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ŞUBAT 

S.lıjp ..., &şmuharrıri: ETEM tzZET BENl~ • EN SON TELOBAFLABI VE BABBBLEBI VEREN AKŞAM OAZDTESI 
.... 

Gidişimizden 
hiç kimsenin 
tereddüt hak-

'7 

Başvekilin 
Halkevlerine 

Direktifi 

Bir Alman 
İşgaline kar· 
şı koymak 
üzere Bul
garistanda 
hareket var 

- l "TÜRKİYE BAL~LABDA5İ 
toprak bütün- VAZiYETE 

1 ü ğüne veya UMUMl aia BAK'~ ı ı ,, 

kı yoktur .. Ankara, (Husuo!) - Halkevl~ 
nnın Yıldunilınü Bayramı Dlilnl .. 
•t'l"'ll:rle ~vekil Dolrlor Rdllı: 

Hariciye Vekilimizin , & ydam, dün Ankara Hi>\lı:evinde 
bu&\inkü beyanatı e•a· bir nutuk ııO:rlemltfu. Bıııvekil 
·•n kimsenin meçhulü nutkuna: - - .Sayın yurldıışlanm, 
olmamak lazım ıelen Bugün, 111< H Haltevinl kurdu-
vaziyeti yar 'le r.ğyar hu· iıumuz ıünün 9 uncu yıldönilmü· 
-·~-da bir kerre daha dür. Şımdi;:re kadar, 379 Balkevi 
•~ ~·· 141 Halkodası açın11 idik. Buııün 
tanih ebnittir. Emniye- yeniden 4 Halkevl v• 57 Halkodası 
timizi ye bütünlüğümüzü açıyorum. Bu auretle 883 Balltevi 

iatihdaf edecek her türlü 

1 

:;:":ıı~:ıa:::: 
hareketi ailihla def ve ' na lolavuzluk edecektir.> dı:re ıı..-
tarda hazırız.. laDUŞ ve bi!Alıru-e Halkevler; Bay

ramının eheuunlyethı.i anlatantk:~ 
i nutkuna IU suretle devımı etrruş .. 

Juau: ETEM lZZET BENiCE tir: 
- c Bu kutlu dakltada, 7alnn i 

.sofyadalı.i baııili• iebaaM ka -
ıhıılıtt f"brİ ~iyorlar. Heye • 
.,.. " ıeccllılik y,ınlll'. Oı.cllerde, 
..._,Q)'ada çallf'Ul Alman kur -
lDll.)I aabaylanaın sivil olarak bu
kuıdaldan teı.ııU edilmiştir. Twıa
oia hazulık tamamdır. ~f>a ile 
lıirçok .ıı.okt;ılar ıuasında müna • 
kale durmuıtur. Her in Almanla: 
nn Bulgar h..dıulıuıu ceçmelerı 
INklenmekteclir •• 

1· HalkevltriıniZde ve od•larmıızcla 
li toplanmıf olan ;:rurtd•,l•rm değ!~ 

biltıin Türk m!Uelinin aziz Mıll! 

1 

ŞefimlZ etr;ıfında şmır "" imanla 1 
birleşmi' olmasının g:öğfuı kabar
tan manzarasına dikkat gtızüyle 
bakmAnın rica ederim. 

Bu bırlili yaratan imlU... ara
ıımda Halkevlennin w od•lanııın 

(Devamı: 5 tacı ..,!Mi&) ' 
, 

YUNANLILAR 
BİR HAFTADA 
7 'f.AARRUZ 

hıigffıı ••WWWIMI• bir Somali eri 

İTAL YANLARı 
!Somalide sür
atle kaçıyorlar! 
İngilizler Keren mın
takasında büyük bir 
taarruz~ hazırlanıyor 

Bulgar vatanperver
leri köylülere beyan

nameler dağıtb 

rallat bu vatanptr
verıer tevkif edlldl 

Londra 24 (A.A.) - B.B.C Sof· 
yadan gelen haberlere göre, Bul· 
garistarun muhtelif !<ısımlarında 
büyük bir faaliyet görülmektedir. 
Hududa civar mahallerde ecne • 
bilerin ikameti menedilmiştir. 

Alman işgaline karşı koymak 
için, Bulgar vatanperverleri tara· 
fından köy!Ulere dağıtılan beyan. 
nameler müsadere edilmiş, vatan
perverler tevkif olunmu~tur. 
İNGİLİZLERİN TEDBIBLERI 
Londra 24 (A_A.) - B.B.C. İti

<D .. anu 5 bıcl Sayfada) 

.,- -1 i~ Ba..,..ırtli Monolini bil' 
nutuk ııöyledl. Bn nuü.u ~inci ] 
'"'J'lamuda .Son Yinm Dört s.-
•t> aüf>ınl8'11J'ı"'" bulacalrmıız.. i 

Un fiatları bugün 
tesbit ediliyor 

Yeni tipe me!I: Çar
şambaya başlıyor 

Fiat Miirakabe komispınıı bu
ıfuıkü lüplantıs.ında ) eni çr~ni ek
mel..tik wıun fiatını te>bit e .. ecck· 
ür. Bundan sonra bu wı fiatına 

istiklaline ya- ·· 
pılacak her 
taarruza silih 
la mukabele 
edec~ktir" 

n iye Vekilinin 
eyanatı ___ , 

Bulgaristanda 
Alman erkanı 
harp zabitleri 

var mı? 
Bazı kaynaklar, 
&of yada ergi o ı ık 
havası !ı m ıtr
dööftnö bildiriyor 

İki mühim hidiae 

llııridye Velıiliınls 
Şö.kril Saracoğlıı 

yeti hakkında ajan•lar iki mü • 
bim hidi•eyi kaydrttill'r. Bun
lardan biri, Harici) t Vekilimu 
Şükrü Saracoğlunun Türkiyenin 
umumi politikaMna dair olnn 
nutku. diğeri de, italyan Başve
kili :\tıısolininin nutkudur. 

Bütün bu hulfııwı ve tebarüz et
tirdiğimiz havadisler, bugün ajan
All muhtelif kaynaklardan abp 
uklettiği baberlcı:dir. Bımlann, 
ae dereceye kadar sahih olduğunu 
Jıilmemize ioıkiıı yoktur. Ainıan
yanın Balkanlarda behemehal bir 
tııarnız kararında bullwıduğunu 
ancak . Wiaelerin iaki~h ve 
.aıuaı'ar biae lslıat edecektir. 

YAP'f.ILAR 

Londra, 24 (AA) - B. B. C. Nairo
bl'dm ıı•l"'I aon haberlere göre, ltal· 
;:ranl:ır, Somali harekatında, İnglllıle· 
rit1 Guba nehrini a:eçmelerı neüceı3i, m 
ıaııu \'e en kavi movkılerini kaybel
mlşlerdir. İtalyanların timdi yapacağı 
en iyi "eyin, Mogadisclo'7a çekilerek 
İngillz.lere karşı son bit mukavemet 
&östcrmeleri olacaktır. 

Ahır kapı sa
hi/ l erinde bir 
ceset bulundu 

göre de Bdeldiye İktısat Müdiir - B \k ı A b .. . .. . . • . a Rn ar. vnıftpntn re-nu u 

Bu alın 17 sinde Ankarada im
:ıa cdikn Türk- Bulgar b<•)anna

(Devamı: 5 bırl ııayfada) lugu l aruı yenı \''"nı ekmcgın a- k' · d - Akd · · . , \ar ısı ve ogu enız vazl ... 

40 ltaıyan tanaraıı 
dlşlrlldl 

Kahire, 24 (A.A.) - B. B. C. Yakın 
Şark orduları İngiliz umuml kararga
hının resmi bir teblltinc göre, İtalya 
Somali.sinde, Guba nc-hrinin Şarlunda
kl harekat, İngilizlerin lelıine inkişaf 
etmektedir. 

Dün akşam Abırkapı sahillerin
de bir erkek cesedi bulunmuştur. 
Bunun Kadıköyünde Kurbajialıde
redc 32 numarada 39 yaşlarında 
Ahmet Kayak isminde biri olduğu 
tesbit edilml tir. üzerinde hiçbir 
yara, bere bulunmıyan bu cesd 
aahibinin Bııkırkôy emrazı akliye 
w asa · v · çıkmış 
olduğu anlaşılmıştır. kazaen de -
:nize d ~..erek öldüğü tahmin edil. 
mektedir. 

tış iıatıru besaplı_v:tcnk \'C narh çar- ~ şamba oabahıudan itibaren mutc- ________________________ ,J 

Bütüa bo haberler ka~nd_a, 
lıir de Bulpristan ve Tiirkiyenın 

4ıa1UIPI vardır. ııı. gönünden bu-

cfiıle kadar, - 1a üserinde dur- yalnız bir ka.ıakol 7 
•utu-m gibi; Türkiye ve Bnlga· 
ristaD Aııkıttada iınzaladıldan tank tahrib etti 
lllÜftcrek Jıe mıam ile, Balkan A- ,. (A.A.) _ B.B. .: 
Mılhuna olan batlılıklaruu. .lıirblr· Resmi aözcfi, dün, geçen haftaki 
terinin emniyet ""' masııaıyeti•I: barekitı bulAsa etmiş ve demi;ilir 
4.iğer devletler aleyhine, .. er~•;: ki: Yunan orduları, muvaffakiyetle 
1ıir teeııvilz ve t1ıarnız • fikrin taah- ~vvüç eden yedi hücumda bu
mak tıuJodoklarJJU, büttia k lumnu§lar, 30 zabit olmak üzere 
büt ,,., ittif11klarıDB .. c1ıı. b~ . ·-• - _, 

d •urınak emellenııı ı. 
harp dıpn a diinkfi r -.~'l"'f---\""':~:""::~ aydınlatın11lardır. Batti, lii!l 

7azımızda: c- .ı in • • 
- Bu dekliıasy_..a, ayn 

manda Bulgari.tanın lstiklil v~ 
•mniy;ti bakımından, Jıerh••I' 
lı . b • • .. fu• ve mukavenıct ea
ır arıe1 nu .. 

dişesi!e ıııii tebas•İS bulunchıia 
ınanaq da mündemiçtir- ._.,"''°" 

Demit "" llive etmlıtik: 
_ Bwuı ıapen; Alınaıı:J'~ 

.lıerhangi biı bahane ile Se~k ·ır•"'·~ 
. 'k ete ınüte -'1eya şu ve bu ıııtı anı 

veceih bir harekette bulun~~· 
Al 

. -•-•)ıgıaı, 
ınanyarun ıayrı PID""" Akde- 1 

Kalı.ite, 24 (A.A.) - B. B. c. İtal
yanlar KeTen'de mukavemette devam 
ediyorlar. İnı!lizler nihai hucum için 
ı.az.rı.ı.ı-ı.. uhıD ar. * Şan&ha;:r, 24 (A.A.) - B. B. C. 
ıooo Amerika tebaaıını mlımll bir A
merikan vapuru, Amerlkaya miltf'v.c
cihen dün Umanı ıerkehnlotır. 

Seyrilseler Sıkıntısına Yeni Bir Çare 

Eyüp Otobüsleri 
Tahdit Ediliy~r -15 Otobüs bu hattan alınıp Ha
liç vapurları seferleri arttırılacak 

harbi Bıılkanlara yaymak. katı-
niz.,, Adalar der.izine IDJllek i 
dini ortaya çıkaracalı: ve ~~~ ! ~~~ 
tevlit cd .. ceği her türlü nıes'vlıJ . 1 ~rr_··~ 
ve akıbet de bittabi kendisine aıt 
olacaktır. B~ bakını dan da, Türk • l 
Bulgar deklarasyonu, ayıal u · , 
manda, Alınan aiyetlerini ve bli- İ 
tün niyetleri, herhangi bir bah•· , 
•eden uıak tutarak meheıııe vuı
>.rıak ve mes'ulivetleri -1rik et
aek İPu lıer türİü gılhigışteıı aza
de, mükemmel bir eser olınuştur.-

Şehir dahilinde işleyen otobüs- ı 
lerin sayısı gün geçtikçe azalmak
tadır. Belediye reisliği Kereste • !' ASKER OiZİLE 11 j 

CEPHELER • 

ciler - Eyüp otobüslerinden bi? 
kısmını kaldırıp işlek hatlara ver· 
meği kararlaştırmı.ştır. H51en bu 
batta 31 otobüs çalışmaktadır. 

Önümüzdeki haoftad3n ıtibaren 

bunlardan 15 otobtis Mecidiye • 
Çarşamba, Edirnekapı - Cihangir 
gıbi ışlek hatlara verileceklerdir. 

Büyük muhare
beler denizlerde 
beklenmelidir 

Diğer taraftan keresteciler - E. 
yüp hattında otobüslerin birden -
bire yarıyanya azalması Jialiç ida
resine yarayacaktır. Bu münase • 
betle idare 1 marttan ıtlbaren se
fere bir vapur daha çıkararak se.. 
ferleri çoğaltacaktır. Bu suretle· 

' 

1 
Afrika cephelerinden büyük çap- Haliçte işleyen vapurların sayısı da 

ber olacaklll'. Çarşamba günün -
den itibaren yeni çe~ni l'kmrğfo 
imaline başlanacaktır. 

İstanbulda iyi süt 
olma ığı resmen 

tesbit edildi 
Şehrimitde bUesiz, ııaf süt te

mini zorluğunu gören Darülfıttae 
müdürlüğll DarülGceı.eye alıaan 
küçük çocuklara temiz, mugaddi 
süt içirilınesi için ptatik (!) bir 
çare bulınaşturı Müe .. ~ey" ba • 
ıleına hariçten süt alınmıyncak, 
buann yerine ~inı inekler satın a
lınarak 5füJeri Darülaeezeıle mun
tnaman sağılacaktır. 

Belediye X..isliti dt bu tedbiri 
mııvafık görmil~ ve inek satın •· 
lınma•ı için 2000 lira tahsisat a
yırmıştır. 

Gördes'teki 
heyelan 

İzmirden blldlrlidiğine göre Gl!rdes
dekl beyel&n bütün dehşetiyle ve hı
zıyla devam etmektedir. Fasılasıı yaı
murların devmından dolayı esaaen 
mevcut kaynaklar tı"ı;ir snhamu reniş. 
leterelt yr.nirien evlerdt, sokaklarda 
büyük ;:rıınntılar ve ~lt!intöler huru
le ıetırm1'tlr. Belediye yeniden bir 
çok evleri tabliye ettirmiştir. 

llubu, İ•tibdaf ettiği gaye, tes
lıit ettiii vaziyet, bu kadar aydın 
Te aşikir olan Tilrk • Bulgar dek
lirasyonu kuşısında hiç şüphe 
Jok ki, en basit lıir tereddüdün da· 
lıi yeri ve manası olaınazdı. Klın· 
senin meçhulü olmamak Iazını ge
len bu vaziyeti; yar ve ağy~r. h~
rurunda sayın Hariciye Vekıiıoıız 
Şükrü Saraeoğlu do, bugünkü be
yanatı ile bir kere daha aydınlat
Dııştır. H;..idye Vekilim~ aynen 

Tu··nel sefer eri ta habe-rler gelmiyOT. Anla~ılan 8 ya balığ olmuş bulanacaktır. 
•• • fU ki, ştı1'ki Afrikada, Somalıde, E-ı--------------1 

O 
•• gv le uzen ritrede ve Habcşıstunda lngiliz • ( SOFYADA b. ıer, !Jl"Dt surprı:ler hazırlamakla- . K 1 ~ A C A ) Jr 
l d" le C ek dır. N~~bt!len bır sitkıln droresi _ --: 

tati e 1 olan !nıgıinler, •ıııilırnı hareket • Gözl~rim yatı:ı.ardıl barda Alman-

fÖyle söylemektedir: 

Tünel ve elektrik u- lerm anjesııı.dekı lıazırhk det rıni T 
Traınvay, brın sevrüse- JıattTlatıyı>r. Musohnı nutkunda: .l ar A m e r i k a 

Illurn ınudüakrl~ıguı>ılaşeyeni b~ı ted- Akdenı::de gemı joalıyeti art • A ti k t 
1 

b ,.. •- rnnu u taki talyan aı;. 'El • • • 
fer ış erı . duşıinmekt<'ciır, Es- m~tır. ligılız denızalıı gemileri fid- ker!erı muhıe~em bir tarzda lıa- . ÇlSIDlll SUra-
birler aJınaJ:ı k vışının harıçten deıle faıılıyete geı:mt<lerdtr. Ta, rekeı elnıışlcr ve cfsanevı nıahi-
kiınekte olan a._ üzerınt! tünelın ııı.,vamı 6 incı !;a7f1M1&) b b• k d h teının eidleınerne5l 5 bıoi suıa.ıaı -------------1 yette şan ve .şeref ~ahifelori yaz - 1 na ır a e 

tı:.vaDJJ mışlardır. Bulun dunyaJı hayran ._ Türkiye politikasında de • 
tişmiş birşey yoktur. Türkiye it· 

(D ... anıı 5 bıcl ;S&;:rf;adS~;) ;;;;;;;~~~~~~~~, 
&EKLEYİNİZI Namık Kemal 

b,rnkmışlordll' ... > 1 t t ı ! , 
lJl'ıııe~ıcdir .. Liby~daki hareki! 8 1 a r e • 

vesılesı ıle de so3·Jedıği hemen he
men bunun aynidir. Bizim mahut 
arkadasa bu müna•cbetle, 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

soa Telgrafta J 1 Yalnnda 

Arkad111ftıııız Nedlı Fazıl Kt· 
ıakürevııı Namık Kemal adlı 
esen /ı.akkıııda yaptı!ltnıız lıu
lasa, tahlıl ı·e anketi bugün 
dördıltıcu salııjemızde oku -
vunuz. 

- Ne de!'Sin?. 
Dil·e soı dııın da o, snd<'ce f1I 

cPvabı vermekle iktifa etti: 
- Duçeniıı bu eünılesini okur

ken, İtalyan milleti hesabına ı:öz
lerim yaşardı doifusu!?~ • * 

Sefir de &imanı :rll· 
zilnden varalacb 
Sofya %4 (A.A.)- Rö -teı: 
Sof~·acla cumarteo.I ıece i bir 

kabarede vuku bulan ve Amerika 
(Dev:ı.nu Bqlnel 8aJ{ada) 

Halkın hileli su iç
mesine Belediye 
mise ep oluyor 

-
Kongrede bazı sucular bu mev .. 

zuda Belediyeyi itham etti 
Sucular ve Kufllsüz Meşrubatçılar 1 

Ceıniyetinin yıllık kon(reS.i ce.m.iyet 
merittz binatitnda yapılmıştır. )da.re 
heyeti ve heE.ap raporJanwn kabuhin
den sonra diJ.ekl("rin tt- bitine ıeçilmiş 
Ve tehiimiı.de &on zaJTianlaı"tia iyi su 
atı~ının azaldıı:ı clylenC'r~ balkın hi
leli su içmesine dabR. zıyade Beloo.iye
nin sebep oldugu ileri 1>ftrülmUştür. 

Kongrede bir ha bu hu$U ta demıı;ilr 
iLi: 

- cSu ı~l•Mne - Belf'di7e 

ÇERÇEV~ 

0111 n::eıelell ... 
NECİP FAZIL K!SAKÜREB. 

Türk - Bulgar anlaşması im
za edildi, dcj:il mi?. Bunu, bat' 
ta hakiki Başmııharrir Necmet• 
tin Sadık olmak üzere bir kaç 
hakiki politlu irfan ve iclra -
kine sahip muharri.rlerden baş
ka herkes, Balkanlarda tanı bir 
sulh kefalcii diye kaydetti, de
ğil mi?. Hatta hadiselerin Bal
kanlarda iuki~af .e tekU.üfiiue 
asla imkan olmadığı iddiasında 
bir iki muharrir, hakikatin tam 
zıddı bu sun'I havayı, iddiaları
ııa vesika diye kullannııya kal
kışlı, degil mi? Evvela Balkan· 
larda tehlike olmadığını, sonra 
Balkanlarda tehlike olduğunu, 
derken ber~cyin bir blöften iba
ret bulunduj;'llnu ve daha wnra 
Balkanların tam bir sulh kefe· 
leline kavuştuğunu iddia eden 
ve benıeh)'&7. kiğıtların yüzünü 
tan) eri ı;ibi kwırtan mabut baş
nıuharrir, Balkan sulhuna en 
fazla güvenenlerden biri gö • 
ründil, değil mi?. Politik• idare
cilerimizden ikisinin (miltevau 
bir eser ... ) ve (alevler içinde se
rin ve hafif bir meltem_,,) diye 
fevkalade ince bir tarzda bao
n1ini ve ruhunu sezdirmek i te· 
dikleri ve sadece Tiirkiyenin iyi 
niyetini tesbite yanyan anlaş
ma. bükiımelmi•ce bu huHı ta 
ı:österilmiş politika dehisıııa 

memurları gel;,i ,rüzel mlllıllr vuru-
70rlar. Bazı mubteltl.rler de bwıdan is
üfnde ederek Memba IU)'u ;,-erine lla
ınidi;:re hlltta Ter!ıos l>l)'UDU tiıclere 
dold\lruyorlar ve fir.ulffiııi okunmı
yan bir şekilde mtıhılrlcyip aat.ıyorlar. 
Piya.<:ıdaki şişelerde umumiyeUe mü· 
hürler okunamamaktadır. ÇOnkü lie· 
tediye memurları itinalı bır tekilde rnO
hürlenmemlşlerdir. Bu husw:ta cemıyct, 
Belediyeye müracaatla nazan i!i!tkaU 

(Denmı: 5 ın.ı -facia) -
rağmen her yerde aptalca tef· 
sirlere uğradı, dejiil mi?. Yok, 
İnigliz siya.eti Balkanlıttda if
Lb etmişmi'; yok, bu blidıse 
.. ihverin bir zaferiymiş; vok, 
mihverin Balkanlara tecavüzde 
meniaati olmadığı bundan bel

li3 mi~ ve saire, değil ıni?. B .. 
ııiııı gibi, sadece Türk vatanınıa 
sehimeli ui;runıla teblikP ku • 
toplarını bilmek ve bildirmek 
ihli) acındaki k:Je•nlcr, hadise· 
!erin şu andaki mahrem çehresi 
onları gerçekleştirir ve sahte 
)·iizü ğdcta tekzıp ederken, id· 
dinlarını kaybetmiş göründüler, 
değil mi?. 

Pckzla!. Selanik yolu üzerin· 
de top sesleriııc.lcn, tank gürtil
tüll'rLndcn, motor şanıatalnruı· 
dun daha büyük mık) asta beni 
bana kar ı teyit cd<ıı bu sahte 
sükıiıı ilııimdo 1 t beu di) orıun 
ki, hadis lcrin Balkanlar muhi
tinde rn bir inki,a!la patlak 
\ c:rınesi, bence gtiıı meselesi 
olmuştur. 

NOT,- Namık Kemal vMile 
sile lx ni ve benım iıciz vesilem 
le kendi haklarını kahredici bir 
kU\'Vetle müdafaa etmiş olan 
dost kalemlerden bilhassa Cel~· 
Jettin Ezme, Nizometlin Nazif 
ve kapıkomşum Re~t Feyzi ve 
R. Sabite minnettar teşekkür· 
!erimi kaydederim. Suikastçile
rime de ayni minnettar teşek • 
kürleri tevcih etmemek haklı> 
hlı: olur. 



ARABALARIN 

SALTAN ATI 

İstanbulda, tram-y, ~ 
mobil azalınca, ıokaklarda 
fayton ve landolar çoğaldı. 
Gazetelerin yazdığına göre, 
Belediye, bu yeni aakil ..,....,. 
talarına bir ücret tarifesi b.. 
zırlamqtu". Eski fiatlara yüz. 
de yirmi bq zam yapdmq •• 

z ..... ıı. anıl.eler, faytoal.ır, 
lindolar! •• 

Y tllarca papuçl•n dama .. 
tılmq iken, ıimcli, İDet Ye ilr 
bal ile, tekrar Mluıei ....._ 
ta çıkıyorlar! 

NiZAM' iN 

ISTILAL'I 

Arkadatımar: Niz•re1 1ia 
Nazif, bir müddetteııberi, 
Vatan refikimiz erkim tabri
riyeai araııncladır. 

Geçen riia. arkadqlar: 
- Nizamettiıı cVatan• da 

iatiklilini ilin ~ dedi
ler .. 

- Yanhtbr, dedik, ır-di
Iİ, cİatiklib i tekrar~ 
ya ç.abp,_a. 
AYRIUK. 

SEBEBi 

Bir doktor malı.kemeye mii
racaat etmit, kanamdan ay
nlmak istiyor. Doktor, mah
kemede, &Jl'ılma aebebi ola
rak bir ~ kemikler, ıiipiir
seier cöetermit: 

- Karım, diyor, &ı.m!.rla 
büyü yapıyor. Evin içinde bu 
kemiklerin, bu aüpürııelerin 
ne iti var?. Büyü yapan ka
nından ayrılmak iıtiyorum. 

jFabrika ve 
Boğaziçi 

Boğazda hiçbir sana
iyi müessesesi inşasına 

müsade edilmiyecek 
Şehircililr mütebassw M:. Pro.

tun Boğazıçinin ıki ya.lı:aınna ait 
imar ve taıflilit pl8nlaruu ikmU 
ettiğini ya2m1ıştılt. Boğaziçinde lıu
lıınan tarihi yalıların yerleri bil 
plAnla aynen m11hafa• olımııı..
tur. Yani bu yalılar ıııebd&r eHl 
n harap oı.aı. Jine yıkılııııJ& -
caklardır. 

Diğer taraftan Bc+ziçinde hiç 
büyült bir fabrika inşası.na müsaaıı. 
olunmıyacalı ve fimdi.ki mevcut -
lanndan başka; sanayie ait ima -
Iiıthane1€r de Boğaziçinde bıılıa
namıyacaklıırdır. 

Üsküdardan ve Rumeli.hisarında 
itibaren her iki ııahilde de 25 er 
metre genişliğinde bir sa.!ıil yoGı 

açılarak Boğazın iki müntehaima 
kadar uzanacaktır. Bu yolun açıl
ması için istimllk olunacak bina
lar ve arsalar çok olduğundan ia
timlıilı: masrafını mümkün mer -
tebe azaltmak makıadile sahil yol
larının bazı yerleri girintili, çı -
kıntılı, virajlı olacaktır. 

Türk okutma kuru
munun fevkalade 

kongre si 
Türlt okutma kurumu •Darör 

şafaka• nın fevkalade heyeti umu
. miye içtimaı martın 2 inci pazar 
'günü saat 14 M Darüşşafakada 
'toplanacaktır. 

Bu toplantıda yeni nizamııanHt 
tetkik ve mür.akere olunacaktır. 

EBLBB 

Zavallı dünya! Ne hale eel
di.. Bu zamanda, elinde aü- j 
pürge tutan eT kadınını öpüp, 
)>aşa bıç yapmalı! 

K.A(;JT 

MAARiF, VNIVERSİTE: ---+ Li&elerde Orta Okul devlet im
tilıanlarında muva!fak olamıyan tale
belerin skerliŞ. duruınlrı mektep ida- 1 
relerince tcredüdU mucip olmakta,'dı. 
Vci<Alct aWmlar mektep müdürlültlt>
rine &öaderdı,gı bır emirde imtihan la· 
limab'ıan1esı..n : . .n 58 inci ıruıddcsine gö
re bu gıbi talebelerin Okulla alakalan 
kesilmedjğinden lıılebc v:ıatıııı bat. ol
dukları bildirılmdtt.edir. 

TASARRUFU 

Artık, Belediye 1--da k,&.. 
ğıt taaarrufuna karar vennit! 
Önümüzdeki yıl için, Beledi
yeye daha az kırıuiye leTa· 
zunı alınacakmıı ! . 

Bize kalırsa, Belediye ka
iıttan tasa.rnıf fikrinde ise, 
eTvela f\lbelet"e yapbjı o ni
müteaahi temimlerden vaz
eeçmeli! 

Çünkü, bu tamjmlerden 
hangiainin ,. ine cetirildiji
Di ve defalarca tekit edj!me. 
diiiai s•&•ebiliraiaiz?. 

KiTAPLAR 

#'AHALI iMiŞi 

Mealekılqlardan Halda 
Süha Gasia, b.zı kitapların 
pahahhin d·• tiki.7tll edi-
7or: 

- T anzi"Ml .dlı Wll' iiç li
ra... Mıwlljmler, miinener
ler, bımu naal alam. diyor. 

Y ..... iiıtldWI, Wehjjlğ i
rif._ ,...,,......, ... ba.. 
Bizde kitap nwler aa
bn alam di,. ~-ı..-; bir 
lmua --= ... ..... alam, 
diye, yuchnhr. 

AH•ET RAUF 

TiCARET uc SANAYi: 

+ Dursa tUUln IJiTasası enellı::! c!ln 
açılmıştır. İlk muameleyi İnhisar İda
resi yapnuıtır. Fıallar 29 - 70 lturut
tur. 

""' İlttısa• Vekili B. Hüsnu Çalar dün 
~ Ankarada.n donmlJ$lür. 

• Alınan:yaya şehrın . .ı.ut-n frıgoritik. 
-1arla ilk d..ı:a 1.>a:ık ıhr8' olun
muttur. 

MVTEFERRIK: 
+ ~'aüht.e ibrhim ç.: · UJ maball<>

IİDde olunın lllebmet ile Saım dün 
San7 1D"7danmda 101 numaralı .,..ııa 
ltiiıt OJD&I"laıterı bvpya betlem·~ 
1ıın1a. &Wn cebimm ÇJk.anUjı tıic ça
kı ile •+w'·ım· ~ ve yaka ... 
iaonuf\u'. * Şelırimi& Be' ,,_. Kıilriler 
Müdürü, Fen Tatbikat Melrtebindelıi 

-11imlljioi - ederek Köpru.lw 
llildiırlüiünden istifa etmiştir. 

+ Posta, Telgrat ve Teldon -
me!Al Müdllrti B. Kadri Güneşotba 
Teftiş Heyeti Reiali&itıe, füı\a)' P06ta 
Müdürü Besim Tuncer de MwameW 
lıliidi1rtülüne ta;Fin ol•·-•nıır. 
+ Edirne - İstanbul ve Rami -

iaıtam.uı ,...ıu --· ·-!es ıel<· 
llııdelti saha orman haline ifı'at oıım.--· * .111 .-,beri Şifli Sallllı: ~ur-
dunda bula yatmaklıı olan Be7otha 
Halkevi Reisi "" Daimi Encümen Aza.. 
lllldan B. 1Jcrem Tur'un ıııhbl T!lzi;ye-

tiaın .... • '*"" oldutll ~ 
..... 'b' P'ı~ 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 38 

BILLOR ÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI iZZET 
Bir telı: lı:elime ile o kadın onu 

~rin dibi.ne sokup Çlkarabilirdi. 
Bundan sonra Zehranın yüzüne 

nasıl ne cesaretle bakıacaktı • A:r

tık o Wı Zehraıun emri ve hükmü 

a!tuıa ginnifü.. ' 
Di.ışündükçe kat'i k.ııranıu verı

yoı du. Artık bir kiifede yalnız ya· 

pmağa, kimseye sokulmamağa, 
bilhassa kom ularla ahbaplığı keıı. 
meğe mecburdu. Bundan. sonra Şe
fiğe üntit vermek namussuzca bir 
kareket olurdu. 

adentlti bif1e1' IÖyliyemyie -
eek, hakikati ortaya koyaımya -
e.aktı, hiç değilse komfularla ra
!ıııtasını ke er, köşesinde namıı • 

sile yapr, beyhude. yere bir e
ümit vermezdi. 

O günden ililıaraı 7.elrilere gW
memeğe, dawtlerini kabul et°"' -
meğe kat'i karar venil. 

Bu onun için büyük fedakarlılıtı, 

bu fedakarlığa da katlandı ve an
nesinin yardımı ile bunu da ba -
şardı. Cemal ile Leman ZekileN 
giderlerken, OJllarla beraber git • 
ınemek iç1n bahaneler icat etti. 

Zekiler misafir geldMtleri zaman, 

hastalandığuıı ııöyle~ odMtna ka
pandı. 

Fakat en eüç jeY, yürüyü.şlere 
.iftirak "4ıııemesi oldu, bunıia çok 
ciiı:llik çekti. Onlar hiçbir bahane 

HALK 

ŞlkAyet aıra11 
lleadi••zdea 

Diln, Halk ev !erinin kurul Uf yıl
.-ı;nliıd kutlandı .Memleketin ... 
kii§esine ,YBYtlınıı olan hu kültür 
nriie-1erinde beyecuıh teaa
hiini 711Pıldı. 

Sa)'Jll Bqvekil Dr. &efilt S.:r
.._ llTllİ ....... üzerindeki ....... 
aliat ve tılc1lll fikirleri, y..na. 
ailll ldlltiir H b!lnama ....... 

.... pi; ...... ıLinılWt -

... Mli·de itil 
Y11dS 3 +& d llalkedmi ..__ . -

ftriı'•. Bir ·=·•· ...... ..... 
Jaııt*; fi7le. lıiı'le vııp-Jı, tt -
~-

Fakat, .. ı.e..p _._ lllrMI JH». 
ut ninfttlera celme, plin, 
ı.ir !ta7li ter dökeris. 
~ yılki natkıuada, aalt .. -

rem Bqvekiliınis, lNitiia mtinn-
'ffl'leri IWkeYleriHe çalışmıya 
avet etınqti. F.Cer, her Halkevi 
mıatakaamdaki ...._vver vatan
clllp - ı.ir :rd içinde, HalkeTi ile 
-1 ve - tekilde alikadar olthuı, 
gibi, bir anket suali sorulacak o
lana, iiz&ffiriim. bi~ derlıel 
eevap vercmiyecektir. 

Halkevi bir içtimai müessese -
tlir. B•lkninin topla &al.iyeti, lıi· 
dm, birer birer sarfcdeeeğimn fa· 
ali7ete bsğlıdu. B.:ılkevi binalan, 
çatdarı, salonları, kendi başlarına 
iş görecek IDiiphhas maddeler d. 
iiJdir. 

Oraılalıi hua:rı, 1ıeaiuı, sizia, 
onun Halkevine gidip pl•tm•m•• 
J'&n1taaıldır. 

Filin Halkevinin alııbeten n 
faaliyet gösterdiğinden şikayet et
mlyelim; o filin Halk&vi ....taka
mnda .tarım müııevver ntaaı!aş-
1.ann nisbeten az uğrqtıklanndan 
şikii.ret edellm. 

REŞAT FEYZi 
~~~~~~~~-

yeni' bir hububat 
anhan yapılıyor 

Toprak mahsulleri ofisi yeni hu
bubat anbar ve silolan inşasına 
devam etmektedir. Bu kere de 
Dina ristasyonunda 69 bi n1ira sar
file büyük bir anbar ve idare bi
nası inşası .kararlaştın~tır. 
İnşaata önümüz:deki ay başlanı

lacaklır. 

Açık itler ve mün
hal memuriyetler 

Orta Tlcattt --'9"'78 Ti
caret !.~inden mezun cençlerdaı ~ 
nıda siııorta i§lerlnde çalışmak .isti7en
ler tercümeihal vaıııkalari7le ııehrl
tnizdc «Ankara Sigorta Şirltetinde B. 

İomail Karacığa - elmelldir-
ler. 

N-'-'8 O'h-DWıoe -...
Dakb B. X- TMll< - ııuta
nesine hastabakııc• aranmaktadır. 

Galatada Necallbe:r cadc!esjpıle 151 
llUillarlı lotlııbatı ve ,erit fabrikasına, 
masurac~ taveleci, ı;<izüc(I ve dokuma
cı olarak çalıltmlmıık -.. - ve 
kız i~çiler aramaktadır. 

AYA& ldzlo:rj O Jdlna<ZM 
Kefil gO.lcrebilecek bir genç bir şır

ketin ayalı: hizmetlerinde ~tırılrnalı: 
üzere anmmaktadıT'. Talipler Balİ.kpa
ıar1 çıkmazında Nafuı Hanında !fi-it 

-· müracaat etm.Udlrler. 
Ga1efNh Bilhlr aokaltta Taptas ha

amda mühendis, müteelıhit B. Aaııa 
Yolaç ıen:llıen 7ol ifleriııde çalıP"lf 
iri .. memuru ar,amalrtpdır. 

! işsiz aceze için 
imalathane tesisi 

Belediye 15 bin 
imalathaneler 

lira sarfile yeni 
açıp çalışdıracak 

De.ralfıcezedeki çocuklarla ace
zeden çalışabileeekler için açılınıf 

olan imalitlıe.nenin ~ 
ve yeni imalathaneler açoI-sı ka

ıviaftırılm.ıtta' 
Belediye r<!İBliği bu maksatla 

l.Wl mail yılı bii&çı!sim ~ lir& 

fazla tahsisat koymll§ ve bu ima
ltihanelere icabeden Jenaıııın 

mübayaası için de 10 bin lira a
yırmıştır. Bu suretle Darülacezeye 
daim! bir varidat da temin ediLmif 
olacaktır. D~arıdaki işsiz aceze -

ler de DarülOOezcye gönderilerek 
bu inıalithanelerde çalıştırılacak-

lar ve kendilerine çalışma ücreti 
de ıreriJıeci:ı ~ir, 

Diğer taraftan Darülicezenİll 
lH1 mali yılı iÇ'inde 234 bin ım 
lira varidat temiD ecl eti anla -

ı tı1mııotu. Bu pM1llllD az bin m 
ÜnR ~ larwlmrlM, 80 l*1 
la- ti1atıo ft m-laıdan ,JDOO 
ın- ~ n lıebemilerdl!ll eoo 
ın.. ~ ~ -.e tı.lo ba
sılatmdaD tıemiıı. ollfftscnktır. :Pa
bt ayni yıl ~ Darü.liceı:ıeni 
224 hin D21 lira da maA"afı ola -
ealrtır. 

Ra.ziranda Darül.iııc:ıezı aybk 
50 lira iicretli bir kulak ve boğaz 
mütehassısı ahnecak ve yeni 4Jir 

pavyon inşası için de lroardinas -
yon heyetinden müsaadr istene -
cektir. 

~~---~~~ .. ı~~-~~~~~ 

Ek s Ik ekme la Mezltı21t1JU111 
" drosu .zir andan ı t ı. nartll cezeye tenı u 

ettfğt· Yarıdat r 
Eksik \>eZinli ve iıozutı:: oldukla

rmdan dolayı muhtelif semtler -
deki fırın ve dükkanlarda bele -
diye memurları tarafından müsa

dere olunan ekmekler Darülioe

lll!)'e ~- DariilAceze 
müdiirlüğii buııların bir kısmını 
lcabeden müesseselere satarak 1940 

mali yılında 3000 lira varidat te
min etmiştir. 

Aynca eksilt vezinli kemekler
derı bayat olmıyanlar da acezeye 
wrilmiş ve bu suretle d.ı§andan 

alınacalc ekmeklerin puasından da ı 

3000 lira tasarruf temin olunmUJ- ı 
tur. 

baren eDlşlettlecek 
Hazirandan itibar~n Kar~llÇ 

mezbahası müstahdemin kadrosu 

g1!114letilecektır. Bu :rııeyuda 60 

ar lira ücretli ild tahsildar ve 50 
lira ücretli bk ilıtisap l<oleun, 

30 lira ücretli bir işkembe temiz -
Ieyicisi alınacaktır. 

Dı!!er taraftan daimi buz amele
lbaşısının ücretine 5 lira, bsik et 

yeri kantarcuıı ücretine 10 lica zam 
yapl1acaktır. 

!5 lira üeretleri olan 10 paça te
mizleyicisinin aylık ücretleri de 

JO liraya ç.ıbnlaca.lı:1ır. Taht bun

lardan ı paçacı azaltılacaktır. Ay
nca 1 inci ve 2 .inci Sllll.f dörder 
kesici d.e .ahnacalı:tır. 

--r ADLiYE ve POLis ..... J
Dünkü Tatil Gününün Tek 
Cürmümeşhut Mubake esi t 
~emltel'Utaşta ştracı De kavga eden bir 
urbof para cezaı•na ma kim edildi 
Çeınberlitaşta Tavukpazannda 

' oturan Yusııf Var isminde biri dün 
sarohşluk suçile Sultanahınet 2 in
ci sulh ceza mahkemesine veril
miştir. 

• Ayni zamanda günün tek ciir
mil.ıne!iıut muhakemesini teşkil 
eden bu vak'a pı sureUc cereyllll 
etmişlirı 

Yusuf Var evvelki akşam Çem
berlilafta aıüt.!sddit şacapluıne -
!ere giderek ayaküstü şarap içmiş 
ve hayli sarhoş olmuştur, Bu cad
dede ş.~Iı.k eden bir dükkana 
gözü i !işen sarhoş Y w; ui Var; der
hal peykeye yaklaşarak: 

- Bana bir §arap .. 
Emrini verm4. Fakat diilrlriincı: 
- Bizde iU"a var, şarap yok. 
Deyince aralarında hlr müna -

b~a ve nihayet bir bavga çı.kmak 
ü.zere iken Ahmet .isminde bir ta
nıdığı Yusuf Varın ~!una girerek: 

- Gel !'ıı!uf! Sen zat= olduk
ça sarhoşsun, artık git de yat. 

Lü:in Yusuf bunu dinlemiyerek 
Afımedin kolundan sıyrılıp yine 
k<>şmll§ ş·.r~a: 

- Sen bana bir şarap wnıcek 
mWrı?. Yom sarhopuıı diye mi 
vermiyorsun?. Parası ile değil mi? 
ktediğim kadar içe•inı .. Saı.a ne? 
deyip her ne .kadar meramını an

latmağa çalsşmış i9e <ie ımı,-u:fak 

olın~. bağırıp çağırmalar ve 
.sarhoş Yusut Varuı bağıra bağıra 
ağız el.olusu savurduğu küfürlere 
biriken halk bu hadiseyi seyret -
meğe ttıplanm,...ardır. Nilıa~ gıe

len bekçi ile polis kalabalığı da -
ğı.tmıt ve YU.9uf Varı yakalıyarak 
karairola götürmüşJeriir. 

TekAmOI 
kursları 
28 vilayetten gelen 
spor eğitmenlerine 

ilk kurs açıldı 
Beden Tttbi,.esi Genel !)Ufttör

lüğü kız ve erkek beden teritiyeııi 
ınükelle4erinin bala yetiftirilme
leri için yeni tedbirler alınaktaıhr. 
Bıı • n 

1 elie iıedeıı teıbiyeııi .... 
'IP"r eğitmenlerinin meslek! bil -
gileriııin artnıamnı temin e1mek -
'kendilerine beden terbi,.esi k-
DWJWI tatbikatı hakkında .izalaat 
..erilırıeJt üz.ere tekiım.iil lmrslan 
w;ılırıuı br~ılınqbr. 

Bu lm'l'B!ımlan biri eVftllti gin 
Geredede açılmiş, beden Terl:riyesi 
Genel Direktörü General Cemil 
Taner de bu münasebetle Geredeyıe 
gidere< Eeenlepey~ ~ ve 28 
vili~ gelen 1rl spot' <!ğitmeni
ni teftiş edip hitam bulan 'kayak 
kuraundaki ba.şarıumndan dolayı 
kendila'ini tebrik eyli,.erek mez.. 
kUr k:unıı açm,.tır. 

126 DERS VERİLOCPX 

Tekamül kursunun müdürlü -
ğünü beden terbiyesi genel sek -
re!erj Cem.il Göluiağ, müdür mu
avinliğinı teşkilat <:Wresi ıeiR Ce
lil Dine.er, mzibat re idare me -
murlugunu Rr.<im Pala deruhde 
etmişlerdir. 

Kursda Cenıal Gökdağ tarafın
dan (beden t.erbiya.i ve ders tat
lıikattL Celil Dınc~ tarafından 
(i:u:1lik, atıı;;. hsrıta, t<! kilit. sa-
1'.alar ve i<;tımaiyat), Ziya Aıet 
tanftndan (m~bııkall!T tıerti>bi ve 
malzeme bakımı). •tetımetcik ta
mından (Öğretmr usulleri) isim
lerile cem'.a 126 def's -erilooek -
tir. Spor eğitmeıtlen beden 'le'bi· 
yesi mükelleflerine yaptırılacak 
mecburi hareketlerin ana hallan 
üzerinde yetişme dereceleri yok -
lanclıktan sonra 14 martta kursa 
nihayet verilecektir. Kurs mezun
ları bilahare muhtelif vilayetlere 
tevzi edilecekler ve beden terbiyesi 
kımunnmm tatbikatı etTafrnda ça
lışacal<larrlU". 

---<>---

1 s tan bul köylerine ce
viz fidanı dağıtılacak 

Bu yıl bütün köyl<!l'e vQAyet 11-
danlıldarmdan meyva fidanlan 
tevzi edilec:e-ldit. Bilhassa ceviz: 
fidanlarmdan çok verileeektir. 
Ban 'küy\e:re tevriata ~lanmıştır. 
Köy )'(lllanmn ağaı;landınlmıısına 
da ehemmiyet verihnektcdlr. 

Şehir tiyatroau Müdür ve 
gife memurlanma mr' 

lan uttınlay..r 
Şehir tiyaU- midiiıii B. ll'min 

7.eki C-ofkmwm aııli maapn• laa -
zirandan itihıırm 10 lira - yal plarak 111 lira~ çdmnbnam b
~- · 

Aynca iki «ite 1rn 
~ da !ııaduaıııd• lliı.reıı. 
5 fl!I" lira bir zam yapılanık JO s 
tinıya~. 

Kırtasiye tahdidab 
ve Dahiliye Vekaleti 

K-.liwJPll He,. 9 • illillaıı: 

olunan J"!llli bir .... D+ilipe Te-

kilıeti -..let daire - ---· rinde jlüh!ik edi'-~ 

Yaz-: Ali Kemal SUN 
tl2 deUeri itaıyaaların elill 

tıulunan Redc'SWI buıüal-rılc 
ıriliz tayyarcleri tarafından bo 

ı..ntu ... a e4il4lği iiğrClliliyw. 

At denizde 

!ara uin.DUJtır. 
Y11•ee'ılaı;. Jlomel1 lar, Bbaat 

Arap c!erirlerinılen sonra bir 

- ka4ar macera peşind• k 
...,._ ....., oıdana ederek 

....... Wikİİ111 siiNükleri oim 
tıır. Fakat .._... talebi üzeri 

..m.yet K...ı.ii<iiıı mqlaar ·en j 
fi>Talyeleri • 1 zd< ılaya s~ · 

kail~ 'l'e ilk~ boıra:ı 
S.7 

' ınimkön ohm aea k sU 

rette ltir kale AaWte l'f'Iİ:nııck 

all§lal. Atlama ilam e İtal)oJ 
nüfllSUJW tefki 1 ..ıcn J& m ço • 
ticaretle mej&'&ılılil. Fakat d nıı 

._ yaptlan tiaırctia ı.. a b" 
manası dw =rtlı: Ba ılu kur 
....,Jık etmekleft de k nd:l.,rini • 
lanuJedardL KeiOll gemileri Jıe 
aı.,.,er~ ~ eb:afa dağılua Kaı 
ve İt.dyaahı ı t.qor•r, hem de fı 
nt hnı.lttkça k"rsnn gemi9\ olu 
y...tu. Şffılye4drin lnı'"' bilnı 
4li~ıte ihtimal veril.,,,,..r. Bilik' 
bondardan bınıları da ki'l"lı ı,ul

1 
ı 

1 

il 
•l 
\] 

tı 

1 

·• 
r. 

1 

.ı .. ktan tkarf'ie ortak ..ıarak ketr 
4lil.,rine <lün. a; k U<iarilt e<liyor , 
1 .ntı. Mal·m.ıttr ki M1l j1m .Oçal- ·~ 
yeleri Ehl•sal;,ı 6Cfcrlen ~ın. rll" 
da vikude ~ 1 lıir tqkilita ın ~ 
s.p hem •derlı~. h m pap ?ıil ' 
birlcştirnıiı kim.cl,.-~di. 

Papanın teıı.sıhi ılc 

~tltı;ş olan §Örnlyclcr ıçin Adıı)'I 
öyle müstahkem bir lıalc gc\ 
ken.di. n1enfaatlcri ikt ıu ı Oı.· J"' e 
na da ~üphc yok, Çuııım , ııt 
oradan orn~·a dolaşaı ak c. .. 
rine emin bir yer nı:ınıaı .. r. 
riyetinde kalmışlar ı. 1300 d 
senesine kad:u· r.oılos bunları a· 
rındırdı. Onla;- da d. ı scc de • 
rece müstahkem bir uıle h lınl 
koydular. 
Şark iilemi ile İstanbul ara ııı 

da Bedosuu u: c\'kıi ıl. nal fa !it il" 
~lli 

gibi değildL Onun ~ı::hı at·ı· ra'" 
fındaıı 1430 scnesinıl~ n l . , o ~ 
muhasara cd'lmcsi .· h 1'1· de. QI 

',l Romada!.i Papeyı da §" ı 11:. Bu • 
nunla beralwr şlh al· c er 
ga)'rct ve n ukavrm ti ı 

yarak bu uıı.luısaraya kdr~ı 
muşlardır. Adanın zaptı ısh 

temcz swıraya kalıyor,.. •ı 

maksat gôzönündcn k.ıçmış d 
-d.ir. Onun için aradan zaman "'! 
mekle berab r Kan ani Salt. n ~ 

le.rman devrinde asıl buJ 
hasaraya glrişilmışt"r. F.t 
rebe çok çetin oldu. Sonuna k 
dar nuıbvemet eden ~al. el 
kenıJiteri itin prefli ltİT ~111 1 

nihayet a41111 ter ketmeğ" ,...,.,ı, 
b!mışlımlır. Adanm tannm.ı.. 
bli,yte nnututmıyaıı saflnolar vat" 
m. Oraya bir kere saldp oln1ı41 
'ltulunanlar onu kolay kola~ ar 
kasma vennemeğe ıızmecli)'or al 
Me pahasına ohına 111&n11. Vel"" 
neticesi en ümitsis bir 1"iicade!f ......... 

Ma1i.Jıe Vekaleti, AJmanca Ye J"ran... 
.....,.,.. biluıklwı ,.ilkıf ve Ttirkçeoi 
tuvvetU bU mütercim aramaktadır. 
Aylık ucret 300 liı'adır. Talipler ,eb

rimizde Mall7e 'l'eftlı H..,.,ım. -
caat edebilirier. 

Gel.. 
Diye çeldp mini obnalt iste -

miştir . 

DiiBlr.ii. dunqmada. bıı haclise 
böylece ımlatılımş ve sııç sabit gö
rülmüştür. Mahkeme: Yusuf Var 
hakkını!& ~bQşluk ve ~ ih
lil suçundan ! lira pmra -~• 
m.:ıhkı'.lmivet kararı vermiştir. 

7üııı1e on ıUsbetiadıe tıir • ı uf 
yapılm•sı hakkı.ndıılri ıaır-
MlnnijndM iııtiıma ., .. ılliilıl llllli•Mr&ııdid"ir .• 

1112 sennl ımıymm11 4 hrii 
nü Bodos ltuneftl lıir hal,-a11 d 
aaDJllJlSID1D taaTnrnna wlnnı 

ı 
llmıç Unketi y:ıpltmış, fakat d' 

- nuıd4eten tis~ 
fi orayı mü411faa vuifesiııaa 111 
fiirlder .-efti bir surette -u 

lanımı.joriardı Yürüy1iwü onun 
tensip edeceği güne bırakıyorlardı. 

Bir gün bizzat Pertev Dayı gel
di ve onun kararını bozınağa ca -
lqtL 

- Yarın Alemdağuıa gideceğiz. 
Eğer gelmezseniz biz:i çok müte • 
essir edeceksiniz, artık sizsiz yürü
YÜf yapmanın keyfi yok bizim için. 

Afife başını salladı: 
- İmkaıuaz Pertev Dayı, bili 

iyileşemedim. Yürüyemiyeceğim, 

yarı yolda kalacağım. Bu da boş 
birşey olmaz. Bütün bütün key -
finiz kaçar. 

- ~ yavaş yavaş yürürüz, 
yürüye yürüye açılırsınız ... 

Zebra söze kanıtı: 
- Afife Hanıqıın hakkı var dedi; 

insan durup du rurlten dağ tepe 
tırmanır mı~ .. Deli derler insana 
yahu!.. Hele bir genç k:z için hiç 
yakışık almaz doğrusu. ... 

Perte. Dayı iti pkaya bozdn, 
~; 

- Hamm~feııdi dedi, .in.s.aıı ya· 
JUll bqııu aldıktan sonra haklka
'-'1 dai! tane tırmanın manası yok-

tur; Afife hanım gibi bir genç 
kız için bundan daha büyük. d&lıa 

faydalı, sıhhate daha yararlı bir 
zevk olamaz!. 

Gözlerini Afifenin gözlerine dik
ti: 

- Zebra Hanımefendinin bw -
duğu mazeretlerden daha makul, 

daha kuvvetli mazeretleriniz var
:sa söyleyin, yokla bir gayret edip 

yarın :zimle beraber gelin . 
- Beııı mazur görün ve ısrar et· 

me. it· Pl'rlev Dayı .. Faika ile ö
teki arkadaşlara da söyleyin. beni 
mazur görsünler. 

Pertev Dayı mınldandı: 
- Hepimiz müteessir ve mfrte

es.sifiz dogrU8U. 
Giderken, genç kızın endişeli, 

muztarip hali gözünden kaçma -
mıştı. 

Afüe bir rahibe hayatı sürrndrte 
devam ediyor, kimse ile görüşmü
yor, bir yere çılmııyordu. Onun bu 
haline Cemal ile svalde hanıme • 
fendi• §llfarlarken, yalm.z Leman, 
işin iç yüzüııii bildi.tinden. banıp 
aluvoıdıı.. • 

Geeı!lui Afife erkenden odasına 
!tap9.myor, pcıta:ıesinin öıniine ~ 
turup kar~ ,ooı.ülea m.anza -
rayı !leyredi)'Olda. Ta uı:Klarda, 
Marmaranm ~ aadu".an yerinde 
Alıırkapı &.-.iıWı, lı:ih pariıyaıı, 
kah •· •'-' ,......,ı., A ..... 90Deo ...... oyna,--. ..._ 
dü~nü)'(l!'du; bu ilk bahar ıecelc
rinde Şef"ıtde kolk'Ola !arlanla ı,e. 
mek ne hoş olııcaktı.L 

Bazan yollardan, o~an, ar
ka yam~lardan türkü sesleri dn
yuluyordu: 

Ay dogu DWıi çini 
Öpsem ağzuı içini ... 
.......... ·············. 
Bugün ayın on dördü, 
Kız saçım itim öıdii. .. 
Bu yürüyüşten dönen Perlıı!T 

Dayının sesiydi. Afl!e lte1ıdi .keııı

dine mmldanarak, boJıık bir lııP> 
rığı andıran ütreiı: -ıe türJı:üril 
tamaml•nia: 

ördüyse efem ördü, 
Ay .k.ar.a.ıılık. kim görd1i?" 
~ .,. ..... -r].; 1llflTR. 

bM \*lpM, A' 
1 t 1 

I d&t
dükleri .. il lmtıırlantı.. .. 

O gün .Şefiğiıı .kolwıa ,ı:irm.ift1, 

o &ila Şefik - •• ..... almıftı, 
o ilin Şefik ona !1!Wijini söyle -
mişti!_. Balan diipiıriirken, Ar' 
ri ihtiyari t-atlı bir ü:aıide klpllı -
yordu ... Şefik omı hııkHudıeıt ae -
'Fi)'Onll, bugıiin 81!YM=mfünd~ • 

bep ~·cıktu. Salsici • fil _,. -
sebeple ölmez!.. Kimbitir?- llıt v.
ziyete rağmen ~ «11111la ev -
ftınekte w eıiebUilıdt, 

-5-

Bütün gün yağmıa yalzıı!fb. 
Gökyüm hllt bpahydı, 

Bıitün vadi, ta Manxıara byıla
nna kadar bir ftı peıdeei ııl.tmda 
ürperiyor, hairarı giİllefİllİlı ay -
dınlığı ı. inııe sime biriiniycırdııı.. 

Şefik üstünde gümiiıü renlı:li !a
nili bir....._,; .. , ayaimda kıı
iakarpinler, 'başı açdı:, yolun M
nemecinde göründil, Bm6:r ~ 

&ıi:ı:ıde ---

kadar müavemet etmi~leftlir. 
ııera1 Ame~o Boc!osta iıilıreyi 
Je al4ıldan soııra 4a 1ıu maa 
met ıbırmamıştır. 1 mayısta U 
uza eden balyan kuvvetleri 
...... n içerilerine 4oim ancak 
JUi 11 uncu cfiııtl ilerlemiye bııf' 
lanuşlar, orada da 51,ahsız kö> 1 
ieria çala ve loıçak ile kendileri 
br11 pldiklerini Pnılifler 
i:ta!yaalar d~r adalan da işeal 
çin llJ'ne& ltalyaclan kuvvet ge 
tirtmeğe mecbur kalmı§lanlu. I' 
d'*lll i~ilerinıle, tepelerind~ 
..._,,.,met hareketi daha devallt: 
et•if*i Niha)'et General Ame 
aff71liM Wr uikast vaki o!ın 
&bt bn aitim kalmıştır. kaly ""' 
vali ve k11mendanı 29 mayısta S" 

ta!J'anca, Rumca ve Türkçe ola,.J, 
n"tl'eltiğl bir beyannamede i•a 
mınakbt eltuğllmı. adaya il 
de muhtari.ret verilereğini, fa 
ı.ir .... TOrlılerin oraya dön 
gelaoiy~ iU.. etmişti. Bll 
,,.. .... , fi • ..._ttı 

,.r • .,... -- ... a; ..... ri ., 
_.,.alı blıD -.O, 
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Almanyada, ltalyada kaç 
senedir harp ha9Uı için
de halka telkinler yapı

lırken lıısilterede buna 
lüzum görülmenıiıti.. 

--~~~·ı 

ı1me 1 

''Ne kendi eyledi rahat 
ne hal .a verdi huzur,, 

sı~~:~ı , • 
lüstesna 
damlar 

lstanbulda mektep 1 
l stanbrıl ıeJuinin öniimii:r.

Jelt.i der• yılı bafUlda ihtiyas 
tirmektedir. Onun için ·tabii za • östereceği mektep ve Jerr 

~ aılaın benim talihimi alt- manlarda hvkalade ınJıhiyette gi>- ~ane miktarı etra~uula g~ 
ı N rülecek phsiyetler ıöse çarpıyor- telnde bir havaqN çık. tı. Ha. 

apolyoa Bonapart seyl.. .. bu fevkalade zamanlarda öyle l lnı 
~·y~t ettiği adam da İngilis btiyük kabiliyet ve ku«rctte adam· sariandıiı haber ven en. 
'1 Sıdney Sıııittir. Gerek ların meydana çıkmıyacakları ma· rap<>ra göre, önüm~eki E~ 
utın, gerek ona karıı çı- aasına değildir, Sidney Smit 0.- lalde, lstanbulda yenitl~n ba 

17epine tepine ağlıyan çocuğu bir 
türlü susturmak kabil olmuyordu 

lalihini altüst edenlerin ad- aaparta Akdeııllde ilk müessir dar· k orta mektep v• bır it.aç - Şükür görüştüğümüze hem-
harp baıladı beşlıyalı bir beyi vuraa adam ol.mDJlur. Soıırtı l(;! açmalt liiz!_"'Jır. fire! .. Sizi arayanlar nerelerde bıı-
ulmaktadır. Tariı.iıı m..- İnıri!tere onu şan ve şerefle mü - ç~ kii Eylalde, orta me/r. !urlar? Arastadaki evden çıkmış-

•• ~ isimlerden biri de bu kilfatlandırdı. Maddi olarak da tepl::e y~niıle'! 12 bin.taleh. sınız. Bir defa geldim.. KolllJUDUZ 
denlııcisi Sidney Smit el- senede kendisiae bin İnciliz liraa 

1111
• _ı_e de yeniden 6 bın it.ay- söyledi.. Nereye t8§1lldığınızı da 

t. Tarihte bü-'"· ""bret ka- k el eı~· bilmi ,_ ,..... verme kafi görülmüş. Dani2 dolunacaldır. yomılllj. 
l adamların kimisi var ki a<l- Sidney Smit İn~ltere için yap•· 

8 
.. aiinkii bina,.. mektep, - E!enw merhum olduktan son-

>k duyulmuş, bunlan ipt- lılleceği en büyük işi gördilkten ..., d bittabi ra, Acıçeşmeye ablamın yanına 
kalmamıştır. Bonapart böy- sonra ömriinüa 1mln senelerini dershane meı;,~ a, gittim. Olmuyor, yetişmiyor hem· 

stesnalardan biridir. Fa.kat Pariste geçirmiştir. Ak.deni% bil· kiıli gelrniytıee hr. · • fire ... O on sekiz buçuk lira mut 
•ada senelerce oradan oraya yük harek!Ua saha olvken Bon•· Fak.at, dikkat edı~ı~, Bu .bağladılar, Kira evlerinde, zor olu• 
1k memleketler zaptebniı o- partm talibini altüst etlen adamıD hadise, hn der• aenesı bafuto yor. İnsan ölümlük dirimlik: üç 
'llapart emellerine hudut ta· adı unutu.!Jw,J.cak. J teJrerriir eder. Gelecek yıl, beş '.kuruş biriktirdi)'3e, onlan da 
ınediği içi.o gözlerini nı.alı.- • • b ~ daha tekerrür edecek. kira evlerine verip ele aonunda ağ-
ikıniştir. ı----------- il' Mütemadiyen orta mektep, zını havaya mı açsın? 
upada, garpta hWm kala- ş• h•ı• . lise açmalı iyi, hoı amma, lnı - Ay, efendi ~mum mu oldu? 
"'içia daha uzak yerleri ele ırayı 1 ITIZ, I tedri• müu.-l~inl it.alil• - Memum oldu ya!.. 
leyi düşünmüştür: Mısır ve • • · Jiifiinnd mı?.. lkmelt.· •Ne kendi eyledi nıhat, n.e halka 
•tan gibi. Fakat oralara ka- Sidrayı biJmeyız ::;,~en çıkacak çoc:ılı!arımu. verdi huzur• 
;'ebilmek için Suriyeden 1~ için, bir parça da .. te.:_mık me/r. •Yıkıldı gitti çi.lıııııdan datıamın 
Uııtt eeI.ıniştL İşte Bonapar- ımim memlekette elm& y~tireD tepleri açmayı JafUn.ek/ ehli kubuT» 
><iyet ettiği İngiliz AmiraU ~taUır1..,.neçovn~·va::.~u:Qş~a!.'1 ~~ BURHAN CEVAT Tam on iki sene çektim. Kendi 
• kendini ı·oa· t,......,,. ,,__ ~·· al ı -==::==:=====;:=====- de rahat huzur etmedi, bana da 

-........,, ~ m•~ Ferik eması Jibi ekti eım ııaarı 1' j 1 tt• d" ş· d '-· · sur· ·ı d . _,_, c1a ıru Taki m ga'- DOID e ırme ı. ım ; .... kalım, ahrette 
ıye ı e emzden irtiba- en ziT•de mepubat husus. un. . -es · k de ~ .kimlerle di~ecek?. 

ınış. 8.fi de.nh kuvveti ol- mnz. ötedeoberi Ni~~~:'."maıA-. Taksım· gazinosu müsteciri ile Ö ça Akd ~....-· ~· - A kardeşim.. lmiiş adamdan 
· enizia ötesindeki yer- elma yetiştlrmlY• baf bri beledı'ye arasında bir ihtilAf çıkın••· • !-'" eliler ııer s•ne ıe • ..- ne istersin de bu kadar dil uza· 
-~P =iıemiyecqini ona gös- dur. Hatti Ni,.ı . ıert · eder- tır. Belediye, gazinonun otomatik N ıtır • mı·uıe bir cElma Geceo~. •P lbi tırsın? e yaptıysa yaptı, öldü, 

' ın(ilizlerin mü•lrlll za- ler. Bu ge-~. her -·~ olduıru 1 bır· şekilde havalandırılması için · t• H d ~ c~ ~- gıt ı... em de sizin efendi o ka· 

dnn. Hele yabancılardan ödüm 
patlardı. Bak şu yumurcağa, hiç 
tanımadığı adam çağırıyor da, so
kuluyor. 

Dedi K<lfDP çocuğu .kaptı .. Ku
cağına aldı. 

- Gel yavrum .. O Öcü, seni yer!. 
Dedi. 

İhtiyar, yüzüne l<arşı söylenen 
bu ııözlerden hiç hoşlanmadı. Asık 
l>ir suratla kadını süzdükten sonra 
tekrar gözlerini kapadı .. Mürakabe
ye vardı. 

Fa.kat, bu eder çocuk avaz per
deyle ağlayı.p bağırmağa, kadının 
kucağında yırtınıp debelenmeğe 

başladı. O kadar ki, susturmak ka
bil değilw .. Bütün koridordakiler, 
oraya bakmaga başladılar. Kadın, 
tehdit etti, şeker, çikolata vadetti .• 
Aah! Ne yaptıysa nafile .. Nihayet: 

- Seni yumurcak seni.. Artık ne. 
dir bu? Babandan çektiğim ye tın~ 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

NE YEMEK== 
==YAPAYIM? 

.r a yetişmif böyle adaınlan _, ı.uııayacaldM. yapılan yeni tesisat dolayısi.le kira dar da fena adama benzemezdi. 
0lınanuştır. YalnıZ biz, mem1e1<etimlıde 0 

kador mukavelesine zam yapmak iste - tç yüzü bilinmez amma... Kıymalı tepsı" 
'olyoll da İaıiJlereye karp elma yetifUjl halde, eımanııı pral>ını mekte, müstecir kabul etmemekte-' 
l•J . h- v• ~~· .-......;ni b;Jmr7. iz. • ak 1 - Ah heıruJire .. .!çi beni yakar, 
'eye '""•tikten ve - -·- ,,...~- dir. Bu hususta muz ere er ya • · b•• " • 
t ....... ••ft L.L • ...ıen bır dolı:torwnıız dışı eli yakar. derler. I' ı" mı'ydı", fe- oregı 

• ngiltereye darbe indinnİ- Elma~ .,..,_y pılmaktadır. J 
ıı •. _ diyor ki" na mıydı, orasını ben bilirim. Beni 
'-qtıktaıı sonra, karada ve cE' __ :.,,ft ....... ti;rle prabı arasında. - ~------------
'- w- ...,... şu kadarcık, yumruk kadar çocuk- ~falzeme: Bir kilo yufka, bir 
"' onunla uğraf&calı: İnJİÜS" ilr d_.,.inden ıba- ,. 

d 
ki farlı: taııamm d··rıı ken aldı da, genç yaşımda sinir baş ~ağan. uç çorba ka~ığı yağ, ya· 

'ı:ıııı•tır. İşte Siclney Smit e ttir Şan<bm da bu derece 0 " ye- t • re · dan üz. şarabın illetlerine uğrattı.. çki ondaydı.. rırn kilo kıyma et, bir demet d~ 
1'11&11 biridir. Fakat bu kıbal- di arasında olduğun um . inlıı-

B unla beraber ş~ Kumar ondaydı .. Zen dostluk, iki reotu. 
•ııı yetiştirmek devri k1ı • dan lıa!il'tir. wı . . . ,. 

1 
G<ı!;eıı içinde çokça kalınca terkibındck< oe- paralık asiftelerle fındık kırmak Yapılması: Soğanı ayrıca kıya-

..,, bitmiş deği dir. )<er büsbütün 1ca:r1><>lıocagmdan şışe a- ondaydı. .. Yalan dolan ondaydı.. rak bir çorba kasığı yağla biraz 
e İııııifulerin birer suretle çıldıjı vakit pmpaIIT• gibi lı:öpürür ve Hangi birini sayayım? .. On iki se. pişirmeli. Kıyma, tuz ve biberini 
1 kazanml§ generalleri, aınl· içtikten sonra onun kadar lı:eyi! VO\'- i S B A L nede, dertten, illetten başka ne sa- katmalı. Karıştıra karıştıra on da· 
1 vardı, Bu seferki mücadel~ mezse. züiilrllere ı;ampany117ı ııa.tırıa- bibi oldum ki?. kika daha pişirmeli. Kıyılml§ d~ 
• kendine mabsıu bir hay wol< teselli ı~ti.rlr. Malilındur ki, yediğimiz ye- - Neyse, Allah taksiratını af - reotunu katmalı. Yağlanmış bir 
taraf!·~ vardır. tıertetındelci alko~ önem verilemi· meklerin kesretle ve sulu ola- fetsın.· . t-te bu yalan dü"nya 00·y- · ı ğ ·· k '"'' -· ml -~-~~~ ~ ~~~~~J-
trıücad•l•ye aöre de ada ar ~ lı:adar, ..,,..., ' rak '- ·-'- .-· 1·-asıdır. Bu da 

v v • .........ı , __ ..__ da~""· ıuun.~ ,lA.lu ledir. Tevekkeli mi HüvelhaJI• - kaların yarısını do'"şemeli Kıymayı 
lle'-t-"''-. Öyle ki tııgilter••J.. ri;rle besler, bir...,...._ . ......- aÇlll'. ğuk im b 

11 
• 

"' cvır b .. '"~ 1 •-·· ....ı.,;ı. çekenlere hazı.ınsızlık, so a a, · a • kulbalti demişler .. Rabbi lemyezel- yavnı•lı ve yufkanın kalanını üa-
•k için türlü tasavvnrlar _. Datıa buy~ .,....,.. ,,........ J ·~ 
~hareketlere geçmiş olanla • linet vermesidir, 7.81eD linet ceJı:enlv, ğırsak iltihabı, çocuklarda diş den başka kim kalacak? tüne örtneli. 

odeeek ı.ı.ı.ı, onu ;.,... !er. =:ını. ham eyva yemek. - Şöyleydi böyleydi amma, iyi En üstünü yağlamalı, bir kapta 
l&'ilıı de talihini altüst =•""' .. rabı ~ • .....,..1 de artrl- terli iken so"''" ı...;~ey almak, huyları da vardı hemşire... • ,.,,,, ___ ~ -. .--· 6- -• i:ki bardak su kaynatarak üstüne 
~~ çıkacaktır. u-a ııa.talılı:ları denilen, böbrelı: ıa- karnı üşütmek, al.ışılmam~ ol- O aralık elinden kurtulup uzak.. gezidrmeli. Fırına vererek suyunu 
farkla ki bunlana lsimled et- ııımJama, oynak 7erlerindeki rümatl&- duğu halde yalmayak gezmek !aşan yumuk yumuk, beyaı tüylit çekip üstü Jı:ızanncaya kadar pi • 
ı. büyttL ...:;..nJ•"ier olııta - ın"J'a ve kanda asit llrılı: _toplanmıwıı- ve saire .nı...i sebeplerden ileri hırkalı ve beyaz tüylü b•<lıklı üç ~ "' a~- '" ,_..ı · 1 batsttlık ıs- -., şirmeli. Fırın evve!A pek kızgın, 
'ı;ftı.. 1 .... t "-·- •-- ileri ıcien türlü. turu r• • "elir. ya··-"a kadar görünen """Ugu-na ,...,.,ij ınem .,.e u,..- -- , __ ,,., .h ..... aı-··'·rdır " .,...~ ,..... sonra orta olmalıdır. 
,, 1 · P- ıara de'Ya o=--• .,_.. .,.._. . · İ.shalin başka şekilleri de var seslendi: 
..Ode ııayret ve hizmet en Çokça elrn• ;ri)'ell ""elma ıerbetiyle Ze..Hnya b kara 
'tr diğer vatandaş!arııadaıa elma _,..bı içen yeTler<I. e bu ıu..taıııı:- dır ld, doktorlukta bunlara - Gültan! .. G<!l kızım buraya!., 3 .. 

bir mevki sahibi olarak ";~ nınaması ıöze çarpmll .,., dizanteri ve em'a nezlesi der- Gel, bak şimdi seni öcü kapacak.. Bezelye pUWal 
:erini yukarda saymıyorlar. ıann u u tetkil<l•rıe cıe elmanın l7t !er. Bunların adi Wıalrien far- Öcü diye, birkaç adım ileride 
•li-ılerın· tar"ıltinde türlii ın• sonra fence ...... Sebebi ehnanm kı, kan ve balgam görülmesi, koridorun dönemecinde kaneJ>E>de Malzeme: 250 gram kııru bezel-

t..,;n ırsbit oıınu, .. r. 1 b. ı--•t;;n k' tte yanıklık ve aiibekte kl ek ı ve, ikiser bııs. havıır ve s.1 •an, bir tiyetıerlle taaınmış olanla• deki maddele< e ır "'~ ma a .,.. uyu ayan, ş er eme yapan, saçı , , 
Bu terkibin J<üreCikle.ruı sa;rwmn sancılar hissedilmesidiı. sakalına karı-mış bir ihtiyarı gött- kcr viz, dört bt>~ diş sarmı•ak, iki 

ı~atı bunu &österiyor. ıcandalı:i be7U aıtau yemeklerden ve İshal alelekscr hazım ciha- !eriyordu. Fakat çocuk, öyle öcü- kyltvc fincanı zevtin yağ. 
' a Avrupada yaıı yuaa • azaıma;ı, b'.' tar eten ekşiliği ci- zında bir iltihaptan i!Pri gelir. den möciiden orkan c;ocuklardan Yapılısı · B<'wlyelcri bırkaç saat 
l'tiıciittüğü' c.oyanı tlikbt ına- vücudü.-ı içinde J<an• g 
1 

..- i Bu iltihap hazan haz.msızlık değildi ., Hatta. Öcü dediği, uyuk- ıslallıktan son•·a, sogıık su ile a· 
: er vardır: A!ınaıayacla, • ııemıeııidlr· çok a elın• yeınelı:Je de neticesi g?bi mm·akkat olup, lavan ihtiyarın i\nune gitti. Bir te · oturtmalı. kaynamaga başla-
a halka kaç senedir hep vaıua, ~ h c asından !ayda bu· i:;hal de çabuk geçer mUddet dikkatle 'baktıktan 900ra dığı zaırsn, içıne bir tu . m kar • 
lı•vaaı içinde ttirlü telkinler oııun bu tur terkib,nM, su ile İshali onda dokuz nisbetin- iyice yaklaştı.. Kanepenin kena • bonat katmalıdır. Diğer taraftan 
tken nisbeten u feciııkAr • ıur. Fak•\ elmanın çolı: s•llilloı bulun-Ve dil ,.ıı:erden ı;onnı, en ı·y·ıncc bır hayli de durdurmak liıı:mdır. Çüı.ku rından sarkan paltosunun eteğini z1:ytinyug ile ufak ufak doğra!Uill§ 

ax •aınanda elde e 8 • duiWldall• çok elm• Y , erbCti iııiıal devam ed e, vllcudüıı çekti .. İhtiyar, dugmcsine basılın~ sebzeleri, ıhalkalanm4 soganı, dii 
ır lafere vanlnrak dünyanı& od yutınlli gibi olur. E nın ı umwni kuvvetine zayıflık ge- yaylı bir o.vuncak aıbi sıçr.ayarak halinde sarmısagı kapalı bir ten-
Fl B un ıarak getirir. ~ 
. acaaı söyleniyordu. il haS 811 odun•uı 0 . bal· lir. Vücudün mecali ve takati uyandı. Çocuk, çocukça bır kah- cu de yirmi dakika kadar pi,i -
;ı hakikat halın" e .,-•ı'rmeyi ııu • kartılodı&l artrı!isın• do'-'~-ı ba d .... k . . t b''-- b" ik" , """ Elınanu> . daha çok oldugun· Jı:esilir .Yalmz """"' ar zı kaha koyuverdi. htiyar a çocu6w rer<' , ıçıne uz, ı.,.,r, ır ı parça 
•nlcr halktan yukarı, iistüa talıkları ıehıdertr:ı~.ıanınız elma şer1*- ist nai ahvalde devamına mü- görünce tebessüm etti.. Ellerin! kesme şeker atmalı. Bcıelyeleri 

Evlenmek mi yenler, 

iı ve iKi arayanlar, 

fİkayetler, temenni-
ler ve müıkıiUar 

izdivaç Teklifleri 
+ Yaşun 23, boy 1,63 ve kilom 64 

kara kao ve kara gözlü lıcumral saç ve 
bıyıklı orta derecede yalı:ıllklı bir ıerı
cim. Bir annemden bajka Jcimaem yok
tur. Dotma büyüme İstanbulluyum. 
Yedi odali ilti kaUı bir ahı;ap evim 
vardır. Askerliğimi bitirmiılmdlr. Al
kol ve içlı:I gibi Je7!er lrull=mam. Ku
mar bilmem ft ıerbest meslek phibi
ylm • .A,yda on lira evimden ve 28 li
ra da .erbest mesleğımden kazaııırun. 
~iz dul veya hız yuı 28 ilA 29, 
esmer ve silis bilmiycn bir bayanla ev
lenmek ve bir ı;aadet yuvası kurmak 
lati7onım. Taliplerin bir adet fotot
IJflari;rle birliltte Son Telgraf IIallc 
ı;:ilhınu F. Ş. S. 101 adresine bildirme
lerini rica ederim. 
+ 3~ y;ı:ında, 1,60 bo:runda, '5 Jı:Uo 

111ı:letınde, bu~ tenli, kara gödll bir 
lı:ızun. Hiç 4'Vlenmedim. T&runmıf bir 
fileye meMup oltup, pederim ve .a
nem hayatt.a olmadığından, biraderi
min yanında llmnet etmekteyim. Orta 
tahsilim var. İyi dikt, bilirim. K~ 
cı, orta halli bir evi eecindirccek ma
hiyetle. ticattUe meşeul veya memur, 
78jlmal mütenasip bir ba7la yuva kur· 
aiak istiyorum. 

Taliplcrimiıı Son Telgraf Hallı: .O.tu
nu Ş. T. rumuzuna mllracıaat et.meleri
Dl dilerim. 

Gelen Mektuplar 
. R. R. 27: İstanbuldan - U. N. 24: 
Istanbuldan·-Bay E. Ercüment Aksa
raydan - M. 97 iki tane İstanbuldan
Bayan il. B: Fatilıten-Bayan ıoı ŞQ
le: B~ıktafta~, Beyazıttan, Matbaaya 
bu nxılmış ve iz.mitten - Bayan Y. H: 
Ye;;ıl4oydeu - Bayan i. Güven: İstan
~uldan, Eyi.ıp~cn, Galatadnn iki tane. 
Matbaaya bıralulnuş, Beyoğlundan iki 
tar.o Bayan Marli Deruz: Edirneka-
pıdan Ilayan Şirin~ Matbaaya bıra-
k.ılın~ - Bay Şefılt Boıova: Samıİl,-a
a.u - 1812: Erenkoyi!nden, B•yoJlua
dan - Bayan Aıııeı Posla damı:ası o
kunaıı:: an, l: bnbu!d~ Pat~Jnllıdan
Bay Delta. l:s!anbuld.ın Bayan RQ
veyac: Matbaaya bır.dulmış -·· A7: İl· 
t.mo;.ldon G. B. Y. 40: Kadıkuyiln
ck-n - D:ıyıtn Bursalı 111, ist:ı.nbul
dnn - Bayan Nuran: me.k:tuplarıntza 
ilave o!arak llayd,ırpa§adnr., llaskö7-
den, Eyi.ivtcn1 Ço~ 1 İstnnbuldan 
iki tane, Topk:ıpıda.ı - lliy E. s 67; 
Aksaraydan - Bay.w iJmtt (İstanbul
lu): M~tbaaya btrakılmıı, dôtt tane 
İslanbuldan, Glllaladan iki tane laah
hiıtsüz \'e bir tane taahhütlü - Bayan 
Emel: Ankar.ıdan, Pangaltıdan, Gala
tact..0n, İ:nnıtten - mektuplannıı var
dır Lutitn saat 15 - 19 arasında al
D'Ml.nJ.l vey~ aJdırmanız mercudıU". 

Açık KonUfma 
Bay•n Aysel: B"'°'1 bir mektup 

8öıldeJihni.ıtır, 
Bayıtn Mukaddes (Yeşllköy) -· T ... 

eh.b.ürle &0!1deı·i1en taahhüUU mektu
bunuzu l'lAn ulınndıkınız t.akdlrde; tea
linı ıruJkbU?:.i.: nwn:aı-n:5ınJ t-nkıl:ırak iı ... 
tı.nbul ro.-.tanatii.nden ar!'tt.ınnamıa 
i<,·in k yrıyetuı acele lş'onnı ehl"mmi
yetle rı.C"d ederiz. 

Bay lıamdı Tez.r.an - .Malt vazıyetl
niz henüz evlemnfye nıüsaiL olmadJ. .. 
gınct.ı.n tt'klif mektubunuz n~ed.Om.l ... 
)"ff'eittir 

Aranılan İtÇiler 
Frezeci ve <l!ğf'r uııtıliar 
F.ııklşdı.ır Şeker Pabnkıw Mü<lilrlll· 

ğü f'rezl"\.:i, tomac1. teMVİJ'eci ve dfS.. 
).iline ı u ~!arı aranulktndlr. t'IJi as
kt.:rlık hlzınehni yapmış olan talipler-
d n İsttınbukia buhuuınlar vesaik.lerl-
1<' birı kte Baıhı;<':·aı.n Taı Jlanda ilt'ün• 
cü kat\.a L.tanbul bi.lroswı.a ve ta.§1'&
doıkilcı· do!i:xuca Et;ki;1t•h.ir Şeker l!"a}).. 
rilcasına müracaat etmelid.Jrler. Bun

" [ anZlnıat,, eserin
de tiyatroya aır tek 

tır yazı yok ş ı 
Necip Fazıl Kıu.küreğin 

yazdığı «Namık Kemal» eııo
ri etrafında kıyametler kopu
yor. Bir damla auda fı~tına 
koparanlar, eaerin bir derya 
olan aılını ve ruhunu görm&o 
mezliğe ıeliyorlar. Onlar, ı .. 
rar ve inat ededursunlar. 

Zaten, bizde, hangi eser, 
fikir aleminde layık oldu~ 
bitaraf aksi uyandırır?. Biı 
Bir çok kıymetli eserler inti
f&J' eder, ya. uluorta aleyhin
de bulunulur; yahut ta etraf. 
ta derin bir «hn vardır. 
Tanzimatın yüzüncu yıldö

nümü münuebetiyle «Tanzi
mab ismiyle koskoca bir ki
tap çıktı. Paralar, kagıtlar, 
mürekkepler, emekler aarf&o 
dıldi. Jluuha.kk ki, muaz. 
zam bir if. 

Fiatinin üç !ıra olması do
layısiyle, bir çoklarının teda
rik edemedıği bu kitap., kU. 
tüphane camel..imlarında bU
tün heybetiyle mÜ§leri bekli
yor, tenkit beklıyor, akis bek
liyor. 
Arkadaıımız Selami izzet 

Sedea, bu eaeri alıp teU<ik &o 
den bahtiyarlar arasındadır. 

Onun naklettiğine göre, 
«Tanzimab gibi, çok büyUk 
bir iddia ve isimle ortaya ko
nan bu eserde, bu cemiyetin 
medeni müesseselerinden, ın
kitaf ve terakkilerinden az 
veya çok, yanlıt veya doğru 
bir çok bahisler bulundugu 
halde, tiyatroya ait tek aaur 
yazı yoktur. 

Hayret! 
Tanzimat isimli eserde, ti

yatrodan nasıl bahsedılınez 

ki, Türk tiyatrosu Tanzimat 
la hll§lar. Ve iamine Tanz~ 
mat dediğimiz siyasi, içtimai 
a~ eri kalkınmada tiyatro 
mühim bir m~vki tutar. 

İtte, «Tanzimat» adlı mu
azzam eserin büyijlı: bir nok-

Bir tiyatro müdekkiki olan 
doıtumuz Selimi İzzet Sedea, 
bittabi, kitaba, yalnız kendi 
branıından bir adese ile bak
mııhr. «Tanzimat» eaeri, 
muhtelif aahada ihtııaaı olan 
müdekkikler tuafır,dan göz. 
den geçirildiği takdirde, kim
bilir, daha ne kadar noksan
lar bulunc.cak, ortaya çıkarı
lacaktır. 

Eser tenkit etmek arzuı.ın
da olan erbn'>ı kalem ve fik
rin, bu cilt üzerine dikkat na
zarlarını çekerim. 

R. SABiT 
~Vki ld · ·ı N .. delı yu ~ lı:Ü· ili k · k t 1 be 1 1 a ılar. Halbuki Ingı • dan 111 ·elı:irlorde tıınrtırıanıa• saud . ederler. B' uı.<sa çocn - açarak, içme a ma ı ve ze ye erin da -
~ile fütuhat rüyası, ne de ita ti yapartıl< ş ttırdıkları mahSUI- !arda ishali iki üç gün içinde Gel bakay,m bana .. Dedene ğılmaması ıçin dikkaUc karn;tır • 
halka telkin edilec:ek emel- I çücUk P'eıerı.e sa indlrmrk L~ınl~ kesmelidir. gel! diye çağırdı. malıdır. 

lara Yapılacak imtihan neliceaine ı&- 1---------
re 2,~ liradan 5 Uraya kadar 79VıniTe 
verilecektir 1 

tıı1 . adığı için hakikaten vataıı elrinin ~:';':'nn, haylice düşündü- İshal olanların kamlarına Kadın: Bir bardak sıcak su katılarak 
' ll . gazo:ı fabrı. ~ ·ehlı'lerin halkwa da d 1 k c .e ış görecek müstesna şalı· recekleri gıbı, t {ani.la sarmaları fay a :dır. - Şimdiki çocuklar çocu deRJ.l. hepsi birden hafif ateşte tekrar 

1JC EBE ABANIYO .. 

1 
• kendini göstermektedir. EJ.ın• aoce;mı., 

1 
aJm•Ş olan istan~ zı iliıçlar yaptırı.labilır. kapısından dışarı bakmağa, odada dakika daha pi.şimıeli ve indir • 

l\. zilli Kaymakamlığı. 60 ar Ura üc
reUe 3 lı:iı;r ebeai aranmalı:tadır. Tallpler 
v .. iltalariyle mezkC\r kaymü>mJıla 
müracaat et.m.alidirlfll" . 

· ı' 1ll kudret ve kabiliyeti vo- fa1<1alı olurlar. . . kunılııJUlldanberi 

1 

Eczanelerde ishali kesecek ba- şeytan .. Ben çocukken gece oda kayrwnağa başladıktan sonra beı 

ney Sınitin misali her vakit artriusın• ile ~rl de, belkl, bu İ71 . \..-----------.;J kapıya vakın oturmaı'!a korkaT • melidir. 

.r ~dil•b'1· ·b· ı uı·cıa ıert1P etrn::;aı~o:11~J:ur:---=~~~~:::::::::~7"~:-;:.::::::-::=:::~=::::=::::::=:::::--:-=~::::::=::-:::::-::" 

-

; ı· -;~ 1 lf. Çünkü onun gt ı b uiJtlerin<' '"' · 

:"'ng"'ı"'lt"'e"'r:~ı:··::ı::::~::t:ı·:·,.;.,.;şe===ni7=•
1

="=_. ı d b t• b 
"'"= - Halil Neciple konuşmalı mecburi- ' - Bir saniycniıd r ca c ccck- Ulyerek yıirtıdüm, at ıs ıraz ı>l)·erck yine sazc başladı. BH-
:-.... yetinde kaldım. . . .. tim;. da hu vererek devam ettim. miyorum, neden ve niçin birden-
~EBI ROMAN: 

6
_
3 

• 

/ 

Mecburiyet.. dıyorum. Çünku, Dedi. Hiddet iı·udeyi yondiği ka- Tuhaf bir hisle şimdi hilmem ni- bire ağzımdan: 

k 
cocıık tıak'knten bütün inat ve ıs· dar sof,'1kkanhlıi:-ı da cidcriyor. çin ona çocuk,·a"'ız .. diyorum! Boy- - Niçin andea o bayalığı ya• • 

~ s e s· ı n ;..rlarunt y<'ııdi \"e benimle pazar- - Riı· ıf«ğif, yarıın saniye bile nunu pek büktü, sesi tirtir titri• tıniz?. e Je evec . hk; alinde konuşmak fırsatını bul- konu,at'ak ,·nkliuı yok. yordu. Hicabından mı, sı(oklan mı, Diye bir liıkırd.ı çıktı. 
Uı NiCE 1 , il d 'iırıt<lüm!. bunaldığından mı ned!'n bilmem Şüphe yek ki, onun beai yen • 

M 
·ız7ET BE ıııA .. blamd•n gefü,·ordıım. Y ·.;; li~IP beraber bir hid- durmadan da ter dükü~.·ordu!, . · b 

Y E.TE 
,_ _ • mesının , .. e enimle konW?maıM.ma 

azan : Yol tenha idi. nl •urdığmı hi"5<di) or- Ağlar ve yah-urır hir tonla: tek ebebi.. 
belki de yük· - Bu imkim mutlnlrn hana v .. 

Dalgındım. Seb«bi ve.. anahtarı da bu olchL 
ld rini7 hanımrfenrli. 

Arkamdan ul:ı bir . <> ge ı: Hemen cevap ,·erdi: 

- 11.l)ın-,cr•ıı·',,.. t İ\•E:siı!. Diyerek de-\nm t>tti: 
' u_ - Bayağılık kelimem a• ve H· 1 

d
, C.{c d . · ı. Od• ,iirüyordu Ye.. - Siıe yalvarı~·orwn. Bunu ben 1 

ıtanıınclen ı.. d yıf. Terbi~esiılik, küstahlılı:, kill· 
b. t" ll te dıif o kta ıkııntz en ha ka den c•irgcme~iniı. Si%i bütiiıı mu-

ntı (allımndtf"'llll ır es 1 1• J h b l"k t · B · t • " k m'e \ııı -, k 'c tenha hır kaddcı.atıuı!a temin etmek iste • an ey ı e tıın. enım ) ap ıgunı 
ınl ccvirditn. Baktım, O. llemcıı k 1 lıit kimse yapmazdı; ben de yapa· 

k 
• k 1 sauttı. 'J ,ır ı unıı "' u du: riın ki .. 

·t·· · adcı i fa at SOi:'' llll ı• 1 cak •uradılı•ta biri de"'liıa. Fa • biı un ır • ' l r . 1 kk d so··,,·,· na·· kes•ını· ·. " • •. 
- .& ınunc .. nrıı. ıa ın~ a K•- 1.. 

1 b ber ·eferber elliın llu kal, oldu bir kere ve .. •ırf bu""'ııe lık a era ' . : yet u;,ır ithamlannaa haklı ola- - , fukaddesatını..an filim bah- •v 
· ·kı··· u··cudiimde hı,,.,cdıwr- kadar hep bunun özürünü dilemek 

de~ışı ıgı v ~ · rak fll"Sc.ıt \ ·eren hcniın. Ne '>Öl-lCr· setmettc lüzuııı yok. Si~i dinl~nıi-
d ı •ft .. , da~narla ı i,.in ~·ırpınıyoruın. 

duın. Tepe en ırn a• .. st'Uİz haklı:.ıınız. l'ic yapar~anız hak- ye dl·gil, set.inize bile tahaınınill ~ 

da bir kaynaşma, çekilıııc, ya- lısınıı. lliitıiıı ina!larınııi, halla 1 edemrm. Ne özilr dileaeydiniz, ne M e 
rını rd , 
yJına, değişme \"a 1•• hukarrll•rinızi ~iıııdid n kab1t! et- Dedim. Sesim daha tok, daha hu· yaptığının yapsaydıııu:!. 

Dik ve tok bir sesle: tij(iıııi söylemeliyim.. ~11netli ;di. ı Dediın. Artık lr.aqılıkU MAUf-
- Ne istiyorsuauz'!. Drdi ve .. ilave etti: - Bilıııiyoruın. Haklı1ınız. Bil - ruanıız ha lıunıştı. 
Dedim. ben ne kadar . ert ,.e - S zden ) alnız öıiir dilemek tün bunlara benim çirkin harek.. - Affedia!, 
.· söylediınie 0 okadar yumu- için bir saniye rka ediyorıuıı!. im sebep oldu. Hakikatte ben ı Diyerek bir cümle yaptı vb .• cle-hs:1\afif. l[iic ıuı.Jıı,sılabilir bir Ben yine: 2an11•ıtiğiniı: kadar terbiyesiz ve vam etti: 

? ' - İınkilnı yok. 1.ii•tah birısi drtili.m. 

"'"'"' 
(Artıw var) 

BlrlmlZID 
Boptmızın Di 

Haliç. vapurl::ın
biletlerinde nın 

nisbetsizlik 
Kas~a oturan bır o • 

lıaıyucumuz yazıyoc: 

•Eyüp Bahariye fabrikasın
da çalışıyorum. Arkadaşını da 
Haakö.Yde çalı<;;ıyor. Bız iki a
mele her gün ışuni2.e gitmek ı

çın sekiz bll\"lt· kuruş 'apµr 
parası vermekteyiz. H lbuki 
yine Kasımp ıl ~ Kopruye 
kadar, saat dıo a kadu olan 
zarnıın zarfmda, ) ıne IŞ\ilere 
ma.1lsus gıJıp elme bilPt 'c ı 

bu<;uk kuruçtur. Acaba b ı t r
zililt yu<ar1 : ıbllla, yar • }fas -

koy \"C Baharı~ e gibi yerlerdı 
çal a fakir aırel<') c ae •c -
mil l'dilemt'Z di? Zaten ka · 
zaııçlarıınuı.n ne kadar malı11dL 

• uld uğu malumdu . Çogumuz 
çolu'- çocuk da gcçınd.iriyoruz. 

llalıc dareoi bu \<'nı.;i.ı o !e-
re "?'lil e\Le, tam -yerinde 
bir v~p~ olur. 
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LÜKS MÜŞTERi 
--1:: Yazan: FAİll, BEBC EN =1--

Müce ,·herci Abdürralıım efen -
ıli, dükkiınının önünde oturmll§ 
selenı gideni seyrediyordu. Saat 
yanmdı, bu yakitte gelip geçen -
Jer azalırdı. Dükkanı küçüktü am
ma pek kıy:r.etli Ye antika şeyleri 
-nrdı. Birçok ~eyyı;hlar onun dük
Jı:Aruna uğra,,..2ktan geri kalmaz -
lard ı. Abduru.him efendi, müş • 
~isıne göre hile yapmakta ve kar
pındaltine dolma yutturmakta us
laydı da. 
Çırıtgın annesi hastalandığı için, 

l:ıugiin annesini doktora götlirsfuı 
eye ona izin vermişti. Onun için 
lıugun düksnda yalnızdı. Bu }al
nıtlığı arasında ·er. aldığı, gölge
de büyümü~ bey&. tenli genç ,.e 
eüzel Fatma hanımı düş•.müyordu. 
:Bu sırada dükkanın önünde ır.uh
teş<m siyah renkli hususi bir oto. 
m<>b:I durdu. Otomobilden inen 
eoför Abdurrahime yakla~rak: 

- Beyf'fendi ~izi biraz isti~yor, 

.t~ i, kendisi inmelidir de, yerin
den ı;il<;lükie kalkabiEyor .. 

Müce\"hercl: ·Başüsıüne. <liyip 
otoı vbile sokuldu. 

İ~·er;de buru~t.k yüzlü, akııa -
lı.<1 1 ,.,. elinin birısl paltosunun ce
l>'ne sc,kulmuş bir ihtiyar oturu
yordu. lhtiyar, kuyumcuyu gö -
rünce: 

1 
- Bana gerdanlılıtlarmm metet. 

tiler, de<lJ, görebilır miyim? Ka
ı 

noıa küı·ü.: bır nediye alacağım .... 
Emrecie:siniz efendim. 

Abclurrah'.m tel&.şla dükkiına 

pip tekra" döndü. İki kutu al -
'lllllşt •. tntıyar anlaylŞh bir gözle 
mbcevherleri muayene ettikten 
.:>nra. 

- Siz.de claha iyilerin!n bulu -
nac~ını zan rıediy.,rdwn, dedi. 
Şöhrdin'.zi duydum da .. 

O Yakit Abdurrahim efendi: 
- Beyefendı d;ikkanı yalnıı bı

.aıkrr ak zor oluyor. eğer zahmet 
bıı,-..rrulursa .. de<i .. 

- B ir ga:rret edeyim, Hüsnü, 
9ğlum bana yardım et. 

1.nmeli !ht:yar, toförün 'l'"e lı:u -
yumcunun yardımı lle otomobilden J 
lnenk dül<kl..na gmii. Birçok bak
tıktan sonra, pek loymetli bir ger
danlık seçtı: 

- Bu ho"llllDI! Kitt.i, tiç bin lira 
mı dediniz? 

- Evet üç bin lir&; .i9\eraeniz da
luı iyileri var. 

Abdurrafom ed'.oendi bir lahzada 
ta.,«;<alarıru çıkardı; o çıkardıkça 
ihtiyar ·daha iyisini daha iyisini. 
cı;yordu. O vakit kuyumcu kasayı 

11>nayla açtı, ve pek ağır bir mal 
çıkardı, lıunu gören ihtiyar: 

- Ha işte gc rdanlık dedifin 
boyle olur ... Ne kadar? 

- Beyefendının hatırı için oo 
brn lira 

- Bu kadar fazla bir para har· 
amak üzere çıkmamıştım. Bunun
la beraber bu gerdanlığı almadan, 
IJdemiyeceğim. Gördüğünüz gibi 
aağ kolum tutmaz, !Qtfen parde • 
silmü açıp iç cebimden cfu>danımı 
alır =ını.z? Ali, simdi cüzdanı 
lıÇ1ll: 

- Burad" bin lira var •ade. 
- Pt>kilA cnu alın, ~mdi lutfrn 

aizdandakı bt' az karllarri•r. b:r 
tlıne çılur:n, bunun üstüne bırlutç 
mıttr yazı y aınıak l6ttunu &öıi -

teıir rr:ıs:r.ız? Başlayın: <Sn'gili 
Fatmacığım '. • 
Abdurrahım Fatma ismini dıı

yunca: 
- Bu kannızın ismi mi? diye 

"°'maktan kendini alamadı, ne te
BadUf benim de karımın ad: Fat
ma da ondan. 

- Öyle m • Devam edin: •An
sızın mühirn bir ifim çıktı, bu işin 
halli ıçin b!raz paraya lhtiyııcun 
oldu, Hüsnü sana kartımı ~t~. 
cektir. Yatak odamdaki kasadan 
on bin lira alıp ona Vtt. Parayı 
alelade bir zarfa koy, üstüne isim 
filan yazma! Ak"8111 sana güzel 
havadisler vertteğim.• Şimdi dos
tum, şu kalemi parmaklarımın a
r ına koyun da imza edeyinı. 

lhtiy•r bir •A • harfi yazdıktan 
eonra içinden çıkılmaz bir sürii 
harfler sıralaıiı. O zaman Abdur
rahim: 

- Ne gf.rıp te<adüf beyefend·, 

sizin de isIJ'.ıniz benimki gibi <A> 
ile başlıyor. 

- Çok güzel, lutfen cüzdanımı 
yerine koyup pudesümü düzeltir 
misini:? Bir mahıttr yoba burada 
bek::y.,b:fü rr.'.yim? 

Yirmi dakika sonra şoför geriye 
gelm';t ' . lr.t;yar parayı alıp dük
k5nc1ya uza!!ı: 

- Savınız. tamam mı? Pekala 
öyleyse gerdar. lığı lut!en cebime 
koyun' 
Otomoblı hard:<'t et!il:!en sonra 

kuyu,.,,o ı arka<ındar · • ZaYallı a- \ 
dan" d. e di.i• nclü. bu kadar zen.. 
gi.-ı oldugu b.Jde böyle sakatı .. 

Abdurralı:n·. efendi ak~am eYine ! 
dönünce. karısı onu mutat hilafına 
bir r araretle karşıladı, fakat onu 
Öpm<"k istı"en koc&.sının elinden 
kurt ularak: 

- Yoo ac~le etrne efendi, dedi. 
Evvt;liı ~u güzel havadisi söyle de 
eonra .. lstediğ::ı parayı gönderdim. 
BiJy le ansız. n ne gibi bir mühim 
işin çı1't • B.riktircliğWniz paranın 

ço~u sana harcatacak iş nedir? 

On bin l)ra ile ne aldın? 
.A.bdurrahim mend i yıldınmla 

TUrUlmu~ gıti olduğu yerde kal -
m.ıştı. KRrısının .euallerine hiçbir 
~·ap yerememi~ti. Ve başı omuz
lerina göıniilmüş l:ıir halde beyni
ne ..-.nki inr.:e inmiş gi:bi, saat -
)erce yerinden kalıaınadı. 

Oı manda wyka 
Elr gün köylünün biri valinin 

huzuruna çrl<ar, deri ki: 
- Bu aabah ormanda heybemi 

yanıma koymuş, uykuya dalıruş
tun. Biri gelmiş, heybemi a§l!DlJŞ. 

Yali, Jr.öylünün ihtiyalsızlığına 

luzarak, çı-k.ışmış: 
- Be adam, hem malını, canını 

dii.,<iinmeden yatıp uyumu.şsun, 

bem de geım:ş, ~imdi heybemi çal

dılar diye fikiıyet ediyorsun. 
Köylü sözünü saklamaz bir a -

danım~. Hemen şu ceva4:ıı vermiş: 
- Ne bileyim, slı bizim, malı. 

mızı, cu.ırnızı düşünvek uyanık 

b ul unuyorsunuz <liye rahat rahat 
uyudum 

Bu söz YaJ;nin ho~una gitmiş 
Jroylünün 1iyan .m taı.rnln ettüı:ten 
başka , Ü•!tlık ca~iş de vermiş. 

.. 
a UZ:SU 

"~"11. .... . r...... +- ' 

·alileler .ı·Diyarıncla 
Eli 

; .. '\ .: ' 
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Bu evde esir bir kadın oturuyordu 
- O, çok güç bir,ey ... Btt oaık

lrJar Br ktaşi) izdir. 
- Bt-k!.a~i cie ne demek?. 
- Bir n~\·i t..riİi: .. Müslümanı... 

ğm bir t~rik .. . 
- Erkt: .• · oh~;;kt;.r: nı çıkllr? 
- l!~, Bt·kta.~~!1~ şaı-,ab;. müsa-

3t!ir Ser-Oe.~ !.;;a<lına \'e cemiyete 
n İ•-~· ttir. 1~ • ..r- -· kılmazlar. Hu
Uı;., h:..-i::ttl) tn. ta ıe..Mffllikl~ri 

tıyar ... 
- İyi ş,.,.... h,"'eiılliJ OJWDUZ 

•m•k?. 
- Elbette .. 

1 
1 

1 

1 

............ , - • ._ız mı .. 
- Kumandanlarımıııı: b~. Çünkü 

Glllar da Bektaşidir. 
-- Ya?. 
Dedi ve aıonra fWlları söyledi: 
- Tahir bey ,90k alçak adam .. 

Hiç sevrniy'Orum. Zaten, Araplar 
IK'~ilecel< insanlar deti.J ...... Riya-
.tir, hlleki.r mahliiklar .. Ah, flJra
dan bir ku:rtubıam .. Kaçsam. Sis 
ne lı.adar babayiğit adamsıruz?. 

Biisblit\ı.n ,:.şırrruşt.ı.m. Deme<c 
Tahir beyı ııevnıiyu-du. Dernek hı
nnzyandı.. Den::el< kendll:ini kur • 

• 

•NAMIK KEMAL MÜNAKAŞASI• 
•• ..... 

ısa u egın ecip Fazıl 
Eseri Hak ı 
Mu ar ir er 

a Ta ın ş 
e SOylü o ? 

A.rkadafımJZ Necip Fazll Jt.ı.sa.k:ürek1 
Tl1rlc Dil Kurumunun teltllti ilzerine 
(Namıi. Kemal) i>imli 400 büyük say
t.alık bir es~r yaz1uışhr. Büyük Vatan 
eain Namık Kemalin ytlıüncü doğum 
J'ılı münasebetiyle Maarif \ek.Aleti. İs
tanbul Üniver~iıesi, Ankara Üniversi
tesi ,.e Türk Dil Kurun1undnn birer ~ 
lel" istemiş; Türk Dil Kunımu da Türk 
Edebirnhnd;? ilk defa yeri doldunılan 
bu çetin işi Necip Fazıl Kı~akürei(~ ha
vale etmek isabetini göstermişt ir . Ti.irlC' 
Dil Kurumundan Nec.i,p Fu.ı1a gelen 
teklif ve bu ll'klile balllı plAn, Namık 
Ke~al hJ1kkmda nihaye-t muhtasar ve 
mücmel bir tetkik istemekte iken Ne
cip Fazıl Kısakürek bu işi en çetin 
mlkyasta üstüne alnl!ş, kendisinden bir 
istcndly~e onu bin olarak ödmeck Cf'.h
tine dü~!ni.:ş \'e 1940 yılının Mayıs a
yından İkincile§rin ayına kadar eYine 
kapanarak geceli gündüz.lü bir ('alışma 
neticesinde m~hur eserini yetiştirmiş
tir. Necip Faz.ıl eserini peyderpey An
ka.raya göndermekte iken Türk Thl 
Kıırumundün Qldı.ğl mektuplar, ona 
üsttiste tcl:<lir, tebrik ve tınyranlık: 
ifade etmiş; Necip Fazıl da fördü!ü 
yüJu;C"k teveccühlerin seYkiyle çalışma
larını dt-ri.nl<"Ştirdikçe derinleştirmiş, 
!fi ltoloy ve basit mikyasta ele alınalı: 
Cibi san'at ve fikir h;;ıyatımızda an'a
ne.leşmiş bir tarza düşmelcl<!o nef<!ni 
baltlciyle menelmİ§ÜJ". 

Nihayet eaer, Türk Dil Xunımu Ge
nel Sekreteri İbrahim Necmi Dilmen'in 
b1r hayranlık roukatidimesiyle bundan 
bri ikJ ha.!ı.a kadar ene! intişar ııaiıa
mna çıkmıştır. 

Bir kaç haksev~r n~ubarririn me-
dthleri arasında N«pi Fazıl Kısa.kürek 
birdenbire e:ar;p bir hU:cuın tıertibıne 
de maalesef maruz kalrnışt.ır. 

(.4.k.baba) ır.ec.nuasının sahibi YW!"ll.f 
Ziya Ortaç mPMn.Uasında tıkan fıkra

yı takip ederc.l; ('fan) gazetesinde (Na
ci Sadullah), (Namık Kemal ""erinde
ki ı::ırabctler) ba~lıklı bir makale neş
retmiş; makalede Necip Faıılın, Namık 
.Jtemalin karısı hakkında (Bir Mec;
hul....) bi.ilanünü Vffdiğini, blllbulti bu 
hanımın malam olduğunu :razmıstır. 
Peşinden (Aktob>) mecm1JU1, bir ka
rikatür neşret..ınietir. 

Arkad&~ıır.ız güzide ,..ır ve ed.lbin. 
bu vazıyetler kan:ısında akrll~eli 

çok eiddetli olmuş, Necip Faz.ıl gazete
ıniz.de (E.<ierim Etrafında) vt. (Namık 
Kemalin Karw) il.imli iki fıkra.siyle 
bu temayüllerin içyüzilnü bir lGıleımle 
le§rih ve teşhir etmiıtir. 

Bunun üıerine, bir sabah gazetesin
de Namık Kemal eseri hıtlck.ında b.ir 
anket açılnuştır. Öbür laraf1.an da Yu
suf Ziya Ortaç, r;.zetenUze bir ceıvap 
yererek Necip ful Kıo•küreii dava et
utini ~n ebı .i.ıtir, Necip Flwl bun
lara karşı da g•zet.emiz.de (Son Söı.) 

MômH c"'abını vermiştir. 
Falral nziyet.ln içyfu;üııdeı hakika

ten birdf'.Dbire haberdar olamıyan 
(Taırt'iri Etltflr) ıazeı...inin ııııkot mu
Prriri Kandemir1 eserden baz.ı c~
leı:i , y;,,e hiç bir ,.,-den haberdar ol
auyan bir takım ytiUek fikir ve san'a.t ı 
,;ıılıımlıırına ıO.tenp oıılardan l:e\•aplar 
-ın elml§tir. 

Eu anke1.e c-evep \."tll'ttl Htl..~in Ca
bit Y~, İbııülemin >.ıahrnu : Kemal, 
İsmail füıbip, Milhııt c .. nal, Hüııaml 
Ilaniflneııt, Bilrlıan Cahi t groi c!elıerli 
isimler, işin n.ıhu ve biitunti kencüle
rioe ıösterilmek~izin sade-ce mualJAkt.-ı 
ve mücerrc ~ bir kaç cü.n1le iizeriDde fi
kir 1Öflen1iye davet. edilmiş, onlar da 
&aJ"et tabii olarak, Namık K•malin 
zevcesi hakkında bu cümlelerin sayıı 
i!ade el:medi&i nolı.ta..ında biı·letmiş· 
!erdir. 

Di.iier la"aflan (Vakit) pz~nde 
bir muhurr.r, (Aiq.am) gazetesinde 
V4İ.ı.;.. Nure~hn, (Vatan) gaı.ctesinde 

Niz.arnettin Nazil, (İkdam) goızet<:s.r;de 
A. Şckip, O~an Ce:m.al, gazetemizde 
Reşat Fe~·ıi ve R. Sabit gibi kalemler, 
(Namık Kcn~::ı.J) e~erin in kıymetini te
barüz tu .• nni.;;.erdir. Bizzat (Tasviri 
J:n.iı~) d~ y .. z.dıt".: esaslı bir tenkit ya
miyle Cel~'et1Jn E;.int", hücumların iç 

t&racal: aılam anyordu. 
Wınc taır amlamıy a çall§tı: 
- Ah , sı~ beni lrurtarsaru.z?. E

bedıyen swn .olurdl.llll. 
Soıora beni elimden tuttu, ya

vaş yay~ d~n çıkardı. Came -
kiınl : bir yere geldik. B;ı yerden 
aşat;.;; , gör'J.lüyordu. Aydmlıık o
lan geniş bır yerdi. Üç beş adam 
oturmuş, ortada mW:evherli biı· 

sand.k içine altın ve mikeWıerler 
yer Jeştıriyorlardı. 

Bana usulc!le: 

- i'.te, gördün mü bu hl"l"i!leri?. 
Bunlar Tahir be ·in ağaları, ora
dan buradan ahaliyi wyup getir
dikleri nrüceYherleri her akşam 
böyle sand.klara yerleştirirler, e
fendıll"l"i de bol bol yer. 

Afı keşke si,,,e bu ş<>Lr teslim 
olmuş olma.aydı da cebren hlirp
le gırmiş olsaydınız. Bütün bun
lar sizin olurdu. Belki bu arada 
ben de kurtulurdum. Bu arapların 
elinden. 
Th:ğrusu üzülmüştüm. &ir bir 

Ddın lı.1emi..ı· erek bu ~e otu.
nı:yordu, Sc.nra Tahir bey gibi bir 

.., 
1 yaf]arında ike:n J.e\.·('ICSİ 5.ıfaUyie kOJ"-

Etem İzzet Benice 

Hilııeyin Cabit Yal~n 

Hüeeyin Şükrü Baban 
Sc lam i izzet Sedetı 
NizamcUin Naıı:if 

.Sami KARA l'EL 
Celilecldia Eısiııe 

yüz:ünü1 ilmi. ed~b! ve ahlAki cepheden 
bµ- kai.err.de xr:e;,-Oanô. dölur.e.ı.. a~a!eti
ni gt.~.1c-:-mJ~ti: 

Nw.ı.ık Kt"rr.al ~,.. .. :Jlın mü:nka_~. -'1 bu 
eafhaları geçirdikten sonra, hô'.ıci:..::eyi 
bak ve t~akikat :ehmc bilyiık bir zaier
le kapalma.k. ~ınıcii gdzt-1.emizin borcu 
obnu:\ur. 

Nam.ık K•m•l ....,,,,e 1apolan hü
cumlarda ikl jdd1a \.'ardır: 

ı - Necip FazıJın, Kaınık Kemalin 
kansını bjlmediğl •.. . 

2 - Kecip Fazılın, N&.mık Kemalin 
brısı haJ.Juııcin baJ'Qısız bir Ji.s..n kul
landt&l···· 

CEVAP l: 
Namık Kemal hakkında bu zama..,,a 

kadar yezıln:uş bıyeıgr •• t-ya U::tkilderi
nin bafınd~. S-ırı"l rı;:lu Ali Ekremin 
yazdıjı (Nam1k },;.,.nal) is1!nl1 bir bro
tilr vardır. Bu k.ito:.pt.« ?oiamık Kemalın 
uıaiına \'e üvey anneEine kadar taf
silat ,~erildii(i h<Jlat, öz tt!ik<ı!ına ait 
j.ek satır yokl "r. Bur.~ takip edei1 tet
kiklerin bepsi, has•ıc;i t.ayat , t. b!yc,g
rali bahsinde Ali !:Kremi .kr.ynak h:1-
baz ettikleri irin, cr,li1r da bu hususta 
süküt etıne:ri 'det ed•nmiıılerdir. Ke 
Ebliz.ı.iya Te"·fik, ne Süleyman Nazif, 
ne de ba{kaları bu mc\'zuda tek kelime 
aarleın1emislerdir. Namık Kemalin 
ralırncUi refika.!:.ı o kadar meçhul bı
rak.1Jmıştır ki, (Namık Kemal) eserini 
bastıran Dil Kurumunun Genel Sekre
teri İbrahlm Necmi Dilmen, bizı..:ı\. eski 
maa~ kayJ.tlanna müracaatla mevzuu 
bahs hanımın imılni bula!ıilmi' ve ki
taba yudığı notta, hanımın meçhul bı

rııltıldığı nokta.cından Necip Fazıla bak 
-.ermiftir. 

Bütün bunlar ilmi ve riyazi bir lı:at'
~e i:;ıbata k•tıdir ki, Namık. Kema
lin reti.ko:!ı bucUnc ked•r, 7ani Necip 
Fazılın eseri çı.kınc.ya kadar, Türk E
dcbiyatıno. arzediln1it olmak noktasın
dan ıamamiyle meçhuldür. Birnien..a
leyb. N•cip Fazıl Kıta k\i.rek, bizzat oi
Ju t.ara!ından ıüküt edilen mevzuda 
(~bul) billtmünü vermekle sade 
dojlruyu aöyl""1elı:le ltalmomış, 1111 ba
nımı araştırmRlr: b<ırcu ba.k.ım.ından 
ki'mseniJJ. dikkot etTnedici bir ihmali 
canlandırmıştır. 

Necip Fazıla karıı \'esi.ka makamın
da e,östermi1e kalk.ıiılan maka1ecik, 
(Nan,ık Kerr.al) ~r·iDin tabın.dan son
ra CAk~am) ıaze-te-sinde çıkmış ve 
mcvzau bahs hanımın bjr akrabası.n;. 
ait y.ızld..ır ki, e....c:ıe.re hücum edenler, 
n:ıak.a.lenin ~ ta.rihini. r>zli tutm111-
}ard1r. 

HÜKÜM: 
NaJT.ık Kemalin k:an&ı Necip Fuıhn 

~eri Çliıoı1cıra katlar kimsenin mera
kına \·arnıadıi:ı bj: ır.f'(hul o!ank de
'\:.a.m, etml§ ye bunu iUurlJştırnıak kıy
meti de, gayet haklı n ilıı .ı bir tan.da 
Necip Fazlla mu;rebSer olmuatur. 

CEVAP 2: 
Necip Faul, Namık X-em.alin kansı 

bek.kında le husutl bir saygı lt:ade et· 
mis, ne d• 5ay&wzbk ~termiştir. E
.N&cn muharririn (iı,;:tiınaı bir Türk a
zizi) di)-e vasıflandırdığı b!r kahrama-
1Un kansını z.emmetmekte ne sebep, ne 
ltizum, ne de mU.na \'ardır. Necip Fa
ı;ıl &ibi bir muharririn bol bol malik 
okluğ.ı, tıerbiye, edep, ahlf..k ve iru;:ın 
lık (ibi meziyeUerC~n ~arlınaz.ar, Löy
le bir teca ... üzde bulunmıya ne akıl 
müsaade eder, ne de nıantı.k ... 

Necip Fcı.zıl Ku.o.ıLu ·t."k, dirJ ve canlı 
bir üs1(.ıp i!Jdesi içinüc (Şairin 16-17 

alçak herifin y~nJlda idi. Bir )'an
dan da dU,.ünüyordunı, nihayet ben 
ocaklı bir acenci oğlandım. Bir ka
dının kurbanı ol:;m.azdım. 

Birdenbire kendi.mı topladım ve 
elimi kıLcıma g<;türerek sert bir 
vazi~ et aldıım. Bunu gören Alis der
hal işi anl~dı ve çok şen bir tarzda: 

- Bal>ayiğ:tim ne oluyorsun?. 
Sustıum, ceyap Yern;e<lim. Sonra 

elımden tutarak gcldıi;i:nız yere 
götürdü. Tekr~ r z ;·,~·}!Ja1nı~tın1. Bu 
kadın ne kadar da güzddi. En sert 
insanlın \"e en çet'n imanlar; bir 
anda yumu~o t.; bilecek ku<lrelte 
idi. 

Alis zayıfladığımı his,edince, be
l.imdeki sil~lılaı ok.~;ya~ak beni 
teselli ediyonb. Tcl.rıı:· sedire o
turm:l{tuL 

Tam bu Hrada kafese tak diye bir 
taş alıld .. Ii:urt. Mehmet vukti bil
diriyordu. Z,.yallı arkadaşım ele 
gcçıı.eır.<'m için ben; kolluyordu. 
Olduğum yerde bulunmalı idim. 

Herr:en kal.lı:tım. Alis ne olduğu
nu anlanıamı~t:. K<!ndisine arlı:a • 
dapnın i113ret venlij;ini anlatl.ım. 

nuna ahlan genç kız.-) demekk, 
p jrin kilçük y4ıa oW.,Ulla: \•e masum 
vaziyetine ~ etmek i.11.emiştir . 

Ne<ip Fazı l Namık K.emalin kıınııı 
için (manhkru meçhulliığü içinde kah 
ramanlaşr.n b\.i. kııdını ... ) derken 'e o
nun .s.imasın.J, bizzat silik oldutu için 
değil, fakat silik bır.ü<ıldııtı için belir
siz ka1dlyle işaret ederi<en, bu hl:sulla 
ne mübal~tah bir ~ıı fÖBt<>rmti< Ilı-

' t.iyacma d~Üf. ne d• eo ltliçük bir oq, 
gu-ızhk lr:ascU besle.mJetir. En kütö.k. tı
kir, ilim, un'at zevk ve terbiyesine 
malik her '~edan, bu beaaheti b.r An-
da kavrar. 

(Tawiri Ell<A:) ı-.mesinin anket.i
ne mukabil g.ı;-.etE-miz de me,-z;.ıu bahlı 
münaka~~ a do..r a~s&ıdalci 2CV4UD f.i
kiı·.cri"'J toplam ıştır. 

HtSEYhı CAHİT 
Ht~eJ.n C-.o.h:t telefl'.>n!a :\ecir Faz.ıla 

~ynen dem.i,tir k;; - Ben h«n ... z eseri 
i>kUJan~üdıın. Fakat (Tasviri Eiı!ır) ın 
aıtir.et muharririne de Nec.p F3::ıl bu 
me\'zut!a hak~12du·, Ocn1f"c!fm. S;ıaece 

prensip bakımuıdan bt•y .e t:.ir fklrin 
:zıevcesine tec<ıYÜZWl ~ •• nlış olaco:.ğını 
bildirdim \'e b·_ın·.:..'l Necip Fazıl K1$a
kürek.t.e.n o !:ı bcltiewnemetj JitzJr. tı:l
ctij"ini söyledim. 

NİZAi>IETTİN NAZİF 
- Saygıc:1z.lı"'" mı, ne nnjna~bt:t, de

li mi.:.iıliz, siz': Bii;.ık;~ cümı ·lt:rin tur
nür"i..ıntl anhur:ıyıını;:.r, o ~aurlardaki 
Oslüp incc.Jii(.ni &ez.nc.ı<lcn :.cJ% ki . .lm.;.ş
larciır. Zaten cioci1 td• ese-r ..ı:~r~•~;na, 
hiç oh1\<lz-;.. broş<.1rl:;k. çıtp~a bir !el.kik 
yazısı ile çık.lır- . J~cr.uz e•,e:-l fokt:ya
bilecck kadar vat.·t r~n·E:c.t::ı 24 sn~t 
içinde hnıır!an~ b . haı t;.:e t, rr;t ... ·e1e
nin iç J:üz:int.; jfşa etıııiyt kı,fı<l..i~. licm 
:-;o.unık Kt.:11<1I1J. .k. ı :r.a a1:. b.:· rıL . .J..ta 
tjz<:r '. .o.c durı.:ıak . ..,. h ç b~r n~.._.rı;:, ., of.~ 
tur. E.:..r-ıT! \·c· c ı.. tC.e;~ı fikn: bo.ı.;lım 
Piz! .. 

PROr'. Şt'.KRÜ r..'.BA..>.; 
- Nam;k Kcn.al l:r.likı:ıC;.. teş ~uz 

sayfalık bir f!'t:.r·.: y,·_::ı muMrril". ı;a 

ve t.aallUJ:~tır.;ı s::: :ı ·,,JıJ.- &ö_::c; r;, . ş 
ol.ımaz. Nec~p F .. ııl ' ::,ı;ı.cını e5:erl.yle 
ifude e~t,;r. Ger;sı kor:.:..ı~:.ılrr.ıya 
acğmez. 

ETHEM İZZET BENiCE 
- Nec;.p Fazı! :\<..mıJ.: :h.c·n-.~ı h.ak

kında as!.ı sc;.yg.:sızhk .i:asd! b~cJerr.e
n'\!~. bi:ftkis .ir.ı.ce t.;r ,\~Q.p Ö!"Cı.isii ı.;~ 
de bu hammın lehinde o!a=--cı.k. c.ınun 
m~·hul .k&lı ınt halt ız :&-tennişt.ir, Bu 
hanımın m~hül k ldığı, ü.ıeriı>de ko
ıı:ueulmıyaccı..k. bir bııltit.attir. 

SELAMİ İZZET SEDES 
- Nttip F&zıl !\ıı..mık Kemalin k.an

aı hak.kında r.e !'<:yı;:ı i!ade t"tmiş, ne de 
a:rgısızhk gö.::tern.~tir. Onun ~rGptı~ 
bir ti~liıp cilv('SJdir. Hanımın m~hul 
olduiu da ilmi bir b.akill:ıtlir, 

Slı!Aİ KARA~~ 
-.AJl:ah, .A..'ll;.h! (Koynu.-ıa atJldı, koy

nuna aldı) g.i.bi cümlele:· }Lıtli~ Türlrçıe 
ve Anadolu ağzıdır. \·~nı ~e-cip F:-.zıl 

bir inı.am a&:z1y .e (Ferali - ı A.trit .. -\.
~u ~efk.Jt) 'ıbi t!.birle-r rr.i kullanma
lıydı. Merhumenin ilim '°" OOebiJ·at 
nazarında buııüne kadar n:eçhul ltal
cbiı, Necip Fazılın ili6tel'li;.iJ ,-~ala
ra naz.aran muhaltkc.ltır. 

İ1lRAHiN. 1''ECM.İ 
Dil Xurumu Umumi K!ıtibinin t"llltl' 

hakkındaki mlltal.~•.u: 
- Necip 'Fa%;} Kıs&ıık.ürek'i.n bu ereri 

ya:ıark.e.rı ortaya ko,.-duiu yült&ek arnş
tıncı ve beli.ct.ici kudretine bnTT.::nll
iımı burada açıl«'a söylemek, k~ôW
ıııi kutlamak ben.tr.1 içm bir borçtur. 

CELAI.i.TTİN EZİNı:: 
(Tas\·iri Etkir) daki yazısından: 
- Blzd ~ uzun ~alı.şmn neL.icesi, de

rin tcfekkhr semeresi b ir eNr doğma-
7a ki, i~ıni tl'ıüc.i t yerine &ot3·ı ve kls
kanı:hgın zehirli okl::ıri3·It har5ı13$ma
sın! NitclJm, celıır..let t .. a&;.ubunun ilim 
aydınlığ:ın::ı., kl!ı:i.·:ıı:;ın bLlyuk çapta ve
rin1c k.a.riı bCilcd:lJerI hınç ve i,tbi
rarla; mütefekk!r, edip, şair, piyes ve 
fıkra muh<:n:riri d0.!tJn1 Necip 1'aulın 
ytni eı.f'rj •N'an·..ıt~ l\.lır.~ı .. de usul ten
kiduıe dcgil , f;.ık&t rrıiz.ah b~vinin ta
riıi nc uir;adı. 

Peki .. 
Diyerek sustu. Sonra, flillla:n 

söyler~i: 

- Ne vakit görü§eC'"ğimiz. ıırze 
Çingene lozile haber gönderirim. 

Dedi. 

Elimd~ tuttu. Geldiğim yol -
dan beni aşağlya indir<ii. Kapı.yı 

açtı.m ve kapıdan çıktmı. Kendimi 
unutm~tum, acrhal yerine geldim. 

Çavuş Karaali uzalct<ın boıgı

nyo.-ciu: 

- HeJ, kim o kap>)'l lça.pıyan?. 
Kim o, be nöbetçi!. 

Ben hemtn argibozumu aldım. 
Nöbet bek !er gibi bir n~ağı bir yu
karı d'- ·la~r:_o:~a b~ ladını. Kara -
ali oldL:!!"' Hrdcn sıçradı. Keme -

rin altmu,.n geçerek kapıya doğ
ru gelmcgc baııladı. Ben, hiç ıstifi

mi bozmamL~tım. Sanki en·elden
beri nö!x-tte İlro!fİm iibi dııla§ı -
yordum. 

Karaali. yıuwna ııolı..ularak:: 
- Nedir bt: be!. Kı:m açtı b -

padı bu kapıyı?. 
ll~ıı cevap "Yerdim: 

NASRED • 
1 

Yazan: Zİ A Şf ... R 

Tefrika l'lo: 5 

Bir gece Nasreddin • "Gıt 
Ayşe"nin evine götür 0 ynrlt 

llella Abdullah da, tlerin bir 
llayretle Habeş kızıııa bakar. Bo
aya lliiJerell, çekia.e !"'kine .., -
:rar: 

- Efendi hazntleri!. Bu,,..~-
fit mablôkattandır. 

- Beni iıdenı.. 
- Allah, Allah .. 
- Hitaıdan telirken getlrmİ§· 

tiıa. Benim, cariy-. Çek ıelıi ve 
lMıeerlklidir. 

- (Hila hayretini yen61Diye -
ftk) Allahın bi.kmcfin<len mal e
dflm~. Rabbin, n<:leri var. 

lf.. 
Baba>ı , N:.s.raddini btn1kıırak 

gitmiştir. Ye Na~radclin de. artık 
m~drese ha~ utına girmiştir. 

Medresedeki lale belerin bir i
lleti var. Gefe)eri, müderris u3 n
duldan sonra, usullacı.k kaçı~ cır -
lar. Şurrula burada geziyorlar. A
rada sırada, hornrdahğa fidiyor -
!ar. 

'l.'alcbclordnı (Osman), Nasrad· 
dini de i.rndilerine uydurmak i .. 
tiyor. Fakat Nasr:uldin; 

- Ömrümde, hiçbir haram m•:r· 
Ya ;ycnıedim. 

Diye, bu gibi işlerden kaçınmak 
iı;tiyor. 

Fakat Osman n• yapıp yapıyor. 
Bir gece N~-raddini, (C..,tır Ane) 
iıı.miııde Lir kadının niıı.e ııötü -
riiJor. 

Gıttr A' ~·· e•·inin yanındaki 
3 ağhanede "'u~am :\·ağı ~ık.aran bir 

adamırı ban'!ılır. Bu kadLD, Os -
man ile !\nı;:raddini bir şartla evi
ne kubvl cdi) or: 

- l\ornm. uyıı~·n. Yağhanedelr:i 
dt"ğ irn\cnin ~t.·,ln.e alışıktır. Eğer 

drğirmeni çe' İren beygir durur -
sa, dPthal ")anır. Eğer bt'ygirin 
yerine nöbetle gittr de değirmeni 
mütemadiyen ~e' İrirseniz gelin. 

Diyor vt bu şarta ra:ıı cılılnkJan 
~in, <nman ile Na raddini lç~ri •
lıyer. 

Değirment, evveli O,.man ko
şuluyor. Bu miiddet zarfuıcLı Gı
cır Ayşe, Xa,raddiıı ile dheleşi -
yor. 

Lakin bir ıniid.ı.ot sonu O. -
mao yoruluyor. Yağban~nio nhı
ya açılan kapLS111a plerek Xau-aol
clini çağmj·cır. 

Na•raddin, nöL.,tinıo razı oluyer. 

Gıcır A.) §e.)· i O~rn:.ıoa tt:r r 
değirmene a:iri.)or. 

Fakat, dej;irmenin birk•Ç 
ka faaliyetten durması ıısf. 
Gıtır A3·şenin kocasi u)'-. 
Beygiri harekete geçirmek iı 
""- . . n . -·" &-U-b'le-ne ınıJor, t')'irr znıv 
r~k hocanın kafa!'ına e_t;ıiıo' 
dirme-ğe başlı~ er. 

Hoca frna halO.t: hurah~t'1 

byı r-le \ern1enıtk İl· İn Uit; !ot' 

karımı~ or, Biitiin kt~'~' et ile,~ 
meni Ç~\·iri~ Gr. l":!lı.~tt, kor~ 
ve 3 orı:ımlııkt•r· bitkin hir 
geliyor. De!:irır.rnti or;.C.an 

~kilmez. JZl;h~ncdcn fırlı) c 
kalıta, bıiliiıı kın' t·lile kv' 
ba~lıyor. 

O giin. u ~oLaktıı, hir a~ac 
hırını budamışlar. Ye [,ı P 
dalları da kaldırmarnı<lar .. l>D

1 

)ardan biri, ~nı,redCiniıı ciıb~ 
nin eteğine takılı3or. ~a.r' 
değirmenci arhmdan ı.:~Jd. ıJi 
~mc yapı~tı , z?.ııne-di~ or. fi 
biitün hm ile ka~ıyor. Htnı d<· 

- Aman ai;am!. Bcr., k<••' 
iimden gelmedim. Osman 1 

:ırorla gelirdi. 
Di)e b~ı;:ırı~·or. 

ı--aı..ı ar asır.dan bir <H•P 
:me_yincc, dönrip Lakı~ <.•r. ~l -

anlıyor. Etej:İ"< .ı~ıa,,..n c;alı~ 
karıp abyor. Ai;ır aı;ır )·olu~• 

vam ediyor. 
Biraz yürildiikten oonra bjrl 

!tire: 
-Dur!. 
Diye, bir ses işi1;3 cır. J{;:r~ 

(Ase>başı) dil.ilıJor. 

- B)re, molla .. Dl"1'l'ht ı ~ 
.neriye gidtr5"iıı ?. 

Diycır. 

Nasraddin, bit Dn ş •. ~al ... vr· 
!tat çarçabuk l.endın ı l<•pa. l•l 

- }\ğam!. H;ı~ta t.ıktın.ıult~ı 

liyorıım. 

Di}e ce,·ap \'ftİ J or. 
O aralık şthir dahilindt sıl~I 

ıınıak, şiddetle memnu. A•r 1 

ıeee tesadiif ettiği adamlar•· 
urleriııi ) oklalı) or. Silah ar>l 

Bu sebepten d<ıla3ı, mai)' 
ılek.i asesler< emir 'eriyor. 

- Arayıa fll mt.llnn~n iiı.eri' 
Diyor. 

(Ark&.!-1 f 

Eıı guı~ artiotler - Ea ye».İ ~anslıır 
Ncfü - Znkli - ~le.n«li lıir m"nıu 

Gtiselliii•~ ıleyulmıyacalı: 5•hn<l<r 

B•§ Rollerde: 
M I C K E Y K O O D N E Y - JU D Y G A R L A 1' V 

Ç8rpmLa matinelerinden itibareu 

M E L E K Sinemasırtda 

PEK YAKI 
Çİ BEBLİTAŞ 

DA 
Shıemasuı 

ARABACININ KIZ! 
DUNYAyKA 

- Ça'•UfUm dolaşwken kolum 
kapı) a ÇL.rp.ını~ tı 

Kıo-.. gml.kla Cf\L.P ve-rdi: 
- Herifi .. :·, ben tize bu .lı:ap•ya 

cökk&t e<l~!~:ı. demiyor mu~u n?. 
Nedir bu yapt•ğınız i§?. 

Ben, hiç aldırı§ etmedim. SUS -
t..ım.. Güneş doi;tlul<tan aonra .o
.kaklar kalal:. .. lıklaştı. Be-kçııe., kol 
ve takım nizamı.nda trampet ç~la
rak geçiyorlardı. Bu beloçiler bi.-
2im ordunun be.kçileri, inzıiıata 
memur adamlaıdı. 

Halep şehri yuinckn a,·nam ış 
gil:ıi herkes geçiş yerine ~U) or
du. Bütün e\·lerin damları , pen
cereleri trampetle geçen bekçileri 
seyrldi~·or<.iu . 

Büs:l<'rle beraber, karakulluk
çulr.:· ıiR trampetelerle gEÇtiler .. 
Ortalı.lı:ta büyük bir ~uşma var
cl.ı. 
Do~rusu ben de şa.,qrdım. Acaba 

ne oluyordü .Kurt Meh:met, a~
ğıdan gdıyordu. Ona merakla sor
dum: 

- Mehmet ne ollzy()T?. 

- Yaw:ı SulWı Selim -

s~l:ımlığı yapıyo:. MU"c D. ,. 
ha.rebesi ;ctcfinc bltyu'.a: rı'~) 
tip etmiı.:lrr. Z~11111l.dlr!..t:ın, •· 

bah!;~Ş de unğ Ioıcc.ktır. 
P•oi~aJ..ın, ha>Sa ol:ıy. f 

misJ;ı \T n:Jce\'hcrli elbi>E'' 
~llEı ındt: kıil~.,:lur n1unl<!4'~an~ :' 
!arla gt1_.lııer. Y.-·uzun etrof ı 
hle dm•ar: gibi çevirm;,ıHcl;. 
dJ~an. s.k:. bir muhafaLO? aiiJ 
id i. Şakh değil, d'1şrn•n t.<·pr:ı; 
d:ı i<lok. 
Doğrusu Jeııi•,fıilerin b~ 

betli y·:..lriiyü.~ü her i~.-.n~ j.;l' 

ve dehc:ct Yt<r1..:c<.:t. ,·azi,·ette 1~ 
YeniÇeriler g<'ı;ıi:..ten" sonr~ 

rm TürK süyarıleri (akmcılarl 
mcge b .. ,;acl:lar. Bu adamlııf 
korkun:; n fe\'ka15<ie mtih~r 
tirler. Arkalarında g<·yiı: p<ıS 
baslanncia Y:ne deriden b-.-i·~ 

' ,.o;;·dı. Atla;·ın:n iızrTınclı tJı! 
kirge hafifliği i:~ duru~ vrlM~ 
Kırım su\'i:i.ril~ri, Anadolu 

hisi padi~<ılı.ıı tıı emin olduil~ 
.lı:erleroi. Ad•tleri Çül: oluu~'' 
ceı>ar11\.l4U'i ek fa:ı.la id . 

.!Mklll'. 



(Bu Yazının metinleri Anadolu 
A.Jansı bGltenlcrinden ahnmış~ır) 

Telhis eden: Muammer Ala tur 

.M1.:SOlini dün saat 17 de Faşist 
htıcuın kıt'alarının tertip ettiğı bir 
~pl<1ntıda bir nutuk söylem~tır. 
~1solıni ezcümle demi§tir kı: 

- Ben buraya fru;istlerin harekat ı 
deı·<'ccsini hissetmek ve bilhassa 
harp zamanında çok sevdiğim sil. 
kutu bozarak söz söylemeğe gel • 
dim. Biz, sekiz aydanberi harpte 
değıliz. Biz, altı senedenberi harp· 
teyı.z. 1939 eylulünde, harbin ari
fesinde bulunuyorduk. Harbe ta· 
mamıle hazır olmayı bekliyemez • 
dik. Çünkü, tarih bizi boğazımızdan 
tutarak zorlamıştı. İtalya muaz • 
zam düşman kuvvetlerini atıl bı· 
rakmıştır. Fransadan Sorıra, bir 
nutl"aralı düşman kalıyor ki bu 
düş.mana karşı son kan damlasına 
kadar miıcadele edeceğiz. İtalya, 
daima çok uzalı: ve güç harpler 
altına girmek mecburiyet:nde kal
mıştır. Harbin ilk dört ayında düş· 
mana çok ağır darbeler indirdik. 

LİBYADAKİ KAYIPLAR 
Faşizmin yeniden fctettiği Lib· 

;ya, daima en mühim stratejik nok· 
ta olarak teLlkki edilmiştir. Bir 
teşrinievvel 1937 tarihile 31 kil. • 
nunusani 1941 tarihi arasında, Lib· 
yaya 14 binden fazla subay ve 356 
binden fazla er gönderilmiş ve bu
rada biri beşinci, diğeri onuncu 
olmak üzere iki ordu tcski' edıl • 
ıniştir. Libyaya en son modelde 
ve her çapta 1900 top, 65300 ma· 
k' litüfenk 11 milyon top mer· 
ıne' If'k 

misi bir milyardan faz a ışen ' 

Muuolini'nin nutku fU 
mi.nayı ifade ediyor ki, 
İtalya, artık zafer ümi
dini tamamen Almanya· 
ya bağlamı§tır. Mu_ss.01~
ni, Libyadaki mag ubı· 
yeti itiraf etmekle bera· 
ber, İtalyan efk~ı umu· 
miyesine bu ınağlubiye· 
tin nihai bir ukeri hare· 
ket olmadığı fikrini at•· 
lamıya çalıtmıthr · 

miştir ki bu da lüzumlu bir şey • 
dir .• 

ALMANYA 1LE BACLILIK 
Musolini bundan sonra. Alman· 

ya ile oıad ittüakı mevzuu bah • 
sederek demiştir ki: . 

- He: ne olursa olsun ıtaıya, 
sonuna kadar Almanya ile 1>era • 
ber yürüyecektir. Bıı, asrunızda 
kendi damgalarını vurması ~u • 
kaddcr iki millet ve iki inkılap a· 
rasında bir ittifaktır. 

Almanlar biliyorlar ki, İtalya, 
iki milyon askerın ve çok buyuk 

ku ... etJe rının 
tayvare ve topçu ' ' 

.. k... .. k.i Alır.an askerle • yu unu çe yor. · 
. . L byada hattı 

nnın, Sıcılyada ve ı . . el· 
hareketleri, tamamen mukemm 
dir ve kuvvetli bir orduya ve kııv
vetli bir mUlete lfı> ıktır. Alman • 

d · - -- •~amı.ş, fa· yanın harp ku retı .,_..... 
kat fazlalaşmıştır. 

Alınan· 
Musolini bundan sonra, 

d kuvvetli olduğtınu ken -
yanın a . . h 
di noktai nazarına gere ıza a ça • 
J.ışmaktadır. Musolini .nutku'.1un 

da ttal'·anın nıhaı zafen ka· sonun , J p , 

zanacsğını söylemış, Taranto dan· 
beri harp hiidiselennın İtalya. a -
leyhine dönmekle beraber, nıhai 
zaferi kazanmak ümidini izhar et· 
miştir. 

HARP VAZİYETİ 
İngiliz amirallik dairesınin teb· 

liğine göre, İngiliz denizaltı gemi· 
Jeri, İtalyan sularında 8 İtalyan 
vapuru batırmışlardır. İngiliz tay· 
yarecileri Wilhelınshavene'e ağır 
bir hava hücumu yapmışlardır. Bir 
çok hasar vukua gelmiştir. Kiel 
kanalına mayn dökülmüştür. 

Afrika cephelerinde muharebe 
vaziyetı Ingilizlerin lehine olarak 
devam ediyor. Eritreye de Fransız 
kıtaatı ıhraç edilmiştir. 

24 .ııin ton elbise, 759 siliihlı araba 
ve saire gönderdik. 9 k1ınunu:v • 
velde bizim hareketimizden bırkaç 
gün ~vvel vukua gelen ve düşma· 
ru Bingaziye getiren . muhareb.e . 
başladı. Biz, riyakar Ingılı,Jer gıbı 
yalan söylemiyoruz. Şıd~tle ve 
bazan tehevvürle muka,·emet et· 
tik. Biz daima hakikati söy !iye • 
ceğiz ve 'her türlü tahrıklerden 
ist' k"f edeceğiz. Bıı son ayların 
hfı~s:ıeri, ancak kinimizi bile • ~~~·~~~~~~~~~~~ 

., 
HkliUD& y ııacak 
her taarruz sll 1 !l 
mukabele edec lr 

(1 inol Sahlfoden Dev•ml 
.1 d'' ya matbuat, 

mesi dofa)·ısı e, on . .. f 
d 1 da turlu te • 

ajans , .• ra yo arın .. 1• . . ·t' Bu muta ,a 
sirlcr intişar ctmış ır. 
"" tefsirlerin çoğu birbirine zıt 
mahiyette idi. "krÜ Sa 

Hariciye Vekilimiz Şu • 

r ·1 Tü'rk • Bulgar bcyanna· 
acog u .. lliti· 
mesiııden sonra da. Turk .po 
bsınuı. ıleğL,mcdiğini, .bır kere 
daha dWıyaya ilan etnıış bulu • 

•nyor. 
Saraçoğlunıı.D ııözleri 

.
1
-;-_;7 demiştir ki: 

Hariciye Vckı u~ d "i • 
T" k' politkasında eg ş 

- ur ıye .. ki e itli· 
miş birşey yoktur, Tur . Y b" 

T .. kıye u • 
faklarına sadıktır. ur 
·· lı us kemşu· 

tün devletlerle, ba us d dır 
larile iyi geçinmek kararın 3 d~ 
T .. ki d' · ·et sahasın ur ye ken ı eınlLIY • 
Yapılacak yabancı faaliyetlere'" 
hareketlere asla liıkayıt kalanıaz, 
TUrkiye toprak bütünlüğüne , .•• 

. . • . 1 ak bcr taar· 
Ya ıstiklalıııe yapı ac kf 
ruza silahla mukabele edece ır. 
Türkiye • Bulgaristan anlaşınası. 
hiçbir yerde, hiçbir taarruz ~il~ 
meli olınadığuıı söyliyen ve su . 
larıııı k<>rnmak gayesini ı:ii?en ı· 
ki k · uyetl• oıuşu devletin samın . •J' 
el sıkışması ve söıfcşı:r.esı ;· 
Türkiye bu tarzda ve btı man.a a 
U 

• daınıa 
zaııacak her eli sıkınaga 

anıad d' e ır.. 'b' 
Tıııın bir tekzı ~ 

Diğer taraftan Tas ajansı, M~s-
. ·tır 

kovada bir tebliğ n~e101 '.~ ' 
Tas ajansı bu tebHğinde, ısvıçre· 
de çıkan Basler Narchricbten ga· 

zetesinin Türkiye ile BulgaristaJl 
ara ındaki son anlnşn1an111 sov· 
yetler Birliğinin faal nıüzahere· 
tile aktedildiği hakkındaki habe· 
rini tekzip etmekte, ve bu bıbe-

d ·ını rin halr.illate uygwı olma ıg 
bildirmektedir. • ., 

Sofyada gerginlik ını.: 

İsviçre kaynaklarının bildirdi
ğine göre Sofyada bulıınaıı Iıı· 

' b .. Bul· 
giliz tebaaoı kadınlar ugıın d' 
gar paytahtını terkedecelJeı ır. 
Aşni menbalar, Sofynda ~~>:~ 
1Hr inl'k hükilın sürdngıınu 

gerg ı .. _.ı...LitıDUI. 
ve şehrin civarla nı-

kesildil:ini ilave etmektedirler. 

~u garis&anda Ainıan -- zabitleri 

Londra, Alman kuvvctleri.nin 
Tuna~ı geçerek Bulgaristan gir
dikleı·ini tevit eden hiçbir haber 
oln:.ıdığını blldıriyor. Buna ra~
men. Alnıan kuv\·etleriııin Bırl
garıstana gırdi.klcrıııe dair bazı 
eııı:ırcler ıncvt·ut oldu..;u bildiri .. 

liyor. 
Associdet Prc> in Sof ya mu ha· 

biri. Sofya otellerinde, evvelce 

Bükre•te gurmiı o!J ı:u Alman 
kiiıuharbt) e :ıabjtlerine r&!-tla • 

er d. 
dığını bıld,rmckle ır. 

Ayni muhabire gore, sağ rnrti-

nsup SO ki~i tarassut ~ııın-
ye ıne d ı~ 
da bulıındıırulmakta ır. Eu..,ar 

·11· bankasnda ha"a taarruzla • 
( ını 1 . 1 . 

rına karşı ınüdıifaa tedbır e~ı ati: 

t 
Bulgar halkı vazıy• 

lınmış ır. k 
ok endişeli eöı·mekte, .~e ya . 

> d "bı'm h,8ıliselcrın vukua 
kın a mu . 
•rJrot•ini bckleınektedır. 

Küçük Asya kapılf!rı 

İ ·ı· denizcilik mütelıassıs • 
ngı iZ .. ·Jed' 

ı!a b 'nbaşı Pur•aY '°~ •· 
ıarıı1 ıı ı . · 
ği bir nutukta ezcüınle <icııııştır 
ki; :_ Akdenizde vaziyet deniz ta• 

. . . di~e kadar kaydetme· 
rihinın 'ıın , 
. •. bir şekildedir. 

digı d izlerin kumandaSI 
ıtalya, e~ b .ıe11Wle bir 

elinde olııı;,.ın a ' 
. 'dıımeye çalı,ıııak • 

ronhar~:~~i denizler bakimi· 
tad~.. a in z gemiler temin edc
yetını ya 1 

Ş . di düşmanın vapura 
lı ilir ıın ·· "k As•,... . d" nıan Kuçu , 
yoktur. ve u kadar gebe de, 

n kapılarına . 
nı 1 dan yıne on 
İ '!iz toprak arın 
ngı k' 1 melre nıe"'1ede ve 

b. ıercc 1 0 ..ı 
ın " ba ·ranlıi':• mucip .e

Türkleıı• Jıkları dün)'aııın en 
derecede taı . 'ııdcu birmde ola
ıııü :ık ü ı a rıı.zı" 

• ktıı· • . • 'n aheın~iyeti 
Sefauıgı ~ 

- ı.cri mütclıassısla • 
fraasız as 1 ouval Slıinik iş· 
d Gcner• ' 'l rın an .8 için avantaı a· 

galinin Aln••dn>·ck deınistir k.i: 
k'k e cı · rılLI tek ı d •o A)nıan fil'· 

n)'a a ... _ R<Jnıa . • taraftan Trak· 
d r oıger 

ı.ası var ı . . TVrk ordu•ıı ve 
yada kunc~ı fırkası ı.a1tııınıak· 
birkaç su~g. . .,ıid~' beş 
ta<lıt· SelaBl~rr1<:ısı tarafıacl· n 
ili altı yl[l'la:ktadır. f'. kat, (ok 
temin olunın . {ai.lı.il eti, or· 

Aı-"u ba>B 
»il.> iil< -

Fransızlar Hin
diçinide harp 

hazırlığı yapıyor 
Tokyo 24 (A.A.) - Reuter: 
Hanoi'den Domei ajansına bil· 

dirildiğine göre, Hindiçinideki J a· 

pan makamları Fransızların ton -
kin'de yaptıltlıırı harp hazırlıkları· 
nı mülezayıt bir endışe ile takip 
etmektedirler. 

Bu ınevzua dnir gelen telgrafta 
uınumi vali Vi:; Amiral Decoux'nun 
Tonkin'deki bütün val;Jere cmcm· 
Jeketi tehdit ed n tehlikeye ka~ 
kab•den tedbirlerin alınmnsı. hak.. 
kında verdıği emirler zikredilmek· 
(edır. 

lngiliz er bir büyük 
ta yar ahyor 

Kansaıı · Cıty 24 (A.A.) - Trans 
Continental And W estern Bir Li· 
nes kumpanyasına aıt olan ve 
ceski • 301· ısmı ile maru{ bulunan 
meşhur naklı~ tayyaresi, İngil • 
tereye satılacaktır, Şimdiye kadar 
3.200.000 kilometre mesafede ka • 
tetmiş olan bu tayyare, hava yolu 
ile Nevyork'a gıd(·cek ve oradan 
da lngiltereye yollanacaktır. 

Ayni kumpanya, ingiltereye, ay
nca dört tayyare daha satacaktır. 

(1 inci Sahlf en U.vam) 
da bulunduğunu soylen kle, bir 
hakikat ifade ett$mc kani bulu· 
nuyorum. 

Sekiz yıllık tccrı..ibcJcre dayana
rak ve UcJirc..n yenı yeni ıhtiyaclar 
göZ Onune aiıııarıık h zırlanmı~ ve 
g~en yıl Genel '8:1.ıkaDlllt Diva
nınca tasvip edılnuş yeni teşkiliit 
ve calı;ima ta.Jınıatnameleri ile bu 
kurumlar, faalı.y tlerLD.i. yalnız 
mahdut bir ka1Jlıa1Jk alab.lcn ka
palı yerlerden geni.j meydanlara, 
büyük topluiuldara nakl cbilmck, 
yaymak "e derinleş'ırmek i: anı
na ka\;uşı11uşL.1ı:drr. . ızamlı oir 
hilrri.ı' reUıa\ ça a ırnklı
um.ı bulan Tu.rk mıllehnin Y• 1na 
şevki, bu evlerden ve odalardan 
taşıp n1cyda.tılanı, tnrlıılara, köy
ler ve sınırlnru k dar gJdecd;tır. 
J.taha1 ı l ve milli rakı 12r ve tUr
'.<.lli.'l,;r. yen ve guzeı ttn . .:ıınunılC'r 
\'e inşadl:ırla bır.cşeıek Türk ba~
larını ve gonullcrini ileı·lcmiye, 

kayn şınıyı gött rect· ... tir·" 
Başvckıl. bundan l)nra HtılkE"v

lal ne bazı dırck tfler vcrmı:J \re 
lıU c;e ışl rinde huk.Unıet d releri 
k d4lr tıt.:.z ~vranm larLu ı vs.iye 
et• kten sonra; mıllet ve vatalla 
karşı lfa cdılccek borcun ya. . ..;.ıız 
.aıulat günluk e rcsınt çalı nuıh~r
la öden1n1~11u, f.ahrı mıllct 
hizmctlcruıc de bir çok saaUer- a
yırmak .ı.çap ettgıni tebaru1. ettir
mişt•r. 

Hileli su 
(l !ad Salllfeclem o .. a.ın) 

celbetmelidirt .. > 
Diğer bir ~ da Fi• kapaklo:nnm 

bir ai.:!tem olması hakkındukı Bel.t>di.ye 
tnlirnatnamesin1n her semtte tatbik e
dilme<lıgini. damacana ve şişe azlııjı 
yuztındcn norm~l iyi su satı~ıntn a
z.aldrlını bu ~ple de halkın Terkos 
içtiğini 16ylem tir. NeUccde dilekler 
ittitak.la Ubul edilmiş ve yeut idiife 
tıeycü lzalılı.larına .İ.smail Hakkı öz. 
del, Mehmet Ali Geçer, Lfılfi 'ı:abaklı, 
Osman Gok~eb y, Mehmet Toker, 0.-. 
man Erer ın hap olunmu:slardır. 

du aılıgını telafi edebileleektir • 
Sellıiııikteo kalkacak hava kuv

vetleri Akdenizin şark havzaı.ını 
cıddı •mette tehdit edebilir. 

İlkbııharda neler olacak ? 
ımı..,liei ..on ı;iiylediği nutukta 

Yıınaıı harbinden bahsederken 
şöyle denıışlir: 

- B.alkaıılarda son İ ıgilız ka· 
ltsi Yuaaııi tandı ve İııı;il.ı ga
ranti. indeıı va%geçnıtk · lcıni .. 
yen Yunanistaıı olnıu tur. Buna 
karsı ko' mak l .ıuınlu idi ve ha 

noktada b!.ıfin mes'ul llbk rı un-
5UJ,'lar miıllehit bulunnı )ardır . 

Arna.ulluktal.ı ltnl~~n .ıskeri 
ı uhle~em hit tarzdıı lıar<'ket Ü· 

mi)er 'c efsanevi ınalıiyeıte şan 
ve şeref sahifeleri ya%?1ı~lordır. 
Bütfn dlin'a,·ı hayran bırakmış· 
)ardır. Yt ıı zayia ok a,;ır • 
dJl'. Yakında .lkbcıh ır •ckcektir 
ve m,e\siınin ı·tt"'di·'~ gihı güzel 
şeyler gelecektir• 

( fa,•>linın n nulknnıın Jiğcr 

ke;ıml rı ci hiffflc •>on 
24 uatlik h • dıselcrin hula a>ıı> 

• .u.u.aıawladır. ı 
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Almanların SovyetlerTuna- Kılinikte bir infilak oldu, 
herkes dehşet içinde k m uharebe tay- da yeni bir 

yare miktarı \filo ihdas etti 
l 

Londra 24 (A.A.) - Observer 
gazetesinın havacılık muhabiri 
binbaşı Oliver Stewart kat'i iti. • 
mada layık bir membadan alınan 
son malumata gôre, Alman hava 
kuvvetlerinin bugün malik olduğu 
ilk hat tayyarelerinin 5,000 ıla 6.000 
arasında olduğunu yazmakta ve ağ
lebi ıhtimal 5.000 den biraz fazla 
bulunduğunu kaydetmekkdir. 

Moskova 24 (A.A.)- D.N.B. 
Bahriye komiser muavini Ami

ral İsaku, Pravda gazetesinde, Sov
yet deniz kuvvetlerinin aşağıdaki 

torz<la taksim edileceğini izah et· 
mektedir. 

Balltık filosu, Karadeniz filosu, 
Munnamkdaki fimnl filO!lu, Vlıl· 
divostu~da bulanan Pa•ifik filocu, 
Amu:r fılosu, Pirsk filo>U ismi ve
rilen filo ve son ihdas edilen Ta· 
na filosu. 

Anna benden mr cevap alama
yınca 9011 derece merak etınlŞ, he
le birçok ecnebilerle beraber po
lis tarafından nezaret altına alın· 
dığımı ögren.ince hudut harlcıne 
çıkarılacağım lqorkusile dehşetti 
surette iıziılmü:;tü. 

bili duf:ci.urarak lw:cagızı i~ine 
yerleştirdim ve pun..ıyonuma don.
dük. 

Aylan, fakat bitap bir halci~ bu
lunan Annayı pansıyonda pan.;i
yon sahibi kad.nın nezaretine bı
rakarak: henıeıı aokaga fırladım. 
Pasaport muamelelerrnı evvelce 
yaptırmış oldugum ıçın clogru 
Danzıguı cenup ganna k.oş um v• 
ertesı gunu &aba'"'le;m. \'ar ova • 
ya ahreket edecek i.İk tren ıd 
bilet aldım. 

Tekrar pırı$1vona don _a 
Her nevi Alman tayyarclerınin 

umumi yckiınn ise 35.000 kadardır. 
Fakat bunun filı-n muharebderrle 
kullanılabilecek tayyare adedi ıle Wl~~lii:l~~ı;::tt;~~~~~,_. 

Klinıği terket.mesine bir gün 
kaldığı ıçin, eğer beni aerbcst ·bı
rakmamış olsalardı, ertesi günü 
Anna klinikten çıkar çıkmaz be
nim peşime dÜ§ecekti. Anna beni 
kar~ısında böyle birdenbıre gö • 
rün<:e kcndIBini tutarnıyarak se
vine inden ağladı, Mcklu bunu ahp 
aln1adığ.mı sordu. 

füan Annayıı saba~ k ın Danzigi 
terked..ccğirr:ızı ve Va vaya ha· 
reket edeccgiroizi bıldırdım münasebeti yoktur. Eğ~r Alman 

hava kuvvetlerınin ilk hal tayya
releri yukarda zikrcdildiğt gibi 
5.000 olarak kabul edilecek olursa 
bunları şu nevılere ayırmak mfun· 
kündür: 

Uzun mesafeli tayyareler: l.ŞOO 
ila 1.600 
Avcı tayyaresi: 1.500 
Pike bom bardırnan tayyaresi: 

750 
Bombardıman tayyaresı olarak 

da kullanılabilecek keşti tayyaresi 
450. 

, 

Bunlardan başka Almanların 
bizim servis tayyarderiınızP ben
ziyen 300 ila 400 tayyareleri ile 
ordu ıle isbirliği yapan tipte keza.. 
lik 300 ila 400 tayyareleri vardır. 

En şayanı dikkat nokta, Alman 
hava kuvvetlerinin az miktarda 
ihtiyat tayyareye sahip olmala • 
<ıdır Filh· kik;ı Almanlarıo kabıli 
istımal 3.000 kadar ıhllyat tayya
releri vardır. Umumi bakımdan va· 
ziyet bize cesaret verecek mahi · 
ycttcdir. İngiliz tayyare imalatı 
mütemadiyen artmakta olrlu~u gi. 
bi Amerikanın tayyare y r '.•mı da 
ayni tempoda tezayüt etm kt dor. 

• 

EN S N 

DAKiKA 

Sofy da bir barda 
(1 inci S hifed~ Oevam) 

orta elçi~ıle bir naıi grı!punu da 
rncıhaldar <den hadise hakkında 
orta elçi şu beyanatla bulunmuş
tur: 

Hidise mües.si(tir, faknt ho~ka 
tiirlii yııpamadnn Or!.. trn °an 
se,·dl~inı parçalardan bin olan 
Tiu~!lr 'yi i tediğ:im ı:omou bir 
masatla top! nmı 0181! Alnınnlar 

buna itiraz ctıniş ve bunlard~n bi· 
ri yüzüme bir kad lı (ırlaln lır. 

Buna nınkabelc ederek miıteca • 
vizi yii.:ıünden yarnln ım. 

Sefirin diplomatik tedbirler< mü·l 
racaat niyetinde olmadığı bildi 
rilıncktedir. 

Bir Alman ı !a 
karşısında 

(l - Sahil- De.-) 
mada değer kaynaklardan gelen 
haberlere göre, İngiliz havacılığı, 
vasat şarkta, şimdiye kadar 1300 
Alınan ve İtalyan tayyaresi dü • 
şünnüştür. Buna mukabil İngiliz
ler, şimdiye kadar 110 tayyare 
kaybetm~tir. Pilotların kısmı aza
mı pöraşütlerle hayatlarını kur • 
tarmaga muvaffak olmuşlardır. 

İngilız yuksek hava kunuından
lığı, vasat şarka, Amerika mamu
latı bombardıman tayyareleri 
göndermege muvailak olmuşlardır. 
Bu cephede hava filosu farkcdile
cek bir şek.ild.-, kuvvetlendirilmiş
tir. Ayni zamanda, Balkanlarda 
vukuu melhuz bütün harekatı ön
lemek için liizum gelen tedabir 
alınmı~tır. Almanya Bulgaristanı 
işgal ederse, Ingiliz hava kuvvet. 
leri, gerek anavatan, gerekse diğer 
cephelerin müdafaasında zara uğ
ramarlan. Balkanlarda da üzerine 
düşen v.ızıfey~ yapacaktır. 

n ıe erleri 
(1 ı..ct s..ı.;r...ıen DeT-> 

salıah ve aqam ııuavven saatlerde 
i.şletılme.si ve öğle Üzerleri tatil 
edilmesi lüzumlu görülmeütedir. 

Esasen Tiın<>I sabah ve akşam it 
saatieri s ında kalabalık l)l.mıık· 

ta \'C ve diğer saatler boş olarak 
i.şlmıekte<iir. Yeni kararla Tünelin 
vaı:ıfesini uznn müddet yapın st 

ve kay n ömrünün uzaması. t.e • 
min edilmiş olacakhr. 

(1 inci Sahllellon Dnam) 

1272 esir alnı"Jlar; İtalyanların 16 
mukabil taarruzunu ptlslriirtmıiş· 
!erdir. Tayyarelerimiz, hıçbır za.. 
yiata duçar olmadan, 6 du•m n tay
yaresi düşürmüşlerdir 

Atina 24 (A.A.) - B.B.C. 
Son onbir gun zarfında. İtalyan 

havacılığı, Arnavutlukta 40 bom· 
bardıman ve avcı tayyaresı kay • 
betmiştir. 

TOPÇU FAALİYETİ 
Atina 24 (A.A) - B.B.C.'. 
Bir ajans telgrafına göre, Yunan 

topçusu, cephenin merkez mınta· 
ka•ında, bu merkezden ric'at eden 
İtalyan müfrezelerini şiddetle top 
ateşine tutmu,lardır. Bunlar yeni 
me\'k ferine yerlcşmeğe gayret e· 
di •orlar. 

Atina 24 (A.A.) - 13.B.C · 
R un bildird ın ore, bir 

Yunan karakolu. yedı İtdvan tan· 
kını tahrip etrnı tır 

Gidişimizden 
hiç kimsenin 
tereddüt hak-
kı yoktur .. 

Ol S"ıfAKA.LED • DEVAH) 1 
tifakJarıııa s dıktır. Turkı.> , bü- 1 
hın d •!eti rlc b.ılı us 1 om uları 
ile İJ'İ ·~ıunıek kararınclaJır. 
TürkİYl' k~ndi: enıııiyet sahn,ında 
yapılarak faalı)cllcre ve lıarekel· 
!ere asla laka) ıl kalamaz. Turki
ye; 1'opı ak bıilünliığüne \ cyn is
tiklai rıe yopılar:ık hl'r tn· rrııza 
sCTahla muk>hele edeCl'ktir 'für· 
k ) c - Bul~aristnn anlas.n1as1 hjç 
biı· ~ <'rdc, hiç bir taarruz erneli 
olınndığını söyliyen ve s ılhlarını 
korunıak gavt.~ini g ·dl•n ikı kom
şu devletin !Wllİ i r 1 el sıkış· 
ına ·ı \C öı.lc~ıne.-;idir. 

Türk • Bulgar dckl r: yenunun 
henı rahnnu, hem de iki devlet 
politikası iizerindf-ki tcsir'ni en 
•arih bir sıırrtte aydııılotaıı btı 

bc)'an:ıt kar~ısında göri.illu, iN' ki; 
en küçük bir trr...tılüt ve ~üphenin 
yeri yoktur. Binaenaleyh, timdi 
yazımızın en ~ında bulisa etti· 
ğimiz havadislttin, bi%im lhu
muı ve gidişimiz bakımındon, ha· 
kikate inlnl.fıp edip ed miytteğini 
ve ettiği takdirde na!II bir vui· 
yetin kıt5nle ı:eleceğini ınulıake • 
me etmek, bilh~ssa lloriciye V&
kilimiziJı lıeyam ile iyiden iyiye ko
lay!~ bulunmaktadır. 

Tiirkye ve Bulgaristanın kendi 
snlhlerini ve kendi emniyetlerini 
mahfuz tutmalan emeline raimco, 
Almanlar; bebemebal •\inlar de
nİ7.İne ve Akdeniz kıyılarına ia • 
mek. bu iki devletia sullı ve en:ıni· 
yetini bozmak teııebbüsüııe geçer
lerse, ı.a tetebbüsüu ıne 'uliyetini 
tnmamile üzerleriae alım§ ve :;ul
ha sadık olan mü'1akar ve tam ay
dın bir vaziJeti bi%zat •·e bilfiil 
ihlal etmiş bulURacaklardır. 

Bize, biziın emniyet ve bütüıılü
ğümüzo, lıizim sulh um ıza gelince; 
l:tunun da yine en mükemmel ,.e 
daima değişmiyen ana ttva mı 
Bşriciye VekiJilmiı: vermektedir. 

Cuu:.mlı lıasta içi:n profesor uı
riçe yalvardıgını, bunun uzerıne 
hastanın ba!Jka bir pavyona kal
dmldıgını SÔ} lcdi. 

Bu suretle Annanın Jrork:ı.ıı;ıı bir 
derecc}'C kadar ızale edilebilmiştL 

Fakat Anna cuuunlılıırdan müt
bi§ bir surette k. r kmakta idı. 
Nitekım lıtcıu g<irüncc hem<.'n o 

günü kl. ıg. rketmek arzusunu 
gö"lerdı. 

Zıra cüzamlı hasta o günu öğle
ye ooğru ameliyat olacaktı. Anna 
bur n içın oır an evvel klinıktcn 
çıkmak ~livordu. 

Anna. hı hır şeyden haberi ol
madıgı halde. :;,r{ bu korkunç has
tal•.,a karşı duyduğu dalışetten do
layt son derece ürktugi.ı bu cü -
zaınlı :i üz•ınden gösterdiği tdiışta 
meğer tamamilc haklıymış. 

Zira Annaııtn ıs.o.rLırı iızerıne 

hemen o gun kıın ten çıkması i
çm lazım ,ekn muarnclelen yap· 
tırdtkt r nra prof nr Ulnçı gar-

da o., 
ın An • .ı 1 ;ıkk ı· 

1 k ~n d fa. 
Y• tyL k r etm n '"il kl~ 

~ug.ndcn çı c zı l:ııluım k 1 
ıst-cı ız ......ru.ı., pı.,.ıfc or~:ı lıe- ! 
nu •Y \la rn u ld gunu 
oğr ndık. 

Arına cuz.ıııb hastanın an eli -
yat w;m otürulm:.:ş olduganu, 
profc'roı[ill onu amcııyuta la -
d ır yunca h kul de ı.; ktu 
ve • ı. ıa Saru r pr f e te-
şe ı.re fı...ı.ıı hac kalmad ı:ın.. I 
iten eıı ç kıp gıtmcmızı ııcyl el.. 

,da da ısabc olın 

z.. , to bız klını "ltı avlu 
dan çıkarke m~lı} Lhancıun yer
leri aı "n K "'.. ıl.z bir g · ltıi 
ile pat!Jdı de \le gordıik. 

Aı•ı" ç lgın b r fervat kopara -
rak p:ırır'akh lard d n kaç • 
mak oı;ted , fakat h r\.."3 adını at-
maz p ba•11 d 

Klu:ıkte >eri< rıwnç ıııfıla.k 

guru.t uzenne, <I ~t içın, a
meli} alhaneye doğru ko~u.şınıya 
baş!, mıştı 

Ben Amıanın üz.enne atıldım.()... 1 

nu kucag n·a aldım. ne yapacagımı 1 

şaşırın~ bir halde ıdim. Allahtan 
'bir hastabakıcı hemşire, deh~etten 
gözleri büyurni.ış bir halde avlu
dan koşarken Atmayı kucağımda 
görünce heyL-canla geldi. Hemt!n 
tedavisine başlad 
Doğrusu bu h~ıre yardmıa 

koşm~ olrnasayd, benim şa ·kın· 
lıktaıı ve dehşetten birşey yapa -
bileceğim yoktu. Elim ayağım ke
silmişti. Zira cüzamlı haı;l.anın tam 
ameliyatı sırasında bu infilakın o
luşu, herkesten çok beni aeh.şete 
diişürınüşiü. 

Nitekim sarar~ ve m\ıtedeiı· 
hi.ş yıi21erle. J<o.."Uıjan kilinik me • 
murlarından zavallı profesör Ul
riçin de, cüzamlının da, ameliyat 
pavyonunda anlaşılaınıyan bir in· 
fi.Iakla berhava olduklarını öğre -
nince o tadar korktum ki hell'Ü7. 
ayılnıağa Y'1Z tutmuş olan Anna
yı kucağnna kapıp hemen klinM<
ten d :şanya kendimi att•m. 

Bir müddet Annayı i<pcagımda 
tafı<lıktan sonra geçen bir otonı<>-

Anna profesör l lıiçın de oldü· 
ğtinü öğren<ı ı ve bu mel'un cü
zamı lar lı.ıdısc ınden son derece 
ürkmiiş bulundııgu ıçın bu ka
rarıma hıçbtr es ç:kanrndı. 

Fakat ~ ndısine bır b~'>ıı şer • 
katı g<>o"temuş lan zavallı nrofe
söru olınciine saatlerce ağ ı 

Arna da, benim gıbi artık boa 
me~um f:>an?ıg şehrınde brr da
kika :ıaha k n "lıyacağın tama
mile anlamış bulunuyordu. 

Ş('rph i'ı: klinıicteki infilak da 
o mü thl<j flld r;m suikastlerinden 
biriydi. 
Esbabın bir turlü anlıvamadı

ğım bu esrarengiz cınavctİerın ar
tık etrafı-.. zr!a döndüğünü hayret 
ve de~tle ı;örüv<ırdum. 

Sebebıni. sırrını, ne olduğunu 
bilmeden. 

işte bu urellcdır kı ari bır ka-' 
rarl rt:k fena halde ka :nıya 

b3' 1 rn:ş > n Danzigder k. 
F<1' ıt bılmek•ız n, duman ne 

111ut esrarı iç 11.. du "'rr"" ı var-
lanrl 7dan < .. ·ıvvcn 1a >C'rı .. 
mız olmar!an .. 

iV 
Yiidırım su'kas e-

• • 
nnın esrarı ne vcı.

çözülüyor? kil 
;,un uzerı g ç ,a. 

\"' .l-

Aı na. lif, 
bild ' ı n, 

u.ı, llCC 'lfuU U ...ı tayin 
etm..,tı: Rezıda Otel 

13u oh 1 ba a \inıversıte tale-
belcruun ,,,,. .ı;.r talillcr.nde, mcm
lelu!t dış " \TY" me leıt t ıçın
d k.ı seyalıalierınde gelıp :..aldtk-

<Ark.as: w-ar) 

Gözi e 
tl hi' eu .Ut"ıva.m) 

İtolvan su«ırına kadar wk•..l<ırcık 
bıı ·ok ıaşc pıırlarmı bat rmak· 
tcıdırlar. Bu h ltalyan dona 
sı1ıın 1ıa.ıa, orla'tkta gorı:ınıned'" -
.ğinm btr del lidiT. 

Hara lıa"'J>leri ele ıiddetlıdir. 
lngilizle-r. so y ·ıni dört saat ~n· 
de, Alnıa.n a-ra.zuı ennW-kı 11ıulı

telif lıedeflere agır cı.arbel<'r ıııdır
mişlerdır. 

Almanlar dı:nı:altı harbı.nc lıa • 
zırlanırken, anl~ıl ı;or k , lrıgıl~ 
ler de mütemadı~<'n den ?a •, n;-.a 
etmekte tıe mıı.kabU cienızat" hu· 
cum!arına hazırlanmaktadırlar. 

Her luılde, ilkbaJıarda şıddetlı mu· 
lıor•belem cUtıizlerde olacagu• 
ıoy'ffilek, btiylik bw "414 olmıya· 
ro.kttf'. 

ingilizler ançur
yayı terkediyor 
H>ı'bın, 24 (A.A.J - InglUz hük~-

mc\~ o butün İngi-
ıtz t.eb crr. eti erke e-
leirnı bll ke-.re daha ta\: ye etmt hr. 
Incılız tebc er an ry da 
k3 tarsa b"' dolacak bil tün ır. -
.u1 ffim ~ e ait ol cab bıldı-

' 1 r 

Nafıa Vekaletinden: 
«- Türkiye~ndi emniyet a· 

hasında yapılocnk yabancı flıeli
yef ere ve b.areketlelre ula lilayıt 
kalnmaz. Türkiye; toprak bıitün- 4/4{94.1 CWIUI. günü saat 15 de Antarada Naüa VeUl<ll biww içinde mü-
lüğüne veya istik.laline yapılacak: E.eme mud:ürlütü odasında toplanan malzeme eksiltme komısyonunda 450• ıtrwı 
her taarruıa sil hla mukabele ...... 

1 
~~ bedelli btr adet ıo.._, bir adet kolonlu makap, bir adet doire des:eN 

eektir .. • ..., liri ad<>t ptlan7• lezgtıb1orınm Cıım1' İstaııyonUDda vagonda teslım 5artivle 
Binaenaleyh. 'bu aydın dıınnıt ımmtai muratı V~le ve moatajı m~ o- üaere acılt eksıltme ·,_ 

karşısında, 5nlha sadakat veya sa· ı lile müteablıot n;ım ve heoabıua .ıwltmesı 7"1'ılae&k1lr. 
ılakatsizlik kararı Almanyaya mil- ,.ı.!:~~ ~ve ıeterrllab. bedelsız ....,. -ı.n.e ıniiıdllırtilltiındom 
le\·ccrih bir tercih ve mes'uliJoet 
olınuttur. 

ın"IM 1ZzET BBNlcs 
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'Yasan: l•kender F. SERTELU No. 37 

Alman ve Türk Harbiye Nazırları tara
hndan askeri mukavelelerin yeniden im· 
zalanması, imparatorun Türkiyeye geldi· 

ği günlerde bir emrivaki olmuştu. 
,_ Tlirk Jat'aları pek cesurane 

dö~üyordu, Fakat, faik İngiliz 
kuvvetlerinin, pek faik topçu ile 
ıistematik bir surette ilerlemesine 
Jı:arşı devamlı mulı:avemet göster
mek iml<insızdı. Cenahlann dı • 
4mda bulunan İngiliz •Üvarisl, 
mütemadiyen devam eden ilerle
yişlerile Türklerin yan ve gerile -
rini tehdit edıyordu. 

Bundan aonraki İngiliz taarruz
lan da .Graf = Şattülhay, ve ı 
.imMn Mehmet• civarına doÇlı 
yapılıvordu . 

Bu taarruzlar karJınDda elmam 
Metımet) civarındaki ileri mev • 
zil.,,, 18 kinunusanide .sulı:ut et • 
mişti. cKötelemmare• civarında· 
lti ileri mevriler de 3 şubat 1917 de 
mecburi olarak terkedildi. 

9 şubatta gerideki yeni Türk hat. 
]arı İngilizler tarafından zapte • 
dildi ve Türkler de takriben 1300 
metre kadar geride tWar müda· 
faa tertibatı aldılar. 

Ayni günde 14 ünci1 fırbnm kol 
be.şıııı tefkil eden 41 inci piyade 
alayı bir miktar cebel topçusile 
(Aziziye) civanna yetişmişti. 

Bu sırada .Graf. ln garbindeki 
Türk mevzii fiddeUi bir muha -
rebeyi müteakıp 15 fUbat gecesi 
Didenin ııol sahiline alındı. Bu su
retle nehrin gar psahili İngilizler 
için artık serbest kalmış ve tama
mile tehlilıA!lJiz bir mıntaka haline 

~· 
* Düşmanın bu cepftede çok luT-

-.eUi oldutu mımen tahakkuk et. 
tikten IODrll, derbal ciddi tedbir -
ler alınalı: icebederken, •Enver. in 1 
ardısıra Alman Iı:arargihı umu -
misine (Dicle cepheainde tehlike 
yoktur!) diye telgraflar çelı:me -
sinin sebebi pelı:Ahi anlaşılıyord1L 

Vaziyet fU idi: .Enver> Alınan· 
yada k~ndi ,.hsiyeti etrafında bir 
hayli propaganda yaptırmış ve ica. 
beden eempatiyi temin etmişııe de; 
ifin içine girmiş olan Alman ar 
kerl heyeti gördüğü tehlikeyi ya
kından tetlı:ilı: etmek fırsatını bu
luyor ve bir~ hAdiseleri mütte
filıiıniz olan Alman karargih1 u -
muınisine, Euverin yudığından ta. 
mamile batiı:a bir tanda bildiri -
yordu. 

•Enver• bunu bildiği Jçin, Ley
man paşa baııta olmak üzere birkaç 
Alman kumandanile sık sık çatlf" 
mağa ve her cephede kendi görüş
lerinin hakim olması esasını ileri 
aürmeğe başlamıştı. 

Alman kumandanlarından biri -
nin: 

•- Envenn Sankanu.ş bermıeti 
meydandadır!• 

Demeı;ınden ltuşkulanan Enver, 
kendi görüşlerine ve kendi tecrü -
belerine güvenerek Dicle boyun
dan ve Bağdattan diı~manın pelr. 
yakında püskürtült..:eğini tasavvur 
ediyor ve *n garib ı şu ki, bu dü
(liince ve görüşlerini ele herkese ay
n i ~ekilde kabul ettirmeğe çalışı· 
yordu. Alman karargahına yuka
ndaki telgrab yazarken, Babıiliye 
gelerek, vükela meclisindeki arka
daşlanna da ayni kanaatı tellriııe 
çalışıyor ve: 

•- Kötelemmattdeki Hint ta
burlarından korkulmaz. Onlu 
müslümandır. O cephede ufak bU 
tehlike bile yoktur .. 

Diye teminat veriyordu. 
Bilhassa İstanbulda, Bağdat cep

hesinde hiç kimse bir tehlike ta -
savvur etmiyordu. Çünkü, paşa e
fendimi:ıı,. yalısında otururken, 
Bağdadı değil, kendi iatikbplinl 
dü ünüyordu. 

* Kayser Vilhelm'in 
Çanakkaleyi ziyareti 

1917 tepinievvelinde Alman İm. 
paratorunun Türkiveye gelişi, Ça
nak.kale sahnei harbini yakından 
görmeli: arzusundan doğmuştu. Zi· 
ra, o güne kadar Almanlar •Umu
mi harbi Çanakkale bitirecektir!• 
kanaatinde idiler. 

(Arbm Vll') 

R ADYO 
24 Şubat 1941 

ıa.oe Pnıcram. w menıleket -t a-
1'll'l· 

18.03 MUı.lk: Rad;ro caz orilestraı 
(İbrahim Özslir İdaresmde). 

18.40 MUzık: Radyo ınc-.: ~ti. 
19.15 Müzik: Lyı Gaut;,. pıaıtlan. 
19.30 Memleket aaaı ay~. ve AJaM 

lıaberlerl. 
19.45 ıı-: Solo ve ıı.raer flllia· 

!ar. 
20.15 Radyo Guotesi. 
l!0.45 Müz.ik: Paaanini (Pi.) 
21.00 Mttzik: Dinleyici istdtleri, 
21,30 Konuşma. 
21.45 Miızik: Radyo orltestnw. Şef: 

pr. E. Praetorius) !. V. A. Mozart: Sen
foni la majör, No. 29. 2. Fr. Liazt: Tas
IO (Senfonik parça). 

22.30 Memleket aaat ayarı , A.ajna ha
~rleri; Ziraat, Esham-Kambiyo-Nu
llut BonaSJ (Fiyat). 

22.45 Müııl<: Cazband (Pi.). 
23.25/23.30 Yarınlci prognun, ve ka

)>aDlf. 

~ -··· 
Dıriat Denizyolları l;latme Umum Müdürlüğü llinları 

24 Şubattan 3 Marta kadar 
lıhbtetif bad.ra blk-k vapurların ieimleri, kalk~ 

gOn 'ffl ... tleri 'ffl kalkacaklan rıhtımlar 

----
e , ....... 

bmır .ıtr'&i ııattma 

İıınlr anlık -
JfOTı 

- Salı 12 de (Ege) , perşembe 12 de (Aksu) ve 
pazar 15 de (Karadeniz). Galata rıhtımından. 

- Salı 18 de (Anafarta) , Cumartesi 18 de (Ça
nakkale). Sirkeci rıhtımından. 
Pazartesi, Salı 9.50 de, Çarşamba, Perşembe. 
Cuma 16 da (Sus) , Cumartesi 14 de (Trak) ve 
Pazar 9.50 de (Sus) Galata nhhmın dan. 

. - Pazartesi, Çanarnba, Cuma 8.15 de (Trak). 
Galata rıhtınundan. Ayrıca Çarşamba 20 de 
(Çanakkale) ve Cumartesi 2() de (Saadet), 
Tophane nhtımından . 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtı
mından. 

- Pazar 9 da (Bartın) . Tophane rıhtımından. 

- Çarşamba 15 de (Bursa) , Cumartesi 15 de (Ül-
gen) . Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar 11 de (Ankara) . Galata nhtımından. 
- P,,~be 12 de (Tırhan). Galata rıhtımından. 

Ya..,- lllhft..t. "kbst ._tarta_,, • ...&ı .. klel• •wnlan 

1 SiNGER 
YENi F UTBOL 
Saatlanmız geldi. 
Fiatı 35 Lira 

Hem saattir, hem de futbol için 
45 dakikalık taksimatlıdır, 

sl, . GER aaat maf.(azaları 
.İstanbul Eıninonü No. 8 

,,....11 AA>enlderlmhdHı cıtnnııeııı11r. Göz Hekimi 
Galata ... .A.-ldltt - Gal.ııla rıhtınu, Lmıanl•r Umwn MudiirlQjlll 

bıııuı albnda. 423s2 Dr. Murat Rami Aydın 
Galda ..... • Gaı.tta rıhluru, mınıaka IJman Retıtligı b ınası l lleyoğlu - Panna1'kapı, İmam 

altmdll. 40133 sokak No 2 Tel. 41553 

•
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-----..... 1941 ikramiyeleri 
• 1 adet 2000 Liralık = 2000~ Lira 

T. iş Bankası s , ıooo , = sooo.- • 
2 • 750 • = 1500.- > 
• • 500 > = 2000~ > 

1941 Kl çlk s • 260 • = 2000.-- • 
aş > 100 > = 3500.- > 

--
izmir - Kasaba ve 
Temdidi Dem iryo

lu Türk Şirketi 
iÇTİMA lLAN l 

Alelade •urette içtima edecek olan 
Hissedaran Heyeti Umumiyesi 

İZMİR - KASABA ve TEMDİDİ 
DEMİRYOLU TÜRK ŞİRKETİ 
hissedarlanm Ticaret Odasının 361 
inci ve nizamnamei dahilisinin 24 
üncü maddelerine tevfikan 28 mart 
1941 tarUıine müsadif CUMA günü 
saat On'da alelade surette içtima& 
davet edilmektedir. 
Alakadarın tarih ve vakti mez

Jı:urda şirketin İit:ın bulda Galatada 
Güven hanındaki idaresinde hazır 
bulunmaları 71ca olunur. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT 

- İdare meclisi raporu , 
- Murakıp ve hesap mülettiş • 

leri raporu, 
- 1940 senesi hesaplannın ta:ı

vibi ve ıdare tızalarının ibrası, 
- Nizamnamei dahili mucibini:e 

tevtlat 
- Hususi idare vazifesile iştigal 

eden azalardan her birinin ücretle
rinin tayini :ıımnında meclise sa
liih i yet itası, 

- İdare meclisi azalarının inti -
babı, 

- Murakıp ve hesaba! müfet -
tişlerinin intihahile bunların ücret
lerinin tayini, 

- Diğer şirketlerde dahi aza bu
lunan idare meclisi azalarının mez
.kUr şirketlerle cereyan edebile -
cek olan muamelatın takibi için 
salahiyet itası. 

'' 1\ 1 k Tasarruf hesaplan so • 60 • = 4000~ • 

ıye endi eyledi rahat İkramiye planı ~d;J~~=~ 2:;;,:1d:~:: 

Asaleten ve yahut veUleten 
YİRMİ hisse senedine malik bu • 
lunan her his.edar heyeti ıımu -
ıniye içtimaına iştirak etmek bak· 
kını nizamnamei dahili mucibince 

ne halka verdi huzur,,
1 
_____ .. ı1ır_. ___ _ 

(3 üncü ıııhlfeden devıtm\) 1 
di de şimdi de senden mi çekece • 
ğun? 

- Hemşire .. Sahi, sormayı unut
tum .. Ne davası .kuzum bu senin 
dava?. 

TR A M VAY DURAKLARI 
Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmelen 

Umum Müdürlüğünden : - Uzun iş kardeşim .• Dur, girip 
çıkayım da anlatayım .. Sen Çl)CU" 
ğa mukayyet ol!.. Seyrllse!erde ırilr'at temini ve fazla yolcu nakil mııkı!adile, mülehlllnıı bir 

Çantasının içınde, aradığı kil • lı.omlııyon tara!ından tetldk neUce•I ~n ve Belediye Yllksek makamı tarafın
dan lıısvip buyurulan karar mucllımce Tramvay tebekainde 29 dura&ın JAıv 

haizdir. 
İçtimaa iştirak edebilmek için 

hissedaran ve yahut vekilleri haiıı 
bulundukları hisse senetlerini bir 
bankaya tevdi ettil<lerini içtima
dan !iia.kal BİR HAFTA evvel 11-
bat etmelidirler. 

Bu bapta imla edilecek olan va
raka ile numaralı bir bordroyu his· 
sedaran şirket idaresinden veyahut 
Osmanlı Bankasından istimal e -
debilirler. 

F. Bahçe lstanbul 
sporu nası l yendi 
Dün yapılan · diğer maçlarıl 
tafsilatı, Lik m aç/ a rı bit6 

Lik maçlarının son haftasını teş· 
kil eden musabakalar dün Fener. 
bahçe stadında yapıldı. 

Giinün ilk ve en mühim karşı
laşması Fencrbahçe ile İstanbul· 
spor arasında idi. Geçen hafta Ga
latasarayı (3 - 2) mağlup eden Sa· 
rı - Siyahlıların Fenerle yapacak
lan maçın büyük bir ehemmiyeti 
vardı .• 

Sarı - Lacivertliler maça noksan 
bir kadro ile çıktılar. 

Oyuna Fener ba§ladı. Sağdan iıı.. 
tanbulspor kalesine inen Fener hfi 
cumu müdafaada kesildi. Oyunun 
ilk anlarında Sarı - Llciverl tazyiki 
hisse<tiliyor. Topun on ıekiz eiva· 
tından aynldığı yok. 

Bu hakimiyete rağmen Fener hü
mm hattında bariz ve mutat bir 
cansızlık var. 
Beşinci dakikada çok müsait bir 

vaziyette topu yakahyan Naci üç 
metreden sayıyı atamadı. Fakat 
yanm dakika sonra on sekiz yakı
nında yapılan bir favlü Büyük FiJı:., 
ret çok güzel ve hesaplı atarak ilk 
golü yaptı. 

tstanbulsporlular derhal hücuma 
geçtiler. Sekizinci dakikada kazan
dıklan bir frikik çok yüksekten gi· 
derek avt oldu. 

Bu tehlikeyi atlatan Fenerliler 
sağdan hticuma geçtiler. Küçük 
Fikretin kaleye kadar indir<tiği to
pu sol açık Cemil yetişerek kafa 
ile İstanbulspor kalesine soktu. 

Vaziyet (2-0) olunca Fener hli
kimiyeti daha bariz bir şekil aldı. 
Buna mukabil İstanbulsporda, Ga· 
latasaray maçındaki canlılık yok. 

On beşinci dakilı:ada Yaşar Na· 
ciden aldığı pası çalı: kuvvetli bir 
Elitle ağlara taktı .. bu golden sonra 
Fenerin daha rahat eynadığmı gö
rüyoruz. 

Yirırıinci dakikada an! hücuma 
geçen İstanbulsporlular Fener sağ 
hatasından istifade ederek Cihadın 
ayağı ile ilk gollerini kazandılar. 

Bu golü yiyen Fenerliler tekrar 
hücuma geçtiler. Fik:retin bir şll. 
tünü kaleci çok güzel kurtardı. 

Bundan sonra maçın vaziyeti de
ği~meden ilk kısım (3-1) Fener le
hine bitti. 

İkinci devreye yine Fener hücu
milc başlanıyor. Daha birinci da. 
kikadakikada Yaşar iki metreden 
bir sayı k~ırdL 

Derhal hücuma geçen San - Si· 
vahlılar bir korner kazandılar. Fa
kat bu korneri Cihat fevkalade bir 
~kilde kurtardı. 

Beşinci dakikada İstanbulsporlu
lar bir favl yaptılar. Küçük Fikret 
bunu falsolu bir şütle kaleye aolr.a.. 
rak dordüncü golü de yaptı. 

Bu golden sonra Fener tazyikinin 
daha fazlalaştığını görüyoruz. Naci 
ve Yaşar sıra ile muhakkak iki gol 
gaçırdılar. • 
,Bundan sonra oyun yavaş yavaş 
zevksiz bir şekle girdi. Ve böylece 
(4 - 1) Fenerbahçenln galibiyetlle 
sona erdi. 

G. SARAY : BEY0CLUSPOR 
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Oyuna Galatasaray başladı. Fa• 

1 
kat bu akını kesen Peralılar 
birinci dakikada bulunmaz ıır 

1 pnzisyonuna girdiler. Fakat 
kurtuldu. 

Bu tehlikeyı aUatnn Sarı • 
m.ızılılar hemen mukabil hac' 
g~çtiler. Sağdan yapılan b~ 
enmda Pera kales1 karıştı ,, 
onlarda netice alamadılar. 

Beşinci dakikada yeni bır fi 
tasaray hücumunda Salahattlıl 
yakından birinci golü yaptı. 

Bu golden ronra Sa,.. - Kı 
lılann daha güzel cıvnadıld 

görüyoruz. Oyun daba zı~'3de 
ranın nısıf sahasında cer!'yatı 

yor, Fakat B~yoğlusporlular dl 
ra sıra hücum etmekten geri 
mıyorlar. Hatta bir defasında J 

manm sıçradığı halde yetişcnıl" 
topu kapabU.elerdi beraberliğt 
vuşacaklardı. 

Bu tehlikeden biraz sonra 
tasaray kalesi bir golden daha 
kuyor. Top direğe çarparak bir 
tice vermiyor. 

Galatasaray hakimiyeti d 
bi rvaziyette ... Pera daha canlı 
nıyor. Sağaçı.ğın bir hücumunu 
kem ofsayt diye durdurunca r' 
taraftarlan protesto ederek ba~ 
yorlar. Otuz ~inci dakikada 
ristonun bir şütünü Osman gl 
lükle kurtardı. 

Devre bundan sonraki kısıJ 
değiştirmeden (1 - 0) Galatas~ 
lehine bitti. 
İkinci de•Te Peralıların vazı 

telafi edecekleri ümit ediliy~1 
Nitekim bu ümit tahakkuk edcCV 

miş gibi bir tarzda hücuma 
!er. ağlı sollu akınlar Galata~ 
kalesini sarıyor ve her an ber.ııı' 
lik sayısının kaleye girmesi brıı' 
Diyordu. Fakat hiç ümit edilm•1' 
bir anda ve dördüncü dakik.,. 

Saliıhattin soldan aldığı bir ~ 
çok güzel sürerek kaleye kadar.~ 
dirdi Ve sıkı bir şütle ağlara -W' 

tı. 

Pera (2 - O) mağlup vazivete cJ!l 
şünce canlanmak Mıtedi. GalataS"! 
rayın da mukabil ııayreti göıükilf 
ce oyun biraz sertleşir gibi oldıJ. 
Maçın bundan sonralı:i k.s/ 

Beyoğlusporun daha fazla hücıl 
etmesile geçmiş, !iıkin netice /,1. 
ğişmeden 12 - Ol Sarı - Kırmı:ıılf 
Jarın gallbiyetile sona ermiştir. 

Bu maçla beraber bölge şampitf' 
nası nihayetlenmiş oldu. Bu senet 
tanbul mıntaka.ından milli künıe11 

§U takımlar girmektedir: 
Beşiktaş. Fenerbahçe, Galaw' 

ray, İstanbluspor. 

NASIL OYNADILAR: 
Pera taklmı daha hakim ve csf 

1ı oynamış, fakat çok şanssız olm" 
11 yüzünden sayı yapamıyarak 1' 
nilmiştir. 

Galatasaray ~ geçen Paııııf 
nisbeten daha iyi idi. İçlerinde d 
iyisi küçük Saliihattin idi. Bu 1 
yuncunun Galatasaray Iorveı;ocV 
daima yeri vardır. 

Onun yerine başıma sen mi bell 
kaldın? Diye bir iki hafif şamar 
yerleştirdi. Feryat büsbütün ay • 
yuka çıktı. Tam bu sırada, biru 
ileride bağıran mübaprin aesi d11· 
yuldu: 

ğıdı buldu .. K°*up mahkemeye ve lJ tancslnın de ihtiyaca uygun ve ılnldikilet'in civarıncb daha ıni.ınasip ma-
girdı, hallere nakledllmJ, ve bunları ıı&leren llvhalann yerlerine l<onulmuı; olduup muh Her azaya nama muharrer bir . ------ - ------------ ------ -

- Saadet.. Şefika! .. Saadet_ 
Şe ... !i ... kaaaal 

Çocuklu kadın: 
- Eyvah, hemşire! dedi Çağın

yorlar. Ah ben bu çocuğu ne ya. 
pa; ım da mı.!ıkemeye gıreyi.aı? 
Yanındaki kadın: 
- Bari bana ver de avutayım

Susturayım ... ded ı. 

- Durmaz ki hemşiıeciğim. kim
s.olerde durmaz. Öyle yezit daman 
vardır. 

Bir taraftan da mübaşire döndü: 
- Geliyorum .• Şimdi geliyo -

rum .. Bir dakikacık ... 
Nihayet, çar naçar çocuğu öbür 

kadının kucağına verdi. Çağırıl • 
dığı mahkemeye doğru üç beş a
dım yürudü. Tekrar döndü. 

- Hınzır yumurcak! dedi. Ak· 
hını başımda komadı ·ki ... Cevdet 
efendı b'.r kiığıt yazdıvdı .. ·Mah • 
kemeye verirsin .. Birşey söyleme. 
Bu yeter ... • dedıydı. ?> udaıaa ~ e· 
rine hani... O kağıdı da nerev .. 
Jı:oydunı acaba?. 

duhuliye varakası ita olunacaktır. 

da feryadı biısbütun yükselttı .. Te. - - --- - --------------------- İDARE MECLİSİ 
Çocuk, yabancı kadının lrucagm-ı terem y-ra ilAn olunur. (1346) 

pini! tepıne aitlay3n çocuğu sus - ......... . ..................... ~ . ... .... , -:::===========:::-
~~:~.k bır türlti mümktin olmu· t Hakiki HOL ş TİN A 

Yeniden mürakabeye varan ih- 1 
tiyar bile bu gliriıltüden uyanmıştı. kumaş B O Y A L A R / 

İhtiyar, çocuğa: 
- Gel yavrum.. Bann gel! di -

yince çocuğun feryadı hafifledi.. 
Ağlama arasında, yüzü biraz gü- ! 
!er gibi oldu. ı 
Kadın formülü bulmuştu .. Ço • 

cuğu ihtiyarın yanına götürünce, 
sesi, sadası kesildi.. İhtiyar, çocu
ğu kucağına aldı . Yavru artık gü
lüyor, bülbül gibi şakıyor, yarını 
yamalak konuşmasile ihtiyara bir 
şeyler söylemek istıyor, mini mini 
e!krinin, mini mini parmakla -
rile, ihtiyarın kirli, biribırine ka -
nşıp düğümlenmi kırçıl sakal • 
!arını tarıyordu, Artılı:, neş'esine 

1>3yan yoktu .. 
H. BEHCE1' 

1 

Renklennln fevkalMe ıüzelllill ve gayet kolay lstimallerl ıayeolnde 
her ev kadını tarafından eeve seve kullanılmaktadır. Fiyatları ucuı. 
Orijiual ambalaj pakeUerde saWmaktadır 
İNnbulda: Keıerıc:ıl.er, Sabuncu bam sok. No. 31 Bay Horen Kebapcıyan 
Tıcarvthanea.inde 

Beyotlunda: Yeni Pazar (Nea .A&ora) ve Ermlı 
mağazalannda. 

BliyUk BalckaU,.e 

Hayriye Lisesi Müdürlüğünden 
3 ün~ü taksit 1 Martta baş!ıyacağından Martın 10 uncu sfuıüne 

Jı:adar taksitlerini vemeye yatmnıyan talebeıı.i.n mekteple alibaı. mi-
leceği lliln olanur. 

Sahip ve Bqmuharriri : ETEM iZZET BENiCE 
Netriyat Direktörü : CEVDET KA RA BILGIN 

cSON TELGRAFıt Matbauı 

T AK VİM 

ŞUBAT 19 4 1 
PAZART E Sİ 

24 
Ay 2 - Kasım 109 

Va!lllti Vakit Euni 
... d. ııa. el. 

7 44 GGoe, 12 51 
13 'l7 Öğle 7 35 
16 29 İkindi 9 36 
18 53 Akpm 12 00 
20 23 Yata 1 31 
6 05 lmıaak 11 12 

-
Devlet Limanları işletme 

Umum Müdürlüğünden 
ll11'Vakkal Temlııal 

Lira Kur. 

Ayancı). 1718. 08 128 83 
AJaıı;Ja 2270. 8J 110 sı 

Kesif bedelleri 'H muvakkat teminatları yukarda yazılı Ayancık ve Alarıf' 
lokeleleriııln tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. İMJelcri 28/2/941 tarııııır' 
rastllyan Cuma ıünO aaat 15 de Galata nhtımındald umum müdürlük bin ııı~ 
loplanacak satın alma komisyonunda -lacaktır. Şar- w l&lerrii&U 
.., Mil aeçen komisyonda~ ~ 

1 
t 

A 

( 


