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Bugün memlekette 61 ye-
1 

ni Halkevi daha açılıyor 
Başvekil saat 15 te radyoda Halk
evleri nin hizmetini anlatacak 
Almanların 
Balkanlara 
İnmemeleri 
Kendi Men/ a
a t le r inedir .• 

581 Halkevin e 
merasim yapılıyor 
B~ Halkev 

Jerinin ):unıluşu
nun il uncu yıldö
nümüne müsadif-

.,,,,,,.....-.,,,._.,......--....-..-1 tir. Bu mutlu gün 
müııasebetile Baş· 

Türkiye • Bu~aristan • ?ekil :or. Refik 
Yuıo.Iavya harp dqı va- Saydam aaat 15 
ziyetlerini muhafaza et• de Aııkara Halk -
tikçe Alınanyanın bu va- evinde bir açlış 
ziyete hürmetkar ?iması nutka .c;yliyerek 
atkir olması kendı men- Halkevleriııin hi:» 

k . d Çünkü metlerini anlata -faati i tızaıı ır. 
harp Balkanlara sıçra· caktır. Bu nutuk 
maz, Alınanya aleyhine Anken radyosilo 

im ayni saatte hu ta-
bir cephe kuru az ve rafa naklolana -
Almanya bu bakımdan 
ke_ndi ~aauniyetini to- U:!:'~ ,.uhtclif 
mın etmıt olur.. _ yerlerde yeniden 

· j &ı Halkevi ve oda· 
fuan: ETEM iZZET BENiCE 11 daha açılacak· 

. u ı tır. Bu meyanda 
Türk - Bulgar deklaraı;şoııu~ ~ vilayetiınizde Bey 

bir de beıızcrı Bulgar.:. yugosda koz Çatalca, Bey-
• . tak.ip cttıgı takdir e, ' . . . 

ıleklaras>oııu . . . et beliada ve Sılıvn-
Alıııanya ve İngiltere ıçın. vazı~. ' de de merasimle. 
ae olur?. Hiç §ilph_e ~oı. .ıu, b';!ıun birer Halkodası a· SQDl BqvekiJ1mis Dr. Befık Saydam lriinüde 
için herklısin ;uhıu 1 .wc§&ul en pl.m•ktadır. 
ııorulardan biri de bıı<lur. Bu suretle Balke 1 ft oda1ıın- BaU.evleriınIDıı her yıl çoğlı1Dl""1 

Türk· Bulı..•r ıleklıiraayoon her •ın sayısı 581 i bulmaktadır, balkıma tuafıDdan da ftikran ve 
iki devletin Balkan sul1'.u~a. olan. Tfük inkılabının kültürel ft mmınaaiyetle bryıla.nmakta ve 

daki sammıılik ve 1 --'-~ biri lan J1et1ne1 S..;bü) bağ!ılıpnı, ıra . 'nia 10syal teme ı..-..... en o cı><ınnu 

Anlaşıldı ı 
ıliirüst ünaııebaWU. yekJliterı ------·---------

Dl --·-• tin.. diğer 
Et Balar anının lçyAzl emniyet ve _ _.ye ı; · bir 

•evletler aleyhine. htthanf.~rin
tecavüz ve taarrUJ; enıel ve ~ .. 

1
ÜD 

den uzak bulunduk1anJ>l; u 
taahhüt ve ittifaklarına sa~ 
mak flll'tİle, harp dıpnda B 

Sekiz Komisyoncu 
Hakkında Takibat 
İcra Ediliyor 

Bulgaristanda BALKAKLABDAKİ 
Alman hululü- VAZİYETE 
nün şiddetlen - U?tltJMI BiB BAKIŞ 
mesi bekleniyor ::~t:!::~1::::1: ::;1:e!:a: 

ita! bıraluıııyaeak derecede a~i -
kiır olduğu da söylenmektedir. 

~ar toprakla-. !;;;da Alm D S .. 

~ ba!_ları ı' m ev .. · Lr tutulmuş 
Alman hazır
lığı şüplıege 
mahal bırak
mıyacak ka -
dar aşikar! 

Bulgaristan istilaya 
uğrarsa İngiliz Elçisi 

hemen ayrılacak 

İllgiliz mehafili AJıuanlar tara
fındoın orta~·a c;ıkarılan şayiaların 

hepsini doi;ru teliıkki .-ımemek i
tap ettiği kanaatindedir. lUeuli 
Almanların Tunayi geçtikleri p.
yiası dR bu kabildendir. Maaına
lih Bul~arİ•tana hul61 hareketi 
baılamıştır. ı.;,,,,. bir zamanda bu 
hulul şiddetini artlıracnktır. Bu
nun başhn alıim•·tleri Bulgar de
nıiryollarında ~yril~f~rin cezri 
bir •mette tahdit edilmit olması, 
Tuna iizerind• birçoL noktalarda 
köprü kum1a huırlıklarının )a· 
pılmakta bulunınıı"'dır. 

Keza ~nlgar topuklarında as
keri ehemmiyeti haiz evlere ve 
binalara elkonmuşlur. Sırası ge
lince; bu e'1lere <ııbaylar )crle~
tirilecektir. llu in~ .kadar Bulı,:a~ 
rislana aneak se)) ahlar girmiş
tir. l!nkikı istili htnilz başlan1a
mıştır. 

Bulgarı !andaki İngiliz elçisi
nin \ 'azi)eline grlinte, bu hu -
susta J..ondrada tinıdilik bc)'n -
nalla bulunınag3 imkan görül -
melllf'kt•dir, Rulgaristanm vazi· 
yeti ne olacağı b ili olmndnı se
firin vaziyeti fa\·a1:z1 1lı l'd"ıni3 e-

(Df-vamı: 5 Jncf yfada) 

Londra meh~fili. Brlkanlarda· 
ki nziyeti dikkatle takip etmek
tedir. Bununla beraber, bu mcha
fil Balkanlardaki bazırlıkl•r hak-
0kında kasten sükiıtu ihtiyar et· 

'-------------------------aaxsJ 
Reka 
denç 

e •• 

.. 
•• -

' • 
Sarıgerde maruf bir orman 
mütealthidini çekemiyenler 
cürmümeşhut ihbarı gapmışlar 

Bir kat onnan nıUtenhhldt arn~ın- f 
daki rekabet y\b:ünd~n. evvelki aüıı 
Sarıyerde bir hAdbe olıuuştur: 

Sanyerle civanndaki ormanlardan 
kat'jyat 1apan. aynca diğer yerlerden 
odun getirip taahhüt işlerine girişen
ler arasına ıeçen ay B. S.!Ahat1.in is
minde bir müteuhhit te iltihttk etmil 
ve asıarl bir k.irla iktifa ederek mü
nakaıi.alarda fiat kırmı,ya baflam~tırl ... 

Gazetecilerin 

Di(ıcr mi\leiihlntlt:r ve bazı aJAkadar· 
!ar B. SaMhattinln bu tuıreketınl MI 
görmemişle-r, fial k.ırmamasını1 ucuz 
vermeme.sini .l'Üylemişlerdir. Fakat nlü ... 
tcahhit SalUhattin ticarl·ttc rekabetin 
nH•11·u eı1dui{unu be-yan ederek bunlen 
dinlememiştir. Dıl?t·r taraftan evvelki 
akşam SarJYer onna:n nıf'murluğun.n bir 
ihbar yapılarak B. SnUı.hatllne ait olan, 

(~vamı Beflnel &.Yfacla) 

j Bulgaristanda 
pek yakında 
mühim hadise
ler bekleniyor 1 

Sofya otellerinde Al
man erkanı harpleri 

görünmiye başladı 
Londra 23 (A.A.) - Alman kıt

alarının Tunayı geçerek Bulgaris
tana dıhil oldukları hakkındaki 
h .. berleri teyit eder htçbir ınaliı
mat yoktur. Bununla beraber, Al
man ordusunun Bulgnr;s ana gir· 
mtsinin pek yakın olduğunu gös
teren alametler yardır. 

Assosiyated Prrs'in Sofya mu -
habiri Bulgar payıtahlındaki otel
lerde, son defa Bükreşte gördüğü 
Alman erkanıharbiye subaylarına 

CD Sini f ) 

-
Gece işlerinde kız 

ve kadınlar 
16 yaşından yukarı erkek ço -

euklana maden işlerinde, kadın -
larla 12 yaşından yukarı kız ve 
erkek çocukların mensucat sana
;ı:ünin &ece Vl' &ündüz postaların
da çalıştırılmalanna koordinas -
yon heyeti tarafından müsaade o
lunmuştur. 

1 

Mensucat sanayiinde &ündüz pO&
taları 11 saat, ı:cc:e postaları 8 sa
atten fazla çalışamıyacaklardır. 

ÇERÇEVE 

Afrikadaki 
İtalyan ordu
sunu kurtar

mak için ... 

Musolininin Gene
ral F rankoya da mü 
racaat ettiği hak
kında habe er var 

Fakat 
1 ' Si 

zip 
Roma 23 (A.A.)- Stefani a

jansı bildiriyor: 
Bazı ecnebi gazeteleri, Mu -

soliııiuin )mal Afrikasındnki 
İtalyan ordusunun ne arllıırla 
bpanyol !'asına geçebileceği ol 
OJ."T' nmek uz r ar P -
tene General Franko vasıtasi
le bir mektup gönderdiğini 

yu.mı~lardır. 
(Devamı: 5 inci 1&Jfoda) 

Ekmek Çarşamba 
günü ucuzluyor 
Şehrimizde, J\nkarada ve İ•mir

de tek. yeni tip ekmek imalin<ı bir 
knç güne kadar başlanacaktır. Bu 
suretle ekmek fiııtları 1 kuru~ ka
dar ucuzlıyacak ve ağlebi ihtıınal 
çarşamba ı:üııü 13,5 veya 13 kuruş 
30 paraya satılacaktır. 

arzularını ortaya koynıUftılr• u 
ılekliruyonda, ayni zanıa?da _»ul
Pri.stanın istiklal ve eıunıy~t! ~
kurundan herbaııci bir ı.ancı nü
fuza •nıbvrmet endişe&ile nıüt ... 
telıassis bulunduğu manası ~ 
llliindcmittir. Yugoslav~• da Dl : 

lllasil bir deklirasyona ıır>U k.oy 
duğu talıdirde ayni dava, aynı e
aıel, ayııi mliİabııza Balkanl~n~ 
ta111aıııına ııa.mll bir mahiyet ıkh· 
ıap edecek demektir. Bu takdiı:"e; 
ertaya çıkan '1aJ:iyetin urnonıi '.fa
iesi fil ohır: Tilrlriye _ Bulgarıs -
tan - Yugoslavya harbin Balk~nl•· 
ra sirayetine aslı taraftar değ•ll~•: 
iir, harp dışındaki vaziyetlerını 
ınubataıa etmek azmindedirler "e 
1!81Yan - Yunan harbine ııırşı ~· 
fltndiki battı hattketl<'rinde bi~ 
•e!işlklik yapmıyacakJıırdır. 

balosu çok 
p akendeci kasaplara da pay ma- neş'eli geçti 

helrl"nde koyun satılması lazımdır .. . . . 

Almanlar gar
bi Polonyaya 
yerleşiyorlar Namık Kemal bana diyor ki • .! 

• O halde bu vaziyet ıııiiva<ebe • 
a:tnde, Abnanyanın bu ifade , . ., bu 1 
ıluruına hiirmetkir ve itaatkiıı ol
ınası kendi menfaati ikriz•<lll.ı..ıı · 
eı_~r. Zira, Almanyanııı ileriye sur: 
tlu· ·· bırı gu endişe mev:ıulanadalı . 
lıu devletlerin bir el "e eephe b<r
liii kurarak İn&ilizlerle ı.eraber 
Bıılkaıılanla' bnılisiıa• Jıarf1 11~ 
~~yük cephe ıçmalan ihtlıu•~' 
ıd'., Bu vaziyette, bu ihtimal tabı· 
atıle ortadan kalkmış bulunuY0

•
1

• 

Bu vaziyeti ve bu du.ruııtU tatyır 
edebilmek i~in ancak, cebir v~ 
kuvvet kullanmak lilrnndır. Yanı, 

· bn fa Alınanyanın, ya İnı;ilterenın 
bölgelui fıleu harp sahası hali.ne 
ııokınası gerektir. Alnıaııya. yerııı· 
de dm·dukça, Balkon devletleri de 
harp dıs:ndnki va1ı ,-.t1erini "e 
•ulha olan ba·-·lılıklıırııu izhar ""' 
· b ' a• • 18 at eJlemis bulundukların• n 
~a · · 00· 1 Jerde ran; IngiltC'rcnin bu ge 
böyle bir harokete ttvessül etmesi 
bahis mevmıı gJanıaı. ve İngilte~e: 
lliu şimdiye kadar müdafaa ettiği 
Prensiplere ve müdahale· sebeple.-. . ._ •ıte-

rıııe uygun düşmez. Zıra, ..,gı ) 
(Dov:unı Botincl Sa1f...ı-

a 1 Zografıyon lısesı ha- Evini, barkını terk 
t kesil- • Mezbahada normaldon fazla lı:.oyun d d •• d k-

d.. de az e l u a un gece e en oyl"'le k A :Me-.!bahııda un kesilmesi temin ulunm~tur. o s u r mer ezı 
.. ~n ekser şeıntler- • l d • p l ıniştir. Bu yuz . JuVlT<'ık YEN1 KİLO PAYI ve r ı ı o onyaya sürülüyor 

. -••rda daglıç ve Fiat Mürakabe komisyonu ka -deJlı kasa.- Cünlrli kesi- Her yıl nıevıimin en ne:r.ih ve Londra 23 (A.A.)- Pat ajansı 

pe
k aı bulunrnu~tur. · '-a z saplara toptancılar tarafından ve- ten balonuıu teşkil eden dııtan- bildiriyor. Alman matbuatının bi-

amı kızıl ve ""ya rilecek kilo pavının yeniden tayini 
t
. n t-ısmı az bul Matbuat Balosu. dün "ece le kısmen itiraf ettiği son hnher· 

lene ı ' .için yarın kasaplarla temas ede - • 
an

cur. ,. (DeYMW BetJnel 8">rfada) <Devamı I lw:l Sayf..U.) 
kardın · · B Lüt... \ -krır. :se1edıye reısı . .. ·------------

Vah "~. bu me"zudal<ı tel- j KASAPLARIN ŞAYANI DİKKAT f Gençliği Havacılığa Teşvik l }Cırdar dun de etınl'i ve et bub- SÖZLERİ 
)O"klerınc deva_ın S"bebc anlaşıl~- Diğer taraftan matbaamıza mü-
ranının h.;kM<t (Devamı ı ı.ı.oı Sa1!ada) 

tır: eti ihdas eden şarlc. vi- - 1 
Soı• vaııy t.tanbulıı koyun s • J 

Jj~ etterındell 1ı.lı: büyük toptancı.run ı n em a a 
goııderen se . nculıırı bunda 1- l k 
ouı·addki :t.o~şahıslar üzerıııde reza et Çl aran 
mil oıınu~tur. l u.ş ,,e takıbata ge.. b • h f 
dı.iıkatle duru t~rı ara~tırılmaga ır sar oş . 

1 ek rnak•• 
çı '" · ştır · ı ba~Janıtıı i.le kasaplar ~ıye ı, 

13eıedıye d ha aynı vezıyetın 
1stanbulda bır a esi içm tertıb.ıl 

.. etınem '·' d tekrrrur r vemı~er ır. 
.. ere kara 

a]mak UZ ("bat üzerinde meş -
pün bu ter ı Yann pay mahal-
gul 0ıunmtL'itur. arzedılerek 

KaragUınrükte oturan İzzet is • 
mınd<? bırisı evvelki akşam çok 
içınış bır halde Karagümniktekı 
Aysu sıncmasına gitmiş ve halka 
sat8'mağa ve hakaret ederek nağra 
atnı• ıa ba<lamıştır. Yakalanarak 
adlıyeye v~rilmıştır. 

Ji 
e ıaıla koyunu.1 .... ~ .. 

n ~ ~:.: .. ~·,,.,..~~ ~ ~ ~ ·ruNA BOYUNDA f~ 
- TÜRK ORDULARI:: 

- ~ • ~ • • v • w ~ ~ J 
·---·~ •• 1.:: :.. - - :.: -

t ,..,~----

Oııivenite tald.cıııi YqilköJ da bir tayyarenin önünde.. 

(YUJ&ı 5 inci .. jMede) 

Namık Kemal bana diyor ki: 
- Sdn:ı benim mevzuumda 

yapılan suikastlerden iftihar et 
ve hiç sinirlenme!. Bak, bea 
vaktile Ebüzziya Te,,filı: Beye 
bir mektubumda ne demiştim: 

•Bir müddettenı..,ri edebi • 
yat-ı sahihaya mtitcallik neşri
yatta görülen noksan ise bu yol
daki bivukufiine tarizlerin ne· 
tayicinden oldui:•uno şüphe l·ok
tur. Layık olduğu ı:ibi sükitl 
ile ce'1ap verilse hakikatin mağ
lllbiyetine, ashab-ı tahsilin gaf
letine sebebiyet verilmiş olu • 
ycw! Delil ile mukabele olunsa 
ashab-ı itiraz münazara 'le ı:•· 
Jebeye imkiın gömıedikkri gibi 
herkesin kullanmağa tenezzül 
edemiyeccği bir takını ıiliblar 
istimaline kalkııayor ...• 
Namık Kental bana diyor ki: 
- Muharrir ,.·ar, muhnrrir 

yar!. Biri süfii)·~tte, öbürü ul
viyette şaheser!. Bak, ııfiya be
ni müdafaa ına. k••i altında S8·" 
na çatan tıynetleri ben vaktile 
nasi.l tarif etmiştinı: 

•Zorun ne mi?. Ben gazeteye 
yazı yazacağım, anladın mı7 

Gazeteye yazı yıızacağım. Türk· 
çedeu ~ka lisan bilmem. im· 
di çıkan tfukçe pzct leriıı hep
li de kalemi kör değneği, hok
kayı dilenci çanağı, kiiuh • 

NECll" FAZlL lU':iAKlJl>EK 

kamın cennet ola• pusulası Lan· 
netmişler. Ben siıile y"'1ek~i o
lamam. Onun için sana geliyo-
rum .• 
Namık Kemal bana diyor kl: 
- Sen Ülihar et ki paratoner

lerin yıldırun teı<.iti gibi, şahsi· 
yetin kin ve &ayz cezbediı or • 
Bak ben bu illeti (&araz maraz. 
dır) yazımda nasıl çerçevele • 
miştim: 

... öyle bir ınaraı. ki, eu1rnz·ı 
nefsaniyeı1io en. zıJ·adc deva 
kabul etıııiye•lerıudeıı sayılır. 
llfc."«la nahvcıi nıüdahane, ha
sedi .idb~r-ı mah5ut, hırsı vU· 
ş.ul·ü lk.bai, ht"vesı • usul·Ü cn1el 
iaal edebilir, ı;..kin garazın m .. 
tifasına ahibinin fenasından 

başk.a .. re olamaz. 
Garı.:ı vicdanın uyuz illetidir; 

daıuu• lı.a~ınır; daima kurcala -
llır. Her ne ile etrolunmak is· 
tcnibe elbeae bir taraftan ken
•ıni gö~tcrir. 

Namık Kemnl bana diyor ki: 
- Sen benim için koca bir 

kitap ~·azdın ve elbette ki beni 
canlandırmış gibi hayırlı bir ga
."e takip eltin. Bak ben bu hu-
5usta ne demiştinı: 

•Iler ne niyet üzerİ8a fiile 
tıkmış olsa, hayırdan hi~bir va
ı.it §er tevclllil eltii:,oi yoktur .• 
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iHTiKAR 

SUÇU NEDiR?. 

Bir gazete fÖyle soruyor: 
İh• !.ar hadiııele,ile polia tq
kiitı mı me§gul olacak?. E
ve , ihtikar suçunun da bir ta· 
ritı odZım. Eğer, bu suç, aleli. 
de dolandırıcılık, ise, bittabi, 
polio tetkili.bmn uğr&fDlUI 
lazım. 

Fakat, alakada Ye salahi
yettar ağızlar, muhtekiri ka
rakola haber Yerin dedikleri
ne göre, ihtikar, bir dolandı
ncılık, demektir. 

GAZOZUN 

FiYAT/ 

Gazozcuların fiki.yetine 
göre, Belediye, iki kurutluk 
gazozu bet lrunqa aattırıyor
muı ! 
Anlıyamadık, yani, gazoz

cular iki kuruta aatmak isti
yorlar da, belediye, zorla bet 
kuruta mı aattınyor. 

Bu gazozcular, ne insaflı, 
ne masum inaanlarmtt! Faz
la kazanmak i.temiyorlar. Şu 
muhtekir bolluğunda, bu iti
razı yapaıııılann birer heyke
lini dikmek li.zım! 

BOYACILAR, 

SIVACILAR 
• 1 

SıYacı, boyacı esnafı deyıp ı 

geçmeyin •. latanbulda, bu İfİ l 
yapan -tandql'lrlll mecmuu 1 

5,000 imit ! .• Fakat, bi.diae
nin tık tarafı fU: Geçenlerde, 
bu emafın kurduğu cemiyet 
kongre yapb. Hesap, kitap et. 

mitler, cemiyete ?yrtlı yal· 
nız 500 boyacı ve aıvacı var
mıt ! 

O halde, aaıl cemiyet dttm· 
da olan 4500 esnaf ta, cbir ea· 
naf cemiyetine kayıtlı olma· 
dan, yardım görmeden çalı
tan boyacılar ve ııvacılariı ia
miyle bir bqka cemiyet kur
sunlar! 

MERDiVEN 

MODASI 

Sirkecide, istasyonun köte
ıine isabet eden dükkanlar da 
yıkıldı. O civar, ferahlanı
verdi. Fakat, yıkılan ıaha, 
nedense, lataıyonun önünde
ki meydandan daha yüksek 
imif. Şimdi, burası imar olu
nuyor. Yapılan ilk ke,fe na
zaran, tramvay yolundan gar 

meydanına bir mermer mer 
divenle inilecekmif.. Bunun 
için de, burp.ya, merdivenler 
yapılacak •. 

lstanbulda bir merdiYen 
modası başladı. Her tarafta, 
harıl harıl merdiven yaptırı· 
yoruz. Bu girifle, lıtanbul ao
kaklannda dolatırkeıı, müte
madiyen fU tarkıyı mmlda
nacağız: 
Merctivenden bııcır ~ iaeıiı:en 
Yu.roast boynuna dolanı.yor severken 

AHMET RAUF 

As 
mal 

eri 
ller 

Üç aylıklann tevziin
de evvela ve bekletil
meksizin maaş 

alacaklar 
Mütekait eytam ve eramiliıı. 

Emliık \'e tyıam Bankasından 
mart • haziran iiç ayltlı: maaşları. 
nın tevzüne 3 martta başlanıla • 
cağı yazılnupa da askeri ınalOl -
lere tevziatın tekmil maaş esha • 
bına tercih edilip 1 martta yapıl.. 
ması mezkıir banka müdürlüğünee 
takarrür etı:rıiştir. 

Bu hususta hazırlanan listeye 
göre 1 mart tarihinde saat 8 iUi 9 
arasU1da Eminönü ve Beşiktaş, 

saat 9 ili. 10 ara..ında Fatih, sa!ı:t 10 
ile 11 ararunda Üsküdar ve Kadı. 
köy, saat 11 ile 12 arasında Beyoğ
lu, Eyüp ve diğer malmüdürllik -
lerinde kayıtlı aakeri malullere 
tediyat yapılacaktır. Bildirilen gün 
ve saatten sonra vlki olacak mü
racaatlar diğer maaş sahipleri gibi 
muameleye tabi tutulacaktır. Sivil 
mütekait, eytam ve eramilin m&afo 
lan ise 3 martta bqlıyacııktır. 

Bir lae7az pefDll' 
mabtekll'I tutuldu 
Karaköy caddesinde 18 numaralı 

dükkan sahibi Ahmet Rasim 56 
kuruşa satması icabeden beyu 
peyniri 60 kuruşa satarken yaka. 
lanmıs, adliyeye verilmiştir. 

KOCOK llABDLEB 

VILA.YET ue BELEDiYE: 

+ Çamlıcanın sür'atle imarı için 
Beledjye bir plAn .hazır a.ınnktadır. Va
li ve Beledi;re Reisi Dr. Lilt.fi Kırdar 

dün i.Jsküdara eiderek şehrimizin A
nadolu mıntakasınd.aki imar, yoLar fa
aliyetini te!tif etmiştir. 
+ Şehircillk müt.elı<ısaısı PrMt A· 

nadolu yakasmm ve Rı..ıuıt:li suhı.linin 
imar plAolarını. t&maml.Aıııı4tır. Planıar 
1akında Şehir Meclisine verilecektir. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Yarım iş gi.mü olmasına rağrnen 
Istanbul §ehrl., ikinci defa olarak dün 
de bir günlOIC ihracat rekorurı kır

m~tr. Dünkü ihracatın tutarı bır mıl
;ron Türk: lirası kdardır B ı orada Yu
g~lavyaya kendir l R•...ılgarıs

tana balık, havyar, İtaı) y::ı b~liık, n~t
ı;ır, kullyeıni, keçiboynuLu., ingılter.-ye 
tiftik, susam, anason, kıınyon, An1cri
koy& fındık t;&hlnuştu. 

+ Geçen lı.Qfta ı.artındd ,<hmnızden 
yabancı nıeınlekcller~ l ın...ıyon 450 bm 
liralık ihracat yapılmıştır. 

+ Gümrüklerde bekliyeo. Japon mal
larının ı;ı:karı1ması içın alt1kadaı·la.ra 

icap tden eınir verilm.ıştir. 
+ İntıilleroden ıenel<e, boya, çuval. 

kalay ve eczayı k.J.:uyt:viye gelecektir. 
+ İaşe ınüst.eş.tırlı.gına byin olw\3.n 

Kayseri Valisi Şe-1.Lk. ,.aı·ın Ankaray.a 
hareket edecelttır. 

MÜTEFERRiK: ------+ Nuri ve Fatma ismUerinde bir 
karı ,!<oca bir tacir namına tanzim et
tikleri bir sabte seneUe AptU..lvehap is
minde bir tacil'den 1540 lira aldı.klann
da.ıı tevkif olunmuflardır. 

+ MahJM.utpaşada Tnretkçlarda otu
ran Saadetin küçük kızl Narin dun ev
de oyruırken mangal ıizerinde kayru~ 

yan çorba tenceresi devrilmiş ve muh
telit yerlerinden yanarak. H~eki has
tanesine kaldırılmıştır. 

+ Dün sabah Beyoğlu ye İstanbul 
c!hetlerındeki kahvelerde yapılan kon
trollarda 9 mektep kaçağı talebe ya
jcalnmış ve mekteplerine teslim olun- 1 
muşlardır. Üstüate iki defa ,.akalanan 
talebeler ~J'e olunacaklardır. 
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SELAt.,i iZZET 
- Beni affet kızım dedi... Doğru 

hır ) y apınadım, Fakat mazul' -
duw . İnsanın senin gibi bir kızı 
olullca. başka birini sevmesi reva 
1egildir ... Senden uzak kalınca 
gönlümü kaptırdım. Bunun ceza. 
sın. ·ok acı çekiyorum ... Amma yal
ı•ar· rım sana, bana acı! .. Beni hı
ra k .. a, beni gene eskisi gibi sev ... 

Af'!e eli.e annesınin ağzını ka
pattı: 

- Nder söylüyor.un anne? .. Ben 
se~. elbette g~ne eskis. ibi seve
rıır .. Hele eni bu halde görür· 
sem muhabbetim bir kat daha ar. 
tar. 

Annesine sarıldı i:iııtü. 3onra 
lı...:vanı etti: 

- Bunu bana neden söylemedin, 
neden benden sakladın?.. Neden 
aldattın beni? Eğer evvelden söy
leseydin, gene sana hak verecek
tim. 

Leman baııını kı:ıı nın omzuna 
dayadı: 

- O zaman daha çocukdun A • 
fife, anlayamaz, kavrıyamazdın ... 
Şcmdi kızardığım gibi, o zaman 
daha da utanır, sana bunun sebep
lerini anlatırken yerin dibine ge
çerdim .. Hem bu zamana kadar ni.. 
kiıhlanabileceğimizt sanıyorduk. 
En büyük ve en kuvvetli engel 
Zehra hanımın evlenmemizi iste
memesi idi ... Cemal annesini bu
raya, gönlünü almağa, onu razı et-

Satdık ' eser 
Mimar Sinan için ihtifaller ya

parız, yıldönümlcrini k ... tları:ı, 
konferanslar veririz, kitaplar, bro
şürler bastırırız. Şu eserleri, bu 
eserleri var, bunlar şöyle kıymetli, 
böyle kıymetlidir; şaheserdir, bu
lunmaz şeylerdir ve saire ve saire •. 

Bütün bunlar güzel, değil mi?. 
Evet, ciizeL. 

Sonra, bakıyorsunuz, gazeteler
de §iiyle küçük bir havadis çıkı -
7or: 

Büyiik Türk nıimarı Sinana alt 
olan meşhur Merkez hamamı, sa
hipleri tarafından bir enkazcıya 
13~ liraya satılmıştır. Bnnu haber 
alan tarillscver bir zat. ke)·fiyeti 
alakadarlara derhal ihbar ederek, 

Sinamn bir şaheseri olan bu gü· 
zel binanın yıkılnınsının önüne 

geçmiştir. Haınanıw sahipleri, bu 
binanın Sinıına ait olduğunu biJ. 
medjkJeriBi :.öylemi~lcrdir. Şimdi, 
mü'leler idaresi ,bu binanut tamiri 
için tetkikler yapmaktadır.• 

Bu havadisi okuyunca, tarihi e
serleri ı;evdiğiıniz, koruduğumu 

yolundaki sözlere karft, içinizıle 
garip bir his uyaıııyor. 

Sinaıua eserleri malıim.. Yerleri 
malôm. Çeşiti, rengi, boyu, bosu, 
evsafı malllm. Pekilla, bütün bu 
eserlerin iizerleJ'ine, Mimar Siaa
nm imnsını koymak mümkün de
ğil midir?. Yani, üzerinde Mimar 
Sinan yazan birer teneke levha aıı
mak çok zor ve külfetli bir iş mi
dir?. 

Almanyaya ilk defa olarak balık 
ihracatı yapılmıştır. Balıklar tren

le gönderilmiştir. Bu tecrübe iyi 

netice verirse soğuk hava deposu 
vagonlarla mühim ırniktarda balık 

sevkiyatı yapılacaktır. Almanya -
dan ~k balık istenmektedir. Böy
lelikle İtalya ve Yunanistana gıön
derilemiyen balıklarumza yeni bir 

mahreç açılmıştır. 

No -san tartan bir 
lf' m rcl yakalandı 
Kasımpaşada tayyareci Fethi 

sokağında 39 numarada oturan kö

mürcü. Şevki Yankaçar noksan 
tartan damgasız terazi kullanırken 
yaklaanmış, adliyeye verilmiştir. 

-<>---

Açık işler ve miinhal 
olan memuriyetler 
~tt·,·kez. ve "tü.Jrli .Unan daireleri ınün 

bal.i.lı 1çin 15 c-r lira a .. li mao.ı~la lise 
ve orta me-ktep mezunlarından c:hman 
memuru• alınacaktır. 

T<ılipler hüsnühal varak.alan, şeba
detnanıeleri, .<.Lhhat raporu, nüfus tez

kereltri ve 6 fotoğıaflariyle birlikte 
7.arın saat 15 e kadar Galata.da Mınta
ka Liuıen Rei5liğine müracaat edlp 
n1ezküt· saatte ımtihan olacaklardır. 

Zonguldak takdiri kıymet müdürlü
ğunde aylık 80 - 120 lira ücretle ça
lı5tır1hnal..: ve imtihanla alınmak uze
re 4 erkek daktilo aranmaktadır. 

TaLipler yarınki Pazartesi günü sa
at 10 da Galatada Yeni Yolcu Salonu
D..un J Uncü katında Eregli Kö1nürleri 
Şirketine mUracaat etı.nelidirler. Ken
dilerine harcırah ta \•erilecelttir. 

aneğc muva6fak olacağını zannedip 
getirdı ... Halbukı, anlattıklarına 
göre, Cemal aldanmış ... Bu kadı -
nın avucunun içindeyiz ve işin asıl 
acı tarafı, bunları Cemale de söy
liyemeyiz. Söylersen annesini mu.. 
hakkak kovar, o zaman iş çok da· 
ha fena olur. Boyun eğmeğe, her 
şeye katlanmağa mecburuz. Eğer 
yalnız olsaydım her şeye katla • 
nırdım, fakat benim yüzümden 
senin de ıztırap çektiğini görmek 
beni m:ıhvediyor. 

Ağlıyordu, Afife de ağlamağa 
başladı. Artık felaketin derece • 
sini iyice kavramıstı. Şefik ile ev· 
lenmesine imkiın kalmamıştı. 

Yataı'!ın kenarında oturmuşlar, 

biribirlerine sarılmcyar, hıçkırı • 
yorlardı. 

Nihayet Leman doğruldu, Afi. 
feyi bir kere daha bağrına bastı: 

- Artık ağlama, sus ve yatıp u· 
yu kızım! dedi. 

- Uyuyamam anne ... Uyuya • 
mıyacağımı hissediyorum. 

- Yat, hiç değilse clinlenirsin ... 
Bırak seni so ayım ve eskisi gibi 
seni yatırayım, arkanı örleyiın.. 

Günün meselesi~ 

aa 
' • a 

Şehrimizdeki bazı toptancılar 
türlü hilelere baş vuru.qormuş ! 
Şehrimize mal almağa gelen ek. I 

ser tüccarlar bazı toptancıların 1 
kendilerine mal vermediklerini ve ı 

muhtekirlerin türlü türlü çarelere 
baı; vurduklarını söylem~erdir. 
Ezcümle dün Fiyat Mürakabe bü
rosuna müracaat eden Cizreli bir 
tüccar da mal almak için gittiği bir 
mtio" setle bir türlü mal sahıbini 
bulamadığını söylemiştir. 

Diger taraftan birçok toptancı 

tüccarlarm mallarını satmamak ı 
içın dükkanlarında bulunmadıkları 
ve ancak yağlı bir müşteri ele ge
çirdikleri zaman meydana çıktık • 
!arı anlaşılmıştır. 
Bazı tüccarlar ithalat eşyalarını 

kendi depolanna koymayı _o da 
·banka ardiyelerinde sakladıkları ve 
ibeyanname vermedikleri anla..,ıldı
ğından, Fiat Mürakabe bürosu 
banka ardiyelerinde bulunan itha. 
liıt eşyalarını n bilclirilmesini ban -
kalardan istemiştir. Bu mallar ne 
para mukabilinde rehin olarak bı
rakılmış ve ne de bankanın haczet-

miş olduğu mallardır. Bunlar do:;
rudan do~ruya malı Fiat Müraka.. 
be bürosunun gözünden kaçırmalı: 
ve beyanname vermemek için bııa
kanın arcliyesine konulan mal -
!ardır. 

YENİ Tt<;DBİRLER 

Diğer taraftan bazı eşhasın tüc
car olmadıkları halde elleı·inde bü
yük mikyasta mal bulunduğu ve 
bunları el altından sattıkları an • 
!asılmıştır. Bu satışlar ellerindeki 
malların kendi ihtiya<,>ları için la
zım olduğunu ileri sürmekte ise -
!er de bıınlar bir degll, birkaç yüz , 
kişinin ihtiyacını karşılıyacuk ka
dardır. 

Şimcliye kadar alman tedbirler 
toptancı tüccarların hilelere baş • 
vurmaları üzerine kısmen tesirsiz 
kalmaktadır. 

Fiat Mürakabe bürosu bankalar
dan gelecek cevapları beklemekte
dir. Bu husustaki tetkikat netice -
sinde veni tedbirler alınacaktır. 

Tiftik, y 
ihrac tı 

lngilizlere 300 bin 
liralık Tiftik satıldı 
ve bu malların sevko
lunmasına başlanıldı 

İngiltere tarafındll!I. pi yasadan 

mfrbayaa edilmesi kararlaşan ~ 

bin balye tiftiğin 300 bin liralık 
il:k partisi satılmıştır. Bu malla -
nn sevkine de başlanmıştır. 40 bin 
balye nisan sonuna kad.ar tamamen 
gönderilmiş olacaktır. 

----<>--

l!ahtelfl t9 ~rı r-
v 

de yeni iö nlıklar 
kurul yor 

Bütün kasaba ve kövlerde ağaç· 
!andırma işine büyükü rağbet var
dır. Vilayet fidanl>klarından bu 

yıl o kadar çok fidan istenmiı;tir ki 
bunları karşılamağa imkan bu -

lunamamaktadır. Bu vazıyet ~

raat Vekaletine bilclirtlmı tir. 

Vekalet bazı vilayetlerde çok 
•büyük fidanlıklar kurulmasını ve 

bu iş için Vekalet tarafından da 
yardımlar yapılacağını bildırmiştir. 

Bu işle bizzat Ziraat Vekil[ MuhUs 

Erkmen de alakadar !muştur. 

İlk olarak Bursada 200 bin fıdan 

Ya:r.~n: Aı" Ke!n!ll Sl!Nt 
İngiliz mııtbnatmm AHtıp• tıl 

binin mes~leleri etrafındaki ıı4 
riyatı şıGıdıyc bdor bazı e~aSW 
üzerinde devam etti. Aradan ıı 
man geçlikçe bu es~slaı da halı 
dilip edilıueJiğiııe bakmak .... 
raklı olduğu kadar faydalıdır. 

Meselıi; Alman - italyau • av' 
lttifakı mihver tarafının zıuııı" 
tiği tesiri yapamadı. Dü.~yaya Y; 
bir ni>ıam vereceklerini söyliY" 
ler dünyayı kendi aralarında p'1 
!aşabilmek için evvela zaptetıııtı 
lizımdı!. Bu olnı:!adı. Onuu ı~ 
ittifak da öyle kaldı. Bunun fiP 
yat sahasında ne tesiri ol~uğu 
li sorulacak bir sualdir. togil 
tara(ı bunu dai ;ı e. \'el bi diı;ı ;ç 
Berliıı - Rum&ı • fuk~o nıil-_jvcr ı 

bir itttı'ak akJclme :uc by c 
göstcrntcnti.ŞtJ, !c!a~ dn. Ar d 
altı ay geçti. japtlDTanııı .IU;:ı.r 
ve İtalya~ a ın ie•sir bir prdı' 
elsun diye ne İn 'ltt•re. ne de ~ 
merika alevhine harbe kan~t 
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Şu lıa klc Almu - i lyaıı • İ' 
pon ittıfakl k.urş· ınıJa İugıH.zlerilt 
serinkanlı duı ır.alnrı he• h•ıde dl 

ra 
y 

ğiluıi.ş. Bununla ' ... ·ra!H! ~c~cn şrl l..f 
v 

bahan!anberi oiun belli ba;Jı ,1 
kuatı hntırlay'.nn A!ın1n tarofı 

nat m~" be b · ro-ı eo nru .lu' çl 1 yetiştirm<>k kabiliyetınde <l:ıüyuk bir 
1 fidanlık vücude getirilecek, bura-suna ye.nl ele anıar 1"0 ıu.•uşa satan 

"' 'l 

nın b11 ittiiaklan aza•ni :-ııltrettc if' U'b 
ifade etmek isted::;ı yeniden ıf orc 

rülebilir. Düuyıhllll dikkatini Jıl 
ittifaka çekerek ınıilıim vekuyi 1 

rifcsindc bu1unuldugu zannı ,., iş 

riln1ck ıst ·n · rken llon1anya Pt! d 
rolleri rnalıiııı .ıekılde de geçiril' rlı, 
dL İşte İngiliz tarafının bu \'<~ ' 

yidc yine ası l ehcmrniyet \'erdit :ı.l 

ninderildl msalsız İnuhte 
Ticaret Vekaleti, İstanbul Fiat 

'Mürakabe Blirosuna yeniden dört 
memur göndermiştir. Bugünlerde 
yeniden memurlar geleceği haber 
alınmıştır. Ay sonuna kadar büro. 
nun kadrosu tamamlanmış olacak 
ve piyasa daha sıkı surette kon -
trol edilebilecektir. 

Beyazıtta Okçularbaşı caddesinde 
86 numarada kundura levazımatı 

satan Ali Kemal Turhan her taraıf

ta 60 kuruş olan ayakk&bı çivisini 
190 kuruşa kunduracı Süleyman 
Gökçen isminde birine satarken 
yakalanmış, adliyeye verilmiştir. 

c . ') 
==::cADLIYEve POLiS_;_ 
Kiracıyı evden çıkarmak 
için bulunan gari • 

ır sul! 

gv sahibi aai'ı koc , 
llel suya aö!lerek 

lracıı nm 
ı 1 fmışıar 

çir-

Dtin asliye 2 mci cezada garip 
bir davaya bakılmıştır. Hadise şu
dur: 

Tahimde oturan Rebia isminde 
bir kaciının ev sahibesi Madam Re

beka ile arasc açılmış ve evden çık

malarını söylemiştir. Fakat Rebia 
kirayı muntazaman verdiğinden 
çı.knuyacagın1 beyan etın~tir. 

Bun "n üzerine de Rebekanın 

kocası K.:J'acısını ölümle tehdit et

mıştir. Hadisenin bundan ronraki 
safhasını Rebia dün mahkemede 

şöyle anlatmıştır: 

•- Taksımde bir apartunanda 
oturur Has;be isminde bir ahba

bım vardır. Geçen gün oraya gi

derken en yeni elbisemi giydim, 

birkaç dakika (benim tahminime 

göre en aşağı 5 saat) konuştuk. E,. 

ve geldim, kapıyı çaldım. 
Açılmasını beklerken, birdeooi

re başımdan aşağı ,Pir kova bula-

Hem söylüyor, hem de Afifeyi 
okşıyarak soyuyordu. Geceliğini 
giydirdi, yatırdı, arkasını örttü, 
Sonra başucuna oturdu · .. 

- Haydi, gözlerini kapa! dedi. 
- Ne iyi kal pli bir kadınsın an-

ne! .. Çocukluğumu hatırladım ... 
Küçukken de böyle yatardım, sen 
üzerimi örterdin, sonra bana: 
c,Haydi, artık gözlerini yum ve u
yu! .. • derdin .. Ne iyi günlermiş 
onlar anne! .. O günler bir daha ge
ri gelmiyecek ... 

Gene gözleri yaşardı, annesinin 
elini tutup öptü: 

- Senin yanında iken içim ra
hat ediyor anne ... Biraz daha otur, 
gitme! 

- Hayır kızım, bırak artık gi -
deyim, sen de uyumağa gayret et. 

Yorgunluk nihayet asabına ga
lip geldi. Yavaş yavaş gözleri ka
pandı, uyudu. Arada sırada uyku
sunun arasında ürperiyordu. Le
man, Afife iyice dalıncıya kadar 
yanından ayrılmadı. Afifenin uyu
duğuna kanaat getirdikten sonra 
elini çekti, kısık yanan lambayı 

söndürdü, derin bir göğüs geçireli. 

şık suyu döküldü. Bu da ev sahi
IJ:ıinin karısının marifeti idi. Gü

zelim ell>isem berbat oldu. 
Davacıyım kendilerinden, ne ka

dar uğra;;sanız da ibarışmam. Bun
lar ben. evden zorla çıkarmak ıçin 

bu garıp usule başvurdular ... 
Neticede rnaiıkeme ev sahibi a

damJl ve karısıl'!n su döktükleri

ni tesbit edememış, fakat tehdit

ten dolayı R( bekanın kocasını 5 

gün hapse mahkum etmiştir. 

Rezaaet çıkaran 
sarhoşları 

Yenıçarşıda oturan Ziya Diler 

ile Taksimde oturan Rasim ve ar. 
kadaş1 Kerim Can evvelki gece 

Beyoğlunda körkütük sarhoş bir 

halde ötekine berikine sarkıniılılı: 

ettiklerinden ve rezalet çıkardık· 

larından yakalanarak adliyeye ve· 
rilmişlerdir. 

Ayaklarının ucuna basarak oda
dan çıktı ... 

Ertesi sabah Afife sıçrayarak u· 
yandı. Güneş pencereden bol bol 
odaya doluyor, dışarıda kuşlar cı
vıldaşıyordu. Hava neş'eliydi.. Fa
kat tabiatin bu aydınlık, bu neş'e 
hissine rağmen, Afife izah ede • 
mediği bir can sıkıntısı ile güç 
nefes alıyordu ... 

Birdenbire aklına geldi, bir güıı 
evvelki hadiseleri hatırladı ve içi 
yandı. Tekrar yattı, başını yas • 
dıklarına gömdü ve vaziveitni dü-
şünmeğe baı;ladı. • 

Hayalleri mahvolmuştu, fakat 
annesini gene de seviyordu, ancak 
izzetı nefsi rencide olmuştu, <ere
fine halci gelmişti. 
Şu orman kenarınadki sakin ev· 

de nekadar mes'uttu; bu evde ken
dini kendi evinde saru~·or, rahat 
yaşıyordu. Halbuki şimcli, bu evde 
bir yabancıdan başka bir şey ol
madığını anlamıştı; Bunu ona an
latmışlardı. O bu evde lütfen ba
rındırılan bir sığıntıdan başka bir 
şey değildi. 

Burada, her yerde, herkesten 

dan civar vilayetlere de fidan tev

zi olunacaktır. 
----<>--

Belediye kendi ta~anı kendi 
temin edecek ! 

Belediye, inşaatında lüzumlu o
lan taşı bizzat kendisi tedarık et

meğe karar vermiştir. ŞımJıye ka
dar müteahhitler vasıtasile yapılan 

işler büyük mü~küliitı mucip ol • 
muştur. Bunun için Bakırköy ünde 
Osmaniye köyü civanndoki bıiyıi.k 

taş ocağının işletilmesi kararlaş -
mıştır. Bu işe yakında başlana -
c&ktır. Tahsisat ayrı.lroıştır. 

--<>- ' 

Türkirıe Sa:.ı'at Mektepleri I 
Mezunları t:emiyetinio 

KongreJİ: 
ÜçüncU def..ı olar.ık taplan.uı kon

graıin rnuvakkat reisl.ığ',ne muallim 
Halil Cevat. O.t.la::ı secuını;itır. Cemi
yetin müe~::;isı Ba;jkan Lokn1an fle-
kim idare IIeyetinin muf:ıssa.l rapo
runu okurnu;itur. Bundan sonra Sana
yi Mektı?ııleriniı-ı tarihçesini, ehemmi
yetin \·e ceıniyetin lüzumu ve terakki
si hakkuıda uzun ve t;uk &umullü bir 
nutuk vermiştır. Da11a sonra l'.t.:yeti 
idarenin bUttin hesaplarını tetkik ve 
çalışınalarnı t kd;r edt·n murakiplerin 
raparları okunup tasvip ve Wd:Uc olu
narak aL(ışlann1ışhr. 

Kongre hcyetınin derin hU.ı-met ve 
t.1.zimlerirıi Milti Şefin1iz Ile ıcumhu

rur.1Jz Ln1et İnönıi, BüyUk 1\1.ıllet 
l\'.Ieclisi Riyasetine, B<iivek5.let Celile
sine, Parti Genel Sekl'etcrligine, Millt 
P.'lüôa(aa ve Maarit Vekilliklerine ve 
Meı-leki Tedrisat Un1um l\'lüdUrhı~rüne 

ibl:ig t..'ıiiinıc~üıe karar verılıni;;ıtır 

Yeni İda.ıe Heyeti aşa,gıdald. tarzda 
intih<:ıp edıln1iştir. 

Ba.ı;kan: Doktoc Ha!ız Ceıtı.tl Lok
man Jteıum, Asbac:kan: MuaJhm Stm 
Dokuııter, n1uha.s1p: S..ıbahatlin 1$.ık

saç, Alerkez Mudlu·u: Vabit Erim, Ge
nel Sek,·e:et·: Ah KD.ryot, IIasan Albn
ok. mualliın Celflt Arkıın, F hret.Un 
Ergin; Yed~k Azalar: Fahri Arwy, Ni
yui !\.1ocan, Avni Karaka;:, Sabiha 
Lokman Hekinı, Mu.rakıpler: Halil 
Cevdet Oflas, Muallim Muzaffer Ya
sar, Muallim Kemal Denker. 

gördüğü hüremt ve muhabbeti kö
tü bir yalan uğruna kazanmıştı. 
Zekiler de onu Cemalin üvey kızı 
zannediyorlardı, onlar da aldaru • 
yordu, onları da aldatmışlardı. 

Ona aşık olan, onunla evlenmek 
istiyen Şefik de, hakikati bilmiş 
olsaydı aklından böyle bir şey ge
çirir mi yeli? 

Afifenin bütün kanı başına çı
kıyor, iffet damarlan ~abarıyor
du ... Herkesi aldatmışlardı, her • 
kese yalan söylemişlerdi ve işin 
asıl acı tarafı kendisi de hakikati 
söyliyemezdi. Anasının hatırı, a.. 
nasının rahatı ve şerefi uğruna 

susmağa, ağız açmamağa mahkfun
dH. 

Bu mahkumiyet onun doğruluk 
hislerini, dürüst ahL~kını hırpah- 1 

yor, üzüyor, onu öldürüyordu. Işle 
izzeti nefsi yerlerde, ayaklar al • 
tında çiğneniyordu ... 

Dün vüksekten atarak Zehra -
ya artık olan oldu. alışmaktan baı-

1 ka çareniz kalmadı diyişini batır-
llYOrd.u- 1 

ı--) 

lcri ııoktd da bu puro! işi ol.ıı tk 
tur. Almanp:ıııı bir taraftan eli 
1: " 'ı!.lavvada \'C diğer cihetten 
F .. e1ı..~da ele geçirıu ş oldug • V 
remi. l •·l ~ı demi• lmldugu ot 
laşı!ı\ or ıı. I er.ıir, çelik ve sa} 
ha,.p içr•ı ne k~U:rr J-.zıf!ts· hu ı1 
manın ka•galamıl'D ttrolün 
lıcmrLiyetı de o '<• ar şikarJıl' 
~tc nu-ı İ~n Ahr.aı•for hir • t 
vel R1Jnıan•·ar.nı petr"l k1• •ttlıl 

nnı ele g~irmcyi d!~~ur.mü 1rf 
Romon,·ay1 i~~ı r:mi~Jerdir. f' 
kat hu l'Bfi cl'!ildir JnksRdı t 
m.in etmed!~; prihi Almaa ordosır 
nun motörlü vesaiti için ihtiyPı:I 
da yetişmez. 

Roman, anın •e 1P 'k petrol is 
tihsa13h 6 mılvon tondan ibnrd 
Arlık her i'rl'i gııyret sarf edile 

bu ıniknr çıkarsa ~ıl.ar•a nnc:ı 
milyona kadar varnhilirr.ıı~. u~ 
buki hunun!n · ·ti[a cdileır .. ty 
O halde Almanya i~in goılcr 

b:i'şlrn taraflarn, belki de dnl~ı 
zaklara dikerrk mu! taç oldıı~~ 
petrolü oralardon temia etme'
kalıyordu. Bıı ş buıriio de 1\lm 
yanın gOzüiinfindedir. ilnn 
başat':lqığını n n •cı!cıı a J ' 
cagıuı dü-'icnınektcdir. 

(!e bugii.ıku Avrupa lıarb 
ycui mcselcll'ıhıden en nıül 
hudur. Pctrnl ın cle~i Üc.c~ 

dönen hadis Jı•r -zö:.ı<len ka ıı 

gibi d,•ğılıli,. , iman tarafı u ~j 
zaınan ,:ll e ndi~cyi giis1r.rtn;st !': 

Ronıanyadaki pt'trul ' f\ ulı~ 
İngilizler tarafından tahr;p edil 
mesio. 

İngiltercnin bu b..,,usta ııe dil' 
şündüğü kendine ait. Fakat io01 
matbuatnıa neşriyatından çık•'., 
lacak buı nıanalar vardır; İn<ı" 

tere hel"f"yden evvel boıohardı 
maa tayyarelerini arttırmağa ~ 
yıılmuştur. Buna müvazi oJatf. 
temini ebem olan diğer bir kt 
fiyet daha göze çarpmaktadır; JI 
va ve deniz üsleri. 
Romanyanın kaç aydanbcri 

tık büsbütün Alman niifuz ve 
siri altına girıniş olduğu bcsL 1 
dir. Görülüyor ki petrol işler'. " 
ha pek çok meselelere yı>l açnıı 

ta, daha pek çok ihtimalleri Jıatı1 

getirınekted i r. 
Harp ancak kuvyetle halled 1 

ve wnu alınabilecek olan hır it 
dir. Öyle olunca Alman taraf•' 
yakın ilkbaharda bir yerde lı9 
kete geçmek isli)·eeeği kolay!~ 
tahmin edilebilir. Alınanfao 
Avrııpa haricinde daha uza~lı 
kuvvet gönderebilmesi , .• ıo' 
kendine yol açmağa kall..ı~n,;ı~ 
İngilizlerce ne öyle pek kr.la• .' 
ne de pek çabuk oloverı•c<'k . ' görünnıü:ı·or. Jngilterenlı1 Kı-. · 
Viktor_ya deninde ın hıır ol 
Lorrl ') :ıli3lıur)· jconı "ndeki d.:' 
adan11 ke-ndİ'\İne • nı;ilte.reniı1 
ve!..a bu tarafından emniyeti 
zulaca 'lJnl ~u ve:vu bu düsnıs" 
tuuuz ed<> i1e-<'eğ:n; 'i;fi\·live. ,J 
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İJp-;i" HARİl1NIN 
· ME~~LELERI: 

.kan yarım 
adası ... 
ıa harbi başlıyah bir bu
c oldu demektir. Harlıia 
kapladığı saha itibarile 

zaınan sa~ ılmıyor, Fakat 
nulü ve sahası gözöntine 
de hundan sonra daha ne 
!vanı edeceğinin kestiriJe

''işiınühirse bir buçuk •e
"ildir, Bugünkü "\'Csait ile 
n lu_...,a bir zaman ~a.rfın· 

rileceğini ileri sürmüş 
yanıltan bir keyfiyet. Ge

harbi o senenin yamula 
ı, 918 senesinin sonbaha -

imişti. Dört seneden fazla 
.enberi başgösteren diğer 

de var. Bunlar vesaitin 
'e şiddeti ne olwsa olsun 
uk başarılamadı demektir, 

kın misaller: İtalya - Ha· 
harbi İtalyanların o ka· 

lıı olmalarına rağmen yi· 
rı aylarca uğraştırml§lır· 

ta dahili harbi üç sene sür
Yaıında baslıyan Çin • 

' edi arhi ise hilıi devam -
•akit biteceği de kesfüile· 

ırbi haşgö•terdiği zaman 
ordulannın kuvvet ve 

ıe derin bir it ı'tlat besli· 
<\lınanyanm birkaç hafta 
işmaalarını mağlfıp edebi
de söylemişlerdi. Çünkü, 

dı, Almanların eline har· 

cak bitirebilecek en mües- ı 
•lar mevcut. Bu vasıtala· . 

ık ve müessir oldujıına 

dilmiyordu. Fakat harbi 

ıak bitirebileceii şüpheli 
iibe anlattı ki bir harp bir 

rnak istidadmı gösteriıaee 
dialriyetleri kazanmış 0 • 

• için düşünülecek bir 5ok 
r de çıkmaaa baı;Jar. lıj.te 
de Almanların ilk ham· 

adar visi araziyi işgal et· 
alanna rağmen harp bal
değildir. çünkü bir kere 
i•tidad.ını göstermiş, Al· 

'Uuun ilk nıuvaffakiYet
!>tı istidadıa önüne ıeçe • 

bu~ult aeae zarfına Av· 
bitanf üç büyük yanlll· 
vakit ,·akit mcvzua bah· 
'e bunların. coğrafya ve 
'tiharllıı mevkileri dolayı· 
;. neticesi üzerindeki te
i:r muhtelif ihtimaller h•· 
ıittir. Harbin ilk güııüıı
Balkan yarınadasınıJ1 e· 

""unda ne vazhet alacaiı 
l\Üştür. Vakit· vakit bu 
liııya uıatbuatında birinci 
nkü Balkanlıların da bu 
':Uışıp karışmıyacakları 
\ böyle bir ehemmiyetin ı 

İ~e kat kat değmiştir. Harp 
rı Balkanlardan uzaklaş· 

:er bitaraf iki yanınada-
t nöbet ayni cheırınıiyetle 
bahsolduğu görülmüştür. 
nvya yarımadası aylarca 
kk . atı celbetıniştir. Sonra 
ıın dıt rnib\'er devletleri 
ıer 1 h · }i' O Up olmıl· acağt ba Si 

•r kere Almanlar Mad· 
.ıııeti ile anlaşabilirse is
lrırnad . ası Fransadan ora· 
ek Al 

nıan ordularının az 
onra Alrikaya da geçebil· 

Kaydedilmeai lizım_ r~ 
len büyük bir tekamul 
var: lhtiliflara kapılar~ 
biribiriyle uğratan .eak~ 
Balkanlılar yerine ıımdı 
tehditler kartısında bir· 
lqmek iatiyenler var. 

melerine köprii olacaktır diye dü
şünülüyordu.. Bu gibi tasavvurla· 
rın diişiinüldüğü kadar kolayca ha· 
kikat sahasıııa çıkarılaauyacaiı 
bir kere daha görülılü. Fakat Is· 
panyanın mihver devletlerile bera· 
her olup olmıyacağı meselesinia 

ııe kadar hararetle münakaşa 0 • 

dildiği daha uııutulmamıştır. 
Harbin ne kadar uzıyacai't belli 

değil. Bunuala beraber her üç ya· 
rınıadarun buudan sonra da vakii 
vakit nöbetleşe yeniden ebemnıi
yetle mev.nıu balıs-Olacakları ko
layca tahmin edilebilir. Bugün ~ 
leria dünya matbuatım en ziyade 
meşgul edeni yine Balkanlardır. 
Balkan yarrnadasında sulhun ınu~ 
balazası en belli başlı meseleyı 
teşkil etmektedir. . 

1 
Et meselesi 

Bir gazete hava.diline gö
re, celep/erden bir kumı mah
kemeye verilecektir. Çünkü, 
et fiatlarının artmasına ııe

bep onların hal ve harekatı· 
dır. Bir iddiaya göre de, ıim· 
di, celepln, az hayvan getirt· 
miye ba§lamışlar, bu suretle, 
ıehri etaiz: bırakmak hulyaaı
na kapılmtflardır. 

Et liati, bugün, esmen pa· 
halıdır. iyi, amma, haltikaten 
iyi etin kilosu 10 karuıtur. A
ğız tadiyla et yemek için 80 
karuf vermelisiniz:. Bir ail• 
diifiinün, meıelii, asgari, on 

kifidir.. Bunlar et, yedik di
yebilmek için, en az bir kilo 
et almalıdırlar. Bir kilo et de-
diğiniz, nedir ki?. Bir parça
fey .• Kemiğini çıkarınız, geri-

Avrupanın büyük meselelen 
mevzuu babsolurken Balkanlınn 
unutulduğu hiç olmallWJ değil ııis· , ye ne kalır. Okka, kilo olduk
betcn pek yakın zamanların ve - ı tan sonra aradaki liat larlıı, 
kayii itibarile dalıa çok eski_d~n- 1 zaten çoktan kaynadı, gitti. 
beri JJalk~nlar Avru.panın buyiik Bu vaziyete rağmen, hala, 
xneselelerınde ayrı bır ebeınnu~ et 1 b .. kü' I' t. d k ·ı · b 1 . · ı b' ugun ıa ı e a ı u ma 
almıştır. Geçen umumı 1ar ın .. • . 

ıkm d Ve niha~et bulnıa'1n· yıp yuhseltmek ıatıyenler, en 
ç asın a ' h l'I ·b· ' l . I . da Balkan ,,ekayiinin tesiri birin- a t ta ırıy e ınıa aı.z ve vıc-
ci derecede olmuştu. Şimdi ise gö· dansızdırlar. 
riilen bir tekimül vardır. Uzun Kendi §ahıi kôrları için, 
dcviflerdenberi ihtillf halinde ya- halkın keaeıini bu derece iı
şamış ve devir devir muhtelif si· tiamara kalkııanları aakni 
yasetlero illet olmuş, Balkanlıla· makamlar takip ve tecziye et-
nn yerine artık anlaşmak ve uz· l'd' 
laşmak, kendi varlıklarını koru· me ı ır. BVRHArv Cl<VAT 
nıak için bu ihtiliifları bertaraf et- 1 -
mek istiyen Balkanlılar vardır. On 
dokuzuncu asırdanberi Balkan • 
!arda görülen değişiklik bilhassa 

şu noktadan kaydedi~mekt"'.1i;
Balkanlılar ayn ayrı bırer mıllı· 
yet duygusu ile kendilerine var
lık vermek yolıında senelerce uğ· 
raşmışlardı. Fakat şimdi başgöste
ren başkadır. Balkanlara doğru 
beslenen büyük bir i~tiha var. Bal· 
kanlıların birbirinden ayrılması 
bu iştihayı daha uyandırır. Onun 
için birbirinden ayrılmak değil, 
yekdiğerile anlaşmak zamanı gel
miştir. Bu tekimülü ihmal etmek 
ka .. il deiil. •• 

Teptu besap 
Vaktile kumaş tüccarlarından 

b
. . . 17.IIlirden Konyaya kervanla 

1 ırısı, ... .ka 
giıderken, •arı> bir bogaıd~ r~ı -
sına birkaç şaki ç•laınU!· Tuf~I< nem
Jularını kervana ç~-ren eşltlya re· 
. · k vanı çeviımış: 
ısı er ı karım ha! 

ıcınuklamllYın· ya . 
Kervan deı·hal duı·rı;ıış._ L~ya 

rd 
denkleri ıııdırınışler. 

devele en .. 
a1rnnşlar ki. peklı, yurı. 

Açmışl:ar, b t e.<;it kumaşlar ... 
lü. tıop 1op. çt>Ş' ç · reı.gınde bir 

Bu esnada na_r =~~r pek beğen· ı 
top kumaşı ha) k"~a-

• ' .· 1<100ll'ZI ~ .. 
misler. EŞl<ıya rer.;l. gttigini, 

. rka<laşlarının ıoşuııa . . 1 
şın, a 1 ba•"lı bır 

.. ··nee e11~ri ava~ arı t'> •• 
goru • . "ma edilıınesını 

~.....ıo malının pg .. .. 1 
k~ seyreden tüccara dönup 
yana yana 1 

bağıııınış : e ·oğlu! bunların hep· 
_ Ulan ŞŞ lın dm ? 
. d kırmızı a a · 

sinı ne en e1en felaket içinde ken· 
BaŞına gen tüccar dayanaırnamış, 

dinden geç . arlıg"ı elden bırak. 
o halile ble tucc 

nııyarak : ı.rıı arsanım, demiş'. 
- Ne yapaY lı~ veriş cdeceğmı 

bÖyle toptan a 
. . 

ne bileyım · 

Denizyvllıırı memurları ko
operatifinin kongresi 

Denizyollar: memurin koopera· 
tüinin yıllık kongresi 10 mart pa· 
zartesi günü saat 10 da yolcu sa
lonunda yapılacaktır. 

Kanımızın ceveıa.. 
maa d'""•t 

Hayatınw hep öyle evinizde o
tur.ırak ceçirmeyiniz. Eğer va.ı.l~ 
fen.iz icabiyle buna mecbursanız, 
günde bir saat gezinti ile bunu 
tashihe çalışınız. YürüyünUı, koş ... 
mayınız. 

Kırk beş ya~ından sonra, gıda 
maddelerinizde, etin miktarı aı, 
sebze ve me)"'~.l bol olmalıdır. Fa
kat gıda..-.;ı:ıh.k.lan ve dolayL";ile- hal
sizlikten sizi öH.ıme sürükliyecek 
kadar ifrata da varmayınız. Mute
dil içiniz. Eger e"· ,-elce beden ter
biyesi yapıyor itli.f.<:'niz, yon.ıcu ol
mamak şartiylt-. buna yine de\-aın 
ediniz. Eter k.a.:.biniz bil7,an sarı;ın
tılar gcçiriyor.;ıt, elli ya.,ındlill 

ı;onr~. bırakınız.. 
Damar şiP.uıhklttine dikkat e

diniz ve öniıne g~ıniye çalı~ıntz 
Sigara sarfiy<ı.tınııı. az.n.ol,::ıız. Pi

po daha az 1..ararlıdır. Anısır;ı ld· 
rarınızı ve kanınıa muayene etti
rini:ı. 1~~uısiyona baktırınız. F'akat: 
cAcuba tansiyonum dü~tü mü?> 
diye her yedi seki< ıün<lo bir dok· 
toru rahatsız etmeyiniz. 

İşte bütün bu noktalora dikkat 
etnıediiıinbı içindir kl, kalbiniz 
çarpar, baş dönmeleri, kulak oğı.ıl
tulan olur. Bir merdiveni çıktığı
nız. zaman, nabzı..~ daha ıık atar. 
Ayaklarınız. bacaklarınız ı.~er . 
Damarların da Y811 var. Genç 

kalmak için onlara dikkaı r,tmek 

ıazım-

~----- J 
Di!dikleri doifru. Bir lıif, bir ha-
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en de Seveceksın . 
reket, bir göz ili i~i bütiin bu hu· 
zuru birdenbire altüst edcbiliior 
ve insan ~·ine b1rak.tğı noktaya, 

yani kararsızlıktan önceki teşcv· 

vü~e dönüyor. 

ETEM iZZET 6ENIC~ 
Yaz·~a~n_:.1:.!!~~:.;:~-:~::~ _:.: k ıaz,m. Bunun 

l a çıkın• k tul 
ta:vım bira• .. 
•nı verdim. O da pek üslÜ• 
~.d~ B ·· d · ı u l U7 rn ne eyın -

l apahiliJ- oruu.1, ne !'ahnı 
htrhangi birşcy i dü iıne· 

tlırı. Zihnim karnıakarıtııl< 
e:. 

•ide hu telılikcdcıı yakayı 
k için behemehal bir ~are 
~ını. 

ılu. yolunu aratntl a mec• 

KARAR 

•ddiitlü n sıkıntılı gün

. aşıyurum. Bir insan içiıı 

~Untii ünün ve tcr~ddıi • 

di(:i tz!U'np kadar ağır biç 
a\\ ur cdill'ıncz. Karar 

! ,·c vuzu ı ddütten ur -
· · de tere k o tek çare>t "h eııııe ve · 

. olu tere• 
ınak. hır ~ daranmaktır. 

nun üı:erıne . vern1iye ıneebu ~ 
Ben de karar Ju1alı? Bu daki· 

B karar ne 0 • b' kara· 
ruıu. 11 ·ııniş hıç ır 

d r ver• b 
kaya k• a dintııillll tek e· 
rım yok. Fak:at!. r Bu hedef şu-

d ;;.ou ııdı~ o · 
defe O~· 
dur: e,gu! obn• • 
- Hail N'edple ııı . 

1. tedbır, 
wak!. kl eıı sıı ıın ı. 
Mulıakkak . . rin bu olaca,.. 

. ı beıtıın ı, •·un 
en emın yo da bU o.. . 
O halde kararıııı ~.rt p,\Jlı\& 

t\'Dıı>P 

KararıDl1 ver:~Jı ;çiıı4'eyiı:ıı. 
O kararlll rıı , 

yına•· 
Fakat, r çrj•Ya u 
- E>·deki paıa 

Dün ablamdan gelirkrıı aklıma 

eoti. Naciyeye gittim. Naciye, 

gidişime çok sevindi. 

_Kız ;eni d~ktor Yehya ile ev· 

kndirmeyi düşünüyorııın!. 
Diye litifelrr yaplıııı. Bu lati

felerimden hoşlandı, güldü: 
_ Nerede? K şki olabilse .. 

Diye içten ılilegini izhar etti. 
L-db'ınJı" inni Fakat, düşüncesini, ..., ... 

tebarüz ettirmeyi de ihmal etmedi: 
_ Olmıyacak duaya ııe diye a· 

min demeli? 
Kar~ılıklı böyle gülii~ür ve ~a

kalaşırken Nuiye: 
_ Asıl sen kendi d~rdine bık. 

! Dalil Nedp her gün kapının önü

]· 11e kadar geli)ornıu~! 
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MAHKEMELERDE: ,.._HALK.__.,,,, 
.._._..,OTUNU ''Deli arlanmaz, so

yu arlanır!,, derler 
Evlenmek istiyenler, 

if ve iui arıyanlar, 
1 

ıikiiyetler, temenni- l 
"Sen utanmazsın amma, yüre
ğime iniyor. Bu ne kıyafet, kız?!,, 

in ve müıkiiller 

İzdivaç Teklifleri ı * 26 yaııında ı,70 boyunda tam sıh
katU bir gencim. De\'let müessese.sin- j 
de mt-mur olarak çalışmaktayım. •"-Y
hk gelirim 60 liradır, ıı.,. aya kadar • 
terfi ederek rnaaıım 70 lira olacakta' 
ve tahsilim ortadı.r 

Mahkemenin önündeki kanepe
de yanyana oturmuşlar, hararetli 
hararetli konuşuyorlardı. 

Biri, siyah başörtüsünü çene • 
sinin altından düğümlemiş, kol -
!arını gögsünün üstünde çaprast 
kavuşturmuştu. Siyah astragan 
mantosu, gıcır gıcır rugan iskar • 
pinlerile, orta halliden üstün gibi 
görünüyordu. 

Öbürünün başında, basile mü -
tenasip sayılamıyacak, tüylü bir 
şapka vardı. Sarı kürk mantosu, 
kollarındaki dizi dizi altın bile -
zikleri. fırın kapağı gibi açılan ağ
zında, dudakları arasından görü -
nen, altlı üstlü iki sıra platin diş
leri. oldukça, oldukça dcgil iyice 

· 'ı clduğunun canlı şahitle • 
Haaa! Parmaklanndaki el· 

mas yuzükleri söylemeyi de unut
tum ... 

İkisi de adda yaşını başını al -
mı~tı. Kendilerine sorarsanız, belki 
kırktan yukarı, hatta kırkına bile 
çıkmazfardı amma. anlıvan bir 
gözle bakanlar •elliden ne haber'• 
derlerdi. 

Ben yanlarına geldiğim zaman, 
tüylü şapkalı, sarı kürk manto -
!usu anlatıyor, kollarını göğsü ü
zerinde çaprası!.ayan astragan man. 
!olusu, gözlerini kırpmadan göz • 
!erinin içine bakarak onu dinli -
yordu. Anlatan, ciğı'rleriniıı en 
höcri it UYeysalatına kadar çekti~i 
sigaranın dümanı agzıııaan ve bur
nundan Yapur bacası gibi halka 
halka çıkarken, dümandan boğu • 
lan bir sesle: 

- A iki gözüm hemşire<: .ğim .. 
Elime geldiği zaman altı yaşın • 
daydı, diyordu. Tam on iki sene 
oldu. On sekizine getirdim. Val • 
lahi, inanmazlar, evladımdan fark
sız büyüttüm. 

- Bilirim hemşire .. Bilirim. Ben 
sizi bilmez miyim? 

- Bu !.<adar zaman nAnü nime· 
timle perverde old da. aonra, elin 
şıllıklarının sözüne uy; ayartsın
for, kaç .. Üstelik de. giderken, roza 
yüzüi{ümle canım canfes çarşa -
fımı. Bursa havlularımı. eski sade· 
kor maslahımı da çal da qölür .. 

Birdenbire, yerinde doğruldu: 
- İşte getiriyorlar .. Anıaıı Al. 

!ahım!. Şu kılığına. kıyafetine ba· 
kın bir kere! .. 

Uzaktan, koridorun öbür ucun
dan, bir jandarmanın önünde, ye
tişkin bir kız geliyordu. Ynkln~tı. 
yaldaştı .. Nihayet iki kadının o -
turdufıu k~ncpenin _tanındaki ka· 
ncp~ye kadar geldi ve jandarma 
önünde. ora,·a oturdu. 

Sarı kürk mantolu. bilekleri di. 
zi dizi bilezikli, platin dMi, elmas 
yüzüklü. tüylü <apkalı kadın aya. 
ğa kalktı.. Birka~ adım yürüyüp 
mevkuf kızı nönüne geldi. 

- İlahi kahbc .. İki gözün kör 
olmasın senin e mi? dedi Ben seni 
böyle ıni görecektlnı. Bu halin, 
bu kıyafetin nedir? Deli arlanmaz, 
suyu arlanır, derler. Sen utan -
mazsın amma, benim yüreğime 
iniyor. Bu ne kıyafet! On beş gün
de ne hale gelm~•in? Kıptı kız -
!arına dönmü.şsün ... 

Mevkuf kızın gözleri dolu dolu 
olmuştu. 

Dedi. Bu hareketl<"rİ uıuursa • J 

nıamak kararımın içinde olduğuna 1 
göre bcıı de aldırm:ııııazlıktan gel· 
dhu: 

- Ne çıkar sanki?. 
Dedim, ilıivc ettim: 
- Öncderi endi ·e ediyor \e .. Ü· 

zi.ilü) ordun1. Fakat, artı!... buulın i

çin kendimi hiç lasalandırmıyo . 
rııın: llir küstah ve cııdisini bil. 
mı•z bir adam hana fi~ıkınış .. di) c 
cannnı telef edet·ek, giinlerimi. hu 

hfıdi ·eyi dü!\üu.ıııl·kle g\:çirecek de· 
ğiliın ya?. 

Nati)·e: 

Haklısııı .. 
Diyerek, iluve etti: 

- Nihayet kap111ın önünde bek
lemekten ne çıkar değil ıni?. Se

ninle karşıla~tığıııı farzebek bile 
yapacağı şey, yanuın sokulnıak, 

sana sevgisini anlatn1ak, senden 

aık dilenmek olacak. 
Naciyeuiıı ;özünü kestim: 
- Dilenir-c dilen~iıı. Sanki u· 

- Bir cahilliktir ettim anneci -
ğim .. Affet beni ... dedi. 

Ondan sonra da, makaraları ko. 
yuverip, hıçkırıklarla ağlamağa 
başladı. Kadın, tekrar konu;;tu: 

!-Iayat arkadaıı olacak bayanda ara
dığım e\'!a!: 

Bo) l1ma n1ilna.'1ip beyaz yahut k :n
ral kara kaş ve elfa gözlü 17 -- 19 ya
şında lahsili en aşağı jplldtıl olmUl 
musikidt:"n az V<')öl çok ıtna buluruna
sı ev i~lerine ktımile nvakrf bulunma
sı, dürtı.st ve uysal bir ahl5.ka n1alik ol
mak ve .iyı bir aileye nıensup bulwıan 
biı: kızla cvlenmek~rzusundııyırt. Evi 
tlursa şayaru tertiytir. İç güveysi de 
girebilirim. Talip olan bayanların Son 
Tcgrai Halk ıııütunu 1. Akyürek rumu
z.una nıektupta ınüra<:aatıarını rica e
dcı·un. 

+ Yaş_ım 23, hoyu.c.'l 1,63, kilom 81) 
koyu kumrnhm. Fakirim. Biçk1 Ynr--

- Aglamanın, sızlamanın sırası 

değil ... Aklını başına devşir, ela -
vamdan vaz geçeyim, seni kurla -
rayım amma; doğru eve ... Anlı -
yor musun? Yine o şıllıklara gi -
dersen, bundan sonra da bir daha 
benim yüzümü değil, tırnağımın 

ucunu göremezsin ... Enini sonunu 
hesapla, ona göre bana söz ver .. 
Yoksa, hapislerde çürUyeceksln ... 
Ben söyliye)~m .. Seni bıraksınlar .. 
Bır hamama git.. Çamaşır giydi • 
relim .. Üstünü başını değiş .. Bu da 
sana us pahas· olsun .. Bır daha 1 
öyle önüne gelenın sözüne kanma., 
İşte böyle eloğlu adamı hem kan. 
dırır . Hem de sonr~ elkrl böğ • \ 
runde bırakır .. Hanı veni hanım
ların? Bak, şuraya m;hkemeyc bi-1 
le gelmediler. Hapishanede bir de-ı 
fa olsun aradılar mı? Ne gezer? 

! dtından nıezı..:.nuıu. JJ.oyulllla ınuten .. 
f:JJ~, Yafl~ :lO - - 40 :ıras~ Up nıe..,'ZUU 
ba.ı .. olm.yar ... k b! devlet memuru 
maaşı tO veya 100 li.: •, veya asker1~ 

Desenci.. I 
Kızın hıçkırıkları artık ayyuka 

çıkıyordu. İki elini yüzüne kapa • 
mış, boğula boğula ağlıyor, kesik 
kesile: 

- Tövbeler tövbesi anıı~cii{im .. 
Ben etti'll sen etme ... B<'ni kurtar! 
Diye yalvarıyordu. 

Bizde meraklıları bil rsıniz •a! .. 
Köprünün üzerınde birisi durup 
balıkçılara bakırağa bll§lasa, biraz 
sonra orada yüz k~inin toplandı • J 

ğını görürsünüz .. Kö. ebıışıııda şak· 
labanlık yaparak leke s:ıohunu satan 1 
seyyar satıcının başına seksen kişi 
toplamı-.. Hiç böyle şeyi ka ırır . 
lar mı? Hemen, yarım daire sek
linde bir kalabalık etraflarını ~ar· 
dı. Jandarma. toplananları dağı -
tıyor , 

cvlenjp yuva kurmak ıst.yı un1. ı 
,...ıırın alkolle al~knsı l>ln .nası da 1 

lfrıundır Ciddi tekı.: •ıerın Son Telgrkt 
llaık .. unu .E:. 23 rumuıuna mtiraca ... 
atl~ruı.ı rica ederıın. 

+ 25 yaı;ında 1.64 boyunda ve :54 kl
leywrı. Şen, kumral sıyah gö-.ıu orta 
na J, naın: ıo)!u ailenin cıdcti bu ... ı.zı
yını J)ıki;1 ve eiışlcri:ı.1 bıllı· mü.ı...ıid-e 

mc iUl o1Hrum. Tahsıl:.rn ortadıl". 
~fLlipll·dınin: 

l: IL.cr, J2 - 40 yaşutda 1.70 den 
yu'~cl ."l bcıylu ol'l\.'.!~t m~lcklcrinin de 
E-l\ ,'dı.; ~ t.akdırde; mühendis müte· 
ahh t, tı..c r. r.skcr ıse. Kurmıı.y , eya 
tQyyaıcct olm .. hn·ı ı ... zıınthr. Bek.lir ve
ya ~ocugu c~ı.. nar.ıak ~"Liyle> tiY ...... 
nuş o!abıiir. 

.\ız.u edenlPr kısa tercumeıhal 'e 
fohıı;ı.-.rıarıyle Son l'e!grat Halk sütu
nu (..,.1gUe .ıJ rumuzuna mekhıpla mu ... 
racaat cdebllıricr. R~ın1lcr J.a<.ie olu
nur. * Yaşun 25. kilom 70, Boyunı 1,73 
tür. Kuınral saçlı eli göt:IU tanı sıh
hatlı bU" gc cın1. 20 Urn n:sJl nıca~fla ıe-
retli bir me.slege mensubuııı. , 

Doyumla mütenasip P nıl'r veya sa- ' 
rışın 17 - 24! 7aşlııırında ev ~lt-rlne ı 
vakıl iyl atı.ıak. sahibi mali vazıyeti. 

y riade asil bir bayanla evlcnnlck ıs- ı 

t-y1.. r um. Yl'gilne gayeın bir aile yuva-O aralık, mübaşir seslendi : 
- Ayşe Nezihe .. Nazikler! .. 
Kadın: 
- Haydi Naıikter, gözlerini sil 

de yürü bakalım .. Bu sefrrlik kur. 
taracağım amma, dedim ya aklını 

başına topla. hanım hanımcı.k, e· 
vindc otur .. Bak benim kimsem 
yok .. Varım yo.i\um, ben gözlerimi 
yumarsam. hepsi senin!.. Haydi 
ağlama arıık .. Koskoca kadın, böy
le çocuk gibi aglar mı'.\ 

\ 
tı kurmaktır. B<ina hayat al"kadaşı ola- ı 
cak bayanın ilk veya arla tah'.'.>;llı o1nıa• 
sı hıç olmassa anne veya yaalı bi.r 

Mahkcnıey~ girdiler .. Davacı 
Ay~e N.zihr, ilk söz olarak: 

- Efendim .. Ben affediyorum .. 
Bir cahilliktir etmiş.. Yapmış ... 
Zaten, hc•n ney'm yar neyim yok, 
hepsini buna vHecek!im. Davam
dan var. gPcİyor"r <i<'d~. 
Hiıklm: 

- s~n affediyorsun amma, ka
nun afktmiynr. Davaya hukuku 
umumiye namına devam ed rğiz. 
Cevabını verdi. 

Gösterilen ;ahitlerin ,a Ttrılma· 
dıkları görtildü. Şahitlerin çağı - ı 
nlıp diı!lc?ilmı·sine ve mevkuf bu· 
lunan Nazıkl<'rm dr 100 lil'a kefa- ı 
(etle tahliyesine karnr verildi. l 
Ayşe Neıihc. mahkemerlrn çık

tıktan sonra Naziktere: 
- Kız' Şimdi yiiz lirayı yatırıp 

seni kurtaracağını.. But'adan da 
ç1kınca, bohram hazırla, doğru ha
mama .. Anlıyor musun? Üzerinde 
muhakkak ufaklık vardır ... diyor· 
du. H. BEHÇET 

mııruında benim de .. 

- Evet .. İşte ben de onu söy (i. 
yecekliın!. 

- Daha ınüna>ebctsitlik ederse 
bagdn yediği şamarı daha sert bu
rada da yer. 

- Öyle bir~ey olmaz cauııu!. 
- Ecnin1 de tahuıinin1 o. 
Ve .. iliive ettim: 

Yelııı7. beni sen biraz şa~ırtı

~ orsun. Deliliğiııdeu, nklıııa ı:ele
ni yapacağından , undo.n hundan 
bahseden ~ensin. 

- Bana öyle söylediği için .. Ni
hayet kendime ait hi~ bir fikir 
SÖl lem iş değilim. Yaptığım 'i"Y sa- · 
deec ondan dinledikleriıni yiue 

sana anlatmaktan ibaret, 

- O halde .. 
- Benim için mesele yok!. 
Ben de kestirme söylediın: 

- Benim için d~ yok!. 

Fakat, bu >ÖZ ağzımdan çıkmak· 

la beraber) lıreğimin cızz ettiği de 

yakınıuın bulwıması ı;ar\llr. Ciddi telt· ı 
~itlerin Son 'l'clgraC lialk ııüt.uou el\(, 

!leri> rumuzuna yazabilirler. 

Açık Konutma 
Bayan M. J\I. G - M. C. A. ya: Ad

re:ıi olmıycı.n ,.e cjddiyctinden emu~et 
vermiycn .ı:zdi\'GÇ tcklili mektup4ıruun 
neşri ınulüınfız haricidir. Bi.n.ıen.aleyh 
adr.L'sinizi sür'atle bildirmenfzin ıo .. 
..ıuınunu eheınrnycUe hatırJatım. 

Gelen Mektuplar 
Bayan 101 Şiıle: ~ikta~tan. Be,ra

zıtlan, Matbaaya bırak.Llın141 ve İzmit· 
le.u -- Baycın M. Y: Ye~ılköyden -
Hulrnkçu: Golaladan - &yan ı. GQ
\·cn· Ist.:ıııUuldan, Eyüpten, Gala.tadan 
ik.ı tuııe, ınatb&aya bırakılmLŞ, Beıoı

lundan - BayC:6n Dikn1eu; Galatadan
Dayan Mürtl Deniz: Edi.rnckap.ıda.n -
Bay~ıı Şı.ıın; :t.Iatba ya bırakıhn -
Bay Sefık tova: SaınatyRdan-1812: 
Erenkuyü11den1 Bc>oı:lun an Bayan 
Anjo;:!I: Po ta danııc;~ ı oltunnuytill, İa
tanbuldan. POıUıtı,(ll~d<.uı - Aş: İaıta.n ... 
buldan G. il. Y. 40: Kadıkllyünden -
Bayan Burşatı 111, İetanbuldan - Ba
yan Nuran: Di.ınklı mektuplannıza il -
ve olarak Haydaı·pa~dan, l-fa6köyden, 
l."yüptcu, Çoı·lııdan, ı.-tanbuldan iki ta .. 
ne, Topkapıdan - Bay E. S 67: Akla.
raydan - Bayan Ümit: Malbaa7a bı
rakılmıı, dört tane İstanbuldan, Gala
tadan iki tane taahhütsll.z ve bfr tane 
taahhütlü - mektuplarınız vardır. 

Liıl!en saat ıs - 19 arasında alınanız 
veya aldırmanız mercudUJ', 

Bayan N. A - Mektuplaruuz bu
gün adı-esin.ize yollanm11tır. 

muhakkaktı!. Kendi kendime: 

- Bu sefer ya okah ben oa ... 
yersem?. 

Dedim!, 

YiNE ABLAM 

Hastalık kadıncağızı harap etti. 
Harap etti değil de Adeta eritti, 
bilirdi. 

Doktor: 

- lutlaka bir tehdilhava bas -
!alığın sonunda ~art olauk!, 

Diyor. 

Benim de görüşüm Ö) le. Hava 
değiştirmek hem keadi•ini kurta
rır. hem de Giineş için çok faydalı 

olur. En iyisi de İstanbula (itmeal! 

İyi olunca kendisine bu teklifi 

yaııacağım. Belki Salibten iziıı 

koparı.-am hen de giderim, 

Hiç olmazsa biraz ba~ıuı dinle· 

nir ve .. içim rahat ~der! 1 
Çok yıprandım. 

( .l\rkaı Yıı.rl 

ruyor: 
- Neden çaldın, bunları?. 
Cevap veriyor: 
- Efem. , dı:ılgınlıkla 

çalmı!ım .. Haberim yok .. 
Bir ,apkayı, dalgınlıkla a

lıp başınıza koyabilirsiniz. 
Fakat, ikinci, üçüncü, ve ni· 
hayet yirmi yedinci şı:ıpkayı, 
naaıl alıp ta dalgınlıkla batı
nıza koyabilirsiniz?. 

Me,hur fık;adır, amma, ye
ri ve zamanı geldi, t~krar an
latmak bat ağrıtmaz: 

Nureddin Hocanın karpuz 
tarlasına hırsız girmiı .. Kar· 
puzları birer birer koparıp çu
vala dolduruyormu, .. Tıı.r _., 
yangın yerine d""nmü, .. 

Nihayet, Hoca, taı- adı:ı bir 
faaliyet oldu: nu görünce, 
cüppeaini toplayıp herifin ya
nına koşmu§: 

- Bire insafsız, ne yapı
yorsun?. 

- Hiç ... 
- Na~ıl hiç, yahu, tarlada 

karpuz kalmamış. (Biraz öte
de, çuvalın yanında yığılı du· 
ran karpuılerı ı;östererek) 
bunları buraya kim g tireli .. 

Öteki, hemen cevap ver
mit: 

Rüzgar koparıp getir
mış .-. 

Na~reddin Hoca etrafına 
bakını!.. Bir den. aörıün?, 
Çuval da yar ya kadar dolu .• 

- Peki, dem:ş, bu karpuz
ları çuvala kim koydu?. 

Öteki, düşünmÜ!, düşün
mÜ§: 

- Şimdi, ben de Lmıil dü
tünüyorum, ya, demi§! .. 

27 şapka çalan aabı\.;alının, 
27 şapkayı da dalgınlıkla a
lıp götürmesi, acaba, ken'.'ii
sını de dü§ündürüyor mu, 
dersiniz? .. 

R. SABiT 
A Namık jmz.ıııiy1~ mclı.t p gon le

ren okuyucuma: 
- Alakanıza tcştkki.ır l.<ieri.ıu. 

B. S. 

Hak dediğin 
Vaktile Konyacla bir kör kadı 

varmı.ş. Kadılık mansabını Şey -
hulislam kapısından etek dolusu 
para ile satın aldığı için, boyuna 
halkı kasıp kavurur, müthiı; ruş· 
vet alırmış. 

Bir gün kadıya iki köyltinün da
vası düsm~. İkisi de kadının rüş
vet alınak hususundaki şöhretini 
duyduklarından biri şöyle s~mi7c• 
bır kaz, öteki de enine boyuna 
besli bir koç getirmişler. 

Tabii kadının ko a arZlJıın suvu 
akmış Ye muhakeme günü koçu 
getirı>ni haklı çıkarmış. 

Kaz getiren, öbür taraLn o kıy· 
metli hediyesinden haberi olma • 
dığı için, şaşırıp bön bön baka ka· 
lınca, kadı hiddetlenmiş· 

- Öyle kaz gibi ııe bakn oNıon l 
demiş, hak dediğin işte ooy le in· 
eanı koç gibi toslar. 

Seddilbahir feneri 
ıslah ediliyor 

Devlet limanları ~!etmesi u -
mum müdürlüğü limanlar \'e sa.. 
~illerimizdeki fenerleri ıslah edip 
bir kısımnı da esaslı şekılde tamir 
elrneğe karar vermiştir. 

Bu cümleden olmak üzere Sc'll· 
dHbahirdeki halıls feneri 2000 lira 
sarfile önümüzdeki ay tamir ve ıs
lah olunacaktır. 

Birimizin DERDi 
Beplmlzln 

Sebze fia tle i 
Kalyoncu Kullukta oturan bi.r 

okU)"'\.lcumuz Yilzıyor: 
cBazı havayici 7.arurlye fiyaua .. 

rının :rük•eldlği ınallllndur. Hariç· 
ten gettri:lemiyen veyahut ıetiril .. 
mesl ınUşküliıUa kabil olıln mad
delel'dt- az çok fiat yük ekli&iııe 
klınse bfr şey ôyJe n1y.;r. Fakat 
ya şı.ı sebze fiatlann. ne demeli'. 
B nlaru..1 mı hiarlçtcn ıc-liyor? 
Moselii d bir çocuk yumruğu 
kadar beş k~a aldlhl. B~ . 
bir nıi· D • bı.ilün setzc fi. 
atları da b yle . Acaba bu salı;
larda lhfil:Ar yol< nıu de -~-ıiz7. 



• i Ca ı 

::=f: Yazan: FAİ 
··~yda•pafa istasyon rıhtımında 

l.u- aı;r!'" bir )ukan dolaşıyordum. 
'i"ı me ci..t.a epey vakit vardı. Gö· 
:rnırne bir grup ilişti, bunlardan 
ikısi kadın biri erkekti. 

BERC EN=l--
idi; ,.e yıne aynı cidd:yet ve ser • 1 
bestlikle konu•uyordu. 1 

Anneler arhnıızdan vürüw,:-du 
onlar ara '•mıda <·oktan izdh.;.c ta~ 
sar:amı•. bcnzıy~rfardı._ ÇiftJ.kte j 
bııı b:r ı,. .:~sı da beklıvorriu. Bu 
Per\'inin tuç:lğü Güzı~di. İşle 

r Kad:nların ikisi Anl<araya gi -
<la-ek trene blnm;şlerciı, hare;ıct 
~anı çalınca erk~k vagor.un pen -
roresfoe yakl~ıp kad:rJard•n bi
rnıl öptü. 

, dostum ! iı~:<'t o vakit başiadJ. 

ı Tren harek"t edip de erkek yü
%unü bu1urıd.:ğum tarafa cevir:nce 1 
cnu hemen tanıdım. Mel:'~p ar - 1 

-kııda!;U.nmcian İbrahimd: Birbi • 
rimıze ya.k1~arak kon:.şm•ğa 
başladık; ben: 

- Mes'ut bir insan 
unde. Dedlm, demin 
güzel kaclın:a gı·rünce 
verdim. 

yüzü var 
senl o iki 
hi.ıkmümü 

- Şakayı bırak. B~nim 
hf.dbaht adam yoktur. 

- Bedbaht mı? Arr.ma 
ha .. 

kadar 

yaptın 

- Dinle de bana hak verirsın. 
Bıli)")rsun ki ben pek küçükken 
babam ölm%tü. Yirmi beş ~-a'\l • 
ma gi.rd:ğjm ı.aıran annec!ğım be

n· başgcz etrl'.ek sevdasma düştü. 1 
lbkuktan çıkınca benı Aydına ta. 
~~n ett.ler, Annemle beratıer ora
ya gittik. Az b?r miiddct sor..ra 
Aydının kızları berum evlenmek 
fikrinde olduğumu ögrenınce, bi
ıını eve akın t.ış:udı. Bir currıt:rtesi 1 
.:nnü öğleden .cınra, evde odamüa j 
oturmuş çalışıyordum. Hızmett;i 

N.ın Beyl!'rin geldığıni haber ver
cıi. Onları uzatan tanıyorciı.mı. 

Nuri Beyin iki güzel kızı vardı. 
lfaıınıafih böyle zamanlarda ben 
~zıikmezdim hiç. Fakat bu seter 
lı6yle olmadı, içeri girır.e}:ten ken

<iiır.i ala?T.adını. Büyük k:zla an • 
nesi gelrr.~lerdi. Perv:n, g\.zel, in
ce ve konuşurken in'ana ıtiroat 

telkin eden bir kızdı. Strbest ve 
Ciddi bir t;n".rla lıonuşıryor ve kat
fyyen kendı şah&ındıuı bahsetmi -
;,oniu. Bu hali hoşuma gitti, bır
bırimize ı.sındık ve hatta giderken 

c·lruması için b irkaç kitap da ver
dım. 

Ak~am yern<'ğinde annem, la • 
ka ·t görünmeğe çalışarak Per -
"'1Dden bahis açıp intı.balarımı ror
lılu. Cesaretle cevap verdim. Söz
:IF.imden annemin gizli bir mem
n uniyet duydı.ğunu seı.dim. 

Birkaç gün sc.nra bizi C:\·arclaki 
'C"'iliklerine çağırdılar. B 'z! çift -
Jiğw kenarınd. kar{ıladılar. Per. 
•ın ogünlc" gfoı caz.ip ve sevimli 

Güzin hari:.:u!ade bir şeydi. Per
vin güeldi, Lf,k.n Güzin bır şa

hese •. O arciJ Güzine vuruldum. 
Şüplıesız kı Pervın o dak:i:ada nr

lıj:ımı al!ü~t eden bu hfıdiseôen 
bihaberdi. Aralar:nda benim iç!n 1 
enelcc tıa~ s ~mi'. ve beni Per.

1 vinm hn ne a) ırmış bulun -
duıu an:a.ş ıyordu. Bu itib-.rla GU
zin, bizi Y•:n ı. bırakn.ak için türlü 1 
türlü balıa1ıeler hazırlıyc.rc!ı:. Per- 1 
vinle yalnız ka'.tlıkça, bana kerd · 1 
malı in:4ırn gıbi bakıyordu. Beni 
se·nneğe ba.~lamı.ştı, benim tle 

kend'.sini M:\·diğimi zanne:!i;·crdu. 
l'<'rvini, Güzınden ev.·el gördü -
ğüm için onun namzedi savıhrdım. 
Nüıayet iş iıdivaçla neticelendı. 

Ve Pervinle evlendim. Uzun noüd
ôet ıztırapla kıvrandım; kuruntu. 
!arımı kdamdan atmağa uğraş • 
dımsa c!a muvaffak olamadım. Ka
rllll bütün varlığı ile beni sevi -
yordu. Onunla evlenmiş olmam 
annemi de nihayetsiz derecede 

me nnun etmı.şti. Liıkin dostum 
mesele bu kadarlıkla bitmedi. 
Beş senedir e\"liyim. Karımın 

aşkı sönmüş değildir. Fakat arada 
ben harap oldum; hal.i Güzini se
viyorum; bu aşk önce tahteş.~uu· 
ruın uzda yer aldı, o da beni st'vi. 
yor. btikbalden hiÇ'bir ümidimiz 
olmadıE>ı halde birbirimizi se' -
ınel·te devam ediyoruz. Pen·in 
mes'u!tur, ve bütün bunlardan hiç 
b:r raberi yoHur. Kızhrdeşinin 
bugüne kadar bütün teklifleri red-

dederek evlenmeyi,,in:.n seb<'b:ni 1 
araı:r.ağ:ı bile lüzum görmüyor.• 
Arkad~ım sözünü bitirince tren 

yolur.a c!cı,T:ı baktı ve; 1 
- İşte demin uğurladıklarım 

P ervinle Güzin<li. Şimdi ıztıra -
bımı anladın mı? Senelerrur bu 
derdimi dölunek için birin! arı -
yordum. Biraz ferahladım, her gün 
bu tahammülsüz i_<kencenin al -
tında eziliyc·rum. Bir saat!;k ko. 
nuşma buna S<-bep oldu. 

- Hayır, dedim, bu b~k.sını 
bedbaht etmcrr.ek için ihtiysr e -
dilen bir fe<lak1:rlık .• 

Ba.~ını salladı ve hüzünlü hu -
zünlü: 

- Kimb,!ir? dedi. 

Vatandaşları mütesanit, yekdigerini se
_ _.• ven ve sayan bir hale yükselterek•...__ 
onları ülküye mal edecek H alk evleridir 

Fustel at Co;,ılon.ges, La S:k ~ı;
tİk adlı meşr.ur eserinde. c~l:i Y:.:
nan \'e Roma sitelerindeki içti -
mai hayatı tetkik ve ınUtalea e
derken Y~t~z::da.'.lar arasındaki te
sanüdü temin eden sevgi ve say
gı,yı, menbaı din tt:liıkkisi o\&n r:: ,s
tik bir h~e:i rul:ıı) ey c a•fc trr.eK
tedır. 

&kı Yunan ve Roma sıtderini 
tetkik c~c.'t:c·r: oL ... r ... ak görürüz k:, 
bW.aı;~a İs:ı:•'1<o g.bi Yucan siteleri 
rrnıas:r: bc,b. dıı&umuz hır çok 
cemıyetler !<;"' ıumuz::< t~kil ede
bilecek bir :~sanüt ifacle~icir. 

~.föattar. evvel ve nul.".ttan sc·r.
raki cemiyetlerde hillın olan rr.ıs
tisi.zm hız \'l kuvvetini d:nclen a'.
makta idı. On dokuzuncu ve y rr
minci asırla~ birçok metafizik te
lakkilerin bo~luğunu anlatı,. Bu 
asırlarda yapılan keşfiyat, terak
ki eden mı: ~bet ilimler, eski asır
lardan mevrus mel.afizik telakki
ler yerine şe'ni olanları ikame et
ti. Artık insanlar eskisi gibi mü - 1 
cerret teUkk.ile."ir. esiri olmaktan 
kuıiulınu.•lardır. Bugün hiıkim o
lan telakıuler, dünküler gibi va
hlrr~ c!cı !I', müsbt:t ve şe'nidir. 

Düne aıt Yi>.himelerin kökün -
den s(,kulerek atılan memleketi -
mizde he~ey değişnıi~tir. Her de
ğişen mJes:.ese ve teli:kkiyi gün 
gçtikçe noksan 'oolmal:ta daha 
müker.ımeLr.i ve daha yenilen'1i 
aramaktayız. İnkılap Türkiyesin -
de kemiyetten ziyade keyfiyete mü
ess!rden ziyade e;ere hürmet cdtn 
yeni bir telakkinin t.aazzuv etrne
ğe ba~ladı-ğını g{",ri;yoruz. Bu te -
IW:ini.'1 kcil-.leştib'İni gördükçe 
ze\'k duyı;c~ğız ve yarır.a okn i
nanımız artacaktır. 

Merr. :. tın:izde • apılan, yapıl.
makta ol:ın \'e yapılacak şeyler i
çin \•atancaşlar:n yekdil;erine k<.r
şı sıkı se1·gi \'e saygı bai;!an ;ıe 
merbut olır.aları li.zımdır. Se\·gi 
ve sayg dan mahrum fertlerden 
müte:ekkil cemiyetler, harici nya 
dabili 1-frhangi bir müessir kr.r
··s·r.cla hemen inhldama, hemen 
aka-r.f'1c rr,;hHım<lurlar. 

Tari,'ıir. sc·yrmı tetkik e<lH~'' 
ohırrnk görürüz ki, medeniyetçe 
yüksPlrn milletler ntandaşları 
m~1br1, sevgi \'e saygı ile birbiri
ne be el. o'ar.lardır. 

Bugür.k;; cemiyetlerin var: .i,1, 

1'minonü Halkf\ inin 

Yazan : °' 
FA DDİ j' A . ÇI 

.o:uvvetlerındekl en ve bey, bu 
cerrıiyetlercic.k.i n: ... şttre-~ \•icda .. 
nJl ku\rvew ı1e tıJ~uıur ... lı.şterek 
'\'İCÔi<ndan fuahrum cemı>etle -
rın tL[c: mat.1U... iüru ... ~rıncien 
f~rk ) oktı.r. 

)iilştue~< v1ccianm taaz:ruv ve 1 
inki§<.fı ı\ın mi.;ş,er~k hayata, m~
terek a.·nel ve aksu • .>mellere iht:
yaç vardır. 

içtimai varhklar, uzvi varlıkla
ra benzer. Bır fidanın büyümesi 
için r.as.1 toprağa, suya, hayaya 
ve n.l:<r)et çapaya ihtiyacı Yarsa 
mıHi ı..Urun, milli \·icdanın d<.ıi. -
ması, :nki,af için de milli hayaya, 
n;ıll" r.o~h:ıe \'e nil:ayet milli mü
rebbiye lhti)·a; \'a•dır. Vicdanlaı;
mamı~ ,,.. ili hP) ecanlar, şuurdan 
rr:at- um, se,·k! t;biiye müstenit
tir. Y;ılr.z teh!,kl J:arşıs:nd:ı ı.~re
kd Ye kun·et \:.dur. 

bir açıl.: ha' a t~msili 

s rf bu gayenin tahakkui<unu te. 
rr.,n için i.ıırı.J::nuj bir ocaklır. 

HalkeY:nin bizim için olan ma,1a 
Ye ehcm:ni:;etl bu old<1,una göre 
bu l'nües.;eseler ken:l;le:lnc mev
du vcya!ıut kendi:erinden bekle -
nilen Yazcfr. i tama:ner: yaprr.ak
<ia mıci:rlar7 .. Eskı bi:- cOc~k· lı 
ve yeni bir Ev. li sıfat Ye saliı

hiyetı llc di~·ebilirht ki bö~·le bi• 
mevzuun mü.,ak~a ı bızi ürküt
memelldir. Evet, ~a::ı \ 0!l.iyet ve 
kaza:ar1m1z<laki H~lkt:\'lE.-ri ken -
diler!ne mcYdu \"CYahut kendile -
rinden bek!enilen .. vazifeyi ba(;ar
makta ,-ey:: h ~I""'aJ1a ÇaJı,,mak· 
tadU"lar. Anc<k, ıddiamızın lıü -
yük!Ugü karşısır.U• bazı Halkevle
rin:n bize verdığı netice kiıfj ele. 
ğildir. 

Ben ~a:.~i tecrübe not vr mü
şahede:H.me !SIİ'>~dEn iıev .n edc
bJirlm ki hükL etinUzin. rr.addi 
ve manevi aıar:~ \ e ~·..,,rdımuıa rat
men maales · bazı Halke · trimiz 
tamamen at~ bir vaziyetteıfaler. 
B;,ı ataletin oebt-lıi basit ve ac;dır: 
t: nsur noksanlığı! .. 

Halk partisi nizamnamesine gö
re, Halkrvleri reiı.Ierinin p~ra i
dare heyeti eı.za~ındo. n seçjjc_.kleri 
rnah1mdi.lr. Bi!T.Ctı::.::..a ta~ra iciare 

Taksim K A Salo1zunda ~ımı~ 

Türkiye:rjzi bir hamlede mua -
sırı bulundı: <um· z cemiyetler sı
rasma \'e haıt:. üstüne çıkartmak 
itld'asınclayız. Bu iddiam'2ın bir 
hskibt halin' alabilme i :;:n Türk 
,#;.tQndac:mı bü"ük Türk d.a\'asına 
müzahir: müda·fl ve içtim;;! bir a
dam e>lara'.< ·tti~tirmek mec'ouri
yetinri~yiz. Eski Yunan fikıwfla
r·ndan birine naıareı.n in~an. içti
n:ui bir hCi\'Y:U~tlır. İmanın i~tirr.a
ıJ:ği crnıb;ele alt } ,i:cllıe \·e lll\İN
!ESC'~crc ıcnr,şt o1an ı!liıkasile ölçü
l~r. B:ı itio;.rla cem· ·ete ait hiı -
dıse \'e mü ·<.: len karşı aliı.ka
~ızl!~ gösterc-n; y~lnız yiyen, içen, 
gczrn ve fiziyoloj>k kaicidcrc u-

heyeti aıa~ı n·ai-.a!li Hnaf. \'e 
nıütcnC'fi, ... i:.. ~Lu.n rnüte (•kk~·ldir. 
Çok nn:.ı.ııslu, Yat;..n~t-ver Ye Ji~ndi 
hususi i..şierirı<lc: ır•uva.ıfak o1cluk • 
Iarınd:on •Sla ş'ir:'.t etmedığim bu 
vatancla~lar:.n bL:. istl.;na h•psinin 
Halke\'i gıui yarın:n ileri kültürlü 
\~atan(1 a. :nı yE:~:§-~irm~ği ülkü cdı
nen b~r ld.iltür müesseseS)ni 5'e\·k 
ve idare edebilecek c\'safta o:duk
ları idd'2 olur.<.:ıcDz. Filhak;ı:~ ?T.er
kezden alır:r.n b:r karar!J son za
manlard;. l:;""ı l:.:z merkezlerin -
delci Hclke·.-lerı rei 1iklerinin ha~ 
muallimlere Hril lği malfımdur: 

. an imanların cemiyet kar~ı'1n -
;,, ki ,-.,ıiyeti, ehli hayı.·anlardan BİR TARİH CANLANIYOR •••• 1 f.ar~sızdır. .. Faht biz bunu ktfi görmüyoruz . 

H~lkederi rcislcr!nin muallim; 
avukat, doktor, gazeteci ve hatta 
müddeiumuml; hakim \·e diğer me. 
mur .ar~adaş!ardan St'Çilmelerini, 
Halkevi da\·ası için faydalı h'11u -
yoruz. 

Ostad Bestekar MUHLiS SABAHATTİN' 
KEREM İLE ASLI 

in şaheseri olan 

31l Li~iliL m uazzam revü, her ak~a ~nm sahnomizde göriinüa Memleketin kıl metli ol.11311c\l5U ,. 
BAY AN MUALLA ve Arkadaşları 

A3rı rn: 15 ki~ili k mulıte~em saı he~ eti. Her parnr mat 16 dan 18,30 a i<adar B{YiK REYÜ n SAZ 
HEYETİ ile BCY(;K '.VIATİ. 'E. Fia ılarda ıal'ı uktur. :\ia•alarınızı ev nldeıı kapatınız. Tel: 41111~'· 
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13:>' Yüan:~M~ ... SAMI KARAVEL 

Beni, Turgut Reis esir alda 
• Bu son söıümdcn sonra Cemile
ıiıı rengı uçmuş .. A vucurr.un için
de bul ... nan sol eli titremijti. Dcığ
rusu ' ayret ettim .• 1e .ol tL.~tu? 

Hemen sormağa kalktın., l'-l<ın 

o bt·ı:rlen eV\·•l dan anarnk ~un
Juı s(;) leöi; 

_ • 'eden müsiürran olck.ınu::?. 
l'auk ke,ke olır.a..aydıncz!. 
Şa~rm'itun. Ne ccnµ verece -

fnni bibr.eJım. Bu l.:a.:! n ıı:~lü -
ır :ın de ~:l m. •. Hem de kxıyusu .. 
(l.alop ~c· r: bı iıır yDrde Ar"!>-

yordu?. 
Bir parça duralcJadıktan sonra ce-

d
- 1 

vap ver ım: 

- Çok şükür ki müsl:iınanını, 

yenı dinimden JT,emnunum .. 

CeIT'Jle daha ziyade binirierını~
ti. Ben ne yapacağınıı ~crmİ§t:ım. 

Bu kadın ne tuh<d sualler soru -
yor<W. Mui:akkak a,b-zınıı arıyor -
du. 

- K~r.dsir.d<n s.:ır.:wn: 

Si..: musli1rr.:uılı. $<."Y'IT.iyor 

- Hiı~ ır, h~!... l 
- Mü;· ılruıı ol<lugunuz halde 

neden?. 
K~1i. ~ec:lc giileri't.:: 
- H~~ ı:. m~liı'T,C!l d~ilim .. 
Deyiııtc, bti büıün afall;ıd.m Ye 

sord:i.:..T.: 
- .. 'c-rt.-l~:niı.? 
- it.,l~tn .. 
- 1.-. ~&n mı?. 

- Kc !~iniz var bur~da öyley~e? 
- B nirr. as.! ismim Alistir. Etn 

k t.cl.,!ıım, Türklerin meşhur de- 1 
niz k•·!'tal' Turı;~t reis bizim mem
leket:t:rin1ic.ı ba:stı, beni esir ald~. 
Benı. ~""tt11n: Esi!"Ci Yahudiler de 
bura)'" sa' tJar. 

- Y2hııclıler eı;.reı mi olurlar? 
- E'·ct, Yahudiler esirler, as-

urler.n c!.nden satın alırlar .. 
S<mra iiteye beriye satarlar. 

-Ya?. 
- Ö) leyse Turgudu ı:örrr.iişsü-

nüzci~r? 

- Elbet!~ .. 
- N•sıl 0-.ıldur.uz 1'•,. du?. 
- Ç'Q]( t~ e &dlm., 

Bu gibi insanların tıpkı hay\·an
l<irda oldu "-u gibi kafaları yalnız 
rr.ıdeleri ıç:n işler. 

Bize icti!T.;ıi vatandaş tipini ye. 
ti~tirecek mü.sbet r.eticesi \'ecde 
\•aran; ,~atandac:'~rı mütesanit yck
diC:,.rıni seven '#e . ayan bir h-ı1e 

.~ 

vükse!tcrek onl?rı lilküve ma! e
dcH·k Türk !l'i.stisizıri d~turacak, 
y~ , .. ta~ak ocak; J-f2lhvidir, Hd
kt\ ı, Ebf-di Şef~n 4rzusu üzı:::-1ne 

- Dcn:ek siZi Tehir bt·)·e ~~tt.
l~r?. 

- EH·l, Tahir b<·J beni bei bin 
kc.sı· ~ıtır;;ı al<l .. 

- !\~ıJthış bir p;ıc.ı. 
- Xe söylüyorı;ımı.ı. Bir tieY-

let:n h~~ rrıa~raf1 k-.öar pera:. 
- E ... Dt·ter.:nız. 
- ....... . 
- Hi<kce ı;eleli kaç •ene v&r? 
- 1·an1 be se:r.e ... İ~c hlnim 

a..;!ın"l. Ltn r.ı~l."!1ilm<." oldu.m arr.
ma, surt ta ... İçt-r. yiıw hırislıyan
d:r ... 
Agzım a<;•k kalr._;:tı. Rüya gö

rüyor~um zunnr:~:,m. Benı derin 
bir du~ünceye d;;ld.g:mı gören 
Alis şu SÖ<lcrlc beni a: d.: 

- ~ıı.in kc:ılb!ni (;, n~· hıristi

yar.l:t e .. tri yok :r.u?. 

- ...... . 
- • ·.ye cc,· .. p verrr.ekten loor

kuyorsı.L11uz? 

- Korkmuvorum. Yalnız ~im
dılik yem dinıır.e merbutum .. 

- Mil!ı·rr.&nl:ğm bütun ic~p • 
lar.nı I aJl ı. <>r m"'un?. 

• 
1 TA S ~ 
! Sineması 

BUGÜN 
Şllrk fiJıncilil;inin ~on ve 3 eni 
J'llU\ a(faki~ r tini tr~kil r d"n 't 

nıtmlc-kelimizde ilk de.fa 
ft;riilcn 

EMİNIC BIZIS 

SCtBYM N NECİP 
tıtrafınd.an OJ na nu 

T ürLçe sözlü -
Şarkılı - Sözlü 

DO!(T R'un 
AŞK 

Çol. 1 kdir h1a'1makta n 
emsali gibi r;.i;bt t ~<•rıuek1rdir. 
.l\fe\zuu! o~ nann1ası """ m us.i
kisj_i tibarile miık•mm~l olan 
lJu fılmi 'eyırcilerimi.t.e tavW.~·t 

'azan: Z Y 

Annesi, Nasreddin:n arkasın 
elindeki değneği sa1lıyo d· 

- Yahu:. S~n de bu oğlanı par
mağına doledın. 

- Hah .. Tamam .. S•nin ı;ibi b•
lta olu,.,,a oglu da i~le bö~ le olur. 

- Canını, ne olmu~ L.i?. 

- Daha ne olacak'!. Dıiıı, hınzı-
rın ak~iliei ~·üzuudcn_ iki çu, ·al 
un, suya gitıi.. Sö;ylrcc biraz kor
lı:uta3 ım da, ak ilik etmesin, de -
dlm .. Yr.3· efendim.. Sen misin, 
diyen?. Gitıniş, ambarı açmı§ .. Bul
guru, pirinC'l'.. pirinci, nolıuda .. 
Kolıudu, }fcrcimtğe kalmış .. 

- (l'.nyrl'tld 'ahi nıi ö3·lüyer
sun, ha ı tn?. 

- Yalan •ö~ li~ crel.: dei;ilim. 
ya?. 

- Allah. Allah .. hu ha~nrı <i:Ja111 
ne yapan1alı hilnıenı 'ki .. 

- J(o•hca herif oldu. Daha h!l
la ipe. sara ı:-elnıiyor .. Efrr.dr'.~ 

Artık benim tahıımmııliiın kal -
mı.dı. Deftt hu oj;Janı b~nim ba -
şımdan. 

- Hanım!. Neri~·e dtfedeyim. 
- Seri~·e dcferder'l't,. et.. 
- İnnallaha maa"ahirin ... :'<ic 

yapmalı bilmem ki .. \"allalıi şa -
şırdım, laldıın . 

Molla Abdullah, <İi~ ltne Ö) le
ne nhı~·ıı ge~i)·or . .l::\'ın bpı.suı

da11 giri~ or. 

E' in odfl"-J . 

Molla Abılul!uh, ocağın 'bapna 
oturnıu~ .. ~aknlını eliı.c almıs... De
rin dt'rfn diı UUUJCT, 

O dü~üniirtrn, kuc::ıi;ında bir dt· l 
mel Otlu.ı il.. karısı iç.ri giriyor. ı 
Kadın, ocaj:ın &~1.,,ına ~ön1t'li3'· r. 
Odunları ~ere ko~·u) or Ocaı:a ~er
leştirmcf P bn~Jı~·or. A,·ni zaman
da ,karı lcoca ;.rasında konu,mo de
vam edivor· 1 . . 

- lianım~. B~nim alhn1a Dir~t · 
geldi. 

- ~e gddi?. 
- B t·n lıu t•:.:;liıl aı alıp, (Kon~ a) 

ya giitiirecq;:m. 

Kon~ adc ne olacak?. 
- Oradı., bir müderris var. O -

aun , rahlei teor"ine uncrtim. 
- Xe elemek o?. 
- Canım t-frndim. Ke>n~·anın 

medre!>eleri ' ~ m< dre eler inin ho
caları m.-hurdur .. J~tr. bızim ba3·
liz oğlanı ı!a o mulı c· clerdr bi
r ine gCfftrdp, z4r] u On.· hoca~-a t tı s

liın e<lec~j:ım. 

- Hah. Tnnıam. Adamcaıaını 

Başına bt-l ~ ot~un da, her giin lJı iı~ 

linet ol.u\nn. 
- Öl~ e . ö~ lcn'e lıun1m .. E6~ le 

haşan ÇllCtı lı:l.r, ebil" trhı o bir 
hocanın rli 11• &:•~ t,.e, k uzu .(i'bi 
olurlar. 

- İy i amma. llıı s<iı bizimlö11• 
ı:öre dti;il. 

:?\asr:oddin dcrl...I •a;; tara> 

- • ·e )·apalım'!. Bir rl< 1 
rübe eddım. Hdk", Jı.ı~k 
yırlı olur 

- ,.rılJalu. '1t'n pc: '... urr. 
ma .. sen },;};r 111. 1·,\ı.. bt~ 

~ın1rlan dt!0Js11n Ua j..,tt 

hen11en1e rhrc.:lı <tl,un. 

Konya meclres1 

Kon,·a n1edrc c.• İnın #' 

A\·lı~daki 'arlır\' n n u.,fı 
re h~sır ,-r 1 1•1.1 .. rrı r:·~: · 
ri' (l! co !!, ~ r· • ) tk. l· I 
dullal) kat'' k p ı~ .ı o u 
\·e kollU'.'-U\ c.r?ar: 

~ ·a_racİdfn ıııiid rri,!n 1 
diz çôkınli • .., lcriııı Jt 
mi~ .. Htl krl ı:ibi lı~r- _,ı 

yor. 
Molla A dııllah eller·~ 

rafa açrnı~ •. l .:.r~a ~ n!~:~&< 

rise hitap t.~;~ or: 

-An1anhuc-:ı '. o 
den olur .. i.tc, dcdi~ıJ'l 
haylaz oğlan !-.ann tı. ~lı»ı· 

nin .. keırıiğı. }JC'ninı. 
!\lüdcrri '• :;ı11crt.. ... rt'; J' 

J:·or: 
- Hiç, merak etı:1c, natl 

nim medresem . .ft1izliclir 

aradan bir•ız ıaman .;t'Ç~1 J1 
radditıin c.mnzuna uk ı~·nr1\ 

senin ha~ l~zı tanıyahlır '~ 
Bu s ırado, ı:•n~ h:r ııtl~ 

layık eEndc kp"İ ile gclİT· 
kupal.; "J:. ;-~·.,.an ı:rtir.r . 

?\'asrac!d'n ile baha", ii~' 
r inde h l!bcş gürmcnti,...ferC: ıf 
Xasrndd :ıı, birdenbire .. ~ 

K k .. 'd f'r a~ma · ı~ln ~ eruı en u· ··' 

F akat m ucltrri,, ı:iil<nı.: 
- Otur. 
Di~ e tlilyt" İ"Jnrtt t tler. 
:S a~raÜO.ın. J..hrlu rlt 

çöker. r~ı..ı ı;öıltrini !ı 
diker. 

( A rio.Aı i 

lil Htr tilıidc hlr za{t'rin dl·~lanı .. Hcr eser bir J.udrctin tinıc.'°ti 
Sin~rua düıı~ osına (Ke~if alay·ı • Yatun Lurı .. ran c.•l.ın) ~;t 
fünıler hallrlıJan bi>\iil.: rejisör: M!İ('UACL KORT!',<; 

Diin~ anın ideal se\ gilh.i 
En.ROL FLYN.' - J OA.' BLO 'l>l·l.l:e 

Fran!'ızc:a 

BAKİR ADA 
-- BUGÜN L LA 

Bu ~rrefli :ıaf~re s-ahne olu~ oı 
DiKKAT: Tiirk~e Briti'h P.r .. ıuıml J urnal 

.~-ne;;- P E K Y A K 1 N D A 
ÇEr.ı ERLİTAŞ Sinem suıdS 

A ABACININ 
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Bu Sah akşamı SÜMER Sinemasuıcr 
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(Cı, yazının metinleri Anadolu 
Aıan .. l bültenlerinden alınnue:ttr) 

Teıhia eden: f;Jaammer Alatıır. 

Ifalen Mıoırda bulunmakta -0lan 
İngıliz Hariciye Nazırı Eedn'in 
görüşmelerini bıbl'dıkten ve Trab
lus dahilinde de bir seyahat yap. 
tıkt3n .;onra, bu seyahatini Filis -
tin ve civarındaki yerlere de u -
zatmaSl muhtemeldır. 

Jqiliz J:YriciJe Nazın 
Eden'in, Mısırdan soma, 
Filiatini de ziyaret ede
ceii söyleniyor. -Çölde 
İngilizlerin muhasara • 
tiği Cerabab mevkiinde
ki İtalyan ıtarnizonUDllD 
teslim olmıya mecbur 
kalacağı anlqılıyor--1• 
panyadaki aeyl&plar do
layıaiyle yardım için bet 
Alman kıt'ası l.panyaya 
girmi,tir. Bunlar tekniıi
yenlerden ve motörlü 
müfrezeleıden mürek
keptir. 

Taymis. gazl'tesi, Afrika zafer-
krııı.n bır takım yeni idari mese- nin buna mukabil Japonya ile bir 
leler ortaya çıkardığını ve b~ .me- ademi tecavüz paktı imza etmesini 
selelerrlen bir kısmının Harıcıye teklif etmc!ttedir. 
Nazm sıfatile Eden'in vazifelerine YARDIM PROJESİ 
sıkı sıkı alakadar olduğunu yazı. Amerika ayan meclisinde İngil-
yor. tereye yardım projesinin müza -

Eden'in Mısırt ziyareti Yuna - keresi devam etmekte ve hatipler 
nistaııda büyük alaka uyandır - yapılmasını istedikleri tadilat hak. 
mı tır. Gazeteler bu ba·beri büyük kında fikirlerini ı;öylen!ektedir -
başl:klarla neşretmışlerdir. Diğer ler. 
taraftan Yunan gazeteleri Türkiye Ayan mcefüinin gelecek çar -
ile Yunanistan arasındaki tesanü- şamba günü lizını gelen tadilatı 
dü hLlıa>sa hararetle kaydedi • yaparak, projeyi ayni hafta içinde 
yorlar ve Balkan memleketle - kabul etmesi beklenmektedir. 
rinden hiç birinin kendi teşeb • KRAL ALFONS ÖLDÜMÜ? 
büsile harbi Balkanlara sirayet et- Fransız kaynakları, bir müd -
tirmiyeceğini yazıyorlar. dettenberi ha.•ta olan eski İspanya 
A VUSTRAL y A BAŞVEKİLİNİN Kralı Onüçüncü Alfonsun öldü -

İ ğünü bildirmişlerse de, İsviçre 
SEYY ARAT kavnakları ölüm haberini tekzip 

Bu arada Avustralya Başvekili et~ektedir. 
Menzi'nin de Mı.sırdan Londraya BİR YUGOSLAV TAYYARESİ 
gelmesi ehemmiyetli addediliyor. DÜŞTÜ 
Menzi Avustralyaya dönerken, A- tl'ç motörlü büyük bir Yugos -
merikaya da uğrıyarak fikir tea- lav tayyaresi, Dalmaçya sahillerin. 
tisinde bulunacaktır. de bir adaya dü.şmüştür. İçinde 

Avustralya Başvekili İngiliz ga- bulunan dört ki~iden üçü ölmüş -
zetecilerine yaptığı beyanatta 28 tür. Birisi paraşütle atlıyarak kur-
bin pilotun hazırlanmakta. ?ldu - tulmuştur. 
ğunu ve 51 ymi harp gemısını~ de;====,;,,,,=========== 
altı ay içinde teslim edilecegını 
söylemiştir. Almanların 

Balkanlara 
İnmemeleri 

YUNANİSTANA İNG1LİZ ı 
ASKERİ ÇIKARILMADI 

Fransa Siyam 
hükumetine 

• • 
arazı vermıyor 

Mlllıasematm tek
rar J» ştamaıı 

bekleniyor 
Londra 23 (A.A.) - Vişid.en ge

len haberlere göre, F'ransız hükU.. 
meti, Hindiçininin bir kısmının Si
yama terkedilmesi hakkında sulh 
konferansındaki Fransız murah -
has heyetine yapılan Japon tek -
lifini reddetmi>jtir. 

Hindiçini l c Siyam arasında ya
kında muha•aınalın tekrar başlı -
yacağı kanaati vardır. 

GENERAL DÖ GOL 'ÜN 
BİR TEBLİÖİ 

Londra 23 (A.A.) - Hür Fran. 
sızların Şefi General Dö Gol dün 
akşam neşrettiği bir tebliğde, Fran
sız İmparatorluğundan bir kısmı
nın diğer bir memlelrete terki haiP 
kında Viı;i hükümetinin giri~oceği 
hiç bir taahhüdü tanımıyacağıru 

beyan etmiştir. 
Loııdrada, bu tebliğin bilhassa 

Fransız Hindiçinisi ile alakadar ol
duğu beyarr edilmektedir. 

MÜZAKERE DURDU MU!. 
Londra 23 ( A.A.)- Müstakil 

Fransız ajnnsının Şanghaydaki 
muahbiri hildırly-0r: Tokyo kon -
feraasındaki I?r:ınsıı: heyeti, japon 
filosunun 1''ransız }lindı~ın!si sa -
bitleri acıklarıntln bulıı..nmasını, 
japon hariciye nourı Matsuoka 
nezdinde protesto etmi~tir. 

Fransız heyeti bu tehdit altında 
miiznkerclerc icvam edemiy.,.,e-
ğ;ni bil.lirıniştir. 

Ankara radyo gazetesi, bu hafta
nın siyasi har,•ketlerindeki husu
!iyetin bir propaganda harbı şek
linde tecelli ettiğini söylüyor. Me
sela Afrıkadaki Vayvd ordusun
daıı 200 bin kişilik bir kuvve~ 
Yunan topraklarına çıknrıldıgı 
haberi ortaya atılmıştır. İngılızler, 
Bunu Romanyadaki Alman kuv. 
vetlerini arttırmak ve Romanya -
dakı tahşidatı haklı göstermek ~çin 
•bir Alman bahanesi tellikkı edi -

Kendi Men/ a.:. o zetecn-ra~ ~ı su 
at le r in e d i r. • (1 bıcl s.•,_r.dcn Devam) 

yorlar. . . 
MUHAREBE VAZIYET! 

Trablusta kaydedilecek Y.eni bir 
~e; olmamıştır. Fakat Erıtre ve 
Rab ' istanda harekat devam et .. -
mek.tedir. 18 şubatta Meganın duş
mesı üzerıne, cenubi Afrıka kuv
vetleri en büyiık kısmı Anupalı 
olmak üzere 600 dan fazla esır, bır 
çok mitralyöz ve saire almı~larcı:r· 

Bu ku,-vetler Cuba deresını bu. 
fon agırlıklarile geçmişlerdır. N~-

· ı 1 ıçın rin mansabında Ita yan ar .. 
ehemmiyetlı Jumbo ınevkiı d~ 
d .. .. ·t" Burada da küllıyet 
uşmuş ur. .

1 
. 

top ve malzeme iğtinam ~dı mış
tir Bir liva kurmayı, bır .albay 
ve bırçok Avrupalı ve yerli ıtalyan 
esil' edilmiştir. t Cera-

İngilizler. Trablusgarp a. 
1 

.. _ 
bub vahasına hücum etmege u 
zum görmüyorlar. Bu vaha~a mu
"' t 1 garnızonu • oıasara edilen ta yan . 1 
nun birkaç güne kadar teslım 0 

-

rnası bekleniyor. . i"' bir 
lsvi~Te gazetelerinın verd gı . ta

habere göre, Alman tayYarle~~. _ 
rafından batırılan iki vapur u 
veyş kanalını tıkamıştır. Enkazın 
temizlenmesi için büyük gayretler 
sarf edilmektedir . 

fngilizler Bingazi istikametınde 
giden ve oradan Tunus hudud~a 
uzanan bütün Trablusgarp sahıl
lerini tehlikeli mıntaka ilan et • 
rnişlerdir. 

ALMAN MÜFREZELERİ 
YARDIM İÇİN İSPANYAYA 

GİRDİLER 

Arı!tara raayo gazetesinin ver ~ 
d.ıı(ı hır t·abere göre, İspanyadaki 
son .eyıap fclilketi dolayısile, Al
ma"y~nın teklif ettiği yardımı Ha~ 
ricıye Nazm Serrano Suner ka~ 
etmıs. bu suretle beş Alman m -
reze.i İspanyaya girmiştir. Bun -
!arın teknisyen ve motörlü kıt'a
lar olduğu söylenmektedir. 

Mu;;vlini de ayni yardıın ınak. 
sadile İ~panyaya 10 bin dolarlı.it 
bir çek göndcrmiştiı'. 

JAPON - SOVYET 
ANLAŞ:VIASI . . . 

Cin mahfitl.:rinden bildırıldiJ • · ı·- · ·ıe a-ğıne göre So,·yetler Bır ıgı ı . 
' . k nlık temın 

poııya arasında bır ya ı Sa-
etmıve gaHct eden Almanya, 

, kısmını Sov-
halın adasının cenup .. Ja. 
yeller Birliğine ıade etmes1ınıınek-t VSiye eye 
ponyava ısrarla a B' Uği-
tedir. Almanya, Sovyetler ır 

giizit!e bir davctlı ku ie>inin hazır 
(BAŞMAKALEDEN DEVAM) buluııd1'~U Taksinı !?ehir gazino -

re; bu harpte hiçbir devlete taar- sunda verilmiştir .Davetliler saat 
ruz ctnıcıniş, kendisine taarruz e- 22 den itibaren ga;:iııoyu doldur-
dilen ve jstikl51i tehlikeye düşü- mağn başlamışlar ve bu mcyauda 
rülen devletlere yardım elmiş, on- başta Vali, Belediye Rebi Lütfi 
ları kendi safına alnıı~tır. Bina- Kırdar, İdarei örfiye li:omutanı 
enaleyh, bu yoldan ayrılmaması Korgcı.cral Ali Ri:ıa Artunkal, Eın-
tabiidir. O ha1dc, böyl.- bir vazi- ni)'·et l\iüdui ü r,Juı.aficr Akalın, 
yet bahis 111cvzuu olm:tdı~Jnn gö· Vali munvüıleı·i, Üniversite Rck-
re; Balkan devletlrrı -n. sulh ta- törü Cc~ılıl llilsel, şehı:ituizin iln1i, 
raftarlığı ve hal'p dt~l kolnınk az- tic ;, iktıı.,ud:, nı:.ıli rnehailliuc 
nı.i Balknnlarda Alnıaııyn aleyhine mert"UIJ 3 ij. ı~rc .niinıtör.zcvnt ve 
bir cephe açdma ... t imkinını ha- ailcl:.:ri gaıetecilcrin lıa.1u~u.ı'!!a 
yelden dahi siler ve A!nıa.n:ra hn ha;:ıı· 1nıl,1n;1 ı J?artfır. 
bakımdan kendi ma!'uni etini f'!- Davctlil r Bn ı ı!rli~"i istan -
ınin etmiş olur. Buna rağmen; Al- bul r .111t~l<a rei~ i Iınkkı 'Iarık Us 
nıanyanm güniin hir.ind_e: . ile i~tanbuJ gq'.! clerinc n1:-n ·up 

A-- Yuüanistaua lngıl.z askerı mc. "el .. J- lsr ta-a:lı.nunn kar~'i. n-

geliyor ıru:;lar lır. 
B- Ronıonya petrol höl:ıcsi abaln ı;:netesinin dağıtılnıasile 

bombardıman tehljkesine nıaruz ge-ce yor1sı, ~ "n sonı a bii:thütün 
bulunuyor . . şen ve soınıc:! bir mahiyet nlna 

C- Nerrde İngılız varsa, Al - balo sabahın s.ıat 6 sırın kadar 
dııns ne~'c, kahkaha, renk ve ei
lence içinde devam etmiştir. 

manya oradadır .. 
D- Yeni nizam; İtalya - Yunan 

harbini tasfiye.. . . 
Gibi bahanelerden herhan~ bı-

• • •1A ittihaz ve Bulgıırıstan 
rını vesı • . •ttih 

Y " slavyayı geçıt ı az 
veya uDo • · 
d k Sclanik veya ~u , .• bu ıstı-

e ere .. h Ltte .. tcvcccıh bır are .. e 
kıımclc mu . 

. Almanyonın gayrJsa
bulunması, 

. "J'ğ' . harbi Balkanlara yay-
ınınıı ı ını, d . . 

ak Akdeniıe, Adalar enızıne 
~ '. •• Jı.a tini orta~·a çıkaracak ve 
ınoı"" s 1 t·· I" 

l 't edeceği ıer ur u 
bunun tev ı . . . e akıbet de bıttabl 
Dles'ulıyet v n· 

d
. . ait olacaktır. ınaen-

ken ısıne d d Türk -
h bu bakını an a 

aley ' d ki" rasyonu ayni zaman
Bulgar e a b"l" · . •etlerini ve u un nı-
da Alınan nı) d 

' . berlı•ngi bir bııhanc en 
yetlerı, k mehenge vurmak ve 
uzak tl;'tartla . tefrik etmek için, 

s'ulıyc ert d ·' 
me " " ıllügışten aza e mu
her turlu g 

el bir eser olmu~tur. 
kc"'.m le ·h. bt1 .scriıı ruhuna, 
Bınarna ~ ··ı.. l·l·a 

. . { etliği gaye) e bu un a a -
ıstıhcla d kııt ve J,iirmet, Bal . 
Iılarca. sa 11 "küuu nı ' • 

d sı•lla ve su. 
kanlar_ a ibi· bu ga~·cye .adakatle 
ıutacagı g i~menıek de, yine Al
Bnlkanlara faa ii ikliıasından 
mantarın ıneo 

olacaktır. F,TF.M t7ZET ~~~CE 

ife11 de ıuırımm 
toııatbyan koca ~ . 

isminde bır ışçı 
Abdur ahm;;'aJ<ırköyüne giden 

Sirkeciden aşad.ığı karısını bir 
trende a ·rı Y.. ve tokatlaınıştır. 

"rmUŞ 
erkekle ~o il roeşhnda verilen 
Hemen curm 

17 5 lira para ceza • 
hiddetli k~• -0l~tllr. 
sına ınahltilllL 

TOl{ATLİYANDAKİ BALO 
Taksimdeki Zografiyon Rum li

sesi tarafından her yıl tertip edilen 
balo da dün gece saat 21,30 dan 
Wbaren Tnkalıyan oteli salonla -
rında verilmiş ve sabaha kadar 
devam etmiştir. 

Baloda şthrimiıdeki Rum aile
lerinin en ;.<'lizideleri bulunmuşlar 1 
ve 11tn1in • bir hava içinde eğlen -
mişlerdir. 

HAZIRLANAN BALOLAR 
Balo mevsimi münasebetile •Ha

va kurumu•, •Dnrüliceze.,, •Ka ... 
dınforı Esirgeme derneği. b:.lo • 
tarı ile d:~er miitenevvi balolar 
hazll"lanıııa 'dudır. Bu balolar önü
n"izı!cki haftalarda veTi!crektir. 

-o--

ur-

(1 1n<"l 5'abifeden Devanı) 

Salahiyetli Roma nınlıfıllerinde 
kat'i olarak hcyan erlili;vor ki, bu 
nevidl"n hiçbir mesaj :Musolini ta

T&fından Maı·eşal Petene gönde -
rilınemiştir. ıı cihet de tasrih e. 
dilivor ki . imali Afri.knclnki İtal -
ya~ kıt'alarının i panyol Fasına 
geçmesi faraziyesi tnınamile rsas

sızdır. Çünkıi şimali Afrlkada İ
talyanın askeri vaziyrli her türlli 

tehlikeyi müsteb'at kılmakta ·ve 

batta nikbin tahminleri mucio ol
aıaktadı• 

Bütün hür mem· 
leketler Yuna
nistana yardı 

ediyor 

re a bavaıardan 
Ar v ti a are
kaıt mBh oi kabyor 

Atina 23 (A.A.) - Resmi Yunan 
tebliği: 

Mahdut devriye ve topçu faa • 
liyeti. Yeniden bazı esirler aldık. 

HAREKAT MAHDUT 
Atina 23 (A.A.) - Radyonun 

dün ak,am bildirdiğıne göre, fena 
havalardan Arnavutluk cephesin
deki harekat mahdut kalmaktadır. 
Mukabil dü}man taarruzl&rı püs -
l<:ıirtü lm üştür. 
cESTİYA· N!N !TALYANLARA 

BİR CEVABI 
Atina 23 (A.A.) - cEstiya. ga

zetesi, İtalyan radyo ve matbua -
tının, İngilterenin Yunanistana 
yaptığı yardırıun gayri kfı.fi oldu
ğu hakkındaki iddialarına cevap 
vermektedir. 

Gazete bilhassa diyor ki: 
, •Mütecavize karşı harbe girış • 
tiğimiz zaman, !ngılteredcn l:ıir 
yardım bcklemivord·ık. Fakat bu 
yardımı yaptığı~dt.n dolayı ken -
disine minnettnrız. Bu yardımı, 1 

İtalya .erkestcn ziyade bütün kıy
metilc takdir eder. Zira lngilız de
niz ve hava kuvvetlerinin Taran
to'da, Oniki adada, ArnavutLıkta 
darbe! r 11i o h;~s lTJ'li~t ir. 

Biz_ y.ı.lnız İngıliz yardı~ı •?i
mi ·or. A."nr.rika, Kanaci;;ı, ~'fıç:ır, 
Avustralya, bütün sc h .ı ·n ·~n • 
ların ınrıPle.ke~lcr! yardnn ediyor. 

•Estiya• makal,,sinı şöyle bı
tirivor: cKendi harcketlenle ken- I 
disini gılliın ç düsureıı bir tek mem· 
Jeket, yani İtalya, böyle bir yar
d.ımm manevi y;ik;rk kı ·metini 
anlama1rtan 5c'zdir. 

Af • , 23 (A.A.) - Yunan kı ,Jan 
dUn, biri Pogr.ıdeç'in Uı liride Hd hü
cüm yapınıslıır ve 200 Jr . lnu.ş ·rdır. 

Diğeri de merkez Cf'p_hesindf' yapıhnış 
ve düsmnna ejır zayial ver<lirl1mi4lir. 

Hab0şistan'da .. 
bir ltalgaız ta-
buruna baskın 

llartı. lJ ~:; (A . .ıl..) .- Rü l r a
jan. ı!lın abe ıstıın cepl.r ·indeki 
mt ~ hi .. i 1 :1..? ri,cr: 

Ua c,:ı.taı.oı ı;elcn hır S:.ıdan ta
buru. ı Iavinil uı;c iude Ya"ıı.pı->Ua 
bir İialyan lnbııru un miistah -
kem mcvı:iinc hifcum ctndşt:r. Ta
arruz sabahleyin ba.şlıunı~, Uüş -
ınan gafil avlunmıştır. Yorun SAi

at devam eden muharebe şid
detli olmuştur. İlk müsadeoıerlen 
sonrn, düşman ga~·rimuntaznrn bir 
halde çekilıniştir. italyan zabitlerl 
kaçan yerli askerlerin üzerine atq 
etıııiş?crdir. 
Sudanlı mnharipler mitralyöz

ler sıralı siperlerine saldırmışlar, 
mitralyözlerdcn bir çoğunu tah -
rip etmişlerdir. 

J.\tt1harcbede düşmandan 30 u 
İtaly ı n olmak Uzerc 80 kişi mak
tul dii»nüş, birçoklnn da yaralan· 
ıruştır. Sudanlıların zayiatı yok • 
tur. 
: ...... -~ •, . ~· ~- .... ·.,;..,.,. ,. 

Almanlar Polonyaya 
yerıe..,ı or 

(1 hı•I Sobl!Men °""'111) 

lcre göre garbi Polonyada hulu -
nan Almaıı n1akan1ları yeni etene 
baş.adan itibaren Poloııynlılorın 
tch ini hıılandırmı:ı.lw.rdır. 

Eğer Alman
ya bu harpte 
galip gelirse.. 
Hakimiyetini Ameri
kaya da t~mil edecek 

Vaşington 23 (A.A.)- Amerika 
Cumhur Reis muavini Hami Val· 
lDS dün söyle-dlji bir nutukta na
zilere şiddelle hücum etmiş ve 
demokrasil<!'e yardım lehinde bu
lunmuştur. 

Vallns demiştir ki: 
- Eğer Almanya harbi kaza -

nırsa, hiikimiyetini cenubi Amc • 
rikayu da teşmil etmeğe \'e Bir
leşik Amerika hükumetlerini de 
kontrolü altına almai:a çalışacak
tır. 

uı arf t 
lıol iüll D d ·Ü ill• 

m si beW .. u.I or 
(1 ln<I 8ablfeıla. Devam) 

cektir. Bununla ı..,raber, şayet 

Bulgarista:ı ıstil3ya uğntr~a, İn
giliz elçisi de Bulgar< tan~ao ay
rılacaktır. 

Maruf Aıneriknlı n~ ·eri miite· 
hass ıs El~·ot şu JllU,alcayi • ·iirü· 
tüyor: •Baltanlnrd:ı ·i \'3::.!.:i~.-etin 

an:ıhtnrı Nil ordu tınun ~1inde -
dir. Nil ordu,unıuı >.uiıl.inı bir 
kısını ansı7.;.n Se1i.n kt._• fÖ"üktü
b"Ü takdirrl • nalhu bııkiımetle
rjııin hatt1 l ınr cttnd • tanı bir 
deı:i. :klik olac.ıktır. radaki va
zıyt' t, l 1U.rk )C rs ., ur 10t11n, Yu -

gosJ;:ı,·yn ve ıl u usu g1Li bir 
çok me. lıul amillere •. nglı \,ulun
ır.nktadır. nı.nunla her he.:r, prolı 
lcn1 İ n Lütiln tın!'tt:.rla r ı tşl~ karı§· 

tı.rmad:ın, hir ı.cti e çı'·arı 1 n1:ız.t 

Türk - llnlgar a.1la,m sına &e
lince, bu lm.-ı,staı<i tcısirlcr de
vam etmektedir. Komşu İranm 
siyasi ma?.f•il ... rind n gt•lcn ha -
herler ıtı·c, l'ürk - lulgar b 
yaunaınesı iranda bii~·ük bir 
ıncıunLa.:.} t uya1ıdrn1ı!jtır. Sov
yetler BirJı~t de de seınpati ile 
kPr ... ıhtf'JıH~t r ... l\tiıın gazetelerj 
bıt bc.}annnrneyc dair 1'Utk. ga -
zc(ch.:ri ıı..: •çıkan fı 0r "~ı~ıJanna 
sahifeff"Yiudc bÜ) ü yer ayn: -
m•lıterl.>hr. 

Bnlgar - Yug-\.,..:Jnv "Hİfl!\Sebatı 
<!o dıı• •n gitmektedır. Sof a ti
caret ol!n:,ı rcİh:İ Diıni~l'İ V"ll<"fin 

rci lı· i al:ıı 15 "' d n mil -
rcki..cp bir h ~ o..l t> Ibrn.... ~ı -
t tir, l1Ut:. ın . ·ann IllUT. e .. 
!.re b.ı~•onacnktır. 

T 
(1 lnd Sahıt0<l<n u..,·am) 

racaat eden bazı kasapla ela et 
buhran ve pn.halılığında fillıalt•ka 
komi.syonculann amll oldu unu 
söyliyerek demişlerdir kı: 

c- Komi•yoncular toptancılar
dan aldıkları malı en aşağı kilo ba
'ına 3 - 4 kurus karda a ağı sat
rıuyorlar. Biz dükkancı kasaplar 
evvelki gün tecrübe için mezbaha· 
da bir canlı koyun satın aldık; ie
risini. bağırsaf(ını da hesap ettik. 
ten sonra etinin kilosu 61 kuruşa 
maloldu. Halbuki t..ıptancılar, ko
misyoncular bıze ayni eti 65 - 68 
kuruştan veriyorlar. Ve ekserisi de 

60 kuruştan verilmı.ş gibi sahte fa 

tura tanzım ediyorlar. Pera -

kendccilere de pay mahallinde ko
yun satılmalıdır. Halbuki toptan. 
cılar gelen koyunları an4.rında 

taksim edip bize satmıycr!:ır• . A

L'ikad:ırlar bu vaziyetleri de tetkık 
et.melidirler.• 

Tehcir J•ilhas ·a yukarı Silozya 
Po!-Onanya ve Ciechanov ile Suvalr 
ki mıntakal•nnda yapılmaktadır. ı lıldlseıer be 
Yolıu• altı hafta içinde son iki 1 (1 ıocı ~ahlfNl<'ll D•VIUll) 

mmlak:.ya 22000 Alınan ailc~i yer-1 tesadü.f etliğıni bild.ırıniştir. 
l eşti.IJmi~tir. Bu aileler Ahmın - Sol cenah partisine mensup 50 
Sonet anlaşması hül ümleri mn- ---• 
cibinr~ l.itvanyadan hicret etmi
ye mecbur knlıuı Almanlardan 
münkkeptir. 

Yerl~rıııi Almanlara terketmiye 
icbar edilen Polonyalı köyhi " 
küçük san'at erbabı her şeylerittl 
hatta eşyalarını bile bırakarak 
merkezi Polon)'aya nakledilmek • 
tedir 

kişi halen Bulgarist nda n~zm-... 

altındadır. Diğer taraftan milll 
Bulgar bankası binası ha\·a taar. 
ruzlarına karşı tam bır müdafaa 
sistemi ile techiz edllmektedir. Bu 

da halkın nazarında vaziyetin cid
diyetini teyit etmektedır. Bulga -

ristanda pek yakında mühim hl
<li•elere intizar edilmektedir. 
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Yazan: M. ATLI Tefrika No. 21 

Annagı kucağıma aldım, ne 
yapacağımı şaşırmıştım 

- Goldberg dedı. (ve benı gil•- ı 
tererek) bu muhterem genç, bir 
müddet resmen Danzig bükfune
tmin misafiridır!. Mesele siyasi ol
duğ.ı için ihtiliittan şiddetle me
nedilmiştir!. Kendisine bir müddet 
için ikamet edecekleri aı.reyi gös
teriniz!. 

Müdürün bu yarı ıOOstehzi söz.. 
!eri birdenbire beynimi arttırma
ğa kafi gelmişti. 

Hemen ayağa fırlad•m ve hid
detle: 

- Bay müdür! Rıca ederım! .. 
Ne oluyor• Anlıyny:m!. dedim. 
Benim ikametgilhım vardır!. Size 
mısafir olmam ne demek•. 

Polis müdürü. yınc o cali gultış
lerile bana dönerek: 

- Oh!. Teliış etmeyiniz!. Telılş 
etmeyiniz!. dedi .Gayet kısa bir 
müddet, yani mecbur oldu:{ıımuz 
tahkikatı yapıııc:ya karlar kendi 
ika.ır.ctgahınız yerine Danzıg hü
künıc ıııin re~n· i mi afiı i olarak 
resmi bir ;ı- '.T1elg'ıhta ıbmet e
deceksiniz. Mesde bunrlm ibaret
tir, telAş etmeyiniz l• !'n!, 

- Fakat, •İZ benimi" ; tihza mı 
ediyor,.unuz .. Rica <>derim!. Bu a
deta bır te\'kiftir! 

- Asla!. İhtiyati'. 
- Acaylp şey!. 
Polis mıidürü tekrar nyaj!~ ·.ılk

tı. Bu sefer ,arttk giilmi.ryordu. Yü
zü """ derece ciddi bir hal alı
vem;i ;ti. 

- R'ca ederün, muht rem dos
tum, 1ta11un.. kaLş gt;'nlc ·iniz!. 
Kanun b<ıv .. _rlır!. B.ıhıs n1~vzuu 

olan mcfe1 ... gav t ,.,ar. k ve e~n-a
ren ızd!r' Fev' al~rl~ o•ı:.r k sizi 
mı.safir etl'l" k nıt'C'burı:ı et.ı1r!Py1z!. 

B1ından pL•k birşcy ~ kı r.ıı, zan
ncd('>r ·rn ~. 

Dcdı. 
- N 31] çıkrı1:ız, 1J3v müdi:r! .. 

Hiç olma?.sa, bazı yerlere tel fone 
etmeın lazım.. Telefone edemez 
miyim' 

- Ooo .•. Hayır! . Hiç bir yerle, 
hır mıitldet temas edemezsiniz!. 

\tf"fahaıT kendiml t•: l ızın 

htirr'' ctimın tak) ıt d.l ıııdt-n do
layı duıdugum lııG~rlle'bağ•np ı;a
ğırmı ·a kadar ileri gittim. Fakat 
ne S•lvff'd m e fevd-l verm~dı 

a~~:.:-t saıhırlı. f 1 t k ra··l:ırın

da h;ç şo m tZ '.bor aıla oldug>ınu 
gördu'•ix. ı;<>I ıl d( • '.. b~tün i
tirazlar mrı ve protest ıl:ı.,;na k.ırşı 
ysln•z u ,az' ı t 1-rar etm 1-le 
iktifn .dı) ~rdu · 

1 criır d 
me ı çı 

k~t ''!'"'ık 

z• F kat 
kı t "kı-

ı P.ttrıde\ ı ·~. 

b r eli bu-
ı ' " rn 1 O t9.k -

rr • ı:-e .. -z. ye rrr -
mekt t<· ed~ ıt etmez' 

Çamac;ar D~nzı hııkümetımn 
rt:-;n1l vn mecburi nıısaf1 rhg•r.ı '<:a
ıbul ederek .lJenı yeni ij:ametgi\hı
ma götürmek ıçin beklıyen polı.s 
meınmwıu takip ettim. 

Danzig hüki\met'nin naır ma 
tahsis tti"ini 'övledikleri reı;ınl 

lkamrtgıi.h, polıs dalrP. i ne?.aret -
hanesind('n başka bir~ey değildi. 

Nezarethanede bır çok ecnebı -
!erin daha benim gibi nezaret ıı.1-

tına alınmış olduklarını öğren -
diın. 

O vakit Danzİ'1 hükumetinin 
profesör Tamurerıskinin ölümü et. 
rafında büyük bir şiddetle hare -
kete geçmiş olduğunu anlad;m. 

Onun ıçin fazla gürüllü etmek 
ve me.selc çıkarmanın aleyhımde 
o!acağıııa ~üphem kalmadı. 

Fakat beni en zıı- ade «zen An
na ıle teması lemm ed mevışimdi. 

Bunun içın •hır jkJ defa te..~ -
büs:e bulundwnsa da hıçbır nl'ti
ce elde edemedin" 

Bt ıı on<:e bu r~ıııi mts fll"lit,'>in 
bir gurden !az.la .. urmıyeceğıru ıi
mit ederken u, b<ıyle de çıkmad. 

J\lecburi mısafirllk 5 &"tin sıirdu. 
Bu mudd t zarfınra J>Jlis 'nudü -
rünil tekrar gi)rmek lçın yaptığım 
Q:ıütiın t~busler dahi bephude 
olmuştu. 

Bu hal beni o kadar tiıdü ki has
talandım. Beni nezarethanenin 
hasta pavyonuna nakletmiye mec

bur oldular. Fakat 5 ind günıin 
sabahı polis mudüril beni tekrar 
makamına davet etti ve tahkik.a

tın bu kadar uza'lıl§ olma ır: n 
dolayı özür diledi. Ahvalin f 
lAdeliğinden dolayı buııu mazur 

gormemi ı;öylıycrek D, :z..g hu -
kümeli namına resmen tarziye 
""rdi. Ve tahkikattan aleyhimde 
iılçhir şey elde ediimedıgi için ta
mamile serbc.;t oldtiğ-..tr.'.u bila•rdi. 

Ben o sevİ.fl1;ie huı:en bir oto
mobile atiıyarak. prola.Ör Ulıi.çııı 
ltli.nığine kApıığı attınL 

Çok şükur Anna sağ ve sahmdi. 
Bu müddet :ı::ıdında ameliy"-L\ ua 
muvatfakiyctle yapılmt~ bitnıiştL 

Profe:>Ör Ulrıç Annanın apandi
sit ameliyatını o kauar ıhıım:ımla 
yapmıştı ki ap«ndıs ten ameiıyat 
olanların bir haıı..uUu.U tV\ ı.:l kluu. 
ği terkctmelcrirıe müsaade etme
dikleri halde Annaya dör'l · ~ 
günü müsaade verileceği bildırıl
mişli. 

&arltay b 
(2 inci sahif ·den deı-am) 

karşı verdiği cevap ekseriya şiiı le 

İmİf: 
- Rica ederhn, harita ·a bal·ına. 
İngilizler ~iuıdi de L ın • hatır

latarak yine haritaya bakmak za
manı olduğunu söylüyoTlar. Al -
rnauların şarka geçecekleri bahsi 
de böyle. Asya cihetinden gelerek 
Süvcyş kanollı11111 bir tnrnfıııı tut
mak için büyiık hü~ük Alınan kuv· 
\•etlerinin haı•kcte gLç!rileC'cğini 
diişl!~cnlcr iç,n İng.ll ren!n eski 
dc\'let adaı ı ın sözü .-eni bir ma
na !:..:ı.z.anun-ı oluyor. 

( ı ın.ı Sahif<>d<n D<-vıun) 
odunlan:•ı r ... ın a ()rn.Ztn harçı v.,ril
memı.ş kaçak .>dun i>uhındur.u b. iıril
ınışlır. llunun uı.cr.n..,. o.1unl:ır kd.)'11{
tan 1,:ık.arkcıl tartılınıa v t z?,.rre .. h · 
tcvıyatınd n 4'J k ntal ! .. ,..._ yani, ED 
kent.al odun ,orulcı"C.ı~ z b • • 
tur1 •• 

Bıı ~dı eyi Oğren~n 8 Sal3hattn 
çok mi.ıtec!ır olmu.ş ve dern 1 oı.aka· 
darlara nıüracaat ed<!rek rekabet yu
zuna:."'tl kend.:ıl •j;ek<·n1.i)·enlcnn bU' ı -
Ut. ıe i;tt ığıru bildire k 
-.ıi.W.. çık:ln odun1or ben kl·eu 

artı:l Ta...""8 ntkiplC'rirn tnruf •dan koydu· 
rulmı•ştur. Uu.ndan k y tı.ıbcrlnı 

Yt•ktur İ.c:-:ıadı l"f'd·ied.erfr.1• demı.;.tir. 
li6dl\e ı •. uh.' Le t s.,,""tiı.·Je k.nrvılanruş

lır Tr.hki..knl.a deva01 oh:nmaktadır. B. 
Sa 1 !tını. L•Hy 11' onttn kat' y 
bnyle bir ha.. ktte bullınınıy~ca ııı 
aoyı ... ,ntkte vıı..- rtoğnıluğunu tcmın t:!t
nıektOOırler. 

l bu 

(l lı!.rl sa· eıl~n D \ J 

bu mutlu yıl:!tinliruu her ~·ıl !ur 
•l !l<e•lıl.r aJ ı-•ııı• l rak kuı
lanınalü: d:r. B n de ıekınil 

Ha,ke ler1 ndt· olduı:u g.bı vilaye

tinı;zin bütün Hnık<"~lerınde gece 
ve gti.ndü7. nı1.:ra.,inı ~avıJuca~·tır. 

Sarıyf'r Helke' indt<ki 
mf'ı·asi::ı 

Sanru Ha.Jhvindrn: 

Halk.evlel"i.uin g uucu ~ ıldôntiınü n1\.I 

nasebetiyle bugi.ı.nkü '23 Şubat 1941 .!.'a

z.ar gü.nü E.aat ( 15) de Evı.mız tarnCln• 

dan tertip cdileu ~oren- pr~~aır ı 

1 - İııtiklAJ Marşı, ı - C. H. P G<>
nel Balkan ~ltili Doktor Refi~ Soy

damı.n açl,f nutkunı.m. istımaı, Halke

vimizin bir yıl içinde mub.i mY.if' ya~ 
hfı h..iımeller: Halk.evi Reisı Mıuılih:t

tln Okyay taratındnn1 4 - Kanun ada .. 
mı (Pi,yeJ 2 perde) : Temsil Şub.,.i · · 

rafln.1.an, ~ - Spor hareketlcrl "tı 

Mil!t oylınlar· Srıor Su-besi taratlnd ·ı . 

D,ıvetıyeierin Evin1ı.zdc11 alınması. 1 ... 
ıı:a olunur. 

Cuıvers t ı erimiz 
t re il a~t ı ı 

Sonıestr tatll gwn'e.;.nden \ıırıni 
Yeı;ilkoydekı muessesekrımızt zı

yarete tah.suı eden ll veT ·ıtenın 
m• ıtelıf fakfıltesıne men::up bır 

t lPb o:mıpu Ye~lköydeki 'hava 

yo''arı ~eydanına gitmişlerdir. 

Bum.da, keııd ılerıne tan arel 
hakkında :(ıalıat verilmiş ve Oe
mıra" fabrikasın:n mamullltından 

olan Türk tipi tayyarelerle uçıırul. 
mw·lardır. 

G ter kend ılerine göster• en 

bu haınımi alakadar dolayı, B. ır 

ri Denurağ il~. Hava yolları mü -

dürü B. Abdullah, İlyas Tunçars

lana. ve bq~ pilot B. Basri hoca~ 
t .. _,ekJı:ür etmışlerdır. 
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Düşman, Bağdadı kuvvetli fırkalarla sardığı 
halde, Enver, Vükela Meclisinde teminat ve
riyordu: "Dicle cephesinde tehlike yoktur!,, 

F.ııver bu l.şi soruştura dursun.. 
u>.un müddet vagonlardan bu yaf
lll ar indirilmedi. Ve Enver, gü
nıin birinde, bu bildisenin verdiği 
gururla, tekdir ettiği bir Alman 
zabitine: cEııver!andda yaşadığını 
unutma!• tavsiyesinde bulunmak
la böbürlemnek cesaretini de gös
ıerdi. 

Bağdad neden düş
man eline düştü? 

nın oldukça büyük bir taarruzu 
başlam~tı. 

Verilen raporlara göre düşmanın 
üç Hind (Lalıur) fırkasından iba. 
ret olduğu anlaşılıyordu. 1Ieri, ge
ri yapılan kısa bir muharebeyi 
milteakıp birinci hattı tabliyeye 
meobur obnuştuk. 

11 klnunusanide (İmam Meh • 
I met) ve (Kötelemmare) mev • 

ı 
zilerinin topçu ateşi.le döğülmesi 
yüzünden, ayın on ikisinde (İmam 
Mehmet) mevltiiııe ufak bir taar-

W7 yı1ınuı ktınınu.sanislnde ruz yapıldı. 
Bağdat lncilizlerin eline ~ Leyman paşa hatıralarında di • 

tü. Bu, dört yıl süttn büyük harp ı yor ki: 
içinde, büyük ve unutulmaz bir •Türk kararg&hı umumisınin 14 
yaradır. Bu. yaraya da kısaca temas kanunusani 1917 de Alman karar. 
~eceğiz. gahı umumisine gönderdiği mah-

Bal!clat 0 zammı birdenbin! ne- rem raporda harfiyyen şöyle de-
den ve DllSll düşman eline düştü? nilanişti: 

Bu .sukutun ııırnnı derhal hü· (Kötelemmare civarındaki va-
lıftmet erlinı bile anlıya.mamıştı! z:iyet kat'iyyen müsait olarak te • 
İlkönce o tarihde Bağdat ve ci· Wdi olunabilir ve bizzat ordu nez-

Yarınııı mert durumunu gözden dinde de başka su.retle teıak.ki O.. 

geçirelim: İngiliz taarruzu .karşı- lunmamaktadır.) 
sında o zaman yalnız elde mev- Bu anıla nitibaren düşman ta • 
cut on ııekiziııci kolordu, Jruvayı arruzlan mütevaliyen vaki olmak-
külliye:sile Bağdadın 14-0 kilometre ta, Türk kıtaatı adım adtm mev • 
cenubu prki.siııde ve Diclenln iki zilerinden dışarı atılmakta idi.> 
tara:fında bulunUV"Ordu. Leyman paşa bu mahrem tel • 

Burada nehir •Kötelemmarc. grafı ifşa ettikten sonra, (Kötel • 
den şimali şarkiye doğru kıvrıl • emmare) deki çupışınalan anlat. 
makta ve cl3asra köriezh ne isti- makta devam ediy-or; 
kamet ahnııkta<iır. (Arlı:uı nr) 

Netıir mecrasının fimali §IU'kiye 
müteveccih olan ve Bağdat için 
bir ileri mevzi makamında bulu
nan bu kısmının uzunluğu tak • 
riben otm: beş ldloınetreden faz· 
ladır. 

O glin ~ cenabımızda Graf ve 
Kötelemmare, sal cenahta da Fe
lAhiye mevkii bulunuyordu. Sağ 
cenahda •5 ve 52 inci, sol cenahda 
da !>1 inci fırkalar vardı. 

Buradan 150 kilometre karlar 
l&ğa ileriye (Nasiriye) mıntakasın .. 
da aşağı J'irat mecrasına oogru bir 
lbasamalt teşkil etmek üzere 156 
mcı piyade alayı ile üç süvari bö
lilğii ve i1ı:1 bataryadan mürekkep 
Firat müfrezesi verilmişti. 

lstenbul Dördün
cü icra Memurlu
slundan: 
Evvelce Şişlide Os
man beyde Tavukcu 
Fethi sokağında Sa
laryan apartımanın
da 3 numarada mu
kim iken halen ika
metgahı meçhul bu
lunan Arif Aytekin'e 

lstanbul 
cü icra 
ğundan 

Evvelce Çatalcanın 
imrahor köyünde mu
kim iken halen adre
si .meç hu 1 bulunan 
hafız Ali oğlu Rızaya 

Hazinei maliyeye izafeten İs -
tanbul maliye muhakemat mü -
dürlüğü tarafından aleyhinizde E
yüp Sulh Ceza h~kirnliğinin 936/ 
1004 sayılı il1ımına müsteniden 6000 
kuruş cezayi nakdi ve 120 kuruş 
tazrnina t ve 250 kuruş masarifi mu. 
ha.keme ve masari!i icraiye ile bir
likte tahsili hakkında yapılan ta
kip üzerine tanzim edilip yukarı
daki adresinize gönderilen icra em
ri adresinizin meçhul bulunması 
hasebile bila tebliğ iade edi .miş 
ve yapılan zabıta tahkikatına göre 
de adresiniz bulunamamış oldu -
ğundan İstanbul İcra Hakimliğince 
İcra emrinin bir ay müddetle teb
liğine karar verilmiş olduğundan 
tarihi ilandan itibaren mezkılr 

müddet iı;inde işbu boreu ödemeniz ı 
aksi halde tetkik merciinden veya 

Tercih Edilmesindeki Sebep 

GRiPiN 
Bütün ağrılara, 

hastahk başlangıç 

larına karşı ve hiç 

zararsız en kuv-

vetli müsekkindir. 

,. - GRİPİN - " 

1 
Nezle, soğuk algınlığı, grip rahat5tzlıklarmda ba~, diş, ınafsal 
romatizma, asap ve adale ağrılarında lilıumunda günde 3 adet 
alınır. Tnlditlerind~n sakınınız ve ber yerde pullu kutulan 
ısrarla isteyiniz. 

temyiz veyahut iadei muhakeme •••••••••••ı::ı:::z:mımıı::mı::z:::ıı:azım::ıa:ıızıı:ımaaıs 
yolile ait olduğu mahkemeden ic· 
ranın geri bırakıldığına dair bir 
karar getirmedikçe cebri icra ya
pılaeağı, yine bu müddet içinde 
mal beyanında bulunmanız aksi 
halde hapisle tazyik olunacağınız 
hakikate muhalli beyanda bulun
duğunuz takdirde cczalandırıla -
cağınız lüzumu icra emri tebliği 
makamına kaim olmak üzere ilin 

,.., Muallim Fuad Gücüyener'in • 
eserı: 

l OSTO A AS 
Me1cl&ııcılt B&nmdr. 

olunur. 941/1766 

1 L İkinci Tab'ı Cıkll. FiaU: 40, Toptan alanlara: 24 Kuruş 
(ANADOLU TtlRK KİTAP Deposu) Yeni PO&Wıc k~l'Olldr. 

DİKKAT: (Bu atlas ayni -da, bir Coğral)'a el ltilal>ıdır. 

DEO 
Yeni çıkan plaklar 
t1'ZEYYEN SENAR 

270411 No. 
KEMAN, KANUN, UD 

GİRDİM YARİN BA.HÇESİNE 
AB FADİMElll 

- Bursa türküsü 
- lsursa türküsü 

MUSTAFA ÇAGLAR 

270412 
KEMAN, KANUN, KLARNET, UD 

N KALBİMİN ARAMI YOKTUR 
O, ÇALDIKlP ÇALGIYI 

REFiK BA ARA 

270419 No. 
YALNIZ CURA 

GtlzELiN Y A.'llAGI 
JllARAŞ MARAŞ 

HALiL SÖYLER 

- Mahur gazel 
- Suzlnlk ııarkı 

- Bozlalı: 
- Hallı: şarkısı 

Is tan bul 
cU icra 
ğundan: 

o··r ün
emurlu-

Evvelce Galata'da 
Mahmudiye caddesin 
de 19 numarada mu
kim iken halen adresi 
meçhul bulunan Ar
şak Çamurcuyan'a 

Hazinei maliyeye izafeten İs • 
tanbul maliye muhakemat müdür-

lüğü tarafından aleyhinizde Be -

yoğlu birinci sulh hukuk mahke
mesinin 936/1209 sayılı iltımma 

müsteniden 114 liranın 23/9/936 
tarihinden itibaren %5 faiz ve 
%5 ücreti vekiıletle ve 8:>4 ktıru§ 

İngilizler kendilerinin (Basra) 
ve (Korne) ile irtibatlarını teshil 
için (Naairiye) havalisine kadar 
tıir salın fimenditer hattı tem • 
eli tetmlşler, ufak tefek köprüler 

Dairemizin 9il/1169 sayılı dos- KEMAN, KANUN, KLARNET masarifi muhakeme ve masarifi ic-

kıınnu'1ardı. 
Bağdattan ~ UÇUfU 400 .kilo " 

metreden uzak bir mesalede, İran 

yaylalarmdan (Hemedaıı) ,ehrl 
civarındaki on üçüncü lmlorduyu 
Dicle ııruisinden, yübek ..pe çetin 
dağlar ayırıyordu. 

yasile hazinei maliyeye izafeten 270416 No DUMAN OLUR DAGLAR BAŞI - Halle ıarlusı raiye ile birlikte tahsili hakkında 
İstanbul maliye muhakemat mü • ' GÖÇ GÖÇ OLDU - Halle şarkısı takip talebinde bulunulmuş ve 

dürlü~ tarafından aleyhinizde Be- yukarıdaki adresinize icra emri 
yoğlu birinci sulh hulı:uk malıke- !--------------------------- gönderilmiş ise de adresinizin 

mesinin 9371•85 sayılı ilıiınına Antalya Orman Müdürlüğünden : meçhul bulunması hasebile bilii-
müsteniden 27 lira 7 lrurıışun 19/ teblig- iade edilmiş ve yapılan za-31937 tarihinden itibaren %5 faiz 1 - Alanya hzasının Tesbihli - Hacı belen - Kara belen ormanının 1939 -

1940 )'llları WıammQ.llen yel<Unu olan 1974 metreldlp çam eşcarı ile bu ormanın bıta tahkikatına nazaran da adre
ve %!! ücreti vekaletle ve masarifi eslı:I mukavelesmden terkedllmif lı:llbill tml.I bulunan 66,539 metreküp emval )'lr

~-

'f.URKIYE 
ŞEKER FABRİKALARI 

ANONiM ŞİRKETİNDEN 
~lıda yaz.ılı .ifler ınilMlit t.ek:litte bulunacak isteklilere ,~..ııcce.<tir 
1 - Şirketimiz namma bir 9elle zar!ında memlekete ithal edilecel< 

maldne, a!At ve edevat ve sair jplidal maddelerle ecnebi şekerlerin güm· 
ı1ildeme muameıle.ltti ve bu eşyanın aJD.i zamanda Fabrikalanmıza 
sevki ıoı. 

2 - i.t-b•!c!• Alınlralarmıua P>nderılecdt muhtıellf licattt eca
•ı nakli. 

Bu ifMft talıp olanlar ""1namelfti Balıçeb.pı T91han l!(1lnctl )<.attaki 
Bllromwıdan ııbıblllrler. 

Telill!ler 3 Mart 1941 Çaraşmbe ıümi -t On bıre kadar Bfiromu.a 
wrllınelidlr. 

Qhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1 - Jılüfredat llJıtesl muclb!ntt 10 kalem mubtellt hın!avat malzemesi ar? 

tbiltme usuli)'le •im alınacU.lır. 
2 - llubammen bedeli 433.68 lira muvakkat teminatı 82,56 liradır. 
3 - Eailtme 10.8.!Ml Pazartesi ıünü saat 18,30 da Kabataeta ıevu:mı " 

ınü.bayaat fUbeslrıdeki alım lı:omJ.,,ommda yapılacaktır. 

4 - Llate - - fubeden parasız almabilir. 
5 - istetnlerlo puarlık için tayin olunan gün ve aattc <'o 7,3 gitvtmue V' 

...ı,-ıe l>lrlikte m~ komisyona müracaatlan. (13e3l 

1941 İkramiyeleri .._tll 

T. İş Bankası 
1941 Btlçlk 

Tasarruf hesaplan 

İkramiye planı 

1 adet 2000 Lı ralık = 2000.- Lira 
3 • 1000 • = 3000.- • 
2 • 750 • 1500.- • 
• > 

•• 
31 • .. . 

soo • 

300 
250 
100 
50 
20 

• 
• 
• 
• 
• 

=- 21l00. > 
201)()~ • = 3500. • . 4000.- • = 6000.- • 

Kl!fid<Jer: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağus
tos. 3 İklncil.eşrln tarihlerinde ya
ııılır. 

~~----~-------------------------~~---Ayni :zamanda tıu kolordu, o 
cephede, ~ süvari teşlı:il eden 
Rus kıtaatı tarafından bağlanıruştt.. 
On üçüneil kolordudan, Bağdat Ü· 
zerinde iltlfade bSlenemer.d.i. 

muhalı:eme ve masarifi icraiye ile mi gün milddeUe ve upalı .ıarf usulü ııe oatılıla çıkanlmııtır. Yalnız herbaııgl .siniz bulunamamış olduğundan 
birlikte tahsili hakkında yapılan bir lbUIAf zuhuruna meydan verilmemek için mer.k\lr 66,589 metreküp emvalin İstanbul icra hructmliği tarafından 
takip üzerine yu.kandak:i adresini- •öı1llerek pey sürülmeoi lhundır. icra emrinin on beş gün müddetle 
ze gönderilen icra emri adresin.izin man 

2Müd~lt~~~:•;a::.=..miladl1 Çarpmba ctlnü -ı 15 de .Antalya °"' ilanen tebliğine karar verilmiş ol-
mec:hul bulunması hasebile bılii- 3 - Camın beher •a,yrl mamul met reldlp muhammen bedeli 490 kuruıtur. duğundan işbu ilanın tarihi neş- Sultanahmet 5 inci sulh hukuk 
tebliğ iade edilmiş ve zaıbı.taca da 4 - Muvakkat temlııat 752-lira 48 ıruruştur. rinden ıtibaren mezkıir müddet i.- hfil<imliğinden: RA YO 

On eelrfzin<:i loolordunuıı tak • 
'Viyesi için §imdi yalnız ilriDci or .. 
dunun on dördüncü brkası yürü-

yüşte idi. Çünkü: cEnver ile mü· 
pvirleri, Bağdat için bir tehlike 
tasavvur etmemişler ve kinunu • 
evvel nihayetlerindc Mareşal Fon 
(Hindenburg) lle General (Lu • 
dendort) tarafından - oraya mü. 
bnn ve ilci! imdat kuvvetleri gön
derilmesi hakkında - verilen fikır 
ve nasihati dinlemem.işlerdi.• (1) 

Tam vak.tinde yapılan ve sağlam 
esaslara, mösbet lstbharata mü•
tenit olan ihtar ve tavsiyelere rağ-
men, (Bağdad) ın düşırıesınden 

önce lıaşkumandanlıtın gölterdığ! \ 
ihtiyalsızlık hemen hemen hıQl>ir 
karargihta eşine tesadüf edilmıyen 
batalardandı. 

Enver, Alman müşavirlerine iti
mat etmiyor, kendı ıstıhbar mem
balan ise hem kendisini hem de 
karargiıhını tatmın edicı haberler 
veremiyordu. 

Enverin itimatsızlığının yegane 
sebebi, zafer temını hatınde kaza
nılacak cşcrefa ın kime ait <>la.cağı 
noktasında toklanıyordu. 

Envel' kendı bildığınden şaş

mıyordu. 

Bütün istihbarata kulaklarını ka
pamıştı. 

9 kanunusanide kötelemmare • 
nın şımalinde, nehrın bükuntüsıln
dekı (!marn Mehmet) cıvannda 
bulunan mevziimize karşı dli\J?la-

( l) L•ııman paşanın JuıtıTGla • 
.-ı-

yaptırılan tahkikat üzerine adre- 5 - Tekill mektuplan 5.3.941 .unu saat 14 e kadar behemehal .Antal;Ta Or- Yenikapıda Çorbacı sokağında 
&inızin ,.._,,ı...ı olduğu ·~'··ılnıas ....., Müdürh.ij'llnde mOt.efelddl KomlS)'on Reisliğine verilmelidir. çinde işbu borcunuzu ödemeniz 42 No. lu evde ikamet eden Sa -
. . """"1ıııan~ ........,_ . 1 6 - Sartname ve mu.kavle ......... _ proj -~· go"'rmAk lsUyenl·nn· •-~a- Orman -1-~ hald tetkik ·· d "---'- bul h''-'-"ğ -·- ~ ' ' ~~ •0 

"""'' e mercıın en veya randı· Efremoğlunun al<ıl hasta • 
UJ.C< we ıcra =w l ta- Umum Mildür!Utune ve Antalya Orman Çevirge MüdürlUğilne müracaatları. 1188 
rabndan icra emrinin bir ay müd- temyiz mahkemesinden ve yahut lığına müptell olduğu İstanbul 
detle illnen teblığine .karar ve - ,. _____ _.. T Ü R K 1 y E ı.aôei muhakeme yolile ait oldu,ğu tıbbı adli meclisinin 22/1/!Hl ta-
rilmiş olduğundan işbu Jl8nın ta- .- mahkemeden icranıı:! geri bırakıl- rih ve 1 No. lu raporla vesayete 

rihı neşrinden itbaren bu müddet ş k F b "k 1 A Ş' k dığ d . b" ita "-edikç muhtaç olduğu anlaşılmasına bina-e er a fi a arı nonl•m ır e- ına aır ır rar ge~..... e en hacrile kendisine ayni yerde 
ia===~1;~ ~:e:.; tinden cebri icra yapılacağı ve yine bu ikamet eden kızluırdeşi Kirya.ko • 

, mahkemesinden ve yahut da iadel müddet içinde mal beyanında bu- nun vasi tayinine karar verildiği 
muhakeme yolile ait olduğu malı- ~ lıJler miisall teıı:lllte lnalaııaeü: lııieklllere nriletıddlr. lunmanız wi halde hapisle taz- ilan olunur. 94J/"2 

1 - bmltkn Jslanbuia tlenı. 7oliyle teker nakil. · •- j h kik kemeden >cranın geri bırı.kıldı"'~a y ...... o unacağınız ve a · ate mu- 11 • ,__. ""'z Ile'-'mı" 
5.ı..u 2 - Samsunda vapurla.l'a teker tahm.W. . ı uv ıu 

daır bir karar betırmedikçe cebri a _ Slrkeei, nerınce. hmır ve S&mowı ıtma.ııanaa ...ı- oluı -- halif beyanda ,bulunduğunuz tak- Dr. Murat Rami Aydın 
icra yapılacağı ve yine bu müddet den Umtlrlertnln lalıltyoot. d.ırde hapısle ceza1andını'acağınız 
içinde mal beyanında bulunmanız Bu ı,ıero lr.ltı> oıanııı:r f&l1aamekTI B&hçeDııı nı.ıaan ı tincd - Beyoğlu - Parm.akltapı, İmam 

Bü.-ı-... alal>Wrler. icra emrı tebliğı makamına kaim sokak No. z Tel. ill53 
aksi halde hapısle tazyllt oluna -

• Teıı.ııı1 ... ı -· 1941 Pasr.riMI ııtmıı .at 11 "' luıdr.r Bbro...,... ve- olmak üzere ıl.1n olunur. Muayene '90 her ttirlü tös 
cağınız ve hırkılı:ate muhalif be • rilmelldlr. 941/1712 ameli"V•tı fıkarava parasu•u. 

yanda bulunduğunuz takdırde ha- : !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:! -------------'~~~~~~~~~~~~~ pisi" cezalandırılacağını.z ıcra emri I • )· 
tebliğı makamına ı.aını olmak ü- İstanbul Üçüncü İcra Memur • 

zere ıliın olunur. 94l/l769 İstanbul Vakıflar Direktörlügv Ü İlanları luğundan: 
Bır borçtan dolayı mahcuz olup 

Şehir tiyatrosu 
TEPEU ~I DRAM 

KISMINDA 

Fatih Tapu Sicil Muhafızlığından: 
paraya çevrılmesıne karar verilen 
muhtelıf eb'atta cam 25/2/1941 
tarıhıne müsadif pazartesi günü 

Eski Sofular yoru İskenderpa.şa mahallesmın ..ıti Sofular caddesı yenl Tekke saat 9 dan ıtı•baren GaJatada Tünel 
Bu akşam saat 20,30 .. ookaiında k4ın Feruı Çavuş vak!ından l No lu Mekıep matı.aliının vak.il namına caddesınde 40 numaralı camcı dük

aenel.$ız t,e.,cılı Uıanbul Vakıflcu- Başmudi.ırıyetının 12-2-94.l tanh ve 1284--459 

MEŞALELER 
lstilı.liil caddesinde Komedi 

kısmında 
Bu aqam aut 20,30 d• 

KİRALIK ODALAR 

JJUID.iJ.ra.lı teı.kcresı,yıe ıaıep edılmekıecilr 3-J-94 t ayınm Pazartesi günıi saat k.9.nında açık arttırma suretile sa. 
ıo Ja Tapu memuru len heyatı ı.aratmdan mahallınde yapılacak tahkık ve tahdidi tılacaktır. 
esnasında aynt hak talep ve iddı~ında bulunanların vesaUc ta~rru!laı-iyle beraber Bırınci arttırmada muhammen 
mez.ktlr gun snatınde mahallınde bulunacak menıuru mahsusuna ıbr.ız veya muba- kıymetinin yüzde yetmt.~ beşıni 

tıLJ.ıtııruz;ı muracaatıan lüzumu ilAn olunur. (1360) bulmadığı takdırde ikinci arttırma 

İstanbul Emniyet Müdürlüüngv den: 28
'
2
'
941 tarıhıne müsadif cuma gü-

Ber gun lı:lted• <;oc1Lk T._ııı.rı ıçJıı , nü ayni saat ve mahalde icra edi-
bıleı wrilir ı Müduriyelimu sıvll memurlan ıçuı 550 takım elbıse alınması kapalı zarf usu- Jeceğınden talıp olanların yevmi 

ıııo et<>ııtmeye konulmuş, ıhalc gunu olan 18.2.941 S..lı guml mudurıyeı b•tıasında mezkiırda mahallinde hazır bulu-
t" ~uk Hekimi ırunııu koırusyonwnuzcıa taııp zuhur etmediğinden artıınna, wı1ıme ve i!ıalaı ta- k .. 

1 '.o""' A k ~ ntmunun 40 ıncı madde:oıne t.evfıkan ıhalenı.n bu· ay mudaelle ve pa.ı.arlıkla ınta- naca memuruna muracaat an 
Dr. Ahmed k oyun u cına karar venlınışur Bır uıkurı clbısenın muhammen bedeli 25 Ura, muvakkat te- ilan olunur. 1940/2253 
Tablm • Talimhane P•lu No. 4 ınınaıı ıo.J6 hr• t5 l<uruştur. . •--

Tallplenn ihale g\lnu olan 18.3.9U Salı ıunu saat 15 de mudilrlyetiınız bına- Sahip ve Başmuhanlri. Elem ... eı Booloo 
Pazardan maada her gun 08•• j ınnda kurulu komtqoo;ı ve ~arıwuneyı ıormeı. ıı;ın ııul>e 3. mudıirlia!ıne milraca-ı Netri••I Dlrektaru: Cevdet KarabilC!ıı 

15 cim aonrL Tel; tol2'l atlan. ll3U7) cSON TELGRAJ') MATBAASl 

TAKViM 
ŞUBAT 1941 

PAZAR 

23 
Ay 2 - Kasım 108 

Vaııati 

••. d. 

7 46 
13 28 
16 28 
18 54 
20 21 
6 07 

Vakit 

Gücq 
Öğle 
İkindi 

Aktam 
Yata 
lmıak 

Ezani 
ııa. d • 

12 57 
7 38 
9 38 

12 00 
1 31 

11 17 

23 Şubat 1941 
Saat 18.00 Program ve memlPkel 

saat ayarı. 
18.03 Müzik: Radyo toz ork <-s -

trası (İbrahim Ö gür :ct~re .. nde) 
18.50 Müz.ik Ak am faslı . 
19.30 Memleket oat a) arı ,.e a-

jans haberleri. 
19.45 Müzik: Eskı piyasa ve mı> 

sirn şarkıları ve oy"n ha"Jaları. 
20.15 Müzik: Ho Music (Pl) 
20.30 Müzik. Fin mLtsikisi (Pi,) 
20.45 Müzik: Solu ve düo şar 

kılar. 
21.15 Konuşma. 

21.30 Müzik: Ses ve it'! birliği 

korosu. (Şef: Ahmet Adnan). 
22.15 Müzik: Swing (Pi.) 
22.30 memleket saat ayarı, ajaDI 

haberleri ve ajans spor servisi. 
22.50 Müzik: Dans müzi)!i (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki program ve 

kapan~. 

tl.kiid:.r Sulh 1 ln<i Httlı u1ı Hlltlııl
l!iinden: 

Üsküdarda Kazasker Ahm<"t Efendi 
mahallesınd~ Nuhk.UJ'\.ı! ıı caddesinde 
Harmanlık mektebi itti.!.ılinde 11 No .h.ı 
hanede sakin Fatmanm .Muhtacı vesa
yet bulunduğu tabip raporu ıle anla .. 
ıµlmış olduğundan hacriyle kendıSIIl• 

otlu Şevk.etin Vasi tJ)'inine 13/2/941 
tarih.inde mahkemece karar verilııJI 
olduğundan bu hususta bir itıra:ıı ~ 
lanlann on gün !çlnde Usklldar lkmc! 
Sulh Hukuk M:ıhkemeslne milraC'1atıa 
itirazlarını beyan ey lrnı~lerl ve atesi 
~dirde hükmün keı:bi ";yet edece--
ti ilin olunur. 94117• 


