zama
nı amelelerin bu mıntaıkalara ucuz 
seyahatini temin için mühim ted
lbirler almağa kanır vermistir. Ay
nca her tara.ft.a işsiz ve 'boşta bu
lunan amelelerin ziraat müdür -
lüklerince te.ıbit olunace.k ve bun
lar gruplar halinde ve görülecek 
ihtiyaca göre muhtelif ekim mın
takalarına bilet ucretıeri Ziraat 

v~ verilms .suretile -
lı:olunacak.lardJr. Kendilerine ifla. 
rine göre münaıôp bir ücret de ve
rileceldir. iDerlet Demiryolları idlt-

re.inin sanayi IIIHltakalaruıa amıe
le seWtlerinde de daha çok kolay

lık gösteri.imsi de temin edJla -
cektir. 
Yakında bu yolda mfrhlm karar. 

!ar ve<"ilecek\'ir. Mahsulitın kal -

dınlması umanmda ayni şekilde 
hareket edilecek ve böylelikle e -
itim ve kaldırılma işlerinin mun • 

tazam ve sür'atli olın881 temin e-
dilece!ktir. Şimdiden hazırlıklar 

yapılmaktadır. 

----------
ayazıtda ye ı lllr ı Yilkse tahsillerini 

de devlet beıabın a 
' Ya P c a talebeler 

posta merkezi 
çılıyor 

Üniversite talebesi için Üniver

sitenin buyük kapısı içinde ~ılan 

'Maarif VekB.leti neşriyat satış şu

besinin karşısındaki dıUrede posta 
idaresi bir cpoeta mmeri. açmıya 

ikarar vermiştir. Bu !binada icabe.. 

den tadilat hazırlıklan yapılmıya 
lbaşlarun~ır. 

Yeni postane bir marttan itiba-
ren faaliyete geçecektir. Buıada 

Halkın da ıme.ktuıpiarı kabul olu -
nacaktır. 

Devlet hesa'bına li8e ve orta o
kullarda okuyan bazı talıjbeler -

den son sınıflarda bulunanlardan 
arzu edenlerin yüksek tahsillerini 

de devlet hesabına leyli olarak 
y~aları ve ·bila.hare yaptık.lan 
meccani tahsil moodetinin bir bu
çuk misli müddetle V e'kaletin 
göstereceği yerlerde muallimll.k 
etmeleri kararlaştırılarak talebe • 
!ere keyfiyet bildirilm~ ve talip 
olanların isimleri dün Maarif Ve-
lkaletine gönderilm~tir. 

-..ı:..~ADLİYEve POLis-J-
Mahkemede bar1şla. biten bir 
boşanma ve nafaka davası 

Birbirlerinden ayrılmak lsUyen karı 
kocuın barışlarmda amil olall kavvetlı 
Dün asliye!! ;,ıcı nuiruk mahlce

mesinde başlanrian bir boşanma 
ve nafaka davası iyi bir netice ile 
bitm~tir. 

Dava~ı biri 4, diğeri 8 yaşında 
kız ve erkek iki çıocuk sahi.bi bir 
kadındır ve hakimin karşısında 
davasını şöyle anlatmıştır. 

•Kocamla artık beraber yaşa -
!TlJ!mıza ını.kB.n kalmadı. 

Nereye gıt..ek, haııei misafire 
çıksak, hemen kocam atılır: 
•Hanım niye adama baktın? 
<-- Hanım niye öyıe gülüyor -

sun?. 

•- Harum niye öyle oturuyor
sun?. 
•~ Hanım nıye öyle ltlZ'ıtıyor

ııun ?. dıyor. 
Şimdi efendim, siz söyleyin, bu 

bayata bir kadın nasıl tahammül 
edebilir?. 

Hakim:- Demek kararınız kat'i? 
- Evet.. 
Sıra kocaya ğelince; iri yarı, sert 

ıbıyıklı olan adam titremesinden 
bir inat için bur.aya kadar geldiği 

belli olan bir ahen.ltle şunları BÖy
lem.iştir: 

<- Hanım birw.ı: &inirlidir. Bİı 
sözlerin aslı yoktur. Biliikis o beni 
böyle kalabalık yerlerde tahkir 
eder ... 

Hakim, bu iddiaları pek yenıi% 
bulmuş, bu gibi ufak tefek şey -
ler yüzünden yuvalarını bozma -
malarını uzun boylu ruıııihat et -
miştir. Fakat her ikisi de inatla
rından vaz,geçmemişler ve da'\'& 
şahit celbine kalmıştır. Fakat bu 
sırada kız çocuk !ıaba&ının lı:.ucaği.
na atilarak: 

•- Ben baba.mi isterim ı.. de -
miş ve aıın""ı yavrucuğu çok uğ
raştığı halde babasının kuca&:ın -
dan alamatlll§tır. Bunun üzerıne 
de kızının sevgisi karşısında yu
muşıyan baba kolunu karı.sının ko
luna atarak: 

•- Haydi hanım, yürü !ıaka -
lim, boşanmak: !ıizim için değil • 
m iş, anladın mi?. Bir daha kvcanı 
dariltma, diyerek barı.şmış ve kol 
kola çocuklarile birlikte uzaklııt -
rruşlardır. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası: 34 Esasen öteki genç kızlar da er
keklerle ükırdıyorlar, köşe bu • 
caklar.da fıskos ediyorlardı. 

- Anlatması uzun, ~ uzun. .. 
Burası da •hiç yeri değil ... • V alde 
hanımefendi> yi görüyonım, göde.. 
rini bu taraftan, lbizden ayırmıyor .. 
Siz onun nasıl bir kadın olduğunu 
bilemezsiniz.. Bizi gfuıetlediğine 
eminim ... 

- Emredersiniz hanımefendi. 
- Biraz yıürüyel.iın mi?. 

BiL ŞK 
BÜYÜK AŞK .ROMANI 

SELAMI iZZET 
LPmanın herkes tarafından se

vilıp hürmet görmesi Zehrayı ku
durtmıuftur. Bu kalıbe oğlunun 

muhalıbetini çalmış, adını çalmı~tı. 

Üstelik de ekndıslni herkese sev
dir p saydırmıştı. Onu o 1 undan 
kısk ınıyor, yabancılardan kıska • 
nıyordu ve hissiyatını, kinini, nef

retını ortaya ko) adığı, his.'i -
yatını gızlcmcğc niecbur kaldığı 
içııı de çıldırıyordu. 

masası h&zırlanmıştı. Zeki en ön
den Zehrayı geçirdi. 

Uzun müddet masa başında kal. 
dılar. Köyde herkesin i.ştihası açı

lır, şehirde yemeğe nazlananlar, 
köyde doymak nedir lbilmezler . 

Akşam ve öğle yemekleri ara • 
sında aı;'Zına birşey koymayan 
cva1de hanımefendi. hayret ve 
nefretle dul'madan atı.ştıranlara 
bakıyordu. 

Bu ş~anya gilbi köpüklenen 
serlıesti ve neş'e Zehranın AsablDl 
bütün bütün lboulu.. 
~ki Bey; 

- Biraz da bahçeye çıkalım mıT 
Dediği zı>man rahat bir nefes al-

dı. İki:;er ikişer aşağı inip arka lı:a.. 
pıdan tenis sahasına çıktılar. 

Yukarıda, yemek odasında Afi
fe ile Şefik yalnız kalmışlardı. Bah
çedekiler onları görüyordu. Masa
nın başında karşı karşıya otur • 
muş konuşuyorlardı ... Fakat on -
!arı gözetliyen Zehradan başka 
kimse _yoktu. Zebra neler konuş -
tultlarını tluymuyordu. Fııkaot hal
lerinden, tavırlarından, gözlerin
deki parıltı ve dudaklarındaki te
bessümden ~tan bahsettikleri 
belli idi. 

- Allah aşkına !beni merakta 
bırakmayınız ... Bizi kiıınse rahat
sız etm<'den konuşmanın bir çare
sini bulnuz. 

- Bunu siz bulunuz. 
- Terus başladıktan sonra ben 

bahçenın nihayetindeki taflanla
rın arkasına gi.derim, siz de hemen 
gelirsiniz. 

-Gayret ederim. 
- Seni çıldırasıya 8l!'Viıywum A· 

fi.fe ... 

- Hay hay efendim, yüıii)'9 • 
lim .. 

Yanyana yürümeğe :başladılw, 
Zebra: 

- Siz ıtıtlı başında bir insana 
benziyorsunuz dedi ... Bu rki gen
cin birbirlerini sevdilıtlerini elbet

te ibenim gibi siz de anlamışsınn.. 
dır ... Bunun fazkında olmadınlz 

mı? .. 
- Afife hanmı cidıdnen Aşlk 

olunnıağa değer bir genç kız ... 
Doğrusu Şefiğin onunla evlenmeic 
istemesine hak veriyorum ... 

ZE!hra somurttu: 

Bu hususta tedbir a
lınıyor ve koza ihra
catımız artıyor 

Ziraat VekAleti memleketimiz -
de ipekciliğin inkipfı ve ipek bö
ceği besliyenlerin çoğaltılıp hi -
maye edilmeleri için yeni ve esaslı 
tetkikler yapmaktadır. Bu meyan
da ipelreili.k mıntakalarında iyi 
~ böceği ve lroza yetiştirenler 
arasında her yıl bir seçme yap • 
larak bunlar& mii.b.im para mükl. 
fatı verilecektir. 

Çok dut ağacı yeti!Jftirenlerin 
arazi vergilerinde de teıııdlat ya
pılacaktır. Diğer taraftan kuru ipek 
kozası ihracatımız son günlerde 
çok arl1ru4tır. 

İngiltere, İsviçre, Macaristan 
mühim miktarda ~za istemekte -
dirler. Bir gün içinde Avrupaya 
5000 kilo kuru koza gönderil.mit -
tir. 

ıs tan bul köylerin r1e 
domuz ve tarla faresi 

Pasifik deııizı dt1 
ın3lltere1 Japonya 

ve Birleşik merikJ 
Yazan: Ahmet Şükrü ESM l' 

Oü Uzak Şarkta japonyanın ingı~ • 
tereye ve Birleşik A.merikaya :,.at ~tal 
fi aldığı tehditkar vaziyet, Av1'11' ' as 
pa .. d 1 • · b'l k ·-• dplaı muca e esıw ı o ar a p la1~ k 
atacak derecede ehenımiletli b~ u a 

1 "' Aln mese e <>rtaya atmıştır. Anıı..- .. 
mücadelesi, - nihayet AlmallY" u, 111 
7• kıt'a hikimivetini temin ed• a~gl 
bilir ve İng:ilte~e deniz haki~ "" 

..,_, uh >nr 
ye..,... m ııfua ettikçe, Napol ti 
yon devrinde görüldiiğii gibi, yil' ;yı, 
mi sene de sürse, eninde sonunl a 
Al "I" l'd' .,,....e m manyayı ınag up etme 1 ır .•• . . r· 
kat Pasifik mücadelesi, doııizlcri' :ır u 
h •k' 0 t' 0 0 b' b " ,,. !SU u ımıye ı ıçın ır ogn~m&UJI"" . b' 
İıı .1 . " 1 ıır 

gı terenın burada mnglup f) 

· t 1 - d • .at ması, ıınpara or ugun agılm 

demektir ve o zaman Avrupa bııl' ;: 
bi de kendiliğiııden lıalleılil~dili 
olur. 

mücadelesi 
Viliıyetimiz ziraat ıınüdürlü~ 

köylerde domuz ve tarla faresile 

Pasifik muvazenesi, unıun1ı hat' ~ 
be kadar 1902 sene ·nde aktedilel ·rın 
İngiliz - japon ittifakına dayan•• •. 
yordu. Fakat bu ittifak 1921 seıı• ıngı 
sinde feshedilerek bu nıın yeriııl 1~ 

1 beş taraflı bir muahede imzalall' nudl 
dı. 1922 şubatında İngiltere, j• orada 
ponya, Birleşik Amerika, Fraıııl ·e 
ve İtalya torafm<l:ın imzalanan 1ı' emı 
muahede ile al~· adar devlctlef'>er 
statükoyu muhafaza etmeyi " ar 
yeni istihkiimlar ve ü;lcr yap!Jl'~av" 
mayı karşılıklı olaı a - taahhüt r.erc 
diyorlardı. Beş taraflı muahcdc,.ı es 
bilülıare Çin, Holanda, B lçika ,.ıieki 
Portekiz de iltihak ettiklerinde' aln 
bu muahede •dokuz taraClı anlııf c 

lbuyük bir mücadeleye girişmiştir. 
Ormanlık cıvanndaki köylerde 
haftada ·bir defa olsun domuz av
ları tertip edilmekte ve bir çok 

arazıler tarla farelerine karşı iliııç
laıunaktadır. Bu seneki mücade -
lenin mahsulat üzerinde çok iyi 
tesir yapacağı tahmin edilmek • 
tedir. 

Ecnebi paralarının 6 aylık 
Yasati kıymetleri 

Ecnebi paralarla yazılı damga reıı

mine tAbi eyrdk. ve aenedat bedelleri
nin, bankalar ve sigorta firkeUerinin 
ecnebi paralar üzerinden yapılan mu
amelelerinin Türk parasına çevrilme-
sınde esas olmak ili.ere ecnebi paralar 
fiyatının altı aylık vasatt.ıeri tespit e
dilnu•tir. Bu fiyatlar I Temmuz IHI 
tarihine kadar muteber olacaktır. 
Rayşmark 2150.11 Jruruı, Arnavut 

trangı 4148.U kuru§, Danimarb lru
ronu 2425.37 kuruş, Norveç kuronu 
2829.33 kW'U§, Peru ve Hon&-K<ıoc dola 
n 3274 kuruş, ru,.._ı 739.28, Kıbria,. Fi
listin ve Irak ur.ısı 523,3, Mısı.r J.ir1llı 

537 .05 kuruş, Sur.iye lira& 5&12, ruble 
2518.21> lrurultur. 

Zilhtü Çnhukçaoğlaa
taltifi • 

On iJri yılı mütecaviz bir zaman
danberi belediye hizmetinde bu
lunan ve şehir mecliai zabıt, mua
melat müdürlüğü vazifesini biiyilt 
tıir muvaffakiyeUe ifa ederek l -
mirlerinin takdirini f.razanan B. 
Zühdü Çubu.kçuoğlunun asli ma
aşına yeni mali yıl bütçesile 10 
lira zam yapılması suretile taltift 
kararlaştırılmlljtır. 

Bu BUretle B. Zühdü Çubukçuot
lunun asli maaşı, hazirandan iti -
'haren 70 liradan 80 liraya ib'!iıl 

edilımiş olacaktır. Kendisini t<lb -
rik ederiz. 

Belediyenin borcu 
için 111ereceiiıi faiz 

Belediyeler b&nkasındası şehri • 
miz belediy~""" "xırç alınan 5 
milyon liradan şımdiye kadar çe
kilen kısmının takstt ve faizi için 
belediyemizin 1941 malt yılı bütçe
sine 396 bin 227 lira 5 kuruş tah
sisat Jronulmuştur. 

devrini, kendi devrinin alılMrını 
methetti, bugünkü ııhlibızlara ııö
vüp sayd.ı 

Pertev dayı, o berzamanltl mii9-
tehzi güllimseyişile dinliyordu; a
rada sırada da ~hrıının sözlerini 
yarı ce~heden 'bir şey SÖyleyip ib.. 
tiyar kadının hiddetini körüklü • 
yordu. 

Bu sırada tenis sah.asına ~en 
Şefik ile Afife partinin lh~adığını. 
görüp sevindiler. Bid>irlerine göz 
kaş işareti yapıp ayrıldılar. Şefik 
arkadaki taflanlı yola doğru gidip 
gözden ka)'bo1du, 'biraz sonra A
fife de öbür taraftan ayni yere 
gitti. 

Afife giderlten sekerelk yiliü -
ynr, Şefiğe ne '1iiyliyeceğini tasar
lıyordu. Bir aralık taflanların ö
lbür tarafında adının söylendiğini 
duydu, cvalde hanımefendinin• se.. 
sini tanıdı, durup kulak verdi. 

Zehra adeta ·köpürerek: 

ma• adını aldı. üyı 
Dokkuz taraflı muaehdenio ;• er 

yası hükiimleri japoııyanın 1931 
senesinde Mançur)·uya karşı taııl' 
rt za geçtiği zamnna kadar de,·aııl 
etmiştir. Ve resmen fc lıeılilm< al 
diğinden deniz 1-U\ \'Ctleriııin t•~ıün 
didi hakkndaki lıiildimleri e 14 rek 
senesine kadar dc\·nm etn1eklc u"" 
raber, japonyanın gizlice gerek&' da 1 
mi ve gerek istihkiım ve üsler ı~le · 
şası hakkındaki hükümlerine l<• 
hareket ettiğinden siiphP edilm<)' 
tedir. Bu müdtlrt zarfında Biri' p a 
§ik Amerika ile İngiltere, muaht' :. 
denin şümul sahası dışında bul 
nan mıntıkalarda bir takım bii ralı 
yük üsler tesis etmişlerdir. tııııi~ " 
terenin faaliyeti, büyiik SingaPol 
üssünün tekemmülü üzerinde ıot' ia 
lanmış. Birleşik Amerika da J'll~ b' 
fik denizinin ortalarında, Ha•-sl 
adal&n üzerinde, Pearl Harbcr uf le 
sü ile meşgul olmuş hır. Birle<!~ be 
Amerikanın Pasifik denizinde di 
müdafaa sistemi, müselles şekli' dal 

dedir. 
Bir haritaya bakıldığı zaw-' l' 

Panama kanalını ve Alaska dab I< 

olduğu halde Birleşik Amerika~ ı:o 
billerini müdafaa için bu müse~lıl ile 
müdafaa sisteminin kafi geldiği ,J ıue 
laşılmnkla beraber, japony• la 
şarki Pasifikte giriş.,.-eği bir t1 k 
vüz hareketine mukavemete J an 
verişli elmadığı görülür. Pas ın 

denizi çok geniştir ve mesafosİ .~ dil 
rundur. Havay adaları üzeri,,d<". ll, 
Pearl Harborun ötesinde kll\ ,·e1 a 
Amerikan deniz ve tayyare iis~ u 
yoktur. Wıık.e adası ve Guam • 111 
üzerinde ve Filipiode küçük ii;.I ı 
bulunmakla beraber, bunlar b~ ın 
yük bir donanmaya Ü• te~kil <il' olı 
mezler. Birleşik Amerikanın 1 h 
ikinci derecedeki üsleri, japoııll' ü 

nın mandası altında bulunan ·ıı ı 
repl ve Karolin ı:rupu adala~d H 
sarmaş dolaş biribirine kor~ 
tır ve japonyanın bu adalıınl•. J 
ki.mat yapmwmaıı mandanın } 
olmakla beraber, j•ponların, ser 
lerdenbeı:i buralan hariçten t~ 
ettiklerine bakılacak olursa'. . .; 
hükümlere pek riayet etmediP" 

anlaşılır. JI 
Bu vaziyete &öre, Çin sahill il 

eline geçirerek ve Hindiçini ~ti 
nna kadar gelerek Pasifilı.teJı;;I d 

aiyetini takviye eden japonY1 
tecavüzüne uıuka\'emet edeb,ı' 
meleri için Amerikalıların lııı'ıl 
!ere ait Singapur üssündeu i5 -' 
de etemeleri lazımdır ve işte 

radadır ki Pasifikte bir tngilj 
Amerikan işbirliği son derece J 
essir olmaktadır. Fillıakikıa ~ 
Birleşik Amerika donanması ~ 

O böyle ıçın için kendini yer -
ken, piyano devam ediyordu. Şim
di Faika oturmuş çalıyordu. 

Bu aralrk Sabıre hanım: 
- Buyurunuz! dedi. 
Yemek odasına geçtiler. Çay 

Yanı başında Afife, elinde bir 
bardak şarap, mütemadiyen Şefik 

ile konuşuyor, gencin kulağına fı

sıldaci4iı sözleri zevk ve neş'e ile 
dinliyor, sik sik kı.cıtıyordu. 
ks?tllbo 

Şefik ile Afife .koouşuyorlanlı. 
Şefik soru;yordu: 

- Annenizle konuştunuz mu? 
- Konuştum.. 

- Ne dedi? 

Ka.llı:ıp bahçeye indiler. Tenis sa
hasına doğru yürürlerken Zehra 
arkasında bir ayak sesi duydu. 
Döndü: Pertev Dayı da iki gen.. 
cin ac kasından hao:in hazin bakı -
yomu. Zehra: 

- Siz lburada mısınız Per4ıev 
Bey? .. Sizınle ibiraz ~~is
tiyorum.. 

- Siz de çok müsaınahak8nıı. -
nız! ... Ben gençleri bu kadar ser • 
best 'bırakmanın aleyhindeyim. .• 
Ana ibaba böyle şeylere göz yum
mamalıdırlar. Fakat bugün baba
larla c;ıocuklar ayni deliliğe yaka. 
!anmışlar, dünya alılik mefhumn-

nu kaybetti. j 
Bütün hiddetini <bugünkü dün

yadan, cemiyetin ahJôlksızlığından 
aldı. Her yaşlı insan gibi kendi 

- Demek siz Pertev Sey, Afi
fenin ıböyle açıktan açığa Şefilı: 
bey ile oynaşmasını' boş görüyor
sunuz öyle mi?. diyordu. 

(.hrkıı&ı YU') 

müselles sistemi yani Panan•''.1 
laska ve Pearl Harbor çcrç~'f 
içindeki üslerinden başka sı~ 
pur ve Houg - Kong üslcrind<~ 
istifade edecek olursa, japC; 
kıskaç içine sıkıştırılm~ olaca 
Görülüyor ki Birleşik A.meri~'J 
İngiltere arasında Pasifilı. d• il 
üzerindeki anlaşma da böyle b 
birlij1:i.ne •yapmpktpdır 



Her iki 
okyanusta 

y.._ AL1 KZMAL sVJOIAI' 
git- Dünya matlıuatmm clikbli ~ 

;ıf 1Halarda daha ziyade Al<den,. 
::..,. .hasına çevrllmiı buluınQ'OI'· C... 
ani •pları araştırılan sualler de api> 
b~ ilk.an mnlfuıı: 

Almanlar ,Akdeoise ine«ılds 
ııP' u· • L .. ne ..-apacııklar?. ,.,. , ınme. !,ÇlR ,, _ 
· angi memleketlerdeıo geçecek 
d~ 'r?. Afrib Jııarekfıtı bitirildiktea 
ıtıl' >nra İngilizler ae yapmayı dil?· 
ol .. 1 ? "b' . uoyr ar .. ı• ı .. 
yit Fakat dünyıuıııı başka yederioiıl 
ndl meseleleri vardır. Bu mesele)~ 
f~ irhi saflıalar ıı:eçiriyor. Daha ~~g
ril b"tun" duıı" ya ıueselelerınm 

tSU U •• • 
dJI, ,irbirine batlı olduğu bugün bır 
01 .at daha vuzuh ile görii1mektedlr· 

aba Akdeni:tin mukadderatı U
h•r k Şarlan istikbali ile yakındaıt. 
oı• ılakadar dei'il midir?. 

r Yem verilea ...ııı...at lncilis • 
~· ... ·rin Singapura müteuıadi s~
ıl ,___ -~•iltlcriai öğretıyor. 

1 • 8 88..e< g....... • •· L n •. · di 923 deııberı ..,... 
r J.D&apw: ıı:eçı --''-"'; 

eıı e.ı·ım:.fo· Öyle ki bu,.~ ·n• m ı ..,..-· . b' . 
nüdafaa vasıtalıınndan hiç 1~ 

)aıt d k ik bırakıJııuımı'}- s-eJer. 
• l'B a e ' ti 
ı• ıl . ., süreıı tahkimatın böyle m. -

bl emmel olması ta~i.Wir. Bun~ 
tıe! ')eı:aber ileı:ide lncılız v~ ~~ 
fiarafmın japOllyadan gorecegı te
', ·avill üzerine kendiııi nasıl müt-

. ~ r :Crek tıarette miidaf~~ ~eceli 
..ı eselesi. erbalımca bıruıcı deı:eee

eı· . t 
a ,.ı ieki mevzulardandır. Bn keyfİY~ 
ıdıl alnız nauri i>i.r surette tetkik 
nl'1 cvzuu olmalı:taa ç.ıkııuŞ görü -

üyor. Daha ziyade uzak, Y~ 
ın ıfiıer ha!Je istikbalin açacaiı bir 

931 esele diye karşılaıaıyor. 
ta•r Bahrimuhitikebi.rcle A,merikıın, 
, .• ~ ya sularuıda da İngiliz doııan • 

< oıalarıDUl müşterek faaliyeti bir 
t•~rün ne suretle kendiııi göstere • 
19 tek?. Asıl bu suale ce'f'ap vermeie 

c pi' uğraşmadan buPn her iJı:i tar"?" 
k f da ınevkilerini nasıl tabkinı ettik· 
r i!l' lerini. ıözönüne getirmek lizım. 
k•tl ~--'ltei'"7" 
10~ Eier Amerika tarab ""'' . 

". ır Yardım etmekte devam ederse pı-
1~r Ponya buna daha ziyah ta~aıa· 

~",.ıır ül edemeıı diye T~~·. bır a
biİ ralık çok sözler ıöylenmışür. Ba 

tngi~-<izleriıı dost AJm.aııyayı nı~U 
apııf tmelı; içia mi, yoksa lla1'.1btea 

e ıal" iapo1>1ann U:sak şarkta Çın llar· 
pasr b~ ili ve olarak bir kavi". ~ 
3v:ı! ıkarınak istedikleri için ını soT· 

ar ii' leodiği ek belli deiil· Bununla 

le<i~ beraber ~erilı.ablar bu kabil ~· 
nM~ ditlere filiyat ile cevap veo-ı:neJl 
eki•' daha muvafık gördftleı:, 

Birleşik Amerikanın garp sa.hi
JJ1•• linde iki büyük denlı üssü ha~ .... 
d:ıJI Atonan Saıı Fransisko ile San Di!"" 

fk• ;I ~o, Bahrimuhitikebirin A11lerika 
r,sell ile Asya arao;uıda ve beıneıı be -
iği~ men ortada hnhm.aa Hava:r ada-

s-fnn8ie
~;:*::1.: gelri' çtzsi 

il ·aponlar• bqa koy· e J ı _--1.L •• 
ınak için ı..r ~ ııo-
riilüyor •• 

fpla dejil. Bucüa ,_ biri ~ 
ı.ctyük Wı olıuı ı.u -1ederuı .. 

claki n;ı r.,.w. w•nlnjıl, O. = birçok -Ieleria halli içia 
clllfilDülecek _.ıaNır. Meseli 
fll' Maıı.ili ıı. Singlıpurun arua 
~ mil"- ilıueUnif. Keza Ma
llili i1ıo ~a adı seçen Guına 
..ı.sının arMI 1500 milden fula 
4eiilinif. Ondan aonra V alı: 
adası ondan. ııinra da yine yubn
u wrlenen Pearl Harbur geliyor. 
Bunların her biri zincirleme gi,. 

ıfi7or. Şu halde Sinppurdaıa Saa 
Fransisko n San Diyegoya kadar 
japonyaya karp bir çizgi çekil • 
miştir. Bu miinMC>betle İııgilis ft 
Amerikalı ubri ıaüteha,...Jtır 
;,,tiklıalin türlü ihtimallerini ha -
tırlatıyorlar. İleride japonya tanı
iından Amerika:ra bir taarnıs • 
hırsa İngilis - Amerikan teşriki 
mesaiai Uuk Şarkta da badini 

.. terecekili· 
p Amerikanın fimdi İnciltere:re 
ettiği yardım brşılıbız kalacak 
değildir. İcap ederse Siogapur ge
çidi de bütiia Amerika donanma
ıına bırakılarak bn suretle S:uı 
PraıısiHo - Singapur deniz müda
faa hattı kw:ulacak tır. 

Atlas Okyanosuncla da İngiltere 
tarafındaa Ameı:ikaya bıralıılmış 
olaıı. den.iz üsleri Amerikalıları 
şarka dojrn, yani Avrupa cihetine 
lOOO mil daha yaklaştumış oldu. 
Amerikalılar bu 8 deniz üssü sa
yesinde istikbalde icap ederse Av
rupadalri berbanı:i bir düşmana 
karşı şöyle hareket edebilecekle
rini düşünüyorlar: Bu \islerden 
ulkacak tayyareler donanmanın 
da işbirliii ile Atlas Okyanosunuıı. 
ortasına kadar eidebilerek muha
rebe edeceklerdir . . 

Singopw:da yeniden lrnvvf't bı· 
riktirilmesi tekrar dikkati ? !"'raf
lara toplamış oldu. Onun ıçın er· 
ibttb.lllıD ya:nlan .. dan bir lınliııııll 
çıkarmak mewiınsiz olmasa gerek. 

Bir sinema yıldı-
• • 

zının on tavsıyesı 
Sinemada eimer.'7• ideal zevce rol

krinl yapan maruf yıld.ıxlardan Mlr
na LoY kocalarını muhafaza etmek il
tiyen kadınlara ıu oıı nasihatte bulu-

nur: 
ı - Göoterifııı.isi mubafa7.a edecek

siniz. İzdivaçtan sonra da izdivaçtan 
evvelki eibl dlZiP dttvranac~ınız'. . 

2 
_ İyi yemek yapınasını öğı-enınız. 

Çünkil erkek kalbinden ziyade mide

sine bokat. emJıı 
8 

_ l{end.Liinden p<k o kad<lr 
obnayınız ve ooun d.:ı ıı;izdcn pek o ~

m.in oınuunasına dikkat etmeli. 
dar e Para mesele-terin.de o kadar ısr.! ;;,.eyıniz. Mlu'ltauım bir bUt(eniz 

alı ve buı,..11 eaJnıamj.}ısınu.. olm ........ · · o-· Eıer kocacız ıaıara Jç.y ~-~ 

.. 5 -"'.' . ran buı-.ıya dokuyor diye 
küllennı şu • ı·· · u ld"~' . •--a7ınıı ?o um,. n o .._ ..... 
onu ~ı.a1.1· 1 ı ·'- iaanı taba ı a ınu; , 
k&dar fiıl. 7JO ş ı:o 

'C"+...··' nı.zds olup bitenlerden \'e ynıJ lan, Pearl Harbw: öyle bir bale 
tetl konmuş ki Amerika sahillerine ta· 

le ; arruz edecek olanlar harekete ges· 

••'.(l medcn evvel çok düşüneceklerdir'. 
~sı 1 diyorlar. Amerikoııın chnd&ki 
inci<~ llaorimuhitikebir adaları da ayn 

r,' ,., ayrı tahkim edilmiş bulunuyor. 

usl• Buralarda tersaneler bile yapıl. -
ad'~ mı.tır. Hava üsleri, tahtellıahır 

6 - r~•• .uı • 'Run ve 
dedikodulal'dan malt\Jna~ınız ou .. 

. koc·ını.za hwb<'r ,,.~ru·""· 
bunları daım• • . 

7 - Evvelce cvlcı~elııln:c!UZ mum-
lcün olan ~a t•ı ı.. "lcı 1 unut~nuı. 

8 - Kocanıza .,ormadull kımseye 
randevu vermeyı.,zi. B_ci.ki de kocanız 
sizin ı:>raya aitmcniı.J iuç arzu e~ez. 

9 
_ Me ıul vıüıJı(u yazıhanffıne an 

cak bir Hizuın o!nt1dıkca telefon et

ıneyın!ı .. ,ır r cut 
U· tezgahlan ve ~aire hep ınev • 10 - Dilh~'\.Cl koçıınıı.ı kat'iyen is-

[1-fı 
rwma1ue •••eseri ı 

ldanbcıl .aseıel.erinin tel
ri.lra holind• 7flJ-Jır y
.eldilrlai bir hôtliH varJaı 
llknwktep maallimlerinin Jı.. 

tlem - v. ,_/ren b.
Jeli. 

YUa. ya:d1yor: 1938 J• 
tali eden 200 cleıt ltUla illı
ımtk.tep hocan, 1-ıiU kulem 
24llU1U alamamlflır. Bir çolt 
hoca da muken beıleli aU»
mamtfia. Bundan ıOIU'G, it .. 
dem :amlaTının, muken b.
dellerinin muntazaman veril
muini temin için tedbirla o

lınacakmıt!. 
Folıat, inmwıayınız. Çün

ldi, ba t.Jbirler, en az on bet 
.. nedenbcri alınımt olmcrlı 
Unun d•ğil mi idi? •• 

Kulem zammı, multen be
tkli muel..C • kadar haziıt 
bir İf ki, bU.6~eler, bu hô
Jiseyi vakit vakit ytUaTalt a· 
deta, bu mevzula alakadar 
hocaların i:s:zeti ne#si. ile oy· 

""yora~ 

Y a:ıı;mayuı, tliyecek$iniz. 
Na.J. yaumyalun, bu kad ' 
yaz.dığun~ halde, hala, halle
dilmiyor. 

Bu mev:su, Tiirkiyede «mu
amele», clormalite» ıaheıe.. 
ridir. 

BURHAN CEVAT 

l.tanboldan 7 O kişilik. bir 
grııp Uludağ• gidiyor 

Bursa viliyetinin daveti üzerine 

önümüzde.ki ay içinde İııtanbul 
Vali ve Belediye reiııi Lı'.ttfi Kır

darın iştirakile' ıbüyük lbir grup 

Uludağa gidecektir. 
60 - 70 kişilik bu grupla gazete

ciler, Dağcılık kuliii:>ü azaları ve 

şehrimizin bazı ileri gelenleri bu

lunacaktır. 

&ogazınıza dik· 
at ediniz 

Bu havalarda. bogo.zunJ7.a eok 
dikkat etınemiz l~zundır. Boğa
zımıza dedigıınir. zaman. ınidemf
ze dcn1C"k istemiyoruz. Dilgnıdnn 
dosrııya boJ:c-ı1ımıza ... Eğer blinye
niz nahif i~o tuzlu !!U ile g::ır~ara, 
okaliptus yapraldannı kaynatarak 
buharını teneffılı; etınek:. enı;eye 

a~ıra sıc:ık bir konıpres vah.im 
anjinlerin öuü.nc- ge('ebılir. Bir an· 
jin ekseriya kötü bir ha"3hğın 
başl .. ngıcına alıi.~t'lr. Onun için 
ehenun.yet venneden geçmeuıeli. 
E~r bogazıntzda. beyaı. noktalar 
hA11ıl olu~ hemen doktora gibne
lisiniz. Belki de diftai alametidir. 

Ayaklarını:..:ı rütubet.ten muba
!az:aya dikkat. ediniz. Soııra ne 
fazla giyininlz, ne ekaik... Sıcak 
bir yerden soguk bir yeı:e birdcn
blt'I!" çılanay11uz. Bilhassa sinema 
sakınlarıncWı çık~ .•• 

r bU r muş. 1898 dcnberi Amerikalılarııı 
·1J ~ 1 ıı' olan Guma İ•e Asya tarafına ...,. 

tihfaf ctıncyiıııı , , • 
Faka' lVhrıta u.y ıtunlan da ılı.ve e---

Bunlara dlkkııt etmez." hiz, la
renjit, ses kl. ıbnası gıbl hastalık
lara ukrıyabili.Niniı. hıtıyaUı bu-
1wıunuz. İhtiyat enuuyetin anne-n ı" ha yakındır. Filipin adaları da 

poıı I' öyle. Filipin adalarınuı merkezi o: 
n ·ıı lan Maııilıl il~ cenubi Çindeki 
)arı~ ll<>ng Kongun arası 640 nıilden 

c1i7or: . • kıldın 
.,Bu tı.ıv:siycl~rı tcı.thık t" l'n. • 

•böyle kadın bulunın:ız> denılm ka- ! 
F . kat b r udunn bu kadar 

dındı r. c1 • d .. 1 otuc.ıı da er1t.et1 usan ınr.• n.1ükemme .,.... _ 

~:;~ EDt;;.-;OMAN: 59 

~a~ Sen de - Seveceksin I 
ecliııl ETEM iZZET EENiCE 

,. idir. 
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MAHKEMELERDE: --HALK--.. 

Tramvay biletinini çöp 
kutusuna kim atacak? 

SÜTUNU 
Eolaımelr i.ıiyenler, 

İf ve iıçi arıyanlar, 
ıikayetler, temenni-

.Namık Ke alln 
. karısı olan 

\ 

Bayan kimdir ? 

Bileti yere atanla tanzifat onba
i ı ı arasında ihtilaf çıkınca ... 

ler v;a miifkUller 

izdivaç T eklifieri 

+ İyi terlıiye ııörmili billı.ın ev ifle
rlni liyıkıyla bilir 32 ya§ında esmer 
uzun boylu ~Hıtaratı sevm.t,,en ince ruh
lu orta halli, namuslu bir aile kızıyım.. 
Okumayı oever ve dikil d.e dikerim. 

Üstat Necip Fazıl Kısakü
rek Namık Kemal hıı.kkında 
400 sayfalık büyük ve kıy· 

metli bir eser yazdı. Kitabın 
nevinden bet on gün g(!çti, 

geçmedi, bir hrhnadır, kop
tu. 

önlerinde bir bekçi, arkada ker
li fıerli iltl kişi ile •bir polis ve bir 
tanzifat oııbaşısından mürekkep 
bir kafile ... Koridorda aranıyor -
!ar... Bekçi, nihayet ıınahlteıneyi 1 
buluyor, elindeki evrakı mübaşir& 
~riyor. Elime!k;. evra:kla mahke
meye giren mübaşir, ıbiraz sonra 
salonun ıkapısını açıyor: 

- BIJ'Yurun! diyoP. 
İki kerli ferli zat, ihtiramklrane 

birer reverans yapt~an sonra, 
hakimin kar!}lsında yer alıyorlar. 
Hüviyetleri tesbit edildikten sonra, 
davacı ayağa kalkıyor. İki elinin 
ayasile önöndeki masaya dı/yana
ra!k, kısık, güç anlaş.ılır bir ı;esle 
anla.tmıya !başlı yor: 

- Divanyolundan geçiyordum. 
Tramvay durağında bir kalabalık 
gördüm. Merak ettim .. Ben de gi
dip kalabalığa karıştım. SJ!Yr baş. 
!adım. Bu zat, kalabalığın orta • 
sınıia duruyordu. Karsısında da, 
bir tanzifat onbaşısı vardı. Yerde 
bir tramvay bileti duruyordu. 
Tanzifat on'ba,ısı; 

- Onu oradan al, şu çöp ltutu -
suna at! diyordu . 

Bu zat da: 
- Ben niye atacakmışmı. Bu 

senin vazifcndır, sen at! diyordu. 
cAtarsın!• calmaz.sın!:t esen atnr
sın!• •ben atanın!• derken iş bü
yüdü. Temizlik orıb.şısı cebinden 
bir düdük çı:kardı ... Ötıtıünneğe baş
ladı ... Bir polis geldi. 

- Ne oluyor? diye sordu. 
Onbaşı anlattı .. Bu zat tramvay. 

dan inmiş, birkaç adım yürüdük
ten sonra elindeki !bileti yere at -
mış. Onbaşı da bunu göımüş. Bi
leti kutuya atmasını ihtar etmiş .. 
Mesele bu)'l11~ ... 

Memur da bu zata döndü : 
- Ne olur? Şu !bileti alıp kutu

ya atıverin dedi. 

- Hayır! Ben atmam .. Bu be -
nim vazifem değil, çöpçünün va. 
zifesidir. Dedi bu zat. 
Baktım ki iş büvüyeeek. Belki 

karakolluk olacak r .. Bir iyilik ol
sun ve şu i.;.i fasktmiş olayını diye 
eğildim .. yerdeki ·bllPti aldım .. Dört 
arum ötedeki ku· .ya attım ve: 

- İşte! dedim .. Ben attım .. Ne 
olacak? Haydi arlık 'iti işe nihayet 
verin .. Mcs<'le kalmadı. 

Orada loplananlurııı hepsi gü
lüşmege başladılar. Fakat, bu zat 
hiddetlendi. 

fendir, benim değil! 
Diyip yürümek istedim; mani 

oklu. Hallı: et.ıııfınııza toplarunağa 
~!adı. Nihayet, dilediği gibi, po-
lis geldi. Yine ihtilli devam edi
yor. O aral>'k ,bu zat kalabalığın 
içinden çıkııp ıbileti kutuya attı. 
Üstelik de, müstehzi bir cümle 
sarfedip ıbenimel alay eiti. İşte ona 
dayanamaclıın. 

-Sen ne karı.;ıyorsun bizim işi
mize, arka<laş? dedim. 

- Neye karı.,'Vllayayvn? Ben ka
nşınasaın, kanlı bıçalklı olacaksı • 
nız ... 

Dedi. İ le feneıına giden de o 
oldu. B~n kalil miyim? Canl mi
yim?. Neden kanlt bıçnklı olacak
mıştım? Sinirlerim zal<'n gerilmiş .. 
Üzerine de .bu hareket ve bu söz. 
lerle karşılaşınca, iısabıma hakim 
olamadım .. für tokat \·urdum. Ce
zası neyse razıyun .. Yiğitliğe ınkar 
sığmaz ... 

Tanzifat onbaşısı Hasaftla hadi
seye gelı·n polis de ayni yi teyit 
eder mahi~'Cttr şehndeltc bula • 
nuyorlar. Tazminat talebi yerinde 
bulunmadı i •in tazmınatJ huk
ınedilmiyor. Mnı.nun Ol' lir.ı para 
cezasın .., 1 -.n edil cı "' hep 
berab r U'alı..l{c" ed<>n r•kıyorlar 

/$İm Değiftirme 
Şimd.ye kad•r 0$0n T raf 

gazetesinde intı ar eden la\;'r n \ 
altmış kadar nipc"tajımda ikula\c 
ın~<afiri. namı müstearını kullan 
dıın. Bu namı ilk d fa kul:an.rkcn, 1 
dostum Salahaddin Güngörün on 
bes sene kadar evvel :Milli~·c>h 
gazetesinde ayni ııamı müste3rı 

kullandığını dlı ilnmed'm değil. 
Fakat. hemen on be senedir bu 
namla yazı yaT..nıadığı için bir b<>is 
ve mahzur görmedim. 

Son günlerde, Sal&hadd.., Gun
görün bazı mektuplar aldı~ını ve 
bunlarda Son Telgraf• daki Ku
lak m;sa[iri. nin kendi<;i olup ol
madığının scırulduğunu öğrendim. 

Bu merak sahiplerine temın ..de. 
yim •ki ·Kulak misa[iri, Sal"\ıed· 
din Güngör değildir \'<' brn!m. 
Amma •Sf"n de kimsin?• di\·c hiç 
sormayın' ))o:ı;tunıu bu ınüşkül 
vazi ·p• t n kurtarmak ü zt•rc bu 
günden tilı:."rn !robdili nanı diyor 
ve ken~i isıninıi kullann~ •ga lıa.ş

Jıyorunı . 

H. kEHÇET 

Talibiınln 7aşının 34 - 45 arası bir 
devlet memuru veya Ean'atkAr olm&Sl 1 
n1aaş.ınm 70 den az. olın!ınuıısu yuvasına 
ballı bulunmasını ist.tırinı. Çocubuz, 
dul da olabilir. Amı edneler iç güvey
si de gelebilirler. Ciddi teklif sahipleri 
Son Telgraf Halk sütunu U. N. 2~ ru
muzuna yazabilirler. 

+ 40 yaşındayım. Boyum ı.ö2 kilom 
6:> tahsilım Lise net kazancun 00 lira
dır. Benim yaşımla müı.t.'Ilasip ,ı~man 

eüzel okur yaz.ar bir bayan ile yuva 
kurn1ak ı:-ıtiyorun1. Ciddl tekliflerin 
Son Telgraf Halk sntunu Y. K. ruınu .. 
zuııa müracaat etmelfri mercudur. 

*Yaşın1 30 dur. Ciddi bir ev kaduu 
olacStk bir k:zla e'\'lPnmek irliyorum.. 
Kurulmuş bokkal dı <kanım vardll'. 
Bn.na e: oüıcnk kını.serun ı ufilk evı o
lack kndar paruı buluna; ı şarttır. 

YLAşı ;,,01.1 geçnıf"Jnelidır Ta~plcrin Son 
TLlgraf l!alk sutunwıda liasan ismi
ne mti.racaatlan. 

Gelen Mektuplar 

Hukakçu: G·ol tndan - H. C. 21: 
Mat.barı)' a bL ~ .11ış &ycın i. Gü
vc-n isuınbu da ı, tJ JptC'n - Ba.ywı 
R. . ı7: i <.ahbluO<ı ı, Ucyojlunddn. 
lİ kudardan · ~~ , lJ kmen: Gala
tadUil - Z. fJ. l i ıanbuld:ı.a - &-
dH l\1.Jrti De'!!. ld.:r.ekapıdan --· Ba
yan Şırln; Mafuaaya bırak nu!} - Btly 
Şetık Boto'\'<l; &..u1at)ad:ın - B;:ıya.n 

LeyU S. 23. Beyo ur 1, lıtanbL. .. 
dan, .. k. ~elden. P~. an - 1612: 
E..rcn.a.o,>, ı ·en, &yo •. d n - !:t. ll. 
\": Ak ydan - lloyaıı N. A Topha
ne \ e İ tnbuldan ___.. b: y Lk.·lta· Malte
po 'e Bq;ıkıaştan - ı. yan An.Jel: 
Posta aamga ı okunınıyan, l tauıbul
dan, Pangalt.lllaıı - Ay: ı.,bnbuldan 
G. B. Y. 40: l"ajıköyunden - · Bayan 
Buısalı 111 İ:rtaııbuldan - Baye.n M. 
Uçarı Ankara, Erenküy ve KartJldan
S. l-I. I{: Fenerderı, Aksaraydan - .Ba
yan Nuron: DUnkü Jnekluplaruııza. ilit
vc olarak }J~ydarva~··dnn. Hruköydcn, 
Eyilplen, Çorludan, lstanbultl.an iki ta
ne, Toph;.,i'ı.lan ~ B.ty S ... .\; 1~ 1\lek
tubunuzu aldıktn sonra Gala tadan ge
len - föyan Müşkillpesent: Yeniden 
İs\anbuldan, Fenerden, Bcyazıtlan -
S. D 29, Bey:ızıtlan - Bny E. S 67: 
Aksaraydon - Bayan Ümıl : Matbaa
ya bırakılmış, İstanbuldan, Galata
dan - Bayan Z. S 415; İl!ltanbuld:u.
ıt!ektuplarınız vardır. LQttaı Nal ıs--

Her eline kalemi alan bir 
l '-id yazdı. Asıl münakata 

ı , ... v.,.uu olan no ta fU: Na· 
mık Kemal'in Sofyada evlen· 

difi ilk karısı kimdir?. 

Namık Kemal hakkında 
bugüne kadar yazılmış maka

le, brotör ve tetkiklerde bu 
hatuna ait tek kelime yok •• 

Anlaşılıyor ki, bu kaclın hak
kında malumat edinemiyen 

müdekkikler, bu noktayı mes· 
küt geçmeyi da ıa olay bu -
,pııqlar •• 

Necip Fazılın yaptığı ise, 
daha mftkul.. 

Elbette, bu büyük Tür" 
mütefekkiri ir,..n e er yı.~an oiı 

muharrir, ha d;.ında hiç bir 

vesika bulunmıyau u kadına 
Jair, bir i 1cı c m e sarfetnıek 
ı:ı.tırarındadı~. 

Kıyınelti ş ,, ve Edıp Ne
cip ·a:ı:ıl •'-ısa •ure c.e, Türk 
edebiyat kuti'i>h , :n:: dd· 
cien eşsiz bil" 11.d.ye olan ese

rinde, N an.ı.• Kemal :n karı
sının n1unıı::~c...m ir meçllt: ol
duğunu kaydediyor. 

Yani, arada, fU fa,k var: 

10 ara.<ımda almanu: veya aldırmanız 
rnercudur. Üc gü:-ı itinde aldınlnuyan 
veıya adn"Slcnııe &Ond rilrnclc ilunt 1 
put yol!:ı:nııy3nlann nıcklup~rı .. hi~ 

1 
leriııe ıaUc, adre-s yoU& bll<lırılıntwı 
icap etmt>klt.'<lır. 

Evvelki muoekıa r, hak· 

kında h:,: bir malılmat sahibi 
olmadıkİaxı b<1 !t dun m.~ .'- t 

geçiyorlar, üslat Necip Fazıl 
Kısaküre!< i•c, bütün tetkik

lere ragmcn, ou hatunun bir 
meçhul olarak kaldlğını it.iraf 

ediyor. E~er, htntiz aydınla· 
namamış bir tarı :ıiıliscsini 

aük\ıtla geçiştırmek d.ıha -.Lmi 
bir uaul iae, mesele yok .. Fa

kat, dürüst ve bıwııl' bir mü-
dekkikin ya;-ıacağı h .reket, 

herhalde, aydınlanamamlf 
bulunan o no t yı itarct et

mek ve daha aonra gelecek 
müdekkiklere bir tetkik nıev· 
zuu vermektir. \'efa r <"Si b<.':J A dun 256 Ar:;;1an 

Açık Konutma \ 

-- ~==========ı Türtiseı~: Zaman \'e Sen,. isimli şi-

f;ıg(ell. irme memur- irir.lz g' 1 olmakla beı-.ber gezolemiz 
• ıa: r neşret ec.ı,.; ıden nıaale er dercine 1 

1 arı Dereye ba"'b imk .. n )"U tur. Biı nır<mııaya &önder- 1 

«Namık Kemalıı adlı eseri 
ile, bir çok h ıiİd:atlcri ortaya 

koyan Necip F ıu.ıl K11akürek, 
bu hizmeti ile, irtan hayatı· 

11 meniz ,arık olur. 

0 l a C a k ., Bay ~1. G Adresi ohnıyan izdi. 

- Sen ne ka"'lıyornun bizim 
işimize? Çöpçü onbQ§ısı sen misin? 
diye üzerime yürüdü. Bi .. tokat 
vurdu. Her'kesin i~· ndc ha~·siyetim 
kırıldı. Kendisinden davi1cı ·ım Yüz 
lira da tazminat isterim... Sanki 
bileti kutuya atıp ihtilafı hallet -
timse, fenalık mı ettim? 

cEvlendirme memur tıklan. ge
çen yıl beledi) e hukuk "'1~ri mü
dürlüğün e bağlamnı0lı. 

v:ı mektupları n redilerni,yeoceğinden 
nıanrenı t ıhılwuk lzl"re aclret;inl;ı:i bil-
dil'ınit. 

B.ty Riza - 23 1ırn aylıK kazancınız: 

C\•lenn1iyr• n Ü'iatl d"gildi • İ tikbah- ı 
nizl lerıı d~ 1 onra <'\ l~nmcnız u1-
gtın olacu ınd:tn n oktubunuz ne ro
lunmıyacakllr. 

mızı>. yepyeni bir varlık ila
ve etmİ§lir. 

Eıe in bir d 1ya kad r Je. 
rin ruhu, manası ve ma iyeli 

var. Öze temas ederek, uu ö
zü ef arı umumiyeye an:ct· Maznun, daha heyiıetlı. iri cüs

seli bir zat. Davacı oturduiktan 
sonra o ayağa kalktı. Sağlam ciğer
lerden çıkan kalın, dik bir sesle 
kendini müdafaa ediyor: 

- Tramvaydan indikten sonra 
bileti yere atını ım. Çöpı:ü on • 
başısı geldi. Arıı.ir, mütehakkim 
bir eda ile: 

- O bileti kaldır kutuya at! 
Dedi. Ben de: 

- Senin iain ne? Bu senin vazi· 

- Ne diyor? 1 
- O, mutlaka ona samimiliğimi, 

içimdeki a~k {ıı·tıııasıııı anlatma- 1 
lı~·ım. diye israr ediyor. ' 

Bunun ıniiınkün olamıyaca .. 
ğını ~ilvlc;nedin n1i?, 

Fakat bu m<'murlukların daha 
ziyade do~nıdaıı dogruya beledi
ye reisliğine, kazalarda ka)ıına -
kamlara bağlı olmaları u)'gun gö
rüldıiı: nden 1941 baziranından i. 
tibaren ıbelcdiye reisliğine ve kay
makamlıklara ba~laıı.ınaları Karar
laştırılmıştır. 

Diğer taraftan 1941 mali yılı 
bütçesine evlendirme memurları 
maaşlan için 8280 lira, memurin 
üoreti için 2040 lira \'e müstahde
min ücreti için de 4:ı20 lira tahsi
sat konulmuştur. 

Bir Gt"cÇ kız it arıyor 

Orta ıneklep m<>zunuyum ve meslek 
mektebine de\.:am cdl;yorurn, haftada a 
gün (12 - 3) de kadardır. Daktilo bil
myiorum, E"l ya:t · :t1 güz.el ve çok seri
dir. Aile va7.iyctim dolayı~i,yle çalış

mak mecburiyetindeyim. Resmi veya 
·hu• ıs! bir müe>ıS"""1e çalışm:ık ısti-

7orum. 
Arru edenler Son Telgraf Halk sü

tunu Birçtn Ha ti ... eye muracaaUan ri
ca olunur. 

andaki baleti rnlı i~ cmi ifade et
mek için "1fır biikmiinde kalırlar. 
NaciJe de: 

- Evet. Hakikaten o!. 
Dedi, iliive etti: 

- Demek söyledikleri doiru. Se· 
ni aryor ve takip edi)·or. 

mek icap eder ·en, a•la ınan· 

tık ve aklı selime aıgnııyan 

çürük bir iddia ileri sürerek 

ır;ürültü ) apmak, .;aılece ve en 

hafif tabiriyle, Namık Kemal 

eseri karJı,ında bi :t"llf ol· 
mamak, demektir. 

R. f.' ABiT 

Milli Bayr 
masra 

ndar 
1 

Milli bayramlar masarifi ıçin 

belediyece 35 bin lu-a il.). ınıştu-. 

Bu para ile mill1 bayram gunk -
rinde tııkızafer r ve gece teııvo -
ratı yaptlacaktır. 

rouet1 Y,.:!~a~n~:_!:..:.::::.:.....:::.----------
lni 6~V )eri hile doğru dıiriıst vermediğini 

· ı' - Bana anlnltın· ıııa göre, iiç dört 1 

ye .. Seni se,·digıni, sana ıişık oldu- • 
ğunu, sensiz~ a anıa.~ına iınkfın ta
sa,·vur cdcnırdiğini, :evgi~itıiıı bir 
knrascvda halinde gitgide arttığı
nı, çulışaı.1adığ1nı uzun uzun au
Jahı. HaHÜ aynen batırlıyormn . 
bir rünılesi 1ıı>kı tıpkı~ıua ~Ö!ıo il.:' 
idi: •Ne ovd<'. ne dairede bir saniye 
bile oturum•> oruın. İçim iti e 
sığmıyor .. En ecele çılrnrılması li
ı.1111 bir e\.'rakı eli.ıne al)oruın. Bir 
iki sahr oku}orunı. Sonra birilm. 
d,41,~orum, lı p onu dı..i ünüyorum 

ve .. bu dalgınlığım böylcre daki· 
katar sürü~ or, tekrar keııılı iş id· 
rnkiı e döndüğiinı rnkit elimdeki 
ki•;ıclı bk okunıauu~ oldııı;uuıu 

- .'ci:·lctl'ın. Fnknt, diol~k"llı&
diın. Halt:i, son dcla bann gelişin
de yine lırnim tnva...utumu istedi. 

- • 'c dedin? 

Bahtın bir terslif:~ insan iradesi· 
nin, hattfı. inasanlar iradesinin en 
gÜ'l:endi~ ' loe> 0 rl ri hile !ıir an 
içinde kahrclınil·e ve biitün insan 
başlarını arkasından nıeth:ıs bir 

halde baktırnııyn ctiyor. Aıılaşı· 
lıyoı· ki bir kere bahtn güler yü
züroii kayhebnemck lazım. Halbu
ki ben ana<laıı doğnıa bohlsııım .. 

l Bütiin iyiliginıo. diirü~tliiğiinıe, 

hiisnüniyetiıne ,snflığı: n, f zile· 
time ve sııruiıııiyetiıue knrşı balı -

Gözl.,rime birden bir zılaf ve.. 
bir korku gelmişti. İleriye baka· 
mıyor, ·ürü:.·enlcri :ı;cçemi~·or, aı.an
ki bir ka. a ıl,4 ı, bir bo luğa bm
J'or gibi id.i.nı. Buhran ve asabiyet 
içinde titriyorduoı. Ne yapncağı.nu 
kestireıncdinı. iradem ııuzlccinw 
bilknı..demiyor, llalil Necıhin ne 
yaptığına, n<" tarafa yitrüdUi!'iiııe 
bakanııyordwn. ::'<aciye de bir i"T 
söyleıniyordu. 

te!P .ı .i görüvorıom. Zor ~: 
onY"' dcıa ~DP•l ı <·alınak tc-~bbıistın. c - 'naha ıwnra neler yapınış bu 

O buluııınuş fakat bir tiırlii eli zıl 
edeb.

1
, ' S Salih deli'!. . .. • ı Lı.~'; K .. r UZJ.U J;lılJ~. o ura, ~ Di,· bildiın llcnı ) üru):or, h~nı 

ıv 13 , g l hunu kapru ö.ıirnde ' ' . bı.rkaç a-~ ., ..ı ~ ~ .. r . 1uınuşuyordt1k .• ac1ye 
işte .. ıuı.rk n ~örmüş. ı.unı ıS ·~ or- dun daha attıktan soııra: 
lnı;ilil uıııız!. d<mış. UAlil Necip. derobl _ l{arde~iuı, \'&ilahi sana anla· 

; •a>ı ·eıı kauanuş, iraln~ hıuail 1 daha var Fa-
•cce B ··r . tacağnn, çok şc~· er . . J e~ ın evini ar1' o• um .. dı~ c dl ııun kal ,okakla bunları kon_ı~şınak, 
~ 1'et" ucuııa gdeıı ılk yabııı söylemiş.. münakaşa eünck doğru degil. 

ıanı•,,1• Salih llt» bunun üzerine, aradığı- DeJi sözlerine ekledi: 
nıı n ı;urası d~ :il. du,ıiş. ll:ılil ' h .. hat 

'.creC.J , - O Jnubııkkak ki er .gun,traf -' · l><:ıp de çekilıni~ gitmiş. ı 
a St ta İ indCll aytLlarak C\'illlll e -

• "·" acı'yc bıınl•rı anlalır1'en, hen ~ · .. tlı~or Bel-ind<• ., u - r ·c senı gol< ' . 
~· •ıkuıtıdan bnıınlı~ or. güç yürüyor, na ge ıyor' " . ı..·~.-ına 

jaP" ~ ı. ki, tesadüfler M!.W onun - ,.... 
ıla<•~" albimin .anki demirden bir yuın· 

ruk i<-inde ıkıldıguıı sanıyordum. çıkartnııJor. k ıeri~' ' - En son .. elişinde neler ·onnş· 
Dndaklarımin hile ,ikint.i ve bu· • 

iJ< d•,, 1 tunuz?. • 1ı·•·• 
y\e b• na ltd:ııı i leıucdigini, dimağ ıner- - A.sait yukarı, bep ~) nı ,.... 

~ez ıti soylc!mok i todi.ııi kel'ıne-

~ ~ . 
anlı)or, onu öyl~e bırakı)~r.. lıır \ 
nele• darlığı. hır bunallı ıçınde 
beıncıı dışarı~ a firlı~·or n.. O· 
nuu bu cüııılelcri. tahııı•ıı ediyo
rum ki, snna 'uziyclin ciddiyetini 

' anlatabilecek kadar kunetli. 
_ Peki amma, krnd:siue fay -

dalı olnuynrak bir kadın üzerinde 
niçin J,u kac! r ı r"r ediyor?. 

_Bu u ben d ke ıd ;ile anlat• 

ı ya çal şı 

- R dd ttlın. 

- O ne dedi?. 
- Runu bcn<l 

Fa kal, ne' apıp ' 
un ilnl·ttacrı 7 , 1 .• 

yann dan a. rıl 1 

r irgi ·orsunuz. 
>o. a beo bu· 

d.i~ tırl'k bcniın 

Nncie~nin ~ .. yl dikl~rhıi ılinle
dik<•e t.:ıhhrat·.ıl,. gihi olJ\'. ordum. 

Kl'nıl· n1i zorlHıua~arn: 

- Yarnlıbi ncdit bu kara bah· 
tJnı?. 

Di> e hüngi" r hiingiir >okak or -
tasında bir kii~<·~ e kıvrılıp nj!la
~ acaktun. l\Icgcr, baht.. dt: nen bu 
m<~lml ve <·srnrengiz kııdrcıc kar· 
.,.ı ko,mnk ne iınkilnsıı. e,>nıi !. 
l 1 ım ol'nd i ne ol ursa ol ım e er 
lıalıLla clele 'e iş d 1 e ı: fıle. 

1 
tın bu ihaneti korkuyorum ki bir 
gün yn ben! deli edecek. yn b"r felç 
il~ söndürüp gi)ti.irı.~cek. 

Naciye ses'4İa ve .• hen bOylece 
içten ağlı) arak gidrr en birden· 
bire s:ınki bir elektrik şeroresjnia 
silkinti.sine tutulmuş gihi iri; ildim. 
Bakı lanna inanmadıgıın gOz • 

leTİmi dnhn iyi 1:örebilınek için 
sabrodi)·ordıını. Ve .. niha)·et gtir
diim, inmıd:ın l<i kar~dnn g•len o. 
Aı; mıın boşlugıında lıoğulaıı bi.r 
rJğlıkla: 

- Noclye bak llnlil Nrrip!. 
De•lim ve .. titrcm!ye ba laclmı. ı 

lfoıı..,.e ~e ·ocan_ Keliınelerl Dil ı 

- Kız ııe ı>ldu, Halil Necip? 
Dedim. 

Bize doğru geliyor .. 
Cevab1A1 verdi. 
- Bizi gördıi mii?. 
- Bilmiyorum! 
Yapılacak bir ha$ka §CY düşüne· 

mi) or ve .. göz\ rlmi erden a ;ıra. 

nuyordwn. \ 
IAr nr) 

Ankara radyosununl 
yemek listel ri 

Bir okuyucumuz yn17?r 
cAnlı:ııra !Udyosunuıı s:ıbahlıı.n 

dinlcyicllıerine verd1ğl )cmCK llıs
t."1rinl belki dlnl•d.izm. llcp ı de 
lUkı, bat.t.l zenı:ln ke...elf'!Tuıin bL~ 

clt ko4ıy ha.rcı oJnnyan lisk-lcr ... 
Dizinı bildi41fmlz ev k.,dını muk .. 

tesJttir Az ms.:.nıtla lyı yemek 
yarmak -.ter. Bu ise bir hünerdır. 

.ı.nl k.ı. blr lokantada ucuz, takat 
lczzeut ve gıdalı yemek oeçın ni 
bilen bir müşt~rı gibi Ankara 
rad osuaun ev kadsıı da bu hu· 
ne:ı ı:österınesinl blL-nolı. 
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Mı s'ele 
1 • 

--ı= Yazan: FAiK 

Her sabah Bayar. Seniha Irmak 
llOC'Doının işe gidişınden sonra, 
bıznıc\çi>;ine ıanm gelen şey !eri 
.;,· ler ve kendisi de hususi işk!rini 
bıtırır ve öğleye doğru gazetesini 
açara:k yemeğe gelecek olan koca
ııım l:x.<klerdi. 

Bugün böyle gazete okurl<en bir 
ba\ adıs nazarı dikkatini çekti: A
vukat Sami Hüseyin, müdafaasını 
yapmakta olduğu beynelmilel mü. 
hiın ve 'büyük bır davayı kazan -
anıtı. Gazete uzun uzadıya bu 
:muva.tfakiyetten ıbalısediyordu. 

Bayan Seniha Irmak bu havıı<lısi 
okuyunca: .Demek şu Sami Hiise
ym muktedir ıbir ad~ .. • diye 
mıT!ldandı. 

;, nıkat Sami Hüseyin vektlle 
onu istemişti. O sırada şiınd&i ko
eası da on.a talip olmuştu. Avukat j 
beş paarsiz ve o zamanları şöhret
siz ve me.,"1ul bir adamdı. Kocası 
mümtaz Irmağın, ise muayyen bir 
ı< liri ve sağlam bir işi olduğu ~iıı 
onu tercih etmiı;ti. 

O vakittenberi geçen bu evli -
lik hayatından memnundu, ko • 
cası onu, elinden geldiği kadar 
mes'ut etmeg~ çalışmıştı. Sade ve 
l. • t bir hayat geçiriyor, ev işle- j 
rue m~ı;-.. 1 oluyor ve arada Slrada 
dostlarının çay daveUerine gidi -
,-urdu. 

Uzun zamandır, mevcudiy~ 
unuttuğu avukat, timdi birdenbire 
~hnini kaplamış ve varlığım altüst 
etmişti. O ~am kocası büym: bir 
n 'e içinde elinde bir :kx:<ı biletile 
ıeıaiği vakit Bayan gündüzkü ke
wini unut.ın~ gtimişti. Lakin 
b u kara bulut bir daha görünaıi. 

Sami Hüseyin, muvaffaık:iyetten 
muvaffakiyete uçuyordu. Ge.zete
lerdeki medihler, pöhpölıler ka -
chncağıza azap veriyor ve onu baş. 
k bu- mah {ık haline sokuyordu. 
Artık tarnamile değ~işti; karı -
sının bu halinden üzülen lıxıcası, 
bu vaziyeti neye hamledeceğiııi 
bılc.miyordu. 

Seniha sinirli ve hiddetli olmuş
tu. sei>e.pli sebepsiz kocasına ça -
tıyor. Bağırıp çağırıyordu. İlk defa 
olarak evde geçimsizlik ve kavga 
baş gö&termişti. Bu sahııeler s.ıok 
ne ve gittikçe artan bir hıala te
kerrür et.mekteydi. Zavallıyı bu 
vaziyet fllŞU'tı;yor w kendi ken -
dın1! soruyordu: •:ıtarun.ı acaba ne 
oldu? Ona ne yaptım? Neden bir
derlbire huyu ,ıruyu değişti?. bir 
:bayii zaman bu ırual.kre ceV&p bu
Jamaclı. ~ir arelık &:arısı sakin -
leşir gibi oldu. Kavıga '1deceği yer
de, bu sefer lmcasına bir acayip 
daha doğrusu tepeden bakıyor ve 
hakaretAmiz tavırlar takınıyordu. 
Miden bir saat gibi işleyen eyjn 
intizamı bo;ıulmuş ıitmi§ti. 

Bir ıılqam her ikisi ayrı ayn ga
zetelerini okUTlarken Bayan eöz
lerıni kaldırarak lrocasına: 

- Me.şhur olmak için bir fl'YlB 
yapamaz m:ıs:n? diye sordu. 
Adamcağız pşırdı. Karısı çıldı.. 

rıyor mızydu. Hiçbir cevap verme
yince karısı büsbütün onu haka
retle ııilıdü ve içinden şöyle dli -
fiindü: • A.h, bu adamla evlenrr.ek
le ne büyük hata işlediım. Bu kabi-
1.işetsiz, beceri:.s!z, havatı dai.revle 
t!V arasında ge<;<>n b~ adamı ~e 
dl ·e 'koca clz.rak seçtim? Sami fül. 
S«yine varsaydım böyle mi ola -

\..: -

almadı .. 
BERCMEN~--
caktı?• şimdi onun yanıl:ıa,omda, 
ona ılham vererek mvvaffakiyet
lerini arttıracaktı. Sami Hüseyin 
siyasi hayala da atılmıştı. Her sa
hada da parlıyacaktı. 

Ga)Ti kahili tamir olan hatasuıııı 
verd;ği ıztırapla titriymdu. Avu
katı sevır.i)"Ordu amma, onu çıl -
dırlan, üzen ş~y karı.sı olamamak, 
muvaffakiyetlerine i§tirak edeme. 
mekti. 

Bay Mümtaz Irmak, bir tesadüf 
eseri olarak, karısının derdini öğ
renmişti. Bır öğlenden sonra duy
duğu hafif bir rahatsızlık yüzün
den eve gelmişti. Karısının misa
fir kabul gü.nü olduğu için, kapı
dan girer girmez, sakından kula -
ğına se5ler geldi. Bu seslerin ara
suıda karısının sesini tamdı. Ha -
lnın hır eda ile konll§uyordu: 

- Biliyor musunuz? Avukat Sa
mi Hüseyin vaktile beni istemişti. 
Fakat ailem müsaade etmediği için 
ona varmamıştım. 

Mümtaz Iıımak her şeyi anla -
mıştı. Sami Hüseyinin va:ktlle ka
rısını istemiş olduğunu hatır'adı. 

Demek karısı bu adamın muvaf • 
fakiyetlerini görünce, ona varmış 
olduğuna. pişmanlık getirmişti. Bu 
mülahazayla Mümtaz Irmak sar -
sıklı, karısının bütün pişmaıılık -
!arını ve ıztıraplarını sileceğine da
ir ~ kendine .karar venli. 

Fakat nas1l muvaffak olacaktı? 
Ya piyangodan para kazanmak ve
ya bir piyes yzıp meşhur olmak. 
huini de denedi, piyesi olduğu 
gibi kaldı, piyangodan da para 
çıkmadı. 

Aradan zımıan geçmişti. Bay 
Mümtaz gitgide ruıwun kendi -
sinden uzaklaştığını, soğuduğunu 
duyuyor ve bu hal onu del>şetli 
1t1Tette muztarip ec!;yordu. Neti • 
cede i" avukata kin bile bağlama
fa başlamıştı. O sıralarda da, Sami 
Hüseyin aneb'us seçibnişti. Ya - 1 
kında Vekil olacai,'lndan da bah
sediliyordu. Nihayet vekil de ol
du. Bu zafer kadını, büsbütün ko
casından U7.a:klaştırdı. 

Bay Mümtaza bir ümit iı:alın~tı. 
O da Sami Hüseyinin su:kutu. L8. 1 
irin bu dü_cüş bir türlü olmuyordu. 
Avukatın son muvaffakiyeti, Ba
yan Senihayı allak bullak etnıiş, 
,eünün adamı olan sabık taliplisi -
nin, şimdi karısı olmak hayali onu · 
tatlı heyecanlarla titretiyordu. Bir 
~m yine a)Tı ayrı gazete okur
luken Bay Mümtaz: 
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1 ARS öyle Es eği di 

Bir çok memleketlerin Hükümdarları, Prensleri mütenekkiren 
olan Parise gelirler, eğlenirlerdi. Bir zaman Kralların gözdesi 

Madam Emilyen aşağıdaki sahrlarla maceralarını anlabyor 
Bir P'ransı:ı mecm\Juı mki Parisi 

fD:y1e anlatıyor; 
- Yine n:i Lıu çirkin çiçekler? ..• 
Oda hi.m:.etç:m cC'\'BP verdi ; 
- Fakat, matmazel, bunlar orkide

dir. En pahalı \"e Dndir bır çi1)61< ... 
- Orldde ır.!! ..• İsmini ilk deta ~t

tlf;im bir çit;elo::. Bwıun y(!rme kokulu 
S(lller cörıderseler daha iyi değil mi. . 
Çiçek, hep çiçek... Hiç bıri alol edip 
te bunkınn yerine, çok ihtiyacım olan 
bır .kürktu Bua f(mdennqor ... 
Ay•ğunla çiçekleri masanın allma 

itıim. Bır 1ı:ar1 ~: 

J>tllt DtlzEs 

Şilphesiz, ~ yalım gide!nn peşi
niı:e ıaı.ıı.." ya§lı ltibar çapkınlaniıın 
birisi. .. 

On beş yaımda tiyatroya he\·es \"e 

ailemi terketın4tim. Tiyatro hevesi ... 
Bidayette, bu heves yilzünden çok 

oıkın\ı çektim. Küçt:k ve soğuk bir o
dad .. oturuyordum. Sabah ve akş;.m 

iki sıcak domuz sucuğu Le karnımı 
doyuruyordum. Sabahtan akşama ka
dar :~ Pf"Ş!noe- ko:uyo:-dum. Tiyat..--o \·e 
müziltlıol müdUrlcrini, tiyatro ajan41-
nn.ı z )aret ediyor, iş istiyordum. 

Nüıayet viliıyetlerde turneye çık

mı,ya haZJrlaLan Tarid lrumpanyası ta
rafından ~i.t<: dild..im. İki i'ÜD eıonra 
yola tıktım. 

İlle konak yeri: Alanso.n .•• 
Otelde Tarul ben~ (,3ğırdı: 
- Küçtik. dedl. İbrr.in ne senin? ... 

Nasıl ... ismini bllm..'yor musun? 
Ağlar &ibi ce\-,lp verdim: 

- Bil..iyo!"U..TJı. fakat~ aile ismiırJn t!
ptro iliınların<i.ı ydzı.tır ını inemem. 
Sadece Emilı)·en deyıniz ... 

- Emıliye:n., Emili;yen!.. Fena i">lın 
değil. Fakat ·bu .... a bi:- de BOyadı bul
malı... Bunun için uzun uzwı dü.şün
miyc bace-t yok. ~!ddemki AJanson 
9,ayız, san<. bu ismi verebiliriz. Bun
dan sor::-<ı ıs.mi.o Eır.J..:y~n D<ı.lar.~·
dur, an~dd.ın mı? .. 

Vaftiz olmuştum. Bir a.!!'o}ct Ü..":\"anı 

alm11tım. B·:na r .. ı;pnen. turne b.tince 
yine sotuk odama döndUm, su~ 
Sarn.ım.J doyYrnı•ya baş!cuiım. 

Sonra, günlin birinde talih fQler 
,-1lzünü ıöst.crdi. 

Bci.çikanın zengin maliyccilerinoe.n f 

birinin genç oğlu A. .. kumarda bll,}iık 1 
bir para kaybetmişti. Bu ha,arı gen
cin kumar bo!"ı;lann; ödemekten bı

kan ailesi kendı ınden yüZ çevirrrı~ti. 

Para ıöndermemiye bat:lanuştı. 
A. .. nın çalı,~aktan, bayatını ka

.ıarur:akıan ba:=ka çaresi yoktu. 

Bir ay Eonra, yıı:d1k sirk afi.t-lC"rinde 
ismi gO:i.ııd:..... Yı•ı.İ pn,.:&:r:;.n.ua, g ... çiük-
lc oı:lı,r'ı.Jrıla.n ı.vşr.nloıra nıu .... ralar 
yaptıracaktı. Afişier, duY.::rl~ıra yapı~-
tırıld.ıJuun ertes: i gü.nü bab1ıs1 P::.ri.::oe 
&eldi. bütUn borı;-Jarıru ödedi ve k.ula
iJ.nrl.:ın tut\u1 B~le 1ri.itürdi.ı. Di

rek.1.cj:- ~a§ırdı, kflldı. T&vsan.:.arı ~yna-

lı. gmoki.nli idı . Her ıece a1klelan1"•, 
ç?~ al.Jyordurrı. 

Bİll ASILZ!WENL'° ..\l!IU 
Bir gece o' und.uı sonra, 90yunmak 

için locama aittiu .• Kapı vuruldu . A.J;
Um. Genç ve kibar bır delibnlı. .M&b
cup bir ta,·ırla: 

- Ben, dedi, jak Dıizeı;'im ... O fında 
kendisini sevdin; ve o rece metres1 ol
dum. Az sonra Du.k ı:flis ..W. Daha 
doı:nmı ben iflAs el\ırdim. Bu mukad
derdi. Çünkü O paranL"'! kJymetin.j , ben 
de hnyetın ne eı~duğ-.Jn· · bilmiyorduk. 
Bir konağım, bir E.?~ bam, iki }.l:z.Jne-t
çim, iki uşağ:..n1 vsrciı. Bir çok kibar 
ve zengin ad ... r..larla tanı~m1~•rr:. 

Bir aralık Londraya (ittu11. &voy 
oteline indim. Ba:Ctd.r. DUk Dorltan'a 
praz.ante olGum. }:rı:1 ile ya.nyna bir 
lnd.Sada yemek Yed.ir.tı, Bir rece. sirk
tıdc..ı :olumü yapıp Ç.Ytım. Arabama 
bmdim. Dük ve arkadaşh:rJ beyaırlcr_ ı 
çozd:ilt.'l', arcı:bamı bizzrıt çekerek otele 
kafu:.r götürdüler. 

B,;- ı;;ın, Bolor.y:ı O-'"lvar.ında dolaşı-
1ordcnı. P:erıE dö S~gıın, yol kenann
dok· sanda·.yelcrder. bır..ne otu!"ı"r. ·'"'tu. 
Ay<ığını tist'..ı"lt~ atn :~ı1 1 ,şapk~sx.: çı
kin".Jdcan 18tıfe e~mek :Stedi: 

- D.·, söyle bakc.ım, küçuk Emili
yen ... Tavşanların nert:de'? .. 

- Pren.!, zanDecieru.ı1 ~apkllll?Zın el- ı 
bnd~ ... 

Cevnb:nı verdim ve yüri.ıdü~. 
Do5t1l!nmdan bırı, DUKu elimden a·- , 

mak j5tedi. FaJ.i:at o, ert~i ı;Unil g<·ldi, J 
Ağl1yrr11:k 2:"'~..k ar.rl~cı: ka~;...J•c!•. l e:kı
bemc Dük ntArrllı..'l bir deınet ç11,-ck:le 
beraber beş: yuz f-<inx göntl<.-rdim. 

Bir kaç gün ror J Dı:K bc:.n~ b;r i"!ci 
eerdaın,:k geti!'c lb~J;;inkU k~:yn.ct.. ı 
b ir kz.ç milyo:ıci r, b;:- gU.n, kı<l-:;:;,.._ilk 
yüz~r..den ;:r .. crr~tz<.~ ka"Jga çıktı_ Ger
daıı1ığı, c:apl.ı.s.y e: L~rc..her fır!cıtum, 

aokaı:a aıuın. 

- Bar.a he<i.~·en ı.in lfu:.umu yok. 
Ban~. bunun on n1 ı~;H fazlasını ve:1ni
ye haz::• o:ı.,:J ... r :pc-k çul-; . 

S0nra bir .gur.. !''!:.'Vgilırn, b:.~,.,C. J~;ıler 1 
yerr11c.-dcn a.Jt eli~ ;;sla!'"-111 satnııv:-, baf:
lanaştJ. AilE-Sı n1t.daha~e e-~ti. K~dı.EJ- 1 
n.= bir vazife ıJe F .. a ıöno.c.rdiler. Ba
na vecia etrrıt"SıY.C n yci...n \ cm.eOcr.. 
Ma~": ıl)'a tı.eı ı.:ne l>mdJ"diler. 

Fakat, :r.ını~ Onlu }.:onıpartırnan 1*
ninı iaı. OLt:JOt-.-tj 0t1<->~ının yanındnJ.:ı 

OOilyl d& be!'l l;ga. C'CJ.)'C dı.·u. Son ::..ş;i 

&ttf'rL ..;.: bu o<hıu. 8r ı:-d i.k. 
B . .: ~Y sonr<- th~n: ... babet:ı,; aldım. 

Ee-dtr, &ıbna kı.ıçucu.ıı. Duk.ianü alıp 
gotürdü. 

ııtAL AŞKI 

Fnliberjer tiyat'"o :..ınri.: cLa Bere et 
la Bete> i C\yn:ıro\c. ""'... P<:.rja mevsi
minin en par!r'rr z.orrı." 1 .t;.ı. S:;yasi va
ziyet çok sak.111,.; 1-..ı; a:ırı. Pren!:~e-

riıı ı..ev.i-.1.: ,-c t-g.e1t-.ı:yc hoErCci.t'Cek z..1-
roacl<•rı vana. 

- Nasıl, küçült Prenaes... J>emel< 
bellden l<açı;rordun hal... 

- Hanı-, Haşmetmeap! ... Mazur ıö
riinüz, bir Kral huzuruna nasıl çıkılır, 
bir Krol• ....,ıı hıtap edilir pek lyi bil
mqorum. 

- Evvela, bana büyWı: 1ıaıl>a diye 
bılap et. Sonra, ..ı t..ı.nlı: eluıeme 
mbsaade et ... 

EMesi ııünu, saat ona dotnı "9imiD 
lı:ap111 çalındı. 

- Matmazel Dalanson tturacıa mı? 
Dün ııklam lı:endisiııe lalrdim ohır.an 
Mösyö tarafından ı:elişorum. 

Hızmt' tçi ce\·ap verdi: 
- F~Juıt Mat:r.&.z:el kat'f emir ,·e:rdi. 

On blrc:.en evvel uyandırum.~ını 
tenbih eıti. 

Kre.l ı,.'lilerek: 

- Pek aıt., dedi. Bırakınız u;t"umın! 
Ber. urrurr.I babçe~;e gidı-yor..!"" Oğl~n 
üze. gcle".:'ck1 kendıs1.nı yemE"ge gotd
rectgi.m-. 

Mak.siın. o zamanın en luks lokan\a
s i luı. Orada :y~mek yeciik. 

Kr:Jl buna: 
- BrW~sc.t gelın.ıı. S!zin ı-;bi a!'tl~t

lere iht~yfJcıınız \·ar. Sıze bir ang<.:j
mr.n bu~nu~·~· !;alL:ı.c:"gın1. BniY.".:ie mu 
vasala':ınızı bana ç.fı z<J'f.ı hir mek
tup! .. bildirın..z, iııt11Upler.ın açıp oku-
masınJ"r .. 

Dc-c!iğ. gfbt yaptın·. B:-.. ,elde, Kra
lın y;n•erlerindc-n bir_ gizlice ba."..a kü
çUJ;: yaldızlı b;r ar. fat.lr veX . Bu, 
Lae-ken ... :o.;unaa ı~uı;iik t; ko!>kun 
an.ıht.an ıcı. E.rai iıc lıl! .n.(J;.. ~e bul..ı

şuycıı-d:;k. 

Klt';'ke c-,,;::• 1 '<'c:e doM gittırıı. K~ 

idl. Gtcr clH!L t . AruLJ., kö~·klın b!
ri.z. ~.er .s ııcı: C: .. ı·<..: h,d.i;Y). Yt:ksıc.·k 
p.u.rn,ul:h • y.kı;. c·t:rıl. Ana11U..r1 ç1kar- I 
d:..m K;. dr .o~.·ıp aç;. · ım ~ır~ıda, 

bilr:·.eın neden l~ırr.e b~r korku teldi. 
Geri dt;nc;ur.:i. 

Kr •• tar ... ı:. .. ! . ,. ı.. .. co. Yrn1 , a 
taıu.ştım ~;:.cJf' ocn <!. !".< 
.bi::-~ı: idi. lie:rr. .. n ar.ıiJ~ . .-1 ,e r :;ll•r, 

ben: alıyor, o:m::n<' ~ez .~-e ı::·-·,,. J
)"Ordu. B:..l ~"üzclen l'arhon1eı.~t>\ı., bir İ 
çok oed.l:odular oi(. . ' 

Z~\·al,;ı ;;.dlin1' Ic.ted:ğJ g.bı !<>e!"i:>est 
ya;c.m<>.k -t.~.l".k .. n.d:: rnat.nım id • 

DeoU..0<.ı ~-, r;,.Lha. • t Vf' ... ı •. iç· in 
~J P.ı:-!'" gör:'~e · cı• ı;e .. f' 'l n ektup 

cön<le.-:.yı •:' J. Ar~t:.ıra Par c;e &l'L~·o:--

L. ..... &•!l ~c ,.:r.cll. 

- Ir.gı:tı·rr:·e o\·a Jidl)O!'"..ur::. Sen 
de gc::. lieı·k.e.. t-r:i K('utes Songt-0n 
diye ta?"::y .. c;,,ıl. \·e ıc .... -d, -m·"l eı;;ıı.ır.a 

da prez.;:,nte ec=t <'C':!ıtı Eci\ •. rtl dı.;Lya
nın er. rr,ti e\ tı.:ı cf'r.~ ır r·. b1 aô2mı

dı:-. Çok r.l~ıunun kui\:eı:.;~1n ... 
DeCı. 

Patates fırını 

- Okudun ımu havadisi karıcı
fun? Diye sordu. Sami Hili.eyine 
dair bir haber var. Sami Hüseyin 
fil ölen meşhur zenginin dul karısı 
ile evleniyorm~. Twbii kadını de
lil paralarını alıyor. Ada.nun hak
kı var. Şöhret, ımcvki, istidat, on
da. Bir parası eks;kti. Şimdi o da 
tamamlandı demektir. 

' ~cGlc bir.rj s.ny<ırdt.: . Beıo.i çagtrd •. 
- KilçUK, decL. Sana ayda dört yüz 

frank vert"<'f'g-;m. Kostümünü de ben 
yaptıTAcağ1nı. 

Belçika Kralı İ.kı: ı;.. IA< ~ı.o:id, at ya
rı:,;larn ı; ec- .. 'Tli~t: .. Vac?:-ı ~.roıc!a dürbü
nürü1 ır'buruit: oturdn };cıtiı.r.j;;.!"a Çt'\.-i

r~yvrd :ı. B::· &ı-:::hk '"(ı .. du: 
- Şu knrşttiak gen•· kadın ltlmdJ ;;:-?. 

Ne ile 1nluu:<!ur? .. 
Ayni gece, Feılıbeıjer'in an~~ ye

.U yapraklarla su~.t:: •. ycı:-1 yerJere yol 
W.elt · seriliyordu. Ferde kapandıgı 

u..nıeı.n d;rektör: 

Malzerr.c·: B~r kılo pQt~tts, yüz 
gr< m ka;.r v.:·nır:, bi" çorba ka
şıg· yağ. bir ırnr.n fincanı ~n. tuz 
biber, mayrianQz. 

Yapılı~ ı : Mun~azarr: patat~~er 
seçmeli, yıkarr.a!ıı kabukj<:rlle be
raber haş!amal!, yumş.ayır.ca he -

men soguk suyu caldırmalı, soy • 
malı, dilmeli. 

Bu haber üzerine Seniha sarardı, 
sanki hıyane~e uğramış gibi idi. 
K.oc~ı sözüne c:!eva.m etti: 

- Evet, işte Sami Hüseyin bu 
izdivaç saye..nde milyoner de ol
du. 

Sonra ıkzrısının yiizüne İ.)'ke ba
karak m.\e ett': 

- Ak! Karicığım hiç olmazsa 
onun gi.b; hareket etmediğim için 
bu sefer bana i~crlemezı;in ya? 
Çüı1kü böyle b:r izdicaç yap.ıruım 
için "'°'·eliı senden ayrılmam la-

Bu, benim için büyük bir &<"rvetü. 
Vazi!err.i cuva.ttak.Jyeile yapu.m, al
qlandım . 

Yazlık airltiıı o lar:ht~ oldukça ı;O'h
reti ve kibar m~tcrilcri vardı. Kadın

lar dekoHe ve e.D k:~y nıct:i elmailannı 

tfJ='.ıp ıeeyorlanlı. Ed.ekler de iral<-

zı.m gelecekti.. 
Kadın kocasının son sözlerini 

du,)ımaınış gibi : 
- Bana bu adamdan hah.set -

mene b!r &ebep bulamıyuru..'Tl, dedi. 
Sonradan görme olan bu adam hiç 
de beni alakadar etmiyor. 

Mümtaz j.çinden, memnun mem
nun mırıU:;;ndı: .J)emek me.>ele 
lıalınadı artJ< .. • 

Xıdes arkasında ince, ince konuş
m.a.lar ve hafif hafı! gülümseme -
ler deYam ediyordu. 

Çingene kızı yerinden birden
bire fll'ladı. Ne oluyordu?. Bu an
da sarayın bahçe kapısı açıLp ka
pand .. Çingene l=ı ~araya gir -
mişti. 

- ?doı.tmaz~l. Occ;. Be;çika YJc 1 ~ b'.J 
gıece Uyatromuı.u' şf·:-efier.dU-diJe:-_ Si.ı.i 
çek beğenıru.ler. Bızz.at geJJp .'-ahnede 
aiz.ı tebnk edecekleriDi sayledilt'7. 

Aikad.aşlarım, saçlarını, e1bı~el~ini 
düzeltiyorlardı. Benim ÜZf !"hncie bir 
penyua.r vardı. Makyajım;..n yarwı;.ı da 
txxr.muşturn. Yüzüm vnMiliL içıncie idl. 1 

Direkl<>r k_.-ak &bdl: J 
- Çabuk, çabuk ~gı ir.! Kral, I 

bilhasu sf'n.i görmek ifL)·o; 
- Bu ic.yafetle, bu yüzie n».ıı.ıl gide

,.im".' ~ dakika miu;ıMlde e<Jıniz. Yı.a
zUmü sHeyim. .. 

- B:r kral bekict~ lir rr.J hiç' .. 
Dedi. Elimden to :.t:.ı v e çok kıL~r ta

vırlı, beyaz ~11 C.r '-.;.tın önUnc &ö
türdü. 

Arkadaşlar oyun oynuyor, gü luşü
yor lard.ı. Velhasıl ken<.ii eı)rnce

lerine dalmışlardı. 
lfıLiyar Karaali de bir kcn~:"Oa 

uyukluyordu. Y: ln:z Kurt Men -
met, bulunauğu yerden gezlerini 
gulıce çe,·!re. d: beni k.ontroi e
diyordu. 

Peyniri ren<lelemeli, maydano
zu kıymalı, tuz, biber ve unla hep 1 

birlikte karıştırmalı, patates dılim
lerini bunun içinde yuvarlamalı. 
Yağlanmış b'r kırba pı tates dilim
lerini. is!jf ~-~rrıel!, ~a!~n uı1. peyni~ 

1 
\"e sa:rc h2~' .r,s:nı ~tliıi.e serpmeli. 
yer yer bLı·ka. pr.r~a yak hymalı. 1 

Kapağını kap~yıp ateşr· oturtmalı j 
ve kapak üzerine k~\ılcımL. k:.:..s. ~fa- ı 

yarak, üstünU lcızr.ıtn-;ah. 01<iuj;u 
gibi fırır.a \:ererf li vi.ş '.r:J\t>!:. 

ket etti \'t: i·!: yalldan da: 
- Haycı; os).crler AUah cenga

\•erleri, paci ·' "h t:<ıiri elan bana 
bah.;i§ \"H'1-.ız. 

Diyordc:. 

Siyah gözlerile hiddetli hiddetli baktı 

Çingene kıznın:ı bu hareketi he
p>ınizi şaşırtrn~tı. Kap.da nöbet
çi bulunan aikadaş bile Ş&Şil'nu.ştı. 
Ark.adaşlardan bıri: 

Kurt Mehmet, iyi arka<la,"llTl ol
dı:ı, cı İÇl!ı onc!~n 1'.orl<um yoktu. 
B. birirrızin g1z ~. şc::ylerini bi -
lli'dik. 

Ç'..ngene k;z;ı o kadar kıvrnk oy
nuyurdu lti, kırrnızı çh:gili beyaz 
entari.si, kalçaları üzerinde kaoba
nyord;ı. Zincir, mücevherat baş
örtüsüne dikilı kııçük altınları bir
birine çnrp&rak ~ak.:rdıycrdu. Ağır 
gümüşten k-uşağı parlıyordu. 

- Mehmet, bırak öyle ise ... Böy
le ınsanların ka;:~koJda bulunma
sını sevmem. LaJcin yÜ2ıbQfl em

retmiş. Herhalde bildiği bir teY 
vardu'. Amirin emrıne itaat ıazmı
dır. 

D<:di. Ve: 

- K:z, geç!. Kırıtıp durma!. 
H11 <li ... E< ,: amrr.:ı, ulak bir i.nti
uım.s zlık yaııars<Jl karakolda so
p;, ordug-.<hta ip olduğunu bil!. 

hın.an bir incir ağacının dibine o
turdu. DümbE:lek çalmağa, f8rln 
oöy !~eğe başladı. Arapça şarkılar 
olduğu için birşey anlıyam.}Or -
duk. 

Biız böyle eğlenirken sarayın ka
fesi arkasından bir takım gölge
ler ve güıiişı:neler oluyoniu. 

Yüreğim daralıyordu. Arkadaş
lar farkında degildi Aman yarab

biın, yine bir ip merdivenle pen
cereye ç:da;am, şu saraylı kJzı bir 
lı:ere daha görebilseydlın. İıııni Ce
mile ha!. 

- Bu n"'·i kanlar her ye!Ce gire
bil irm i> '. Fah~t ,çok güzel sesi \'ar 
değil mi?. 

Kurt Mehmet cevap verdi: 
- Nas!l anlıyabili riz?. Arapça 

öğrenrncğe Yalcit kaln: .. J, ki, Mem
ltlıkle~ çabuk kaçtı. 

Bil; dığeri iJ~,·e etti: 

- Arapçayı Memlük e~l:ekler
den ziyade kadınlardan Öğrenmeli. 

Bu söz üzerine herkes güldü. 

Hjç kimseye ;far.ketijrmeden, 
Çingene kızının saraydan çılcna
mu beklİ\YOidum. Yine hiç kimse 
tarirıetmeden kapının bir tarafına 

Ben, hayal içiJ1.:ie bekliyordum. 
K .. p, yarnşça açıldı. Bir de bak -
hır Çingene kızı kurnaz ve gü:ı:el 

Çingene kJZı beni gördü; hemen 
ho.Jıf biı' sesle: 

Ba ak~-.m. gıxc duasından son
ra, kaıp aralık bırakılacak. Dikkat!. 

Bunları söyliyen ç.mgcne bzı 
s'.ir'atle önümden geçti. Ve sıınki 
birşey yokmll§ gi.bi bahçede bulu
nan arkada§ların ortasına dc,iıru 
yürüdü. 

Kınalanmı§ topuklaru, parmak
ları üzerinde yükseldiği zaman ter
liklerinden dı~arı çıkıyordu ve ye
re bastığı zaman tekrar içeri giri

yordu. Çingene kızı çok kvrak, 
çok güzeldi. 

Çavuş Karaali bile uykusundan 
uyan;r gi<ıi oldu. Batı.>. uyandı. 

Çingene kızın::n kıvrak oyununu 
seyre ve gür sesle okuduğu güzel 
§arkıları dınleıneeğ başladı. 

Önce çok hiddeUi olan Karııali, 
fimdi derin derin Çingene kı:ımı 
seyrediyor ve arasrra lleyecanlan

NASRE 
Yazan: ZİYA 

Tefrika 'o: 1 

Hoca şöyle durdu, a 
tebsisine iştahlı iştahlı 

Bakla va tepsisi 
(Alı.şehir) in tenha sokaklarm -

un birinde, lıir mahalle mektebi. 
Mektebin basık tavaıılı odasın

••, yirmi he§ otuz çocuk, hep bir 
ağızdan, muutaıam bir tempo ve 
tam bir şarkı ahen&i ile ders ya
pıyorlar. Duyulan yekahenlı: ııes, 

pdur: 

•dal. bey H dalaibli, 
diimbül dani döp döp. 
·Zel. beyli uıla>bli, 
:utimbüJ zani zöp zöp. 
•Sin. beyL sıılaiblı, 
Sİ.ll)b;J sanı söp söp. 

Mektep hocası (Molla Hasan), 
bir rahlenin arkasında oturu)·or. E
lindeki küçük detnckle, tıpkı bir / 
erkestra ~efi l:'ibi, bu ahengi idare 
ediyor. 
Kapı açılıyor. 

Başında , bir bakla\'R tepsisi ol
duğu haid<', içeriye bir adam l:'iri
yor. Tep!:İyi başından indiriyor. 
Rahlenin üzerine Lc~·uyor. 

Iioca, çoctıklorn emir veriyor: 
- Suuus!. 
Çocuklar su.suyor. Baklarn tep

sisini getinn adam ifo hoca (Molla 
Hasan) l.onu~uycr. 

Hoca- lln ·ır ol:ı, ağa!. 

Adam- Hcca efrııdi!. Eşraftan 
Sülc) man n~o. selam ctı i. Çocu
ğunu i3·i okuttuğun için, bedi) e o
larak size bu tepsi~i gönderdi. 

Hoca, son derecede memnun o

luJOT. li.cmcn, ellerini açıp sema· 
1 

ya Ln1d.ı.rı. e;:: 
- .:\.H<.h. Hacı Süle)·mfin nğa -

nın ge~ın ~lt.:r.u~ rMhmet e~liJ-e. 
IL:.c laı;,n;~ur. 
Çvc ut.i .... i ı.. p \,ir ai12dan: 
- A.,a,un:·,:n!. 
Houı- Ai 3h. Hacı Süle3man 

a~an ın kc~cs.nc:, llalil hırahim be· 
reketi ih,.an e~ H~·c. 

Çocuklar- (Hep bir ağızdan) 
Aa amiiin!. 

Jroca- i~bu baL!arn) ı ) :ıpnn el-
ler dut ı;ürmi~·e... • 

Çomklar- {Hep bir &ğızdan) 
Aaaan1iiin~. 

Ilocn clle!ini :rüziinc sürüyor. 
Tepsiyi gl"!İrtn adanıa, hitap edi
yor. 

- Yarın, Hacı Süleyman ağaya 
s~liım ed~n. Beş ,·akitte duacısıyıı. 
diyor. 

Ye .. O adam ~ılup giderken, en 
ön sırada bulunan çocuklarda!\ bi
rine sesl~ni~ er: 

- :-\a"addin!. Al f1l tepsi3 i .. 
Ko~ rafa .. 

(Naoraddin), derhal yerinden 
btlıror. Rahll'nin öniine koşuyor. 
Bakla\ a teJ>6isine iştihalı bir na
zar fırlatıyor. Tepsiyi ihtiramla 
kaldırı)·or. Boun1n bas11cıındaki 

rafa koyuyor. Parmaklarını yalı
yar.•k. )'erine dönerken, hoca em
redi~·ir: 

- Derse de,;-anı ... 
Bu emir iir.rrine, yine o ahenk 

başlı~ or: 
«Sad, beY Ji sal• ibli. 
sü,...H:l ~ani söp söp. 
.. n,d. be:di dala~li. 
Dümbüldi.ni döp döp. 
Tekrar kapı açılıyor. Başka bir 

adam giri~·or. 
Hoca, )'İne <_:"ccuklan susturuyor: 
- Suuuuus!. 
Hoca. gelen adamla konu~uyor: 
- Buyur ağa .. Hayır ola .. 
Gelen adanı, ce' ap veriyor. 
- Hoca:. Bi2in1 evde bir ~enaı:e 

mlıur etti. Gel de, ıunun hi:ıme
tinde bulunuver. 

Hoca, derhal yerinden kalkıyor. 
Dm•arda asılı olan cübbesini alı

yor. Omuzuna atıyur. 
- Siz çalı~ın ço<'llklar. Ben, 

fimd i gelirim. 

Diye söylenerek kapı3 a dc.,:ru ı· 

lerI ;ı or, 
Fakat tam kapıdau çıl.aı·~gı 1•· 

man aklına bnL.laY<ı t{'}.' 'sı gcH ' 
)·or. Derhal duruı or. ÇucuJ..Jurı 

döniiyor. Gaye\ ciddi bır ,·aıiytl 
alarak: 

- Çacııklar!. akın, aklınıza ır 

yup da, şu tep.!-ii~-c cLr."zi sürınc · 
yin. Çünkü ben. içiııcle!.i lıakla\'•0 

dan şiipheliyim .. H~cı s;iJC)nJOJl 

rtğa ile aranıızt!..ı e!:ıki L!r c!iişmaıı· 
!ık \ardır. !l!utlal..a beni zehirle
yip öldiirırek için hu talıla•al 1 

gönderıni~tir. ~~r ondan bir tok· 
ma bile ~·erseniz. br-nim ) cr;nıe t}· 
Jür giders?niz. 

Diye tenbilı ed;yor. Çıkıp, gidi· 
yor. 

* Çocuklar, bi.r an su<lll orfar 
E\:\clii, r~rt~.l~i bak: o\ J tep,_i.,;. 

ne •. Sonra dn, birbırh.:lınin yi;"le
rinc bakı~ orlar. 

Nasraddin, ~ · \aş ~-;: vaş yer ı•
den kal ıyor .Rafın önıiue ı:;;;dı~ ot· 
Ellerini kol çala ı .. a daı n J1"L, İf 
tihalı ııazarlaı wı tcrs:ı e dild3 ot· 
Birka~ sar. 'ı c. ı anık ı a&ıl batıya! 

... 2ı:-ı.~d.l:n. d~yanarrJ. or. Dit 
haını,c_ .. , r:::fa 2tl1~·or .Tcrı "yi jt"' 

r<: iud ri:·or .• ·cl?r•"·r:.~. rl r~eJ.:lt·rl# 
ne k:uT:ır ~ ıl·ı~ ur. Baki~\·:ı dilir.·1 • 
Ierin<!en bi rin· alı; r.r. Agzına tık'" 
·yor. 

Çocuklar, Xn rncd:nin etrnfı~1 

alıyorlar. K:ımı:ı.karışık bir gi.ı ul· 
tü ile ba•~ır?~ otlar: 

- l ~an l cc-a Jıf tenh:h rtti:'. 
- Nac;;:-an:rı :. 1·e:rne .. Oıet"ck~'il' 
- Va; C"lıı: • _. •· .. 
- 1 ay. p1"l·ı •nz .. 
- _ ·a~rarl<l'r.:. Hora gc·1inrc, nt 

ce\·~p ,·ere 1..·t. ';!- n ?. 

~ .. lsratltl· •. r •• ,·i, ~en all'l nıjrr 
B<r kclin.c l r .•h' mı:L !,el<' el· 
nı,,or.Gitti~lef.rt=t lir t ·h, ilt• 
bakla' aları '-j lırır.atta devam o· 
di~ or.. ~ ni z;ıınantl •• I" ... r.tlc !O"' 
cul;!an da ; u · c tc .k r;·r; •f· 

Çocuklar c!i.;.: ~ııtaın·~. 01 '• •. }~cP 
birden tepc;;İJC hi;cunı t l t !,ıl'• 
Eır autla, Li.ituıı h3klc;,yc:;,.,, ılıt ~n· 
pürüyorlar. 

_ .. a~radd:ı ... \ıtı~ tt·r·- ·~·i rafa :. c. r· 
]e~tiri~-o .: . K'-"H: ..... , ;.~ .u1 ~ıl•:, •t· 
Sonra. acı ~ .. ı ~l: Ir:tli.: 

- Bnhalın1 .. ~inıL, }.ula~.~· ıtı" 
te,·ap 'erec,.i,?z. 

Di~·or. 

* Hoca, cennze~ i 6efı,~1mrl-.(f"U ~' 
det edi~ or. 
Kapıdan g:rcr girmez , b•kln\• 

tepsisine göz ge:t.diri~ er. rer· 1~ 1 

rafta görünce mü~terih olaralL: t:• 
rine oturu) or. 

1 l\fah~eri kalabalıl< IC•ll('ı 

Deanna 
İL li 

Durbin 1in 
AŞnl 

Boris Karlof'un 
Asılamıycın Adan~ını 
GCir•11ck i~ · n ,:~ın • chıaieliu~! 

FERAH si::f-n-.aya 
Ko~u ::ln ~incına mt t·nt.dı1at!H 
ı.;:o~u~;-u1 ~incıua n1ı·rakl!!arın

ı!a1< ;\li;BALAGASJZ ~OıJil Y.İ'.' 
Yer bulama~·ıp geri tii:r.mtl. 
mccburi3ctindc k•ltlt. l:cr 
bulmak için liılfen erkeli teş· 
rif ediniz. 

Gündiizltri 11 den it'.banıı 

deYanılı '\t>Bn~1ar . Stto.lc tanı 

8.30 da {Tel: 21359). 
Gelecek hafta: 

YÜZEN J{AJ,ELER. 
'.fiirkçe 

#'9 ... Bu akşam SARAY Sinen1asında ...... 
SCALA de MİLANO'nun en g:iz~l P<sl. :kı "~t s\ı 

MARIA CEBOTARI 
1-tfadam Bu~erfly"nin un tt.;. ır.c;.z yıldız. ve 

GLAUDIO GRGLLO 
Roma Opera Royclin orkestrası \'e tegannı lıeyetlerinın 

istir akile 
DUMA'nın LA DAM OKA i\IELYA eserınden iktih2s 

edilen den&kıir musikişinas VERDI tarafndan OPERA'ya 
adapte edilen 

LA TRAVIATA 
Uttutulmaz m~.lci fe1ıfrnılinde teganni edecektır. 

Çını:~ne k.z ı b2~örtili>üne sanl
ınış ,kolluğ"Unun altında da düm

lıelek vardı. Karakolun bahçesine 
ııı<'Çl'Jl Çinı;~r.e mı, b~c ~. Jlısı. hü df~~ !ere clallDıtt.ıiiEı . ~erek Wlemfie ~dam. 

Ve ba§ından örtüsünü ztara.k 
lı:ahkalıalar sal.vererek şarla söy
leyip oynamağa başladı. Sanki «
tada hiı;X>i; §eY. yolımu~ &)b; har• 

mıı ~rdu. ...... ._ ____ Y•rler.ıa enelıııen aldırıllnaıii r.iu olWiur. 



(Bu yazının m~tinlert Anadolu 
Aıansı bultenlerinden abnnuştlr) 

T elhia eden: Muanım.r Alahd' 
Japon Harıciye Nazırı Ma~sııoka 

İııgıliz Haricıye Nazırı Edene bır 
mesaj gbndcrerek, yal~ız U.zak -
şarkta değil, fakat .bütun dunyada 
her nerede olursa olsun, nozn:al 
şartları yeniden tesise yarıyabı -
lecek bütün bir hattı harcl<et itü
baz edilmesini teklif etıni.ştır. 
Öğrenildiğine gör:, bu Japon 

mesajı halen İngiliz hukfunetı ta
rafından ehemmiyetle tetkik edıl
mektedir. 

Amerika resmi mahfilleri, tefer. 
rüatile tetkik edilmeden Japon -
yanın yaptığı \avassut teklifı hak
kında mütalca serdetme~ten çe -
kinmektedir. :ıvıaamafih bu mah -
filler, Japonyanın Çinlc sulh yap
mağa el'an muvaffak oıa:m~dıgı 
halde, diınya sulhunda bU: amil 
olmak istemesini biraz gayrı tabii 
ibir hal nlorak telakki etmekte -
dirler. Bununla beraber, •bu mah
filler bu teklifin yalnız Japon Ha-

. . Nezaretinin değıl, Japon or-
rıcı) e 1 
d donanmasının da arzu arına 

u ve . ded' 
tercüman olduğu kanaatın ır. 
A.'1:ERİKA !NGİLTEREYE 20 

HARP GEMJSİ VERİYOR 
Diğer taraftan Amerikanın İ.n -

gjltereye yardımı gittikçe gcnı~ _ -
lemektcdır. Büyük Britanyaya o
dünç olarak veya kira suretile t;:; 
ıınalzemcsi venlmesı hakkınd 

•-.. kondu.k-
kanunun tatbik mev .. une Jıükii-ı 
tan sonra, derhal Vaşıngton t 

Am i.k kuvve -metince Birleşik er. a • 
1 . . 1· ngiltere ile taksım etmege 
erını . · et 
ımatuf bir arar verileceği rıvay 
edılnıektedir. 

cDeyli MeyJ. gazetesinin ':a -
şington muhabiri Londraya gon • 
derdiği bu habere ilaveten şunları 
söylüyor: 

•Ruzvelt, tngiltereye en azı W 
harp gemisi satmagı .veyahut ~:
iamağı taahhüt etmLŞtır. Ruzv . 
l:ı d maada halihazırda torpı
~nm:riplerinln 24 ila 30. ay ye-

. 12 iliı 15 ay arasında ınş~ e -
~~e ekte olduklarını bildirmışlı~. 

m 'k a J<eri muharrırlerın-
Amerı an .. 

den General Hugh şunları soyle • 
mıştir: 

B . kanaatım, yardım pro
. ~ emr:ı-.:et meV'kiine girince, İn
ıesı mer ı, d üt. 

ilt il Amreika arasın a rn 
g ere e . .. b dele -
hiş bir haııp ge;rıilen mu a 

· ah't olacagız .. 
sıne ş ı T' ret Nazırı 
Diğer taraftan ıc~ 

"ylemıştlr · Joncs şunları so · 
1 

bT 
- B' harbe girmiş sayı a '. ı -

ız Vazıyet 
riz ve hazırlanmaktayız. k 
!böyle olunca, çok l ·ara sarfetme 
icabcdecektir. 

Jones encümen kati.binden ~~ 
sözlerin zabıttan çıkarılmasını. 1 e 
temtş. fakat gazetecilerden böyl 
bir talepte bulunmamıştır. 
!BİR ALMAN ASKERİ HEYETİ 

VİŞiDE 
Alman mütarnke komisyonu 

başmüfettişi Fon Rizenburg ya -
nında birçok Alıman subayı. oldu; 
.. h Jd diin resmi bir zıyare gu a e, . . ı · tir 

ak aksadile Vışıye ge mış · 
~apm al ~eri merasimle karşılan. 
m~;:re resmi ziyaretlerde bulun -

m~tur. 

Dığer taraftan Amiral Darlan, 
•· b' esınson zamanlarda Fransız .._a ın 

de yapılan değişiklikleri.? karşı~ 
lıklı Alman - Fransız mijruıSEıbe 
!eri üzerindeki akislerini gö~ • 
ımek üzere Paristeki Alman ma· 
kamları ile görüşın~tür. Tahmin 
edildiğine göre, Fransız kabine -
sinde daha başka değişiklikler de 
olacaktır. 

HARP VAZİYETİ 
Son gelen haberlere göre, Ha· 

lbeşistanda muharebe şiddetlen • 
me.1<tedir. Enjabara zaptedilmİf ve 
büvük miktarda esir almmış1Jr. Bu 
m~vki İtalyanlar tarafından tah· 
li ' · 1 nın 30 kilomet. ye edilen Dangı a. 
re cenubundadır. .. e 

Londradan gelen haberlere .gor ' 
İrıgıliz kuvvetleri Gondar'a ~ı.?e~ 
yol üzcrınde bulunan Vahuı uz .. 
rinc vürümekledir. 

· · ı· bu Eritredeki vazıyete ge ınce, 
ıbölgenin başlıca lima~ı olan Mİ-
sua demiryolu haltı uzerınde, 
talyanların bir kalesi halinde bu· 
lunan Keren'dc şiddetli muhare
beler olmaktadır. Son gelen haber. 

1" . 0 muharebe İngilizler le-,r " r •. . 
1 h'n nıhai safhasındadır. Ita Y~ 

!ar şehri nevmidane surı;tte mu -
dafaa) a çalışmaktadır. I~ılizl~ 
S d h dudundan Keren e dog

u an u . . 1 rdir 
ru 150 kilometre ılerlemış e · 
Dcmiryolunun başladığı Ago~t
dan ilerleven İngiliz • Hınt lı:ıt a· 

• pon Hariciye Nazırı 
::;ateuoka lnsiliz Harbi
ye Nazın Eden' e bir me
saj ıöadereıek, bütün 
dünyada normal prtla
nn avdet edebilmesi yo
lunda bir .ondajda bu
lunmuflur• japonyanın 
bu teklifi Londrada e· 
hemmiyetle tetkik edil
mektedir. Fakat Amerİ· 
kadaki kanaat, Uzak 
Şarkta sulhu tesis ede
miyen japonyanın, bü
tün dünyaya timi! bir 
sulha önayak olmasında 
muvaffak olamıyacaiı 
merkezindedir. -

ları şehri bilhassa garptan tehdit 
etmektedir. • 

imparator Haile Selasiyenin ku
mandasındaki Ha~ kuvvetleri de 
Çana gölünün 60 kilometre kadar 
cenubu garbisinde bulunan Dan -
glia kasa.basını ışgal etmıslcrdir. 

AR."\/AVUTLUK CEPHF.Sİ:NDE 
Atinadan gelen haberlere naza

ran, Arnavutlukta İtalyanların şid
detli ve anudane mukavemetine 
rağmen, Yunan ilerleyişi devam 
etmektedir. İtalyanlar hemen her 
gün yeni müstahkem mevzilerini 
terketmek mecburiyetinde kal • 
maktadır. İtalyanlar, bütün tak -
viye kuvvetlerini cepheye geti -
rerok, vaziyeti kurtarmaga çalJf
maktadır. YunanWar, cephen.in 
merkez kısmında birçok mürte!i 
mevziler zaptetmişlerdir. 

Sahil ıböl.gesinde evvelki gece 
yapılan bir İtalyan mukabil taar
ruzu durdurulmuştur. 

Kfüura - Tepedelen mıntaka • 
6ında Yunanlılar 11 inci İtalyan 
ordusunu bırpalamağa devam edi
yorlar. 

Tir Dlgar b an
namesfnln ters rıerı 

devam edly r 
( 1 inci Salı il<deı. °"1'aın) 

meti bir kere daha be an eder ki 
Bulgaristan her kiın olursa ohun 
kims~yi tehdit niyetinde değil

dir. Ve Bulgar siyasetinin deı:iş

mez e ası her türlü tecavüzden 
tevakki eylemektedir. 
Şu ciheti mü,ahede etmekle 

bahtiyarım ki Türk hükumeti, 
Bulpr siyasetini çok iyi anlamlf 
ve hu suretle Bulgari tan müte
kabil dostluk miinR~betlerinin 
sıklaştırılmasına yar<lım edebil· 
miştir. 

Meb'usan meclisinin bu siyo.seti 
tamamile tasvip edeccgine ~üp
he yoktur.• 

Başvekil Profesör Filofun bu 
beyanatı şiddetli alkışlarla kar
şılanmıştır. 

Bc)annamenin in1ı.:a ı müna -
sebetile Hariciye \'eltilımız. uk
rü Sanıroğlu it~ Bulga llarıci)·e 

Nazırı Popof arasında lelır k ve 
tesekkıir ıclgı .ıfıarı ıcati c dil -

> 
miştir. 

Bütün Sofya ga1eteleri h•' n
eyi memnuni) eti k::ırıı;ıla -

nam hf'll · 1 rdır. Bulgnr n' ' erı, uıı 
mışn 1 .. k. t' . 
anlaşmsnın Bulg::ır ıu umr ının 
Avrupa harbi dışında kalmasın
dan ibaret olan siya5"lını teyıl 

ebniş oJmuuıdan dolayı büyük 
bir sevinç izhar etmekledır. 

Bununla beraber, gazeteler, 

Türkiyenin daha çok evvelden 
Bulgarlarlll garbi Trakya üze
rindeki haklannı tanıılığıni ha -
tırlatmaktadirlar. 

•Zora• gazetesi diyor ki: •A.ıı-

1 ma Balkanların cennbu car-
aş · d kf 

b .. de sulhu teuııa e ece ır. 
ısın 1 s· li Aimanyanlll da, Sovyel er ır -

,.. . de arzusu budur. 
•IDID • 

Beyannamenin Bulgarıstanıa 
1 

reviziyonist aiyautiDe zarar ver-

d .. · a•ikardır. Bulgaristaa, me ıgı s . .. 
d Halayın ilhakı ıle alikadar aas . h . 

lmamış ise, Bulııarıstan arps.aı 

:ıarak Eı;e denizinde b~ ~ahr~ 
elde edeceii zaınaıı, Türkiyeoın 
itirazda bulunacağını aanııetmek 
için bir sebep yoktur.. . 

Bütün incilis pzetelerı de ı..
ame ile meşguldür. •Tay -

yan o • d' ki: 
. gazetesi hulasatan ıyor · 

mT~'k·ye pekilıl bilir ki, Ege • ur ı . . A ,_ 

d 
. . ıs' ti'kametındekı .ıuu>&a 

enızı . h-
tehdidi garpteo Çan~kkal.e~ t~ 

. d Türkiye yıne bılır ki, 
dıt e er. . b"t'' kt 
İn iltereniıı kuvvetı .n un ş~ 

gd . d artmıştır. Fakat Turlı;. 
Ak enız e b' 
ler Alman ve Bulglarl.ar_ıabo ır 

ada kuvvet erıoı '" • 
çarpışııı . 1 harcamak istememış er -
boşuna eli . . -. Türkler e.rını •• 
dir. ı.a•lanuf değiller • 
kollarını -. and 
4' Bis tn,UWer bfll' zam aa 
ıriır~de Yunanlılara yardım et • 
~e aıımebnit bulunuyoruz.• 

. . .... 
Son Tel.ıı.-.aFl~r 

- . . . -• . . .. 

F eyezanların 
Portekizde yap
tığı tahribat 

Lizbon 20 (A.A.) - Sle(ani a. 
jar.sından: 
Kasırga feıaketi yüzünden vu

ıkua gelımiş olan hasarat, eyalet -
!erden gelen haberlerde bütün ~ 
hametile kendini göslermeldedir. 

Binlerce zeytin ve badem ağacı 
ile diğer bir takım ağaçlar kök • 
!erinden sökülmııştur. 100 karlar 
insanın telef olduğu ve bunhrın 
hemen hemen kaffesini Tage neh.. 
ri sularının alıp götürdüğü söy -
lenmektcdir. Yalmz Llıbon civa- 1 
rında k. in Sf.!Sinbra kasabasında 

300 balıkçı gemisi batmıştır. 
Tage nehrindeki adalar, yarı ya

rıya sular altındadır. Buralarda 13 
kişinin tahlis edilmesine muvaffa
kiyet hasıl olmamıştır. Cheptel'de 
büyük hasarat olmuştur. Alfete 
tersanesi hasara uğramıştır Su • 
lar, tage nehri boyıında kain de -
polarda culunmakta olan muhim 
miktarda erzak ve levazımı alıp 
götür.mektedir. 

Medere adası da hasarata uğ -
r.ınıış olup muz ve şeker kamışı 
zayiatı 10 milyon escudos'a baliğ 
bulunmaktadır. Halihazırda telefon 
muhabcratmın yeni<ien tesisine ça
lışılmaktadır. * Budapeşt.e, 20 (A.A.) - Yann
dan itibaren ga2.1D fıyatı yüzde ıs nia
belinde ıırt.:ıcaklır. Bundan başka Ma
carislan'ıla meşin of.,,.ler yerine !ah
ta elerler imaline başlanılmıJ oldutu 
haberi aiıruruştır. * Budapefte, 20 (A.A.) - Büyük 
Macari.ıan ovasının Cenup mıntaka
sında bir Alman kumpanyasının ya
kında petrol araşlırmağa başiıy•cağı 
resmen haber verilmektedjr. 

• - · · - • • - .r". ... . _,. ;,-- ·~ 

Kira bedelleri 
kararnamesi 

Koordinasyon heyeti tarafın -
dan hazırlanan yeni ckira bedel -
!eri kararnamcsi> bugünkü Resmi 
gazele ile neşrolunarak mer'iyet 
mevkibe girmektedir. Bu karar
namenin tesbit ettiği formüllerin 
başlıcaları şunlardır; 

1 - 1939 takvim yılına ait no
terlikçe mukaytet son kıra muka
wlesin<l kı kira ıbedell ri hiç lıir 
suretle rttırılamaz. Ve hiç bir 
nam al tında bu miktara illi ve ya.. 
pılanıaz. 

2 - Böyle bir mukavele mev -
cut iegılse, ayni ~\,ı altında bir -
birin· en çok bcnzıyen dıfer da -
irenın musı:dd:ık k ra bedeli mu
ka\t•CSi bulunmıyan daıreıün ki
ra lbed 1 ıne ci;as olacaktır. 

3 . E r bo !e b'.f ıbenzerı de 
yoksa. buıa ver isı kanunu hü • 
küm.erıne göre 1939 senesınde ve 
daha sonra takdır edılm~ gayri 
safi ırat, kira 'bedeli olarak kabul 
edilır. 

4 - Yeni yapılan bınalar içın 
gayri safi ırallar k.raya esas o -
!ur. 

ÇERÇEVE 

Son 
(1 inci !!a!ıffod..., Denm) 

lıalesi, artık bewın Namık Ke
malia karwna ait ismi lıilme -
diğim değildir de, Namık Ke
malin karısından kitabımda 

aaygıaaz bir dille balıaetıii'im • 
dir. 

İlk isnat ae çabuk unutulcltt, 
ıreriye alındı da ikincisi çıka
nldı?. 

İkincisine vereceğim cevap 
son derece basit... 

- Bakını2! Büyük lıabao12 ve 
refikası hakkında na saygnııa 

dil kullanılmıı!. 
• Diye beni büyük vatan bll
ramanının torunlarına 've Türk 
11DlUınİ vicdanına ( curnal) el • 
meğe kalkanlara karp, büyiilı: 

vatan kahramanının torunla • 
nndan ve Türk umumi vicda -
nından fil mukabeleyi bekli • 
yorum: 

- Nec:ip Fazıl Kıııakürek, a:/
larea ve aylarca çalışarak, git· 
ııeşin tuliliyle gurubunu ayıd 
yazı masasıodaa seyrederek, 
büyük vatan kahramanı hak -
kında, fikire, ölçüye, tahlile w 
terkibe müstenit olmak üzere 
(içtimai bir Türk azizi) heyke
lini bina etmistir. Eserini• flll,. 

Habeş ordusu 
harp sahasında 

çarpışıyor 
Kahire 20 (A.A.)- Habeş va • 

tanperverlerinin İngiliz askeri he
yetinin planına tevfikan, Habe • 
şistanda Grojam ınıola~Jsında ba
zı İtalyan mevzilerini i•gal ettik
leri bildirilmektedir. 

'S. vboylar gibi l 
Beşikt,..la Yıldız cad<:I ınde Dal

budak sokağında 4 num.orada oturan 
doktor Haştmin 18 yaşu><l"ki oğlu Ha
lü.k. ile kardeşi Lütfi arasında dün kav
ga çlknu.,, Lıl.lli eline e:eçirdigi ekmek 
bıçağını uzaktan fır' t rak kard~inm 
kaba etine saplamıştır. liaşiının fer
yadına koşanlar d<.'rhal otı'Jmobil!e Sit
H Çocuk 1!a~1.nnesıne kald1rını lardı.r. 
Hidise hakkında tabkika\ 7ap•lmak
Ladır. 

Selinlll• tallllyesl 
(1 lnot Sahil- Jkv..-) 

SON YUNAN TEBLiCi 
Atina 20 (A.A.) - Dun akşam 

ncşredılen re!lmİ teblıge gore, ma. 
tıalli temizleme har~k:ilı olm~. 
bazı esirler alınmıştır. 

Amerika deniz 
üsleri 

(1 IDcl Sahiledtın Devam) 

sında geniş bir müdafaa sistemi 
lıışası hakkındaki projeyi reddet
miş olduğunu hatırlatnnı~tır. 

Amiral bu müruısebellc diyor 
ki; cKendi adanmda her türlü ted· 
lbirleri almamız Japonyayı gocun. 
duramaz. Hatta gocunsa bile, bu 
husustaki protestoları hi\ıbir za -
man haklı görünemez.o 

Salahiyettar mahfillerde ~ncü
menin bu defa projeyı kabul ede
ceğı tahmin edilmektedir. 

2 kuruşluk gazo ıar 
(1 bıel SJ.hlf«lcn lknm) 

idare he~U Uz.ası phsc.n aralarında 
topUd•klorı 419 lirayı csruı! ha.>lane
sine teberru ctm~lcrdir. Raporl.oınn. 
kabulünden aonra temennilere ~
mi.ş1Jr. Hir za ızoz şışelcruıde tazyi
k.in, ceoıi.Y<'tlıı t.e,ebbüsü ib:ert.ne arttı
rılmasına rağmeıı yıne maUQp luıdde 
vanlaınad lını ve f elen patlamak1an 
vikaye !çın tazyikin arttırılmaoını is
temıştır Dlı:cr bır Aza da zoı 11*
ıeri için kapsuı bulunamadıtını, şayet 
k:ıpsılllu.ft teneke gelıneZS(! gaznz f3b
rikalarmın kapanmak tehlikesine dU
şeccgtnt ııöylıyerelı: !encke tcmıni ıçin 
teşebbu.-;l re geçilm inl t • ı t.ır. 

l{ır ü1a da: - tDız 24 ıişcilik bir 
kasa gazozu 49 kuruşa wriyoruz. Bak
kallar, 6Ut"Ular muhallebıcı1er böy1ece 
2 kunışa aldıklarl bir şışe g :ıoıu 5 
kuruşn satıp bizden fazla kauınıyor
lar. Ulkın 5 kunış vahah a:eldıj:ınden 
çok g~zoı ıçen olmuyor• lJeledıye mu
halleb cı \ emsali yerlerdeki fı~t 

tartfelı.:rınrle gazoz itin 5 kunı.ş detil, 
3 - 3,5 kuruş kabul ctrn•lid•r. B6yle
coe daha cok gazoz satılıp zıyarumu ön
l~ir!~ dcmıştir. 

Bu dıJclder itt.ifa«:la kabul olunarak 
heyeli idarenin ~busıere geçmesi 
kararlaştırılmıe ve bil haı yapılan 
yeni da.re heyeti aeçiınınde B. Mch.lnet 
Mutuk, Alı Rıza Erdoğan, .M hmet 
GOkyıldız, Ft-hmi Rağet, lih~ F.rde
bil, uıvı Altınöz yeni idare hcyetıoe 

ııeçılmişlerdlr. 

söz 
ı NECİP FAZIL KJSAKÜBEB: 

raıoına bu zirve tapın koyan bir 
muharrire, onun herhangi bir 
üs'. p hususiyetini anlamadan, 
on beş bin satırlık bir esenleD. 

başka satırlarla arasını açıp tek 
satır göslumejre kalkı~mak, hiç 
bir bilgi ve idrak vicdanınm 

düşmiyeceği bir demagoeya o
yunudur. Muharrir, takdir edil
mesi icap eden noktada tariae 
uğramaktadır. 

Edebiyat ilemiaden dışarıda 
kalmış bir şatı...,. beni n:ebke • 
me kap1S1Ddan içeriye sokmak 
&uretile husranıoı gidermek ni

yetinde ise, oaa bir hukukçu • 
nun bildirmesi lisundır ki, Türlı; 
mahkeıııe&i her müracaati kay
deder, fakat kabul etmez. Ellıeı
te ki Türk ·mahkemesinin ele 
mülh m oldup hakkuı mail • 

kemesi ise, şikayet edilenin ~ 
bir müracaati olmadıj't halde, 
şikayet edetıiıı bizzat takipçiu. 
dir. 

Benna hem Tiirlı: mahkeme
sinde, hem Türk geaçliğinİll 
vicdannıda, hem tle hakkw 
mahkemesinde, ıuiNıP -
bir a't'llbtım nr: 

N amılı: Kemal!!!.. 

Japonyanın 
sulh sondajı 

(BAŞMAltALEDEN DEVAJI) 
mak şekli ile çoktan sulha razı ve 
taliptirler. Fakat, Hitlerin, artık 
bugün bu talebi yapnuya vaziyeti 
müsait değildir, O kendi hesabına, 
bunu birkaç defa yapmış, ıuub • 
belesini de görmüştür. Japonya da 
Uzak arkta, İngiltere, Amerika ve 
Fransa ile olan münasebetlerinde 
tatmin edilmek ihtiyacını ileriye 
süre<ı bir devlettir. Çindeki harbi 
hiıla bitirm.,miştir. Sulh yolu ile 
kendi emel ve hedeflerini tabak • 
kuk ettirmek işine elverir. 

.Japonya; bu be kundan bir taşla 
iki kuş vurmak; hem kendi emel
lerini tatmin etmel<, hem de müt
tefiklerini kurtarmak için bu soa
dajı yapm~ olabilir. Bu sondaj 
müsbet bir netice almadığı lak -
dirde, Almanya ve İtalya harbe 
devam bakumndan bu ilkbahar ve 
yazda ne yapabileceklerse, buau 
yapmıya devam edecekleri kadar; 
Japonyanın da vaziyeti müsait 
bulduf:n takdirde harp ve anlaşa
mamak ıncs'uliyellerlni İngiltere 
ve Amerikaya bırakarak, Uzak 
Şarkta harbe katılması, Avustral
.ya ve Hindistanı tehdit etmesi ih
timali 2ayıf da olsa vardır. Tekli
fin mahiyeti ve sondnj hedefi ııe 

olursa olsun; ,..ınız ve maattees
süf, şu nokta var ki, bugiinkü §art
lar mürncebesinde sulh yapmanuı 
inıkfanı kaln1an11 hr. Ilarp vazi -
yeli ve dünya meseleleri öyle had, 
öyle içinden çıkılmaz safhadadır 
ki, tarafl rdan bil'i lamanıile mağ
lup edilebildiği takdirde ancak, 
sulhu dünyaya ve iıısanlıga inde 
etmek kabil olabilir. Alınan ·a, her 
şeyin başında, harpten evvelki 
Avrupanın coğrafi taksimine av
det edecek, harp zarar ve ziyan -
larıJtJ ödemeyi kabul ve taahhüt 
edecek midır ki; •ullı mevzuu dü
~ünülcbilsiıı?. Ve)a, İngilt re mü
dafaasını deruhde ettiği bütün hak
lardan ,.e istikliıllerdcn feragat e
decek midir ki; ;ulhu düşii'lsıia!. 
Görülüyor ki; diin) a me>elelerl 
değil. yalnız şu nıe ele bile ımlhun 
avdetine manidir. Binaenaleyh 
harp sürecektir ve İngiltere, bil
hassa taahhütlerini \'e masum 
milletlerin haklarıııı )'erine getir
mek, haldcl-i ve istikbaldeki men-, 

faatlerini kornmak için hube de
vam mecburiyetindedir .. 

Hem, fmanlJtuı mllatakbel hu· 
zuru ve hiç olmazsa, bir asır bo

yunca hurp çıkmaması i~in bütün 
pürüzlerin haksızlıkların, zu(um 
ve ceberutların başlamı ve lınsa 

gelmiş olan bu harp hengamesi 
i~inde kati şekilde tasfiye i de 
aynca ifası mecburi bir lüzum ve 
zarurettir. 

ETEM İZZET BENİCE 

Fiil askerlik 
(l inci l!&hlled•n D<vam) 

!erine yapılacak yardımı ihtiva e
den 7 ıncı madd nde askere gi
denler arasında ıhtiyaı veya mu
vazzaf .gibı bir tefrık yapılmıya • 
rak kırk gundcn zıyade muddelle 
askerde bulunanların aılelerine 

yardım yapılacal!ı lasrih l'dilm~ -
tır. Bu seb~ple fLli askeri ık hizme
tini ifa elmekte bulunanların da 
muhtaç ailelerine yardım yapıl -
masının temıni alakadarlara bil -
dırılmiştir. 

Eski metresim bıçü
ıamaya IEalkaa *'* 

(1 lllılll fh+tledm Denm) 

yaşadığı metresi Refikanın 80ll 

zımıanlarda arası açılmış ve Re • 
fika yeni tanıştığı Mehmet imniıı
de Hasköylü btr gence .kaı;ıınıştır. 
Uzun müddet sevdiği metresini a
nyan Süleyman, nihayet H•Uöy
de bulunduğu evi öğrenmiş ve ev
velki gün giderek Refika ile ba
rışmak ve onu oradan yanuıa al. 
ma kistemiştir. 

Fakat Refika barışmak teılditiııi 
reddetm~ kendini kaybeden Sft
leyman da bıçağını çeker1:'ık üze -
rine atılmı.ştır. Bu sırada Refika
nın yeni d<J,slu .Melımt-t yetiışmİf 
ve Süleymanın elindeki bıçağı al
mak istemiştir. 

Gürültüye yetişenler ii<'iinil d9 
!rol ve parınalı:larından yaralı bir 
halde lbuhnuşlar ve tedavi aJR,. 
aknışlardır. Ht.dise bııklanda tııA
k.i>llt yapılmaktadır. 

motörü kurtarmak için· 
(1-8'7' _,,,.. 

rine deni& mühim miklarda -
atmq, aynca lı08I numarah andalım 
mıkım da dale•larla ııahile ~ 
ıtereıtelerm bat.n bir vaa~ .ıt .,._ 
4uP tahmin edilmdrledlr. AııbR -
1unan aandal MHrınde - : 

1 1 

Hs .... 
~. 
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Barb Ve CUUlü Telrlkuı 

·Bilen idam olunur 
'Yazan: M. ATLI Tefrika No. 19 

Profesör Anna için bir teh
likeye işaret ediyordu 

- Bu melrtubu ister Annaya ve
riniz, ister vermeyiniz!. Yalım 

hükiımete verıniye kalkışma,.' -
nız!. 

Nihayet bu garip ve miıthiş ha
diseler sırasında bu meklubu açıp 
münderical:nı oğrcnmeden, hayat 
ve sıhhati telhikede bulunduğu bir 
sırada Annaya vermek esasen hiç 
bir Eaınan malrul olama:zdı. 

Melı:tuıbun mündericatına göre, 
Annayı mektuptan haberdar edip 
etnıemiye karar vermek üzere 
müthiş bir merakla mektubu aç
tını. 

Mektubun yırll.ğun zarfı için -
den diğer bir zarf çı.ktıı:ıııı hay
retle gördüm. Bu zarf açıktı. Üze
rinde Annayı ameliyat edecek o
lan profesör Ulrıçın ismi yazıh 
idı. 

Demek Tamurenski, hu mektu
bu Anna vasıta.sile profescir Ulriçe 
yazmakla idi. 

Zarfı hemen açıp hayrellc <>ku
dum: 

•Dostum! Tehlike pek yakınlaş
tı. Bu mektubu size getiren Mat -
mazel Anna Bulvaıeski babası ta
rafından baııa emanet edılmiştir. 
Babası kendisinden aldtğım bir 

üzere cüzamlı bir hasta getirdiled, 
Beni buradan çıkar!.. 

-W-

Mechu} s~ikastler de
vam ediyordu 

Yıldırım sür'atıle giyınip ken -
dimi nasıl sokağa attığınu bılmi
yorum .Kanhur Garavıçın ağzın
dan dinledığim cüzamlılara ait 
hırkwıç ve karışık hikayeler be
nim de 6İnirleruni o kadar ooz • 
mu.ş, evham mı o derece tahnk et
mışti ki Annanın bu ıstı:mdat me• 
tubu bana lıakıkatcn mut.hl§ bır 
kablelvuku hissı vermişti. 

Fakat hemen prof or Ulrn;ııı 
kliniğine gitmek i\ln kcndimt so
kağa atmamla - cıaha kapının ô
nunde ikı ızbandut gıbı Alman po
lisi tarafından çcvrıl <m hır ol
du. Poliskrden obırıs: b na ısmım
le hitap edere,;:: 

- Sizi Daıızig hwmmetı namı
na sıyasi polıs tcvk f et;,ıye ın -
bur oldu!. B, nıuk·1v ·m tC' kal .. 
kışmaıı z be)h ıw I!izı suku
netlr takıp edC<:eğınızı umit ede • 
rim!. 

( ~rkMı Varı 

mektupta, onu milsta~clen Var - Manlf t 
şovaya çağırmaktad.r. Bahs ttıgi- 1 ra -pllka ve 
nız amelıyatı wr'atle yıtpmanızı 1c11 r :a h 
ve ehmen hareket etmesi ıçın ta- 1 m U D a y a I' 
raf.rodan da kendısine m lümat 

ura. 
ı 1 

vermenızı rıca L-d.crun_. 

Hayret etmiştım. 
Bektup böyle ölıim tehlikesi rıa

manında yazılabilecek bir mek -
tup değil, basit mahiyetle l:ıırşeydi 

Fakal, ilk şaşkınlığım zail olduk
tan sorıra, yav~ yav~ mektubu 
çok manalı ve fÜpheli bulınağa 
b~ladırn. 

Vakıa Tamurenski, betki de bir 
daha bu işle meşgul olam.ıyacal!ı en 
dl§esile, Annanın babası tarafın
dan yapılan bır rıcayı bildirmekte 
ve ayn a Annarun ameliyatının 

1\1.ehmet Ze.Kl ve Hey Ttc 
ko Annıra 250, Karıu y l!ir 
Mıh•I N ikoladia "o· As;dur K 
!il 250, Robert Russo ı!IO •.m ı.;g"r 
ve , !ustafa Güven 250 Uı ro Fnınko 
]d.nhdumları 200, Ah et A K ıu 
200 Mclımet lluradDğlu 200 ·ra ver
~lerdir. 

sür'atle yapılmaaını da dılemelde llejik Si•- Ye film Türk 

idi. Anonim Şirketinden ; 
Fakat mektuptaki •tehlike ı>S Şırket.imiziıı hıssedarlar umuınl 

yakın18'jtı..• sözu gittikçe zihnim- heyeti 26 Mart 1941 tarihine ra.s -
de mana almakta idi. Acaba Ta- lıyan Çarşamba gunü saat 13.30 da 
murenskinin kaydettiği bu tchli- Galatada eski Gümrük sokak, 
ke, atölyelerdeki suikasti haber Kurkçiib~ı han 15 numarada İda
aldığı zaman kendisini dehşetli re Menkeızinde &diyen toplanacak.-
telıi..şa düşürten tehlike miydi?. tır. 

Yoksa, Tamurenski Danzi.gin En az yirmi hisseye malik olan 
sıyıısi vazıyetınden dolayr yaklllf' ve 86aleten veya Vek.ô.leteR iştirak 
makta olan harp telılikesıni mi l'tmek ısüyen hissedarların top-
kasdediyordu ?. lanmadan evvelki 10 gün zarf!nda 

Yahut da, profesör Anna için saat ıo dan 12 ye kadar hisse se
mi bir tehlıkey; işaret etmekte idi? nt'tlcrini ŞU'kctın ıdare merkezine 

Bu son ihtimal beni titretti. tevdi ederek mukabilinde duhuli-
Şimdi Taınurenskınln, o müt!Uf ye varakalanru almaları IAzımdır. 

suikast rasında, o kadar vahim ~ağıdak..ı ruznamede yazılı bilıin-
ve telaşlı bir aııda Annarun ame- ço ve kAr ve zarar heoabile mura-
liyatıru hatırlaması, babasının bir .kip raporu Şırketin Merkezi İda
ricasiru duşiliımesi, doktora bwui reoinde salifüzzıkır saatlerde his
bildirmiye lüzum g0rmesi bana sedarlıı.r tarafından tet.Juk edile -
hiç de normal ve tab<i bjc hare- bilır. 
ket gibi görünmüyordu. & U Z N A M E: 

Annanın bu dönmekte olan mıM- 1- Şirketin 9(() mali senesi bi-
hiş ve esrarengiz hlld.Rlel'le, bi- llnço ve kAr ve zarar hesahile rnu-
lerek veya bilmiyerek, ıızaktan, rakip raporunun tasvip ve kaoolü. 
yakırulan bir ali:kaı:ı mı. vardı da ı- Mlddetleri biten idare moo
profe8Ö<' TamureMki onun bun- !isi azasından üç zatın yerine ın
dan dolayı yakın bir t.elılikeye ma- ti.lıabat icraaı. 
ruz olduğunu mu ııöylemelt isti - 3- idare meclisinin zımmeUe , 
yordu?. rinin ibrwı. 

Bu ihtimal beni hemen bütılin 4- İdare meclisi ıı:zumın llKl 
gece düşündürdü. mail senesine ait hakıkı huzurla • 

Esasen mektupta mil8taıeel o9- nnın ve ayni sene ıçin mura.kitıin 
bilecek pek birşey ~ maktu ücretinin tayini. 

5- UMl ııeııesı !çın ınuraltlp in-
için ele mektubu hemen Annaya ..., .... abı.. 

~ istical etmemiye b- 1-.... ---------
rv vermiştim. Fe·,e• mektutaıu:n 

aaı.l mulıat.abl olan profesör Ulriç 

de kilini.itle değildi. Fakat biilüııl 
ı- bu muthq ihtimallerle uy • 
kum kaçtı. Sabahleyin eri<ender& 
kaıkUm. 

Sür'atle kah....ıt.m edJp ~ 
ya yetişmek istiyordum. O l1ll'llda 
paı:ısiyOA himwlıçisi. kapımı V'UPUp 

paıta memunmun getirdiği bir 
mektubu bana verdi 
Zarfın üzerindeki. yazzyı gt;r;iD.. ı 

ce hayret ettim. MekR!p AnnadaD
dı. 

Metctuıı.ı M,ecanla açtmı. 
Ve dehşetle okudum: 
.oh. .. Sana rica ederim. MWı 

ıışkıııa ....... ıet. .. Dün g 
tünpcellnirimdm~ 

olııı* 

Hayır sevenler 
Cemiyeti 

idare Hey'etinden: 
c · •timlo Ad.! llW'1'Ue umuml ı-

7etı 10/llılart/Kl Pazarleıli gunfi aut • 
15 d• cemiyet menı.eı:ı, Bahçeltap~ 
T&Jhan 5 inci ka\ 67 numarada ~ 
dalti yuılı nanameyi m\lzaltere et
mek Uz- t.opl&nacaiıın<(ıın muluıy,... 
halann nı-.U saaU. içlima ınahti
lliıde ba:ur bulunmelan rica ve ilan .. 
luı:ıur. 

BUZNAllJd ıırllZAllUAT 
ı 19411 yUı muameltt ve hesabına 

alt ld.aı-e be7'9ünin müralı:lp r.._,.. 
nun okunm&ıılil ff Lasvlbi. 

2 - i40 İf )'1lı bll~osuı:ıuo okun
- ... idare bıl::r•ti izalan ~ ınar.
IDbm lbraa. 

3 - ioll - bii~ teti<ik .. 
lıabuliL 
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Bt;u_";hl T ARIHf TEF~.: 

B=Ü.YÜK HARPTE 
DÖNEN· DOLAPLAR· 

Yazan: lakeada F. SERTELU No. 33 

TaJ'at Paşa bir gün (bAlhmaedn -kTürk Ado
1
stluk J 

yurdu ) ndan Envere a s er en: - man
Jar bizi galiba imtihan ediyorlar, paşam ?-dedi. 
Buııdan evvel her fırsatta hak • 

lmnda llttfatlarmı esirgemiyen im.. 
parator - bu izaha.tınıdan soı:ıra • 
mülüatı ~ kesti.> (1) 
Leyman Fon Sanders İmparator

la konuştuktan SOD!'a, ~ili de 
ziyaret eıtiğiııi söylüyor. 

Leyman paşa, Almanyaya gel. 
mifken her lrapmm ipini ~eyi 
ihmal ~r: 

teslim edilmiş ve binanın yeri a
raştırılınağe ~annuştı. 

Alman profesörüne g6ııterilen 

yerler aramı.da en m ünaısiDi Sul. 
1ıanmahmut türbesinin 'karşı JW
teSindeki büyii'k arsa idi. Buraııın 
derhal bir planı çıkarılmış, hatta 
bir iki ev de lstimlAk edilmiştıi. 

(Alınan - Türık ckııstlulı: yurdu) 
teslsine lüzum var mıydı? Lüzum 
varsa, bu, nasıl bir ihtiyaçtan doğ
muştu? 

Bu yudda neler ya;pılacaktı? 

Alman poofesörü Tiiılt ma'llbu • 
ırtmı biraz tenvir etti: 

•- Çok kıymetli mütteıf!1dmiz 1 

SÜMER BANK 

YERLi MALLAR 
PAZARLAR'I 
Müessesesi Müdürlüğünden : 

i LAN 
3480 ııumanıJı Mill1 Korunma kanunllDUll ffl'dll!i 88!Abiyele istinaden ~ 

yasa için l>;tlhaal edilen her nev'i pamuk ipliklermin tek elden tev:z;llne mll

tedıılr olarak lstllısal olunan ve İcra Vekilleri Hey'etinln 2/15108 sayılı 

kararnamesile musaddak mı numanlı Koordln...,.on Hey'etı karan 15/2/1141 

tatihlnde mer'iyete gı~r. Bu bn:r muclblnoe bu nevi pamuk ipliklerl

nin fabrikalarından mü~aa ve 1iıevz1ine mQesseserniz memur edilmiştir. 

Tevziat alik.adarlara da aynca bildirildiği veclille muhtaç olduğu ipliği ha
riçten tedarik edt!n bütün pamuklu doiı:uma ve emsali fabrikalarına doğru 

dan doğruya müessesemiz İırtanbul Merkezince dokumacı Kooperatiflerile el 
te:qıthcılaruıa da Vıl~y~Ue:re ıııre aynca tevnaia memur edilen Ziraat, Hali< 
ve Manlaa :Sai!;cılar Bankalorlle m~sesema mağazaları tarafından yapıla 
cağı il4ıı olunur. 

. SIHHİ OLARAK AGIZ HOŞLUGU vEDİŞLERİN BAKiMi 
SABAH Y~G~CE YATARKEN ANTİSEPT~K RI' DA HAHLU LUNUN ~IRÇA İLE İSTİMALİ 
MIHANIKI OLARAK OIŞJ.ERIN TEMIZLENMESINl vEFIRÇAAKAlllMDA 
OİL ,YANAK MUHAT İ GIŞAtARI İLE BOGAZ. DİŞ VE DİŞ ETLERİNİN İŞBU 
MAHLUL İ LE ÇALKALANMASI DE BUNLARIN KORUNMASINI TEMİNEDER 

- O giiıılerdi! Basveldl Fon 
(Betawı Holveg) e de Türkiye 
.ıtı.vali hslrkmda maruzatta bu • 
\ır«n«k fınatma ııail oldum. Ve 
(Enver) e bqı lüzımıundaıı fazla 
müaaadekh'hpnız ve Türkiye 
muavenetmin sıok lı:ıyııM!tli oldu
luna clatr mit ırık vuku bulan be
yaııatımız Türklerin gurur ve it!
ırmı.dı ne&ko iıı1 arttırdığııu ve bu 
yi!zdeıı ~ Alman askeri 
heyetinin faaliyet ve muvaftaki • 
yetiııi pek ı:lyade güçleftinnekte 
oldulııııu ıınıettiım.• 

Türklerle Almanların daha iyi an· 1 _____ ----------------------

Halbaki, Leymaıı P8§11 çıc* yan.. 
hş görüyooırdu. Bel:ki bir ııoktada 
haklıydı: En'V'l!l'e, kendi tabirince 
fa:z1a mf!saadeıkBr davranışları, o
nu smı.artimştı. O kadar ld, haki
b.ti tahrif sa<ledinde İmparatora 
telgraf yazacak kadar cilr'et de 
l(istermışti. 

Fakat Alman rlealinln sık S1k 
Türkiye ve Türkler lehinde ve bil
hassa Tiirk dostluğu etrafmda söy
lenen sözler ve yapılan mülAkat
lar Türkkrin gurur ve itimadı ne.. 
bslerini ll'rltınrıağa h~ir zaman 
sebep ve ~ teşkil etmemişti ve 
edeme:ııdi. Zira, Türk askeri, as -
lı:erliğine ve cesaretine daima güve
nir ve bununla gurur duyardı. İti
madı nefis meselesine gelince, 
Türk milleti hiç bir gün, bu harp
ten muzaffer olarak çıkacağına. 
inanmış değildi. Buna ancak reis
!ı:arda bııhıııan (İttihat ve Teraiclt:i) 
rüesası hıaıımıştı. Bu glbl bevanat 
olsa olsa orı1aruı itimadı nefisle • 
Tini takviyeye yanmıştır. 

Alman-Türk dostluk 
yurdu •• 

(.Alman - Tiiric dostluk yurdu) 
nun iç yüzii de yürekler aıeısıydı. 
Böyle bir yurdun teEmüsüne - ilk 
önce - her i1ıi 1ıeraf da sami.rnf bh
tekiJde ç.elışnışlard:ı. Bu maksat 
için Tür.kiyeye gelen profesör 
Yek'in uzun mesai sarfederek top
ladığı para.Lar İstanbul hükümetina 

(1.) EJW<!rin 1~ bile ij
fal ettiğim, Leyman pG§a bu 3Cltv
la i§4ret ediym'. 

laşnası ve arammlaki dostluğun 

truııviyesi rnaksad!le. Her iki tara.. 
bn aızusile - böyle bir yurdun te
eiBine lüzum görülmliştür. Yurt bi
Il&'ll İstanbulun tam meıhzinde 
inşa edilecektir. yurt binası biter 
bitmez İstımbuldalti Alınan kok> -
nJ5i ile Almıın dostlıın bu binanın 
toplanma ve istirahat saloıılanna 
devamıı ilıqlıyııcaklar; bu suretle 
Jki ımillet biraz daha blııbirlerine 
yaitlaşme.k, bi:riı,irlerile aıılışnak 

fırsatını bulmU§ olacalııtır .. 
Alman profesörlerinin sözlerin

de durulacak noktalar vardı. .,Bu 
toplamnaları da iki millet biraz 
daha birbiırlerine yaklaşmak, A:ıir
birlerile •ııla§mak fırsatını bul -
muş olacaktır!• 

DEmelı: ki, Ahnan profesörü, Al
man devleti gözile, iki milleti ıbiri
birine yaklaştırmış, biılbirile ta -
mamen anlB.ŞIIll§ görmümüyordu. 

Profesör Yek bir taraftan para 
toplarken, bu ianeye Türk zengin
lerinden de iştirak edenler ol. -
muştu. 

Alınan Başvekili Fon Petman 
Holveğ, 1staubuklaki Alrnıın setir! j 
vasıtasile profesör Yek'i fazlaca 
mkıştırınış olacak ki, Alman pro
fesörii ·bir gün, İstanlıulda intişar ı 
eden (Osman.işer Loyid) gazetesi 
muhabirine fil beyanatta bulun -
ıı:ıtı§tu: 

• Toplanan parıııyı hülı:Uınei 

besabına bankaya tesllin ettik. 
Çok yakında yurdun temel at.. 
ma merasimi yapılacak ve he
IDA!Jl inşaata başlanacak, mü -
hendislerin talı.ıninlerine göre 
6 - 8 ay zarfında inşaat bitmiş 
olacaktır. Türk dostlarımızın bu 
husustaki gayret ve mesaisini 
şükranla yadederken, yurd in
şaatının biran evvel bitirilmesi
ni temenni ederim.• 

(Ad<uı Var) 

TAKslM BELEDiYE OA.zlNosu 
Mtidiriy1>ti: Cidden memleketimiz için hir inkılap teşkil 
eden yeni ve bll:yttk varyete proçamımn halihaurdaki 
fevkalade temsilini sayın halka ilin eyler. 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

Hakiki HOLŞTİNA 
kumaş BOYALARI 

Reıi<lerinin :!evka!Ade gll:.ıelliti "" ga,yet Jrola,y istimalleri sayesinde 
her ev kadını tara.tından seve eeve knllanıJmaktadır. Fbratlan ucuz. 
Orijlnal amba!AJ paketlerde satılmaktadır. 
İstanbulda: Ketenciler, Sabuncu hanı sok. No. 31 Bay Horen Kebapczyaıı 
Ticarethanesinde 
Beyoilunda: Yeni Pazar (Nea Acara) ve Ennis Büyük Bakıkaliye 

ınağazalarmda. 

Qhisarlar U. Müdürlüğünden : 

Teh1a: Çmıh - çam beyaz '86,772 M3 Pazarlık 25/2/1141 
Ağaç Tl4ası 213 Paket > • 
İp 15.650 metre > > 
M<!ntefe 80.200 adet > • 
Soınunlu vida 481.056 adet > • 
Köprü çivi 200 Kg. > > 
Lama demiri 1.355 Kg. > ııtl/2/941 

Çivi 5.318 Kg. > > 
Çatal çivi 80.000 adet > > 
Siklop çemberi 4.650 Kg. > > 

Saati 

H 
14,30 
15 
15,30 
16 
16,30 
14 
14,30 
15 
16 

1 - Nilmune ve ,artnamelerl mucibince yukarıda cins ve miktan yazılı 

11 10> kalem muhtelit malzeme p~urlık suretile eksiltmeye konuınuştur. 
2 - Eksiltme b..izalarında yazılı gün ve saatlerde Kabataşta levazım ve mü

bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
s - Nilmune ve şartnameler sözü geçen şubede görülebilir. 
4 - İsteklllerin pazarlık için tayin olunan gün ve saaUerde teklif ed~erj 

fiyat üzerinden % 7 ,5 güvenme paralarile birllkl<! mezkQr koırrisyon& mliraca-
aUan. (934) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 15 - 2 - 941 Vaziyeti 

A k t 1 f -Altın: Safi lti1- 72.803.019 
Banl<DOt. 
\ltalı:IU: . 

petrıDd'*I Jlllhabk1er. 
Türk Liraaı • • • • 

il~ )(ab&Wrlerı 

Altın: Sal IJoJogram 5.010-758 
Alıma taııvili kabı! ...rııeoı ®-m
ı... 

))l;.r d3vbler v.ı borçlu 
~eleri •... 

p..ı.. TUftllori: 
. .. . 

Deruhle - evraD -cıı:ı. 
bqılıb . 
Xanmıun 8-8 ci maddeJ.ertne tevft

bn Hazine ıara!mdan - ~t 
lenedal Cüd.ıuu: 

Ticari Senetler • • • • • • 

z.ı.aı. ..., laln!ll.I elbıdam: 

1 
Deruhte edilen evı'llb nal<dl· 

A • 7enin kııraılı.tı esbam ve ıaı.. 
viltl (ilibarl kıymetie) . • 

D • 11er--...••'hll..ııu. 
A.....ıarı 

Altın ve döviz üzerine avau • 

Tahvil.At üzerine avam • • • 
Ha.ılneye kısa vadeli ovaııa. • 
Huineye 3850 Na. lu kanuna ıran 
açılan altın karfılıklı avanıı , 
HUaedarlar ,,. • • • 
J4ubteUt • • t ! • • • I 

1 

' 
Lira 

Lira 

102.121.954.21 
9.Yl9.912.50 
2.39U.073.4ll IIU31.940.18 

598.171.09 598.171.09 

7.044.0Zll,M 

-r-

• 34-895.318.117 41.1MU4.41.tl 

1A.1a."3.-

H.1U.1J'I ,- mmae,.... 

2112.Gll7 .337 .83 ~.13'1.A 

4M3U5S.93 
113. '1&1.093.47 U2.6.Se6.54 

1.963.74 
7.808.7%2.-

--,-

114.li8t.ıl26.75 122.402.812.49 
4.500.000.-
8.155.llM.'8 

YekGn 736.488.751.71 

p a • 
llenn&76 

İhll1al Ak _. 
de Adl ve !evka!A 

Hususi 

1 . 

i f 

. . . . . . . 
Tedavtild eki 

en 
8 

Huilıe 

ll•Mnetlar: 
Deruhte edil evrakı nakdl7" 
Kanunun 8 - lncı maddelenne 
tevfikan tarafmdan vW 
tedlyal . . . 
Deruhte edil en evrakı ~ 
bakıyesi . . . 
Karşılıııt tam en altın olarak 
!liveten teda vazedilen . 
Reeskont muka ıli 

am 
vule 

b llAveten !eda.-
vüle vazedilerı . . 
Hazmeyt 7llP n altın !rarşılıkh 

8VAilS mukabili 3902 No.lı ltanwı 

muclbinee !?A.- ledavtile vaa-
dilen . . . . . • 

MEVDUA: Tı 

Unel: 
ogram 

Tün 
Alluı: Safi kil 878.1109,-

3350 Na, lu kanuna 
multa açı.lan avans 

nan altmıar: 

Safi kllogr am 

föno Huıne,-e 
bill tevdi ahı.. 

114.541 NO 

D6vls ildalıı: 

Altına tahvili bil dövizler . . 
Diğer dövızler alacaklı ıc::ıırms 

bakiyeleri . . . . . . . 
Muhtıell1 • . • . • • • • 

' 

Lir• 
~ Lira u.oot.too,... 

1.1118.88«,l& 
1.000.000,... u.ıss.s••.u 

ln.748.583..-

1 20.149.137.-

138.599.426.-

n.-.... ,... 
250.000.000,.... 

-
11.000.<ıoo.- Cl2.1199A26-

12.207.228.91 
1.233.302.58 nM0529.47 

-
78.124.19'1.SO '8.124.11'1.tO 

--.-

ISMIS.112.42 26.885.lr.l.42 
JQ9.4118.'H8.1'1 

• 

YekGa 73U88.?&l.71 

HER EVE 

UYANDIRICI 

Bir Singer Saati 
LAZIMDIR. 

Çok !l&rlt •e saila.ın muhtelit 
renklttde yeni modeli: 

No, to3 BEYAZ MİNELİ 5 LİRA 
Ta.şradan oipariş vulruunda posta 

masrafı olarak saatin bedelile beraber 
2.5 kuruş gönderilmelidir. Bu saat!Aır 
tediyeli gönderilemez. 

SİNGEll SAAT MaiaPJ&n: 
İotımbul, Eminönü No. 1. 

Fatih Sulh ikinci hu
kuk hakimliğinden: 
Hikmet Aksoy; Kürkçübaşı ma • 
hailesi, Cerrahpıışı caddesinde nu
mara (71) de. 

Zimmetinizde tahakkuk eden 
(42) lira (54) kuruşun % 5 faiz ve 
% 10 ücreti vekaJ.etle 'birlikte hük
men tahsili hakkında 'hazine tara· 
fından aleyhinize tecdiden aı;ılan 
(1941/10) sayılı davanın muay -
yen duruşmasına gelmeniz hak -
kında gösterilen adrese çıkarılan 

davetiye zahrına ;bundan lbir sene 
evvel naıkli 'hane ederek Beşiktaş 
tarafına taı;ındığımz ve lbu ikamet. 
gahımz ıbilinemediğinden bahse -
dihnekle duruşmanın hu kerre 
kaldığı (10 mart 1941) pazartesi 
günü saat (10) da gelmeniz içiıı 
davetiye tebliğ makamına kainı 
olmak üzere bemıucibi karar on 
ıbeş gün müddetle ilan olunur. 

~as: No. 1941/10 

Teşekkür 
Kayserl'de Kimyager (ORHAN A

KANAY) m kardeı;! ve Noter (GALİP 
BİNGÖL) ün kordeşi çocuğu Merkez 
Bankası memurlarından (Rilgzan A
kanay) evvelki gün, çok genç yaş'ta 
~eden zaliın blr imler darbesi 
ile uçup gitm işti. 

Anası ve bütün elemdide ailesi ef
rach hayata doymadan gözlerini kapa

yan bu genç ve çok temiz çocuğun ölü
mü karşısında jıer iara!tan ve bilhMS& 
gerek Bankada gerek t.elC?!on idaresin
deki arkadaşlan tarafından g&terilen 
çok asll aUikaya göz yaşlar içindıı:: te
şekkür ve minnet arzederler. 

Ç I.N AR 
1 L M 1 
EDE B 1. 
iÇTİMAi 
MECMUA 

1 Mart 941 de 
ÇIKIYOR 

İstanbul Asliye ikinci 
hukuk hakimliğinden 
Davacı İstarlbul ma1iye muha

kemat müdürlüğü tarafından müd
deaaley:h Şakir, rıza, Fahri ve E
dirne hudut ta'bunıntla hesap me
muru Cemal aleyhlerine açılan 770 
lira 62 i<uruşu.n tahsili talebile aÇl
laıı davada Müddeialeyh Cemale 
mukaddema davetiyenin yazılı 
adreste tebliğ edildiği halde malı-

ANI T ES i R 

BAŞ, DIS, NEZLE, 
GRiP, ROMATiZMA 
SOGUK ALGINLIGI 
ve bütfuı ağnlanru derhal keser· 
Lüzmnunda günde 3 kaşe alına bilir• 

TAKIJİTLERİNDEN SAKININ.tı. 

MAKSIM 
ALA T U it X A X 1 S M·l N DA 

Pek yümda t.ılaıtbulda ririilmemiş bir yenflllt 

ÇIBAÖAN REVfJSO 
l'<vbliM!e a.ı:ı.orıar •• k-l•r 

Bayan S A F İ Y E 
•6 10 klşllllt mııh'--' SAZ Beyetlle 30 lı:işlllk blbillr: 

HA VAY ADALAIU NJ)A BİR GECE 

,__ __ - bii7iik amvaffakqelle - ·-· __ ,,,_ 

Tasfiye halinde 
Türkiye Milli 
Sigorta şirketi 
Hissedarlarına: 

Tasfiye balınde Türkiye Sigorta Şir
keti hissedarlan Şirket esas mukave-

1enamesi ve Ticaret K.anmıu hükümle
rine tevfikan 20 Mart 941 tarihlne rast 1 
lı,Y!Ul Feışeınbe günü saat 16.30 da Ga

lata.da Tünel yanında Billfir sokağında 
Billü:r han 12 numaralı dairede senelik 
hissedarlar ale!ade toplantısına davet 
olunurlar. Hissedarlar toplantısına asaLe 
ten veya vekAleten en az 1 O hisseye 
ıabip olanlar iştirak edebilir!<:<. His

sedarların içtima tarihinden blr hafta 
evvel maille oldukları hisseleri yukarı

da yazılı mahalde bulunan Tasfiye 
Memurlarına tevdi ile mukabilinde 
makbuz almaları lhımdır. 

MÜAKERE RUZNAMESİ: 

1 - Murıılı:ıp ı:@Onmun okunması. 

2 - Bilbço ve kar ve zarar hesap-
Jarmm tetkik ve kabulü, 

3 - Tasfiye memurlan raporunun 
ve teliliflerinin okunması tıetlr.il< ve 
tasvibi. 

4 - Mur;ılap intihabı. 

TASFİYE HALİNDE TtlRKİYE 
MİLLİ SİGORTA ŞİRKETİ TAS-

FİYE MEMUl!LARl 

Majik Sinema 
film ve 

Anonim 
tinden: 

Türk 
Şirke-

Şirket Hey'eli İdaresinııe Sirkctll' 
feshile hali tasfiyeye vaz'ına karar ve-
rilmesJ için hey'eti umumiyenin 26 uıJ 
lıl41 tarihine müsadlf Çarşamba gilllil 
saat 14 do sureti fevkaladede içl.iJUlll 
karar verilmiştir. 

Binaenaleyh yevmi mezk:Cı.rda Şil"' 

ketin Merkezi İdaresi olan Gaıauı. 
eski Gümrük sokak, Kürkçübaşl 
hanında 15 Numaralı odada top• 
lanacağı.ndan Şirket mukavelena'" 
mesi mucibince en aı yirmi hisse;Ye 
malik olan ve asaJeten veya vek.BleteJJ 
iştirak etmek istiyen hissedarların toP' 
lant.ıdan evvel on gün zarfında saa1 
10 dan 12 ye kadar l:Usse senetıerırıl 
Şirketin İdare Merkezine tevdi edere1' 
mukabilinde dühultye varakaJa:nnı al .. 
malan lAz.undır. 

BUNAME: 

1 - Şirketin müddeiinin iltmııJiXll 
beklemeksizin derhal feshile tasfiyesl· 
ne karar vermek. 

2 - Kanun dairesinde testiye mu•• 
meleslııi ifa etmek için hey1eti umu'" 
mi7eye ıniinasip görülecek miktardl 
tıısfi,ye memuru tayin etmek. 

3 - Tayin edilecek tasfiye memur· 
larına verilecek Ucretlerin mikta:rıOI 
takdir ve tayin etmek. 

Doktor A. Emanuelidi 
ZAYİ - Kadıköy malmüdürlü

ğünden abnış olduğum maaş cüz
tlamını zayi ettim. Yenisini alaca
<rımdan eskisinin hükmü yoktur, 

1 Sirkecideki muayenehanesinin İ$'" 

1 
timli.k..i ..iolayısile ayni sırada 1-'Ier
kez Lokantası üzerine nakletmiştir 

Nilüfer 

• 
TAKViM 

ŞU B A. T 1941 
PERŞEMBE 

20 
Ay 2 - Kasım 105 

Vaııati Vakit Ezani 
... d. ııa. d • 

7 50 Güoet 1 04 
13 28 Öğle 6 40 
16 26 İkindi 9 38 
18 48 Akpm 12 00 

Beyoğlu 3 üncü Sulh 
hukuk hakimliğinden 
İsmail İçel tarafından GalatadB 

iFermeneciler şirketi müdürlüğün· 
de muhasebe kaleminde memur 
Rızanın aleyhine açılan alacak dB 
vasının ıınuhakennesinrle dava e<Ji• 
lene H. U. M. <kanununun 337 ınci 
maddesine tevfikan ilanen yapı • 
lan tebligata rağmen mahkemeye 
gelmediğinden (70) lira (13) ktı· 
ruşun 3/2/940 tarihinden itibaren 
% 5 faiz, masarifi muhakeme ve 
avukatlık üc.reti ile birlikte tah • 
siline 19/11/940 tarihinde gıya • 
lben !karar verildiğinden ilan tari • 
lıinden itilbaren sekiz gün zarfınd1 

temyizi dava edebileceğine dair 
hüküm hulasası makamına kaiJTI 
olmak üzere ila nolunur. 

20 19 Yatsı 1 31 
6 10 lmııak 11 23 

kemeye gelmemiş olınam ve ittihaz Çocuk Hekimi ill 
..... ..,.,..,,_.,...,..._ rr.Ahmed Akkoyunlu 
ren v; yeni adres_i olan Üsküdarda . TııJııılııa • Tellmh-n& P•lu No. 4 
İnkılap mahallesinde 'Bulgurlu SallJp ve ıı.nuılıarrlrl: -.. ı- Bea1ee ,., .... maad h .. ı 

ri CeYdet --·-""-'- •.-az ... ,,.aıı a er gun saa 
80kağındaki 20 No. lu evine gön - Nept,a' Dlreklö ' ~- 15 den IOll1'L Tel.: 40127• 
dıerildiği halde mez1d'i:r gıyap ka- cSON TELGRAI'> llATBAASI 

ıvının bila tebliğ iade edildiği ---------------------1 
:;::=:iııim::,::J=- Devlet Demiryolları ve Limanları isletme U. i~aresi ilanları 
dirmemiş ve bu BUretle de ikamet-
gahı meçhul bulunmuş olduğun
dan mumaileyh Cemal hakkır>daki 
gıyap ikararuıın hWrulı: usulu mu- . 
hıikeıneleri kanununun Ml inci 
maddesine tevfikan il.Anen . gıyap 
brarı tebliğine karar verilmiş ol. 
duğundan ınumalleyh Cemalin ta· 
yin edilen 20/3/Hl günü saat 14 de 
mahkemeye gelmelerf veya bir 
ftkill kanuıı1 göndermediği talı: -
dirde ha»md11ki muhakemenin 
gıyaben rüyet olunacağı mal<lmu 
olmak üzere ilrJe.vftwt gazete ile 
ilin olumP;. .,.,rı 

Muhmımm bedell 201~ (Yirmi bin yQz yirmi beş) lira olan (2500) ad" 
_..,..ba pardeııO. ile 500 adet paıtaloıı 3/3/11141 Pazartesi günü saat 15,30 da ı.ıı· 
palı zarf mulü ile AnJtarada ldare binasında satın alınacakllr. 

Bu iıF& girmek lstiT...ı.mn 1609,37 (Bin beş yüz dokuz lira ot.uz yedi) J<1" 
"11 llralı!lı: muvakkat teminat ile Jı:ımumın tayin ettiği vesikaiarı ve teklifleri a1' 
ai ııün - 14,30 a kadar Jtomlqon Relııll!b>e vermeleri Uzımdır, 

Şartnameler :panıaıs olarak Anı.anda Malzeme dairesinck<ı, liaJ'dm~ I"''" fr 
,.umn ... Seoiı: tıJ'llh ..... ~. (1116) 

+ 
Vııl>emmerı bedel:i' 185& ıın olln muhtelif Bb'ad .... C'ftafla 1'76 ~ 

ıılı:lm aQk -- usuliyle satdı olıMra!rttr, • 
ıııın.ı.asa 7.3.941 Cuma ııünli oaat 11 de Siıkeı:lııltı 8. lfle!me binamıda A. il 

Komlo;romı tan:tından yapılacalı:Ur, 
j....,,.ıııertn ~ ııün ve satte ue.ıa llra temlııal ve lı:anun! vesailde komı.1• 

Dil ıııilnıcaatlan JAzımdır. 
iaıl ı..- panlllZ olarak ~ wrıwr. (1284) 


