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Guniin meselesi: 

undura fiatları 
tesbit edilemiyor 

Yeni deniz 
tarifeleri 

1 

Sarsılan 
imparatorluk 

MUHTEKlR 

ESNAF 

l Bazı eanaf akıl YO hayale 
ııelmiyecek ihtikir ve hile fO" 
killeri icat ebnİ§ler. 

Tuhaf teY7. Akıl '"' bay .. 
le gelmiyorsa, oolann aklına 
nasıl relmif? .. o halde, aklı 
e-nel olan muhtekir -ı, 
dünyanın akıllı ki§if Ye mu
citlerinden daha üstüa sen. 
yeli, en methur •e DAJDdar fil• 
irlerden daha çok senit ha
yalli inMnlardır, 

Bu hale nazanuı, onlara ce
za değil, Nobel müki.fab 't'~ 
meli! 

BERBERLER 

ÇOCALIYORMUŞ~ 

Bir riTayete söre, latan • 
bulda, be.-ber dükkinı çoğalı-
J'OnDQf? Bunlar, erkek ııaJm.. 
lından çok, kadın •çı kesi
yorlarmlf ! Erkek Mlrah ke.
miye, artık pek lüzum yok .. 
Çünkü, onlar, &akalı çoktan 
ele verdiler. Ejer, sözlerini 
dinletmek için trq olmuyor
larsa, acının.. Çüukii, nasıl 
olsa, dinliyen yok! 

Kadmlara •elince: Mutla
ka, akıllarının uzun olduğu
nu iapat için aaç~ kısal
byorlarsa, ytn. beyhude zah.. 
met! 

Çünkü, onların akhtınel 

olduğu artık hazin bir haki
kattir! 

BOB.STIL 

Fi ATLAR 

Bir yeni ıiklyet daha: Et 
fiatlanna esas blbdan ceıvel
ler gelifi eüzel huırlanmıt ! 

Ha, fUDU bileydini:z.. Et fi-
atlarını rösteren cetvellerin 
reliti ~ haıorlandıjı iia
tünden a\uyor. Böyle, cebir 

Sahil boyundaki cad
denin asfalta ·tahvili 

kararlaşhnldı 

Kadıköy ile Hayda.rpe.şa gan a
nısında bulunan caddenin asfalta 
çevrilmesi h •JcJcuıc!Mıj teli<ilcler 
nibllyet buknuftur. 

Sahil boyunda geniş bir kavı. 
çirerek Kadıköyünü Haydarpaşaya 
birleştiren bu ;rol un lodoslu bava
lanla sahile çzpaıı dalgalarla • -
Iamlığı tesbit olunmuş, gerek yo
hın muZ:.tvemeti gerekse sulardmı 
IIIMllII kalınası için bu kısma Ray
darpaşadaıı itibaren döğme taş ko-
nulması .da kararlaştırıhruştır. 
Diğer taraftan bu roıntakadaki 

evlerin kanalizasyonu da sahilden 
deniı:B aktığından tıunun da k
tirilrnesi ve bu. cı:untakada ios sep
tikler yapılması laırarlaştırılınıştır. 

Nahiye Müdürlerinin 
terfii 

Nahtya mMiirlerinin terlibleri 
luıiıılanda Dahiliye V~etince 

blr liste bımrlanma'lttadır. Nahiye 
:müdürleri bır litı1"ye göre terfi 
edecelı:ler ve alacaklan sicil de 
terfilerinde esaıı tu.lıulacaktır. 

40 hakemin yarınki 
toplantısı 

Yarın saat 15 de vila~ 40 
halre:ın toplanarak cuma günü şeh

rimizde yapılan büyük hava tec -
rübesinin kritiğini icra ed€Cclı: • 
!erdir. İleride şehrimlıde hlr aktif 
tecrübe yapılacaktır. 

KtlÇtlK HABERLER 

ViLAYET oe BELEDiYE: 

+ Vali .,. BeledlJe Rdli B. LQUI 
Kırdar iıa,)'vmı.l&n koruma ceınJ,yetln.iD. 
Şifi.ide ()ıımın1>e7<Wd mer!ı:erlııi ı:i;ra

m etm.iıı ve bi.Wıara lvrtan JıaııtaM
slp.l cezmı,tir. 
+ EYvelltJ. ~ vefat eden vilftyel 

J.dare heyeti Oz.ı;ısından B.. Ferruh Ya,. 

mnm .,..,.zeg1 dil:n meıuimLt Lüell
deki e•i:Ddıııto. kal4lnlarak Şetı;0iiıe c.W

ıo.olu.""'uolur· 

Bltarat olmanın 
şarttan 

Buı:ftnkü politika muvazeneleri 
içinde, fUl'a&t kat1 olanık muhak. 
kak ki, Bulgaristanm vaziyeti hiç 
de hU2Ul' ,istikrar ve emniıet ko. 
lmsu vermemektedir. Bu halden, 
fliphe etmemek lhmıdır ki, lıiz.. 
sat Bulp.r milleti de miifteki4.ir. 
Bulpriatanın tuttuğu yel nedir?. 
Konı&Aya pbi, kapılarını Alma 

lıt'.Ianna açacak mı?. 
Ba auaJe evet ttvabo verilemes. 

Bıılpr milleti, JUurlu, müdrik ve 
•erşeydea evvel islikliline ve 
hürriyetine iıjık bir camiadır. Ne 
&ıısUuk ,ne ittifak perdesi altın.. 
da, vatan tepraldanru asla yaban. 
cı çizmeler altında çiğnetmeğe riza 
gösteremez. Halbuki, zaman za • 
~ 1Julgaristanm mihvere da • 
ha çok temayül ettiii hissedilir, 
vakit vakit, Bulgariatanın daha 
çok kendine ı:eldiği görülür. 
Şurası Juılikatür ki, Bulgari&. 

taJl, iddia olunduğu gibi, bugünkü 
badirede Mla bitaraf dqildir, 
Çilıılcii, bitaraf el.evlet prtlan, bu 
deiildir. 

O halde, Bulgaristauıa anettL 
ti statü nedir?. Bunun cevabım 
yermek pek kolay defil. Sulb ve 
dostlukla ınilll emellerini tatmin 
etmek yolıuıu tutan Bulgaristan, 
cönül arzu eder ki, bu 1<Ulh ve 
dostlulc çerçevesinden dışan çık. 
malc gafletini göslıermesin. Çünkü, 
Bulgar mHletiııin selameti bu yoL 
dadır. Bulgaristanıa emniyet içiıı.. 
de olması, muhitine emniyet ve. 
rir. Emin blı Balkanlar muhiti ise, 
bu JDllltakııda, suihıuı garantisi o. 
tur. Olcun Bulgar cemiyetinin, a. 
kıl ve idnıkten ayrılması için, or. 
tada hiçbir Mbep yokta.r. 

REŞAT FEYZi 

Maarif Vekilinin 
seyahati 

Maarif Vekili Hasan Ali Yüce. 
lin cumartesi veya pazar .günü şeh
rimize gelmesi beklenmektedir. 
Vekil o gün Üniversite Rektörü ta.. 
rafından pek iyi derecede geçen 
~ere verilecek Çl<Yda b-.r 

bulw:ıacaktır. 

Bazı sebepler yüzünden yal
·nız kar nisbeti konacak 

Aylllı:kabı .fiatlarırun lrontrolöoo 
için bunlara sınıf sınıf fiat konu1-

masr lüzwnlu görülmüş ve bu hu
susta tetkiJtlere b~L Bu 
işle uğt"aşan alAkadarlar çok miif
i<üla tla karşılaşmışlardır. Çünkü 
makine ve elle yapılan ayakkabı
ları ayınnak icabettiği gibi elle ya

pılan ayakkabıların da işçilik far
kını gözetmek: lazım<lır. Bundan 
başka tabiatile lruflan.ılan malze.. 

Eski Eıtabab Amire 
yerlDdekl laaHyet 
Dolmabahçe stadyomınıun yapı

lacağı eski bas ahır !ar binalarının 
yıkılması ve moknlarının kaldı -
rtlması tamamlanm~ır. Malzeme 
ıııcıksanlığı yüzünden stadın inşa • 
sına hemen başhınamıyacaksa da 

temellerin kazılmasına ve diğer 
bazı toprak işler.ine giriF!eceit ve 
bunlar diğer mA!zeme temin edi
linciye ~adar tmnamlanarak va.kit 
lrazanı lacaldır. 

mede her eyaklca>.c:ı da değişmek
tedir. 

Bu sebepler yüzünden ayalı:ka
bılara azami satış fiatı değil .kir 
nisbeti konacaktır. Kar nisbetle -
rinde fabrikalar için başka ve elle 
yapılanlar için başlı:a olacaktu'. Bil 
hUSU6la ayakkabıcılar cemiyetin -
den de malfunat istenmsitir. Cemi
yetin teklifi ile ıllüradarlann va
racakları neticeler lromisyonda 
tetkik edilerek bir formül kararlaş
tırılacaktır. 

DeOfrlllencuer yine 
ekmete zam lste41 
Değirmenciler belediye mtısırt 

lniidürlüğüne :müracaat ed&ek ek
mek fiatlarına zam yapılmasını 
istemlı;lerdir. İleri sürdükleri sebep 
Buğdayların Derincede teslim e -
dilmesi ve nakliye masrafının faz
la olmasıdır. Halbulti ~ 
teslim muamelesi aylarca evvel 
başlanuş ve () zamanda bu yüWen 
ekmeğe bir mHct8'1" zam yapılmış
tı. Bu yüzden teklifin reddedil • 
ıneıi beklenmektedir. 

--C ADLİYE Ve POLİS-)-· 
İki fotoğraf malzemesi ve tela 
muhtekiri mahkum edildi 

Bunlardan birinin dlkkin.ı ı balta kapa
tılacak, dlQer bir tlccar da beraet etti 

Liman reisi Vekalete 
izahat vermek üzere 
tekrar Ankaraya gitti 

Evvel.ki gün Ankaardan dönen 
İstanbul mıntaka liman reisi Refik 
Ayantur dün akşam tekrar Anka
raya gitmiştir. 

Anlaşıldığına göre, Münakallt 
Veületi deniz tarifeleri ve mev
:r:uatları üzerinde geniş tetkikler 
yapıınaktadır. Tet.kiltler sonunda 
bazı değişi:ldikler ohnasına intizar 
edllmektedir. 

Navlun tarifeleri üzerindeki ıtet
ki!ltler henüz bitmemiştir. Harici 
ve dahili vapur seferlerinin tan -
ırimi üzerinde de meşgul bulun -
maktadır. 

Yasan: Ahmet Şükrü ESMER 
Tam em sekiz senelik mesaini,. 

neticesinde kurulan İtalııan iınpa.- ~ 
ratorluğu, sekiz aylık ta.::yik kar· 
şısında temelinden sarsılm•ştır. l· 
tal ya, 1870 senesinde mılli birliğiııi ~ ett 
kurduktan sonra, hem artmakta o- 1 

11 s 
lan nüfıı.8Unu yerleştinnek, hem f~ 
.U büyük devlet rolünü oyn:ı.ya - 1

1 ı 
bilmek için müstemleke siyaseti •~rr 
takip etmeğe ba§lamı.ş ve ilk defa • 8 

olarak da Tunus il.zerine göz koy· fol 
muştu. Faka.t Fran~a. bıraz da •. ı. 
Bismark'tan gürdiiğü teşvik ile ısa 
Tunı.ıs'u işgal etti. Ve bu işgal, 
ltalya ile Fransa arasında bugiiııe •ıı. 
kadar devam eden bir ilıtilıifın 1 
bCJ§langr.cı oldu. .,~il 

Bu elçabuklugı.ndan muğber o- l 11 

lan İtalya, kendisini 1882 sene• ıır : . 
Beden Terbiyesi Mükellefleri .U Almanyanın kolları ar4';ına at- il! 

Arasında Müsabakalar tı. Ve üçlü ittifak kuruldu. İtalya· t;ı' 
Açılacak mn müstemleke imparatorlıığıı il 

. . kurmak yolundaki ilk teşebbüsü, 
Be<ren terbıyesı kanunu ~e : Almanyu ile ittıfaı<ı im.~a ·adı§ı ıssı le 

vesinde kazalarda beden terbıyesı senesinde Kızılder,iz sahil!· · .tP ın 
der:slerine devam edecek müktllef- sap ltmanma aske rihraç etmesıy:e~lik 
lerın kayıt~arı ~ış, .. ner başlar. İtalya, Fransa ile anlaşaraO: ın 
.ıra:a dah11:i"'1eki spor ~kkül - temin edemiyeceğini anladı!/ı im - Yılıl 
lerı.ne tak.!iım olunan bu mükellef- paratorluğu bu defa Almanyaya 1 
lere.~t işler neticelendir~~ir. dayanarak kunnıya çalışacaktı. A-~ 
Dıger tarafta nurnwn mudur • sab'ı hareket noktası olarak ele '-1.ı 

!tikçe yapılan bir tamimde, önü - alan lalya Eritreyi ve ltalyan So- 10$i 
müzdelti ~r mevsınıinde.kazalar malisini ~gal etti. Fakat bundarı 
ar~ınd~ mükellefle~ın. ı~tır.ak ede- sonm Habc§istaııda gir: şti!ii teşeb- ~e 
cegı musabakalar bıldırı!mııı, el • biis hezimetle neticelendı. Fran- <la 
deki programa göre hangi m~sa - Ban;n gizli yardımile takviye edi· · 
bakala-ra nekadar sporcu tahsıs o- len Men.elik 1896 senesinde Ado • 
h~a~ağı~ bir list~ i~ ~wn '?Ü· va'da ftalyanlan mağlüp eU.. A- t g 
dürluğe bıklırılmesı istenilnıu,tır. dova hezimetl, İtalyanın müstem· · 

Kazazedelere Yardım Motörü 
İstanbul mıntal<a liman reisliği 

yeni sene bütçesine bir raınorkör 
almak üzere tahsisat kaymağa ka
rar vermistrr. Büyük bir romorkör 
alınarak bilhassa fazla dalgalı za
manlarda denize çıkılarak kaza -( 
zedelere yardun yapmak temin e
dilecektir. 

Keşan Hakimini Davet 

iııtanbal M"ıiddelımuımllı.ttmıen: 

lıtanbulda bulunduğu anlaııl..n Ke
.an ccu hlliml Osman Bahri Uzun 
llasanoğlunun memuriyetimize müra
cu.tmm ıazetenizle ilArunı dilerım. 

leke siyasetinde bir dönüm noktG- at 
n olduğu gibi, harici politikasında le! 
da bir dönüm noktasını teşkil etti. iti 
Çünkü, Fransaya ve lngiltereye es 
mğmen Afrikada İmparatorluk ku- ~ 
rar .• ıyacağını anlıyan İtalya, Al - l 
manyanın yardıın.ından da hayal Ü 
sukutuna uğrıyarak, iki demokrat · ·· 
devletle anlaşmak pulitikasını ta- ! ır 
kip et>ıneğe ba§ladı. İtalya, 1896 l 
senesinden sonra Fransa ile bir ltı 
seri anlCJ§malar akdetti ki İngilte- e 
re - Fransa antaııtı kurulduktaıı at 
sonra İngiltere de bu anlaşma) ora' 
iltihak etti. Bununla berabrr !tal·~ lı" 
ya, üçlü ittifaktan da ayn!madı ~·e • 
nihayet 1914 harbine i~tirak ede· t• 
rek Avıısturyadan geniş toprak • nu 
!ar aldı. Adriyatik denizini de lıir a c 
lta!yan gölü vazi1ıetine irca etti. . 

ınuadelelcrine bmızİyea, ke
sirli, buçuklu fiat olur ma?. 
Celep mi. ~toncı mı kasap 
mı, herbangbl iee, fiatlan .. 
labildiğine yükselttiler. Biz, 
bu fırla)'lf&, kesrli, buçuklu 
bir tekil vermİJİz, Fiat mü
rakabeai, bu oı.u, demektir?. 

TiCARET o. SANA'J'lı 

+ Dün fehrimWlen 600 bin liralık 
fhraca1 T•Pılıruitır. Bu meyanda R<>
man;ra;ra pamuk, Macaristan& deri ih

""' olunmuştur. 

Şehrimizde Köpek Besliyenler 
Arbyomıuıl 

Şehrimiz a~liye 2 ınci ceza mah.. 1 
kemesinde dün milli korunma ka.. 
nununa muhalefetten mütevellit 
iki davaya bak>lınıştır: Bu dava • 
!arla; dükk:ıinmda mevcut rönt • 
gen filiınlerini kısmen satışa ar • 
zetmediği. kısmen de mliiteriye 
fatura vermediği iddia edilen fo,. 

toğraf malzemesi taciri Saiınin el
li lira parP ,.ezası ödemesine .ka • 

rar verilmiştir. Fiat murakabe lro.. 
misyonwıw:ı taiyn ettiği Iiattan 
fazlaya elbiselik kıl te!A sattığı id.. 
dia olunan Zarifinin de yirmi ıbeş 
lira para cezası ödemesi ve dükk.3.. 
nııun Q}ir hafta müddetle drapattl.. 
mam karar altına al.ınmştır. Zari. 
fiye bu malı toptan satarken fatura 
vermemekten muhakeme edilen 
Natan, beraet kazanmıştır. . ..ı~~-~~~~~ 

iple boğulup gömülen kadın ! 

Elr tirli tevzi 
' ed~lemlyen ot o -

mobo llsttlderl 
Bundan sonra ltalyanın felıiJ·el .'ın 

.Uvri geliyor. Ve bu, sönmek bil· ıı • 
miyen itcılyan istila hırst11dnn ilefl i e 
gelmiş değildir. Çünkü btı ltalyaf. te 
hırsı, 1870 senesindenberi devaııı •lı 
etmekte idi. Musolini'nin hata,1, da 
İtalyan harici siyasetinin an'ane 
halini alan muvazeneli ve hesaplı 
gidişinden a"nlarak denizlere ha· a 
kim olan lngiltereye karşı ceplıt 
almasındadır. Gerçi buna Habe • 
şistan meselesi ômil olmuştur. ve TRAMV AYCILARA 

-·~-----
KONFERANS 

Tramvay idaresi, yoicuiara 
ni.ziki.ııe muamele yapmaları 
için, haftanın muayyen tıiin

lerinde .... tman •e biletçilere 
konferanslar verİyormat! 

Tramvaylarda bu izdiham 
devam ~ttikçe bu konferaııt

lann müessir olabileceğine 
biz inammyorm. 

Mümkün ol.. da, tramTay 
müstakj •mme konferans 
yerine. Eyüp sabri qılanaal. 

Ac•ha, Kapehç•"lıda sat. 
mıyorlar mı1-

AHMET RAUF 

+ Manifaturacılar blrlfti reisi Rom
d. Avundukun reis.Jiğı0de manttatura 
ııııaıu tacirleri birl.iğinden bir heyet 
Macaristana. &iderek pamuklu memıu
art .. tın almalı: içın ~er yapa
caktır. 

+ Fiat lllünkabe Komlıyonu dün 
toplanmJf ve bır türlü hallolwıaıw;yan 
et fiaUan hakkında kasapların ıwktai 

nazarını dinlemiotir. Neticede kasaplar 
cemiyeti umuml kltipliği peqembe ıra. 
nüne kadar bu hususta bir cetvel lıa
z:ırlamaA ~lır. Peynir 
meselesı de dün te1kilı: olımmUf fakat 
karar verilemeını,tır. 

+ Macaristan yoleyla İstanbul ıüm
rütüne 600 kilo çay c~tir. * Sanayi blrlllinlıı yıllılı: 1op1anı.. 
b~ saat U,30 da 7apllacaJ<tır, 

MlJT EF ERRIK.ı 

*Prens Halim Alemdatmdakf Bal
tacı cifU.ıtinde ;re~ cins anır
lardaıı bazılanı3' eycır depoouna !e
bonit edece,iinl'. .W,,ete bildirallitir. 

..... Saraybumu aujnoı;u 7amzıda bu
lUDan camh aalon poli&on olarak kulla
ıul.mak üzere beden teıbl;resl ceneı dı.. 
l'llld6rlüiüne verilecektir. 

Son T eh:ırafın Edebi Tefrikası : 19 

BILLOR KÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI iZZET 
Alemdağında yere bir örtü ser • 

diler, yiye<:eklerini hazırladılar: 
Bütün çantalar boşal<lı. Afife bag
daş kurup otururken içinden: cCa
nı isterse dedi, kendi bilir!..• 

Afifenin yanına Şefik oturm~
tu. Afife artık neş'eliydi, boyuna 
gulüp söylüyor, Şefikle konuşu -
yordu. Şefrk böyle bir saadete e
riştiği için sevincinden 1JÇUyord1L 

EkT.lek veya tabak alırken kazara 
eenç kızın eli eline değinoe göğııii 
bbarıyor, kal.bi çarpıyordu. 

Ne yazık ki, çabuk yemek ye • 
diler. Günler Jrwılmağa başladığı 
için farla da oturamadılar. F.lsasen 
criurm;ık yütüyüo hamlesini ke -

serdi. Tekrar yüııiye<:ekler icin çok 
dinlenmek çok yorulmaktır ... 

Yola çıktılar. Biraz sonra Şefik: 
- İçimizde güzle sesli olan bir 

şarkı söylese!.. dedi. 
Afife derhal GW>O'nun barlrarolu. 
nu söylemeğe başla<iı.: 

Söyle Lamı güzel kız 
Gitmek istediğinııcri? 
Yelken kanat gerlyor 
Rüzgar esmek üzeredir •. 
Şefik can ve gönülden dinliyor

du; bu musiki sihirli bir mıplddi, 
her mısraı a}icşlıvordu.. 

Afife SUSlllle& Adem: ....,. 
- Eğer dedi ben priaya bao • 

lanıam bir k:iloıınıetre uzağa kaçar
sınız. 1:ıuıum lciıı benden »aj 

Evlerde beslenen süs .ttöpekle • 
rinden belediyece alınan vergile
rin yekılnu bu yıl 655 liradan 1000 
liraya yükselmiştir. Bu suretle 
atöpek besliyenlerin arttığı anla • 
şılmaktadır. -------
Muhtelif Üniversite 

işleri 
tlni versite dekanlar meclisi dün 

Vali ve Belediye reisi Liıtfı K.;r • 

d.ırın reisliğinde toplaruruştır. 
Süleymaniye medresesinde 800 

kişilik bir talebe lokantası açıla • 
caktır. 
Diğer taraftan bu.gün profesörler 

meclisi de Üniversitede toplanıp 
memlekette konferans verecekleri 
sçeceklerd.ir, 

Bir Yansın 

~ıuma. ~ ııobğmda 
.Anadolu hanında !runduracı Pa • 
nayot oğlu. Y <ırginin 6 numaralı 
dai:resiırden bir yangın Çlkınştsa da 
eöndürülınüştür. 

Faika Şubertin serenadını söy • 
ledL 

- Sıra sizde Dayı! 
Day• dudak büktü: 
- Haydi efendim dedi, l:ıül.ün 

bunlar alafranga... Ben size bir 
türkü söyliyeyim de musiki nedir 
görün ... 

Ve gür bir ~esle b~ladı.: 
Bugün ayın on dördü, 
Kız saçını kim ördü? 
Ördiiyse efem ördü, 
Ay karanlık, kim gördü? .. 
Davudi sesi, vadilerde ürpere ür-

pere ufuklara yayılıyor, öte tepe
lere çarparak yankılar uyandırı -
)'Ordu. 
Dayı şarkısını bitirdikten sonra 

Halis Adem: 
- Ayni yoldan dönıniyelbn, şu 

yamacın öte tarafında kestirme bir 
pateka var zannederim. 

Dayr: 
- Zan ile yola <;>kılmaz diye iti

raz etti; 'hava da bozuyor. Geceden 
evvel belki yağmur başlar. 

Bu civarda yanlarından geçen bir 
iııöy !üye Adem soırdu: 

- Şu yamaçta Karadeniz ııoso-

mı.rddet evvel ölmüş 'bulunmakta. 
W.-. Bakkal Zekinin, Fatma NaJi. 
deyi bir tahmine göre kıskançlık.. 
la, bir tahmine göre de bu iki ka. 
dm arasındaki ortaklık mücadele.. 
mn.in tesirile öldürdüğü ta.b:min e.. 
d.ilmektedir. Cinayetin tavan ara. 
sında işlendiği, Fatma Nadidenin 
arkasından ip atı.ld.ğı ve kadının 
boynuna geçirilen iple boğulduğu 
net.lcesine varılmıştır, • 

SORGU 

Hariçten gelen otomobil lastik -
!erinin resmi daireler arasında 
hangi nisbetlcre göre tevzi edile • 
oeği hak.kaında henüz Vekaletten 
vilayete emir gelmem~tir. Binaen
aleyh gümrüklere gelm~ bulunan 
lastikler emir gelinciye kad~ tev
zi edilemiyecektir. 

Vekalet bazı n-0ktalar hakkında 
yeniden altrkadarlardan izahat al
mıştır. Mallım olduğu üzere gelen 
lbliklerden ilk önce resmi daire-
!erin ihtiyacı temin edilecek ve on
dan sonra Anadolu ve vi!Ayetimiz 
ihtiyaçları ayrılacaktır , 

Kas.mpaşada 6 yıl evvel ışıenen 
bir cinayetin faillcrı birkaç gün 
evvel yakalanmışlar ve dün adli.. 
yeye verilmişlerdir: Bir ihbara 
göre altı sene evvel, K.asımpaşada 
Bahriye caddesinde 225 sayılı ev. 
de oturan bakkal Zekinin birlikte 
yaşadığı Fatma Nadideyi boğduğu 
ve cesedini çuval içerisine kQyarak 
bahçeye gömdüğü öğrenilmiştir. 
Bahçe kazılmış. Fatma Nadi denin 
kemikleri çuval içerisinde buluna.. 
rak, mor.ga gönderilmiştir. Zeki, 

dört sene evvel öldüğünden, şimdi 
yapılan takibat, büyük kardeşi 
İhsan ve Zekinin ibir zaman !bir • 
likte yaşadığı bir kadın olan M:üni. 
renin kardeşi İhrahiın Tayyar a. 
leyhlerindedir ve bunlar cinayet • 
ten haberleri o!dı$ı halde ala • 
kadarlara ihbar etmemekle maz... 
nundurlar. Ayrıca ihsanın Zeki. 
yi cinaye1" teşvik ettiği cihetinden 
de tahkikat yürütühnektedir. DL 
j!er taraftan Münirenin de bu işi 
bildiği iddiası varsa da Miinire •bir 

Yakalanan İhsanla 1brahim Tay. 
yar, o zaman, Fatma Nadide bir. 
denbire ortadan kayıbolunca, Ze • 

· kinin «>, Erzuru:ına, anasile baba. 
sının yanına gitti. şeklindeki ceva. 
hına rağmen, alakadarlara bu 
tagayyüpten bahsettiklerini ilen 
sürmüşlerdir. Diğer otaarftan, ka • 
dının öldürüldüğünü bilmedikleri 
yolunda ifade vererek, bu n<>k.tada 
llirarla durmuşlardır. 

Havagazi Faciası Raporu Bir 
Türlü Gönderilemiyor! 

sine çıkan bir pateka var mı? 
Köylü: 
Köylü· 
- Var dedi. Var amma çok bo

zuktur. 
Adem sevindi: 
- Ben size var demedim mi? .. 

Haydi bakalım, bizim için düzgün 
yol yoktur. Her yerde yürünür ve 
her yerden geçilir. İleri marş!. 

Halis Adem, dar bir boğaza doğru 
yürüdü. Peşini takip ettiler. Bir 
müddet kayalık ve t~lık yerlerden 
geçtikten sonra düz hlr yeı;illiğe 
çıktılar. Hepsinin keyfi gelmişti. 
Hafif meyilli çayır bataktı, kuru 
tümseklere bakarak ihtiyatlı yü
rümek, ihtiyatlı basmak lazundı. 
Pertev Dayı ile Faika, böyle yol
lara alışık bir eda ile Qradan ora-• 
ya sıçrayarak önde yürüyorlardı; 
çamura, batağa aldırış e'tmiyor -
lardı. Bu yolu teklif eden adam da 
yiğitlige halel venn=ı.ek için ke
yifli görünüyordu. Başına ilk defa 
böyle birşey gelen Afife arkada 
kalmış. çamura batarak önde yü
riiyenlerin haline hayretle ba:kı • 
,ordu. Bw:ıun. farkına varan $eflık 

Neticede birinci sorgu lıAJdınliği 
her i~ni de teV"kif et.ı:niştir. 

geri döndü, kızın kofuna girdi. 
Afife kah kayarak, kah sürçerek, 
~.ah sıçrayarak, Şefikin koluna 
yaslanarak yürümeğe çalışıyor, 

gülüyor: 
- Ne beceriksizim ben!.. di • 

yordu. 
Genç kızın kolunu kolunda du

yan, bu ince, narin kolun harareti
ni hiseden Şefi.k: 

- Hiç de değil diye cevap V&

yurdu; ilk sefer için çok mükem
mel yürüyorsunuz!.. 

Ve sesi hafif titreyerek ilave e
diyordu: 

- Çekinmeyiniz, koluma asılı
ruz, sıkı tutunuz .. 

Böyle bir hayli yürüdüler, fakat 
önlerine dercleşm~ bir ırma:k 
geldi. Afifenin cesareti lrınldı: 

- Dünyada buradan geçemem! 
Yol kötüledikçe Şefiğin c.es&reU 

artıyordu: 

- Hiç korkmayınız dedi. 
Mife sözü kesti: 
- Nekadar yardım etaeniz nıııt

filed.ir ... Karşıya sı.çrayamam ..• 
- İzin ver.iııiz da sizi k,ııc~ 

olayını. 

Beşiktaşta geçen hafta bir bava 
gazinden zehirlenme vak'ası ol • 
muştu. Havagazi şirketinin bir 
türlü raporunu belediyeye gönder
mediği görülerek dün Vali tara • 
fındaı:ı ehemmiyetle tıJıkikat ya
pılması makine şubcs.ine bildiril -
miş ve mezkil< şube müdürü :S. 
Ertuğrul tah:k:ikata başlıımıstır. 

Afife tereddüt etti, kulaklarına 
kadar kızardı: 

- Ben çok ağırım dedi, altnlJ.I 
ikilodan fazlayım ... Hem buna ce-
saret de edemem .. . 
Şefik ısrar etti: 
- Rica ederim izin veriniz ..• 

Artık geri dönemeyiz! 
Afife başını kaldırdı, suyu aşıp 

yukarı çıkan Pertev Dayı durm1J4. 
alay eder gibi uzaktan onlara ba -
lkıyordu. Dayının bu müstehzi tav
rı Afifeyi harekete getirdı: 

- Peki dedi, bir tecrübe ede
lim! 

Şefik sevinçle kızın belinden blr 
Joolile lruşak aldı, öbür kolunu diz
lerinin altına atıp Afifeyi kaldırdı. 
Sonra hiç çekingisiz !Jllya daldı: 

- Tüy gibisiniz! 
Bir an gözlerini kapamış olan A. 

file gözlerini açtı ve Şefi.k. ile göz 
göze geldi. Şefiğin gözlerinde he
yecanlı bir alev parlıyordu. ... Bu 
alevlerin arasında derin bir bay -
ranlık ifadesi yanıyor, bütün hl> 
~.atını meydana ko;qryordu. 

(Atlt&ııi ..... ,, 

bu sahadaki nenisleme hamlesiııde 
gördüğü. mtıkaı•emet Mu.•olini'Y' 
Almanya ile ittifak imzaıamıuG 
sevketmiştir. Fakat 1914 harbind~ "1 
evvel de İtalya Almamıanın itti • 
faktmı ginn•ş ve bu ittifak 18SZ ~it 
senesinden 1915 •e.ıc.rine kadar de- 1 
tıam etmişti. Ancak 1914 lıarbiıı ' ı,l 
den emıelki ittifak, lta!yayı İngil• 
tere tıe Fransa ile iyi aeçinmekte~ 
menetmemişti. 1882 ittifakı ltalıJ0 ı 
için bir diplomaıri manevrıumda~ & 

ibaretti. Ve yeni İtalya için de ye- 'I; 
ni Alman ittifakının ayni rolü O!/' i 
myacağı tahmin ediliyordu. B~~ ııı 
türlü hareket etmek, italyaya l1ıı' ıı 
paratorluk temin eden fevkal{ııl1 ~ 1 

elverişli bir nratejik tıaziyeti feıl' 
etmek demek olacaktL Esıuen bil 
stratejik vaziya İtalyaya bıitiİ, 
Habeşistan'ı ve ArıuıtıtLtluğu te ' • 
min etmi§ olduğu gibi ayni yJ 
üzerinde yürüdüğü takdirde daJı1 

büyük menfaatler temin etımesi ıJI 
mümkündü. . l· 

Böyle olacağı yerde şımdi ne O 

m'U§tur? Em sekiz sene& kunılıı" 
imparatorluk sekiz ay içinde efl' 1. 

mi§lır. Afrikadan gelen lıa.berlıf. 
Libya mağlübiyetitun b!r askı-fi 1 İt 
hezimetten daha şumullu bır ıı4' 
dise, büyük ölçüde bir bozgun ol' 
duğunu anlatmaktadır. , l 

Gazet .U Popo!o gazetesi, itol ' 
yan hall.,nı en kötü akıbete ıı.at'f ., 
lamak için olacak, biitün impat' ''I 
torluk İngilizlerın i-§pali altımı g~ l 
se bile italyanın vaziyetinde r . · 
değişiklik bahis metıZUIL olafTl.I~ i y 
cağını yazmaktadır. Bunlar,, b, 
imparatorluğun nan! lmru!dtL~ 1 1 ı , 
nu bilmezlik ifade eden çocuk!, ·-~ 
sözlerdir. Bununla beraber, Jtııl r · iıı.; 
yan gazetesinin sözlerinde bir !:JJ 
kikat var. Bugünkü şartlar altıµ 
İtalya kendi vaziyetınde bir 'f<I 
ğişiklik yapmak istese de buna . 
dir .Uğildir. Ve bu noktadaki Y.;; 
tiyan her gün bircı.z dııJıa ehf\O' 
ı;ıkmaktadır. 



Amerikanın 
Yardımı .. 

Almanlar bombardıman 
tayyarelerile kat'i netice-
yi almak mümkün olaca
ğını zannetmi.ılerdi. Anglo 
Saban alemi bunda da 
üstünlüğünü almı§ oluyor. 

ııeaer, ne b 
d şmü ÜZ? 

e 

Günq aydınlık verir mi?. 
yerlerinde S makineli tüfeqi var. 

t.zan: Ali Kemal SUNMAN dır. Yukarıda dendiği üzere bu 
tayyareleriıı evsafı Anglo Sabon 
aleminde muhtelif nep-iyata yol 
açtığı gibi İngifü 1nütehassıslan 
da ucan kalelerin bu müdafaa ter. 
tibat; pek de korkunç olmadığını 
söyle.ınişle.rdir. Fakat bu tertibatJ 
dnh.a ileri götürmek, müdafaa s.i.. 
leblarını arttınnak mümkündür. 

Eğer böyle bir mal üzerinde 
münaluıfaya girenleri görür
seniz, derhal, onların timar
hanelih kaçık olduğuna hük
medersiniz. yahut ta, onlar, 
birer zavallı, birer budala, ve 
yahut, birer terbiyesiz, birer 
küstahtırlar. 

ar• 
İ• llarbin tiirJli hareket ve faali. 
na ellere yol açan b!t' amil olduğu. 
o- il söylemek malum blr keyfiyeti 

~m ~k~ar etmek olacak.. Fııkat şiın. 
ıı • 1kı harp anlattı ki müdafaa ve 
eti aanuz vasıtaları olduk.lan halde 
f fCI alaınıyorlar. Hepsinin geçirmek.. 
oy- olduğu bir inkişaf "e tekamül 
da a~ası vardır. Bunun da en yakın 
ile lSalini ağır, biiyük bombardı -
al, tayyarele-rine cıair devaın e. 

ell bahis i:ı;.ah etmektedir. 
.\ınerikadan İngiltereye gön • 
.. ilen •uçan kale- lerin harpte 

~ lletıs.ir ve kat'i neticeyi ahnakta 
!n- e~ kıHla.r mühim bir rol oynıya • 
at- ~ f'rbabmca kaç zamandır u. 

n uzadıya tetkik edilmekte, bu. 
n etrahnda münakaşalar olınak.. 

. İngilizlerin, Amerjkalılarm 
kcrlikle, havacılıkla, denizcilik
nıeşgul mecmualarında, gün -

yte lik gazetelerinde ucan kaleler 
ak in kaç aydır verilmls sütunlar 

- Yılır gibi değil, Ayl;rca evvel 
ılan bu bahsin başlangıcı ma. 

· Amerikada yapılan bu bava 
elerinin İııgil tıereyo gönderiL 

tsi için Amerika efkarmda bir ı 
eyan başgöstermişti. Çok geç. 
en filiyat sahasına geç.ildi. Son. 
n öğrenildi ki Amerikalılar 

di- · ten bwıları İngiltereye yol.. 
·ta, yapılır yapılmaz, biç va. 

t geçirmediler. Anglo Sakson i
. nde bu bahis etrafındaki neş. 

attan ötrrenildiğine göre uçan 
lelerle Amcrikalılnı ın fışinahğı 
· değildir. Batta bunlardan 30 
~i varmış ki biçim itibarile 

· nazarle bakılmaktadır. 
. ar satılarak alınan para ile 

yal . ilerini yapmak düşünülmüştür. 
rat ''lüyor ki işin ameli cihetleri 
ta- ç &:özden kaçmlmamıştır. Aıne.. 
896 ~ılar bunları İngiltercye ver. 

ekendi hazırlıklarını hiç sek. 
~ u" gratmış olmuyorlar. . 
lllbikat bunların tesirlerini, el.. 
~lecek neticelerin şümulü -
ı=osterecektir. Erbabının dedi. 
e göre bu cesim tayyarelerİ.11 
~~~l~rındn kullawl~ası dü. 
a uştiir. Almanlara, Italyan.. 

cevap vermek üzere bunların 
.
1 
any.a ve İtalya üzerine gön • 

1 
trl~ı çok müc.ssi olacağı hesap 
,lllışti.ı-. Bn harpte kaç aydan. 
1 edilen tecrübeler göstermiştir 
teee akınları gerek Alınan ve 
:: İngiliz tayyareeilcrin.in i~i

.ha kolaylaştırmaktadır. Ge .. 
li. hornbalannı boşaltarak i§in 
en . nısbeten daha kolayca srY-
aJc _ .. k'" 1 .. ...um ·un o uyor. 

. Yle uçan kaleler biçimindeki 
~ tayYarclerin kullanıhnası 

,OQo kadem yiikseğe kadar 
~ ~.ınkanıııı vermektedir. 

e hutün bomba yii t ü ile yük.. 
~e~ ~bil oluyor. Uçan kalel~rt' 
tolt 0~ur tarafın yapacağı takıp 
~tı akim kalabilmektedir. 

kaleler o cesametlerile, a. 
l rile bcnber sür'atlerine hiç 
lrttirnıiyorlar 

~ . 
tefi .~ed.ilen mahimata göre A
ıyl i, ordusunun hava kuvvet. 

tasıada sonbaharda 59 uçan 
11"' ~~r~ı. Llkin 4 günde böyle 
01( • t ellln yapılması Amerika • 

e~ı:ahlar için mümkün ola. 
tlıbt~dir. Her uçan kate bütün 

eli • ıle 20 ton sıkletindedir. 
llı tn"'d f . . h lif u a aa ıçın de mu te 

Bazı gazetelerden ogreni· 
Söylemeğe hacet ;rok: Harp, kuL yorıız ki, meğer, ortada ofr de 

!anılan silahların, uıiidafaa ve 
taarruz vasıtalannın tesirlerini gramer miı.nak<J§a&ı varmt§. 

tatbikat ile iilçtürmeldcdir. Onun Sual fU: 
için Amerikalıların bu cesim tay. Gramer lazım mı, değil mi?. 
yarelerinde daha nelere lüzum ol. Bu sualin, güne§ aydınlık ve• 
duğunu harekilt gösterecektir. rir mi cümleainde11 hiçbir far

İngifü:lerin dediğine göre Al • kı yoktur. 
manlar· da bu cesim tayyarelere Eğer, hakikaten böyle bir 
bakarak onlar kadar veya daha münaktı§a yapacak hale dü§· 
kiiçük bir takım bomhnrdıman müpek bCl§ımızı iki avucumu-
tayyareleri yapmayı düşiinecektir. !'--narh; al d"' ·· ml · · ~ .... ına ıp uıun eıyız: 

zaten Ahnan tarafı harbin baş. M ~ b · hal l · 
Jangıcında şu fikri beıtliyordu: . 

1
f!6er, ız ne e ge mı· 

Harbin kat'i neticesini bombardı.. flZ • 
ınan tayyareleri ile elde etmek Grameri inkar etmenin ne-
mümkün olacaktır. Almanyanm ticesi iıte meydanda. 
gerçi İngiltere ye karşı koyacak Hala, böyle bir mevzuu mü-
deniz kuvveti yoktur; fakat İngil. n~Q§a etmek fOk hazindir. 
terenin ınalik olmadığı lıava kuv. Her ıeye latife sığar; fakat, 
vetleri sayesin.de Almanlar İngiliz donanmasını vurarak felce uğrata. dil bahsine asla espri karqtır-
bilecektir. Ondan sonra iş kolay. mamak lazundır. 

Halbuki vekayi böyle çıkınadL Brıgiin, liseden mezun olan· 
Çünkü İngiliz donanması nuığlup ların ~oğu, isimle sıfatı ayırt 
edilemedi. Fazla olarak Alman ha. edemiyor. Ve söylediğiniz za
va kuvvetlerine karşı Anglo Sak. man gülüyor, omuz silkiyor. 
son tesaııiidü üstünliiğü de temin BURHAN CEVAT 
etmektedir. 

İngiliz nıiitehas~ları uçan ka. 
lelerin kullanılması Almanlar ta. 
rafından bilyük b mbardıman tay. 
tyarelerinin kullanıhnaS;ına karşı 
bir cevap teşkil ettiğini söylüyor. 

lal'. 

EllercJe çıkan 
beyaz lekeler 
En ziyade genç bayanlara, hem 

de en ook esmer güzelliklerine 
~musallat. olan bir cilt hastalığı 
vardır ki, buna <Vitigliyo• derler. 
Bu hastalık cilt üzerinde beyaz Je
i<e ile başlar. Bu beyaz lekeyi cil
dinin üzerinde gören kadın elbet 

üzülür. 
Beyaz leke yuvarlak veya yu. 

murta şeklinde olur. Yahut mun
tazam hiçbir şekle benzemiyebilir. 
Sayısı da belli olmaz. Vikut üze
rinde musallat olduğu yerlerde 
başka ... Fakat en ziyade ellerin ü
zerinde, bileklerde, kollar'.Cla, bo
yunda, yalrnt vücudün kapalı yer
lerinde zahiı' olur. Yüz<l.e olması 
pek nadirdir. 

Onun için Vitigliyo lekelerini 
eldivenlerle ve dekolte olnııyan el
biselerle çok defa örtmek müm -
kündür. Zaten örtülse bile, esmer 
bir cilt üzerinde ayni zamanda sa
rı kordelaya mahsus olan beyaz 
rengin de bulunması, her esmere 
nasip olmıyan bir imtiyaz sayıl -

malıdır. 
Vitigliyo'nun en ziyade bayanlar-

da bulunması kadınların başlıca 
guddeleri olan yuıntu·talıklara ti
roid guddesinin bozulmasmdan 
ileri geldiği içindir. Bundan d.olayı 
.kendilerinde Vitigliyo bulunan 
kadınlarda hemen daima yumur
talıkla tiroid gu.ddesinde düzgün 

(De ıamı 6 ı.ncı sahijede) 

·--------------
~ehrimiz için Basraya 
Yeniden Lastik Gelmiı 

Alakadarlara gelen malfunata 

göre, Basraya şehrimiz piyasası 

i~in 2500 otomobil lastiJi gelmiş -. 
tir. Lastikler de bugünlerde tren
le şehrimize gelecektir. 

.. 
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Hcı>imiz bilirız ki, vLicudumüz
de sıhhatine en çok pikkat edece
ğimiz ağzımızdır. Ağzımız diş ve 
diş etleri ile gayri ınlisavi ikl kıs
ma ayrılmıştır. Bir kısmı pek dar 
olarak dudaklarla dişler arasmda 
mahsur ve diğeri daha gen~ olıu·ak 
kezalik önden disler ve gcrı taraf

tan bademcikler ve bof:az ile ve üs
tünden damak ve altt.:ın dil ve yan 
taraflardan yan.aklarla muhttır. 
Ağzımızın birçok hizmetleri var

dır. En mühimmi hiç şüphesiz gıda
mızdır. Henüz sut emen çocuJdarda 
bir tulumba gibi emme kuV'i etı ile 
sütün memeden ve yahut emzikten 
massolunmasınn hizmet ettiği gıbi, 
sonradan salya kal'ıstırmalı: surcti-
1~ yemek yemelerne hizmet eder. 
Agıza alınan mnddtılerin bir miidet 
ağızda kalması 15.zıuıdır. Çünkü bu 
maddelerde mevcut şekedi ve nl
!iastalı maddelerin ağızdan itraz o
lu.nan sıılya ile muamele görmesi 
Hlzım<iır. Bu da hemen hemen bir 
hazma muadil ola('ak derce-ede kııv 
vetli bir muameledir. Çünkü sal
yanın terkibinde bulunan pityalin 
nişastalı madde!eri diyastez haline 
getirir. 

Ağız sıhhati hııkkındaki bu bah
simize devam edeceğiz. 

\.---~-----------" 
yok &ize anlatamam. Ancak, ben %ni ROMAN: 43 

Sen de -Seveceksin ! 
evvela bilmelisiniz ki fahossüsle. 
rinizi ölçehilesiniz. Eve gidiyorum, 
karımı bulamıyorum. Saatler ge. 
çiyor, yine gelmiyor. Eğer size gel. 
mi~ olsaydı, bir l)aşka znhit arka
daşımın evine gitmi~ bulunsaydı 
hiç üzülmezdim. Bir Arap eviııc, 

Yazan: ETEM fZZET BENiCE 
~ 'ltad· -ufi \ı: 

8 
.• ~elcri ne kadar da kolay. 

~ ~t ~:r atıe biri birine bağlıyor. 
1" ıt~e anıınefendi .. 
~ ı: "s. ııoktni na7.arıntfa 1srar 

lıaltik letiJıi nt de muhakkak ki bu. 
aı et ~e .knıulclınız, mantığınızı 
"l' lııuz "th: . 

.• ~ek ele .. 1 
~iıtı oy e değil hanımefen. . .. 
~Ctek 
ltu devam etti: 

1 \~turunuz cidden beni mü.ş. 
"~a {ette bıraktı. Fakat, siziıı 
ill.lı.i a~aı· zahınet ihtiyar ede
.it,,_ duşiinmemiştim. 

evs h' b 'l'~ ' ıç ir itiraz yapmadan: 
~la:a\'~~r edin ki, kocam da 
ı:, 1- ıdı. • '<tb 

liı' .kumandanı idi. Bir 

defa bile gelmemiştim. Bugün bu. onların davetine, onların bağ gez. 
raya gelinıiye kendimi mecbur bil.. mesinc gidiyor. Bu nilc ile ben de 
diın. ' tanışırım. Fnkat, onlnrı his sev. 

Dedi ve .. gülerek sözlerine ek. nıem \'e .. onların Araplar ve Arap. 
ledi: lık hesabma cususluk ynptıkla • 

_ :Meğer kal nannlık da ne zor rından, Fransız himayesinde bu. 
şeymiş?!. lunduklnrındnu usla siiphe etmem. 

Firdevsin yan ciddı, yarı şaka Çok Türk do tu gjriinürlcr. Na. 
bu sözüne Salih de giildii ve: nıuslarından \'C \oicdanlarından 

_ Zahmet ettiniz, teşekkür e. şüphe vem1ek istemezler. 1''nkat, 
derim!. d"' S muhakkak ki bütiiu bunlar riya. 

Diyerek yine bahse dön u. e. dır ve netice onlar çölde Tiirk ne. 
si titriyor ve boğazında hıçkırıkl~ 
ilmek ilmek olup boğuluyor gıbı ferinin karşısına çıkıp doğrudan 
idi. doğmya ateş açan Arap bedevi • 

_Sizi buraya kadar yonııuş ol. }erden bi~c daha düşmana satılmı§ 
doğuma çok ıniiteessirim. Fakat, .Araplardır • 
benim icin de ~ apılacnk bn§ka şey Firdevs, 
yoktu! ô gün ne kadar ınuztarip - Anıma bunları Lut!iyc uere. 
~lduğumu tahmin ve takdir ede. den bılecek, demek ki kendisini ay. 
nıe:zsiııiz. Ve .• ben <le bunu imk~nı dınlnhunım 

atlı apartmam 
alayım derken ... 

2?.000 lirasını kaptırıp elleri böğ
runde kalan kadın ne diyor? 
~Iaznu~umuz C'ii kclcpçelidir. , 

Muteadrut sahtekarlık ve dolan _ 
d.rlcılıklardan sab..kalıdir. Giyunı 
~uşamı, kalibi kiyafeti yerindedir. 
Ilk bak.ı~ta insan ibir sahtekar ve 
ya d'Olandırl(!ı <iegil, bır tacir, bir 
.komisyoncu, hatta bir mütcahlıU ı 
karşıs.nd::ı olduğunu ıannedebilir . 
Bir de suç ortagı var amma, o ıbe- ı 

rikinm yamda oolda sıfır.. ı 
l\faznunumuzuıı iki davacısı var. 

dır: Yaşlıca iki kadın... 1 

Birinci davacı anlatiyor: 
- Anadoluda, babamdan kal • 

ma Hava<:ık çiftliğı vardı. Yarısı 
üvey evlatlarıma hisseliy·di. Yüz 
yirmi bin liraya sattık. Ben. alt. 
m.ı.ş ıbin lira hissemi alıp ıkenara 
çekildim. Bu ölümlü dünyada pa. 
ranın üzerine oturup da bekçilik 
edecek değilim ya ... Gözlerimi yu. 
marsam, kimim yok, kimsem yok, 
kassama kalacak ... Anuna, hazıra 
da dağlar dayanmaz ... Oturup yL 
yeceğime, irat alayım, hem iradın 
çekip çevirmesile avunurum, hem 
de parayı üretirim dedim. Evvela 
Adada ıbir köşk aldım. Yazları heın 
kendim otururum, hem J<iraya ve. 
ririm diye ... Sonra Asmaaltında on 
beş bin liraya ·bir mağazanın ya. 
nm hissesini alıyordum. Defteri 
hakaniye gittim. l\Iağazanın his • 
sedan takriıi vcrdığı gundü .. Ora. 
da bu adama raslad m. 

- Hemşire dedi Benim Sıra • 
servilerde bir apartımanun var ... 
~ırk bin liraya yaptınınışt m .. Şim. 
di daha da fazla eder. Sık•şt m, 
para lazım, otuz bine hatta 'irnu 
beş bine de satarım ' v 

- Göreyim ... ded.im. 

Beraberce kalkıp T:ıkı ne çık • 
tık .. Sırascrvilerde, altı k t1ı !rn. 
<:aman hır apartıman gosterdi. 

- İşte bu, dedı. Amma. 'çindeki 
kiracılar satıldığını Lc;temi) orıar. 
Çünkü ,bir katında nltm ş liraya 
oturuyorlar. Başkası alırc:a pahaya 
çıkaracak diye güçlük gösterl\'•)r. 
lar .Her kattan altm~r liradan 
ayda üç yüz altmış lira sağlam pa. 
ra .. Banyo.su. hammnı, hava gazisi, 
herşeyi tamam ... 

Ne ıbileyim? Kılığına kıyafetine 
parmağındaki yüzüklere, elindeki 
altın ·bastona kandım da hiç şüphe 
etmedim. Binayı gözüm tuttu. 

- Peki, dedim. Görmeden alı _ 
rım. O.edim. Sonra da döndü de • 
di ki: 

- Hemşire ... Ben tüccarım. Şim. 
di işlerim tbiraz oozuk... Paraya 
i:htiyacun var. Gel seninle başka 
rbir hesap yapalım ... Ben sana yir. 
mi beş bin liraya apartımanı apu. 
tik (ipotek ola-cak) edeyim. Bu 
parayı ödcyinciye kadar, ayda üç 
yüz altmış lira kirayı sen al ..• ö. 
deyinee apartunanı geri alırım. Ö. 
diyemezsem, takrir verir feraq e. 
derim. 

- Ona da peki, dedım. 
Ertesi günü, ibiı· vapuıile Kadı.. 

!köyüne geçtim... Köprüde buluş. 
tuk; öyle sözleşmiştik.. Beraber 
pangaya gittik. Den paramdan yir. 
mi beş bin lira ald~ Çıktık. Ba. l 
lıkpazarı tarafında ~hana gittik. 

Dedi "·e. ilave etti: 
- Demin de söyledim. En önce 

karınıza itinıat etmek meeburiye. 
tindcsiniz. Karınız size bu itimat 
\'e cınuiyeti venniyor nıu?. 

Salih durgun \'e !;ekingendi. 
- }{anından ~'iiphe citiğimi söy. 

lemek isternedim. 
Dedi ve: 
- Sadece böyle bir daveti kabul 

ederken hana haber vermeyi bile 
lüzumlu telUkki eturnyişine sinir. 
lendim. 

Diyerek devanı etti: 
- İlk defo evlenen crh~kler iç.in 

bu bir hôdise değildir. Pnbt, be.. 
ninı bu yolda tecıiibeli olduğumu 
kabul etmelisiniz. 

Salibin sesi daha çok titriyor ve 
bu titreyiş hir iç sızı.sınuı aksini 
kulaklara taşıyor gibi gorünüy~ 
du: 

- İlk karın1 öldii. Bilmem hiç 
bahsetmiş mi~dim?. O heni, ben 
onu Leyla Mocnıw hikayesini an. 
dınr bir şekilde seviyorduk. Sel'. 
gimiz talihimizi yenemedi o öldü 
ve ben on ~tl ouıw ölümüne yas 

Amma neredeydi, şimdi gitsem ibu. 
lamam. 

- Burası neresi bu·ader? <iodm1. 
- Bu, motördıir, motor dedi. 
- O da ne dc'mck? dıye sordum. 
- Ne demek olac:ık?. Katibiadil 

dedi. 
. Neyse, orada ıbır -odaya .girdik. 
lçeride şu öteki adam oturuyordu. 
Biz girince ayağa kalktı .. 

1 

- Buyurun efendim, dedi. U. 
zatnuyalım, birşeylcr yazdılar, çiz
diler, .buna da bir kağıtlara parma. 
ğ:mı bastırd;lar, apartıman apu - ı 
tık oldu. dediler. Bu apartunanuı 
senetlerini çıknrıp bana verdi. 
25,üJ() lirayı ·da tıkır tııkır aldi. Ha. 
ram olsuu, gozünc cizine dursun. 
Sonradan ögrendim ki, senetler 
sahte imiş .. Bu da, ne motörınüş, 
ne ıbir~ey .. Basbayağ ~ir adammış. 

Ben önce ~ılmiyorum .. Ay 'ba. 
şmda. hem kiraları alayım, hem 
de şöyle bir apartımanı daha ya. 
kından ahı gözilc göreyim diye 
gittim ... Meğer apartman ıbir ihı. 
ristiyarun değil miymiş ... Onu du. 
yunca, taşların üzerine yığılıp ka. 
lıvermic;im. Birse•·cikler demem 

·' 1 

Allahından ibulsun ... Paramı iste. 
rirn. 

Birinci davacı oturdu .. İkinci 
davacı kalkt . Şirrdi o anlat yor: 
·--Ah! Beni de çay.ır çayu', .Mar. 
mara çıras~ gibi yaktı btı ... Ben de 
Defterhanede raslad m. Rahmetli 
e[endiden kalma, Etvemezde, çü. 
rük çarık üç evim vardı. Onları sa. 
t1yordum. Hani, Alkıh sakJas.ır yan. 
gını var. zelzelesi var diyf' sattım 
da, aklımsıra, yamrnız yıkılmaz bir 
şey alacağım ... Bu ~eytan Defter. 
han<>n~ karşına ç.ktı. Söyledi de 
söyledi .. Aklımı çeldi... Ağzım. 
dan girdi, burnumdan çıktı. 

- Sana istediğinden atfı, yan. 
~naz yıkılmaz bir dükkan satayım. 
Ik.i bın liı .ı. \er de ha) rını gör .... 
Ayda kırk lira ~ı. .. Yan ,gel... Ba.. 
na da ömrün oldukça dua et. İş. 
te sen ' r· de burada ... dedi. Ce. 
binden r kagıthır çıkardı ... Be. 
nim okum, n yazmam .) ok ... He. 
men oracıkta aldıgım iki bin lira 
bir ev paras~ı ellinden aldı ... Ka. 
ğıtlan senet diye elime tutuştur. 
du. Bir odalara gireli çıktı .. Meğer 
hepsini düzen yaparmı~ .. •Sen bu. 
rada bekle. ben şu muameleyi YllP
tırayım.> dedi. Gidi~ o gidiş. Koy. 
dtuısa bııl... İki bin liracığım ça. 
ğıra bağıra gitti. Elim böğrümde, 
kala kaldım. S.:mra tutuldu amma, 
:kaç para edeı ?. Paralar. yiyip bi. 
tirmiş. Rahmetli efen 1 i parnları 
haramla da kazanmadı, elinin e. 
meğile kazandı amma, eeey. kim. 
•bilir?. Zehir zıklam olsun ... nedi-

. '> • yeymı .. 
İkinci da\·acı da oturuyor .. Maz. 

nun kalkıyor. Kadınların ikisini de 
yukarıdan ~.ağıya. ,\;ÜZÜy<ır, süru. 
yor •.. Sonra: 

- İkisini de ne gördüm, ne tanı .. 
rım, ne •bilirİ:m, ne de on paralarını 
aldım. İkisi de ya ııyduruy<>r, ya 
başka birisi d<>landudı ban.ı ben. 
zetiyorlar. Hem nerede bu ıbolluk? 
Biri görmeden, anlamadan. <linle.. 

(Devamı ô ıncı $ayfada) 

tuttum, her gün bir defa öldfün. 
Sonı-a iki defa evlendim, oosincle 

de hiyanete uğradım, karılar.undan. 
aynldını. Lutriyede çok limidim 
vardı. Bugün bu ümidi tamamile 
kaybettiğimi size si:iylersem bana 
hayret etmemelisiniz. Bu hildise 
belki bunun ifadesi için hir \'esile 
olmuştur, fakat. inanınız ki J..fıtfiye 
beni sevmemiştir. Ben, hisleri iti. 
bari]" barometredcn farksız bir 

adama döndüm. Barometre nasıl 
awnda havayı size Yerirse ben ele 
karııu olan kadının tahassüslerinl 
size bir barometre sadakaüle tıp. 
~ tıpkısina ''erebilirim. Sevmiyen 
bır kadına erkeğin kendisini sev. 
dirmesi kadar güç, hatti :imlin. 
su hiçbir şey yoktur. Sevmiyea 

kadın asla sevmenin 701una ~en., 
rilemez. O, daima odur. 

Firdevs Salih.in sözünü kesti: 
- Hak.s.lWll Salih. Yaln.ış dü.. 

şüııiiyorsun. 

Dedi, ilbe etti: 
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Evtenmek istiyenler, 
iı ve İiçi arıyanlar, 
ıikciyetler, temenni-

ler ve müıkülLcr 
1 

İt Te .iş~l arıyaol&rla herbanır~ bl:r 
miitkfilü /olan okuyueulanmızuı 
mektupları bu sütunda ıuwııu.a.. 
ırıa.n ve merr.a.nl'n nearr.dllecektir. 
Gazetemizin doktor ve ı:ı:rukatı dıı. 
sorulanlara cevap 'ereceklerdir 
Ciddi izd!vaç teklifleri de bu sü~ 
hmcü J>ara&ız nr.şrohuuıcakt.lr. 

İzdivaç T ekliflcri 

* 26 yaşındayım oldukça yakışıklı 
nslen Yugoslavyalı biri; cm Hali ha-
2.Jr a Istanl>ı..ılda, ıhhl lenn bl-
rınde ~5 lira m ~l.ı ç, , ayım. İs-
tikbalımden cminun. Hıç k em yok-
tur içki kullanmanı. Suse du kltn olını
yan tcınu bır aıle kızı ııc ıncıını bır yu
va kurmak iStiyorum. ~lıplcrımın kız. 

V•'.> u. d,~ c•lımı~ı mc' .lliUi:'uiı acgutlır, 
S?n rcıg1·.ı Halk Sutunund ı (H Köp
ı·ulu. ) ı·umuzuna ıncktuplrı muı ı;ıcanUan.ı * 41 .Y~ında ıne n rum Evvel-
c-e <ıyrı d dt. n il,ı de cocu-
gwlı \cır. l ,..:{ ... t buııııır a nnlcrimn ya
nmu. du. A.hl..ıiU ı ur. Işret 
etmem. Oyun b lml..ıı Ay ıh k..ız mcım
la 01 ta hallı bır ytı\ kurmak tasav· 
vurunday.ım. Aradı& ı ıı-artlnr: 

L .. a~rnl 01 t<ı talı.si gorn U , dıkış ve 
bıçkı ılc e\ i~lcruıi bıl ' cı.u ı ıradı ve 
tercihan bir de e\•i olan bır bayanla 
tanıştıktan sonra C\ lenınek ıst.ıyorum. 
Arzu edenler Sön Telgraf Hallı: SUtu
mı cC. E ) rumuzuna ıçuıdu bir de !o
to~aila~ı buluuan bir mcktııpl:ı teklif
l~ruıl bıl~rınnler. Anlaşılamadı!:ı tak
dırd~ resım ve mektuplar iade edile
cektır. 

* 25 yaşındayım. Re<.,;.ıni bir mucssc
scdc 75 lira ııı.ı<1şla çalışıyorum. ı,70 
l.ıo?·unda kumral saçlı, nt'irın yapılıyun. 
Goıl~rıın yeşille mavi karı~ıktır. İçİki. 
ve sıgara kullanmam. C ddl ve dürüs· 
ti.ım. Evlenmek isted1gim bayanda şu 
evsafı anyorum: 

O ta boy ve guzellik. Koket olına
m.nk Bıı~z e• ~ı bılmck.. Orta halli 
veya fakir bir aıle km olmak. 

Bu evsafı h:ıiz olan• rdan i tiyenler 
Sun Telgraf Hulk Sütunu (B. D. K.) 
rumuzuna mektupla muracaet etmeli
dir Bir de foto1',-raf gondcrılmesi ıtizım
dır. Uyuşulaınıyanl:ırın re:Jm ve mek
tuplarını ıade ederım 

+ 2fi yaşmd~, 1,65 boyunda ayda dok 
san lira ücretli bu· san'aUtiır~1 • Şimdı 
dc\let f.ıb.ıkalnrından birinde ustal>a
ş1y1ın. Tipim sarı,,ındı.r. Aikollil içkiler
le ba~ım hoş değildir. Yirmi blr ya§la
rmda, temiz bır aıle laııyla evlenmek. 
arzusundayım. Talip olncaklann sarısın 
veya esmer olması cheııuniyett haiz 
değildır. Evıme b:ıglı, çocuk yetı,..tirm.i
Ye de dı.işküniım. Arzu cdenlet..n Son 
Tclgrnl Halk Sütunu \asıtaslle K. Y. 
rumuzuna mektuplcı rUarını , m'%U
lanıu bildırmclerinı rıca ederim. 

Gelen Mektuplar 
Bayan S. G: Anknradnn - Bayan U

tangaç: Byiık postaneden üç tane Ga
la ı.adon bir tane - Hukuk mezu~: Sey 
yar pı>stackln - Bayan Martı Denlı: 

Duıı mektuplarınızı nldırdıklan sonra 
Pııııguıtı ve P:ışabahc den gelmiş - Ba 
yan Hotoz: Dün mektuplarınızı aldır • 
dıktnı1 sonra Büyük postane ve D~ik
taştan gelen - Bay İ. A. Ü; Kadıköy(ln 
den - Bayan Ş. K. B: İznı.it1cn Yenı
köydt>n - B<ıy S. S: Iüıdıkby~dcn, Se 
hmıyeden - Bayan U) gur- Dünkü 
mektuplannua iliıve ol rak Beyoglun
dan - R. Toyt•an: Dünkü mcktı..pları -
nıza ilaveten Topkapı Aksaraydnn _ 
Sonsöz: Bcyoglund:ın - Açıksoz: iz
nıitten - B. B. Y: Dünkü mcktupla
nıuza ilaveten ilcisi Beyoğlundıın, Fa
ti~:ten, posta damgası okunnuyan, ikisi 
buyük postaneden, ikisi Beyaz, ttan, Ga 
lata, Beyoğlun ve Beykozdan - Bay 
Hos: Galatadan - Bayan 28 Nermin· 
G~ntad:ın, I"ut1hten, Beyoglundun, 00_ 
yük postaneden, Veznecileı deıı, 'l'oph:ı
nedcn taahhiitlu - A. H. E: Biıyilkçck
meceden - Bııy::ııı Şirin: Dli.n mektu
bunuzu aldırdıktan sonra ı:ıosı.a daın
gası ukunmıycın - Bayan Nesrin A: 
Matb:ınya bırakılmış nıektupl,ır ınız vac 
dır. Her gün saat 15-UJ arawıda aldır
maruz ı·ica olunur. 
:\ıüetu XOl': Üç 1:wı ıçındc aldı

nlınıyan mektuplnr sahiplerine iade 
edilmek üz.ere ılfuı olwıac. .. gından 
sür'atle aldınlması ehemmiyetle rica 
edilir. 

Aranılan lıçiler 
Eskişehir §eker fabrikasına frezeci, 

tornacı, tesviyeci, dökümcü ustaları a
ranmaktadır. Talipleı· mezkur iabri
knya nıiıracaat etmclidırler. 

Devlet Dcmiryollan idaresi 9 uncu is
letme mi\dUrh:ğü imtihanla 1 ortamck· 
tep '·eya liı;e mezunu daktilo memura
ramaktadır. 

Elektrik, tramvay ve Tünel idaresi a
tölyelerinde çalıştırılmak \lzerc 9 tes
viyeci, 3 saraç, 5 kaldırımcı u tası aran
maktadır. Taliplerin Beyoglunda Tünel 
meydanında Metro banda idarenın zat 1 
işleri müdürlügune müraca tlan fcap 
etm tedir. 

S h çocuk hastanesinin 45 lira aylık 
ücretlı marangoıluJ,'U milnhnldir. 

BİR HİZ..1\IETCİ AJlANJYOB 

Bekarım. Meslt>ğim; cİlk tedrisat mu. 
icttişliği> dir. Ev işlerinden anlşr 35-40 
yaşlarında hizmetçi bir bayan arıyorum. 
Göçmen ve zelzele !c!Aketzcdelcd ter
cih olunur. Gebzedc helvııcJ Adem dile 
~ecep. 

Bir di§çil kalfası araaıyor 

1338 doğumluyum 933-93{ senesinde 
:ilk mektebiınl bitirdim ve {0 senC$İne 
kadar diş tabipler! ile çalıştım. Burad.'.! 
kimsem olmadığı için f.} de bulamadım. 
Kalfa a.nyan doktnrlnnnuz varsa Son 
Telgraf gazetesi Halk Sfilunundn Sey~ 
(ettin Akar 1sm.iue Yazmaları. 

Kadınların Salı ve Çarı:am-
b .. 1 . 3' 

a gun erını uğursuz sayarak 
dıtarı. Ç~amatarı, tramvay-
18:1'~n .ız~ıhamında, adeta ken
dı~ını hıssettiriyormuş ! Bütün 
mızah muharrirleri §İmdi, Sa
lı ve Çarşambayı ele doladı
lar, habire yazıyorlar. 

Bence, bayanlar .t.ı..ızm, Sa
lı ve Ça~§nınha gunumi uğur
ıu::,. sayaudarı iddia ı dogru 
degıldu·. EsKiden kadınları • 
mız, gı.inleri §Öyle ayımuı
lardı: 
Perıembe çamaıır yıkanır 

~~m::'" dıkit dı nimez, ortalık 
ıuprulmez, Cumartesi çarşı· 
ya ~ı~~hr veya gece yGtısı mi· 
safırlıgıne gidilir. Bir kısmı 
Pazarı orada geçırch ı: en son
ra Pazartesi günu dönerler. 
Pazar günü gezme günud .. p . ur. 
~z~.te~~ ~nbahı, gece yatısı 

mı_aa~ırlıgı dÖnÜ§Ü başlar. Sa
lı ıstı~~at günüdür. Çarşam
ba, dikış, yama, ütü ve temiz.. 
lik ~.inüdür. 

Salı ve çarşamba, aynı za .. 
manda, mahalle komşusu mi· 
aafirliğine gidilir. Bu iki gün
de Mahmutpaşa, Kapalıçartı 
esnafı •İnek avlar. 

lıte, haf tanın günleri vak. 
tile böyle taksim edılirdi. Yal
nız, uğursuz sa.yılnn hô.dise ŞU• 
dur: Çamaşır, ya mutlaka Per
§etnhe ve yahut pazartesi yı
kanır. Başka günler çamaşır 
yıkamak uğursuz tela eki edi
li~ •. Uğursuz sayılan diger 
h~~ıse de \:uma gtlnü dikit 
dikılmesıdır. Es yi inanıılara 
göre, Cuma günü diki§ dık~n, 
sonunda fukaralığa ve sefale
te düşer. 

Sırası gelmişken, eski ka .. 
dmların uğuı&uz saydığı di
ğer hadiselerden de bc.... ede
yim: Evin kadını ortahgı sü
p~r'?'ken, süpürge herhangi 
bır ınıanın ayağına dokun
mamalıdır. Dokunursa aü-.. . , 
purgenın üstüne bir kere: 

-Tuu! Demek lazımdır. 
..Keza, gece aynaya bakrnalt 

makası açık bırakmak uğur- ' 
suzdur. Ekmek hıçğını ele a
lırken de, bir kere üzerine 
doiru : 

- Tuu! Demek lazımdır. 
Bıçağın elden ele verilmesi 
~ uğursuzdur. Bısak mar;anın 
üstüne konacak, yeni alacak 
insan, bıçağı oradan alacak -
tır. Gece mangala veya soba
ya elma kabuğu ablmaz. E
ğ~r atılıraa, elma kabuğunun 
dumanı, Zümrüdü Anka ku
ıunun yavrusunun gözüne ka
çar, ve hayvanın Bözünü su
landırır. Binaenaleyh, gece, 
elma kabuğunu mangala ata
nın da ıızöü yaıarır, ağlar, ya. 
ni, bqına türlü felaketler ge
lir. 

1ıte, eskiden, kadınlarımı
zııı uğursuz gaydıklan hadi
selerden, derhal akhma ge
len birkaç tanesi .• 

Birimizi 
BepimiEiD 

R. SABlT 

ERDİ 
Kahvede " 50 ,, 
kuruşa çalgı 
din 1 e n i li r mi ? 
Ok~uculanrnızdnn B. H yın 

Remzi Bulaklı yazıyor: 
Pazar gunil g n uz <; .c de kı

mathruıeye gittim. Ma• rn ya· Pa
ıar gUnleri saat ıden altı k dar 
alaturka saz var. Fakat saz olın dı
:ıaman yedı buçuk kuruş olnn m 
nıbatın ~ başladıktan sonra c50> 
kuru '> olma:;ı bıruz faz'n gib1 gb
ründü bana. 

Mesel1i yirmi beş kuru~ olabıl r
dl. On yerli buçuk !ark pekllUi ıdare 
eder. Galiba belediyenlıı böyle bir 
emri de \ardı. 

Bfilıusus bu farkı . okak n göıiı
necck şekilde cama koymak ıtı
zımkl"n içeride duvarda bile tarife 
olmayıp yal saat ikiye kadar meş 
rubnt. ycdı k kuruş yaıılı u·. 
Beledıye . mudurlügunı: 1 

zan dik tini celbetmeuiu r 
eyler -. 
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BASKIN 
-~~!=Yazan: LfJTFi 00BT0BK-ı.__.., 

Halifel,r Diyarında 
No. 116 V azan : M. SAMI KARA YEL 

"Geri arkadaşlar, 
Durmadan koşuyoruz. Artık biız 

de çad.rlara yaklaşmıştık. 
çok büyük ve zengin bir orou. 

ga" olduf;;u gtzüküyordu. Ordu • 
g,irta k mse kalm2mıştı. Yalnız, a. 
ilcncılarınuzaı bıçip öldürdüklen 

Me. . liık'er:o. Jevlerıle oraya bu. 
raya sah.psız kaçı.şan hay.ı.·anlar 
vardı. 

Melüklu.n orduga.lı çeşit çeşit 
a&.1<erlerm.ızle dolmuştu. Herkes 
çadırl3r ve yaralı, ölüleri yağ'tlla 
edıyoı·du. 

Etrafırr.da bir ÇQk as.kerler iri 
ııeslerıle kcnuşuyor !ar. Bunlc.r ve 
R0omeli &Skerleri, Arna\·uHard.ı. 

esire dokunulmaz ! ,, 
:içlerinde delikanlılar da vardı. 
Bunlar benim memleketim ve 
hemcinsim okluğu halde içimden 
bunlara karşı hiç bir hıs duymu. 
yorum. 

Evvelce hemşerılerimi gördü • 
ğüm zaman içim titrer ve hemen 
loonuşur <lertle.;irdim. Şimdi ne. 
den acaba". Kendi kendime bun. 
ların benim hemşerim olmadığını 
d~ndüm. Zira Cenabı Hak bana 
~ni bir vatan, yeni bir din ver. 
miçti. O da benim on birinci lıö.. 
lüğüın ·e bektaşiyan ocağı idi. 

Kale.balığı yardını, ileri doğru 
yın-üdüın. önüme büyük bir ~ 

MERAKLIMACERALAR==ı 
!'fo: 73 

Deniz 
Yazan: RAH'lfi YACl"l 

Fedai • 
Bülbü ü kafese koymuşlar: ''Ah, 
Nerdesin Hürriyet!,, diye bağırmış 

r 
OSMANLI - ITALYA HARBiNDE TRABLUS· 

GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

Adalara da taarruz ihtimali söyleniyordu 

ç>ktı. Bu bizim çadırların birkaç 
misli bUyüktü. 

Hemen kapıdan içeri gird"iııı. 
Baktını güzel bir Acem halısı üze. 
rinde sırmalı ve yaldızlı e1'biseli 
birisi oturuyor. Silahlar da yanı. 
başında ... Bu •bir MemlUk beyi i.. 
di. Şaşaladım. Bu bey burada nasıl 
ol~ da kalmıştı? 

Hemen silahıma sarıklım. Liı.. 
kin bu adam hiç kıpırdamıyor ve 
yere bak.yordu. Bir arpça yaklaş.. 
tım. ivice baktım. Göğsünden kan 
6unyordu. Demek vurulm1ıştu. 

Meydan muharebeinden çadırına 
kadar g~Jebilm~ ve olduğu yerd<ı 
kalr-ışt,. 

Etrafında bir iki Habeş ve be. 
yaz U§ak vardı. Beni görünce 
korktular. Uşakların silahlarını 

ellerinden ald,m. 
Fe•imden içeri giren gönüllü • 

> . 
Arnavutlardan birisi i:ıançerıni 
hizmetçilerden birinin eline vu.. 
rarak uçurdu. Zavallı adamın eli 
ııç:ınuştu. 

Diğer hiııınetçiler bu hali fıÖ
NiDCe iloo:rıku ile bağrlljarak l'.aralı 

çapkının 

Kanada 

od3'lnın kapı.ima iki polis memuru di- ı 
kildi 

- Seni polis müdurü istiyor!.. 
Dediler ve elline ktılepçeyi geçirdiler.1 

Mw.düriyet.e ıötürdüler. Neden sonra, 
bankayı soymakla ittiham olunduıumu 
anlad1m. İtirazlann1 fayda ve-rmedL 
Dört ay hapis y&tbm. Mahkemeden be
raet kararı alacaf:unı ümit edıyordum. ı 
Bu ümidim de boşa ~ıktı. Derdimi an
latamadım. On 9ene bap~e mabküm ol~ 
dum. Temyiz ettim. Beyhude ... Çare- \ 
siz, faili olmad1gun bir cürmün cez.a
sını çekecektim. 

Üç gün sonra, Sen - Vensan Pol ha
pi ıane.-.ine naklolunacağımı httb~r ver- 1 
diler. Trende birinci mevki bir kom
partıman kiraladım. Bu garip göıiinür. 
F;:ıkat, parası oh1n mahkUmlatı .1 i~te
dikleri mevkide seyahat etmek hc-.k1a
rıdır. )'ı.ınnta iki sivil Polis ,-r-dilcr. 
On saat s •ren bir yolculuktan sonra -

sabaha .luuyı Monreale vaill olduk. Bir 
otomobille, etrafı yüksek du"Yarla çev .. 
rili büyük bir binanın önüne ıel<lik. Ka
pıda, ellerinde birer karabina, bellerin
de birer ıiivelver bulunan iki nöbetçi 
dw-uyordu. İÇtti lirdik. Elbiselerimi 
soydular. Vzıt.rimde ne var, ne yok hep 
aldılar. Saçlar.>mı dibinden kestiler, sıı~ 
tuna, çizgili ve numaralı bir &:öm~k 
geçirdiler. Fotoğrafımı aldılar. Bir oda· 
ya götürdüler, k.apafülar. Odada sıcak 
ve soğuk su, lAvabo, küçük bir masa, 
iç}g.t, kalem, bir masa ve bir sandal
ye, demir bir karyola vardı. Odanın 
boyu yedi. ııenişlili de dört adını.. .. Pen. 
ceresi ta\'an;ı yakın. Yat.ak ve yorı:an 
örtüleri, yatrt"ık yüzleri çok temiz. Pire 
gibi, tahta kunHıu gibi haşarattan eeer 
yok. Jı.Jahpuslar, ayrı ayn odalarda 
ytıyorlr. Sabahları ~aat 7 de kalkyor
Jar. Çan c;aldı mı, kapılar kendiUğin

den \·e hE'p bird<-n açılıyor. Hep bjrden 
y..emekhaneye cıdiliyor, sabah kahval
tı~ını aldıktan sonra: atölyelPrde çalışı
lıyor. Yeınekler bol ve çok: nefis. Et, 
sebze, tatlı, rnE'yva. ilBh ... Veriyorlar. 
Sc;iata, bira.;..e ;Şa1·ap ta eks~k değil. Ha- 1 

piıı;hanenin modern bir otelden farkı 
yok. Fakat. on sene dört duvar ara-
s· \da kRp-:ılı kalmak gü('. cBülbillü al
tın k~ıfese koymuilıu-. Ah~ Hürriyet! .. > 
ci~·e bn<'~ ;nq. Nt doğru söz.dur bu!. .. > 

Halbuki o sırada bu tahkim ve 
harbe hazırlama işi, gerek adala. 
rın vaziyeti ve Türk sahillerine 
olan mesafesi, gerekse İta{yan do. 
nanmasıoın Afrika sahil\crinde 
meşgul oluşu yüzünden kolayca 
başarılması mümkün bir i§ti. 

Fakat, İbrahim Hakkı paşa ka. 
bi.nesinin ilanı harp sırasında isti. 
fası, yerine Sait Paşanın ı-adarete 
getirilmesile kurulan ikinci ıneş • 
rutiyet kabinesi de bu hususta çok 
ihmalkar davranmış. İtalyanların 
Trııbhı.sgarp ve Biuo;ıazi vilayetle. 
rinden başka hiç.bır tarafa taarruz 
etmiyeceklerinn dair verdikleri •Ö

ze inananan hükUnıet, bile bile ve 
beş ay hir.hir tedbir almadan bu 
toprakhm olduğa şekilde ve halde 
bırakn•ıştı. 

Sular her tarafı sardı, dam 
7 

Haiiıuki: Harbin bütün safhala. 
rım 1' aradaki demir mahallinde 
ve demir üzerinde geçiren Osn1anlı 
c!onann1asınt bir tarafa bırakarak 
Söke \'e Antalyada hazırlanacak 

iıı.u\ ,·etler ve harp malzemesi bu 
•dalara kolayca taşınabilir, ilk 
'>eş ayda bu adaların her birisi mo. 
dern toplar ve silf•hlaria müteh • 
bez kaleler haline konulur, diiş • 
"'ilan taarruzları çok şiddetli mu • 
knbelelerlc püskiirtiilerek bu a. 
daların elde kalması mümkün o. 
)urdu. 

üstünde ne 
Ge-t-çnlerde merkezi FransrıC vı.ıkua 

gelen bir f:,cia ~yle anlatılıyor· 
• Yag.mur. O;ırdaktan boşanı!" gıbi ya

gıyordu. Sükaklardan 3eller akıyor, kar
şıdan ka~ıya gc-çilmiyordu. 
Akşam karanlığı çökerken sular, ev

l&rin altına girmiye başlamıştı. Ahırda
ki nayvanlar, kümesteki tavuk1ar acı 
acı bagırıyorlardı. Az sonra sesleri ke
sikli. Tabii bof:u.Jmuşlardı. 

Su mütemadiyen yükseliyordu. Mer
diven basamaklarına kadar çlk.tı. Ya
vaş yavaş birinci kata. yakla,IJ'ordu. 

Bert; çocukları kaldınnış, triko el
biseleıini giydirmifı kolları arasında 
sıl~1yordu. Ne yapacaktı? 

Koea~ı, Röne bağırdı: 
- Dama çıkmalı ... Ba•a çare yok ... 
Tavandaki deliği attılar, genç kadın 

yukarı çıktı, birer birer çocuklan da 

aldı. Yağmur, eW şiddetini muhafaza 
ediyordu. llepsi sırsıklam olmuşlardı. 
Çoc.ultlur tirtir t.it.riYorlard.ı. Btıbalan. 

yumruklarınL sıkıyor, ne yapacağını, 
yavrulannı nasıl kurtaracağını bilemi

yordu. Tarlalar, bağlar ve bahçeler bir 
göl halini alınıştı. Suların üst.ünde ağaÇ 

kütükleri, hayvan ölüleri yüzüyordu. 
Küçük kulübeler birer birer yıkılıyor, 

suyun cereyanına kapılıyordu. Bu, sa
ba.ha kadar devam etti. Bir aralık Rönc: 

- Sular artı!< yük:oelmiyor. Fakat bu-
1 ~a UZWl ır:üdd~t ~ur~ak tehlikeli. E- ı 

vın yıkıl:""Jhbı ihtimalı var. 

- Pekı amma ne yapalım? ••• 
- Suya atılmaktan, yU.1.ınekten baş-

k• çı:; .. rc.ırı~z lı..;.ı.!ınadı. Yoksa sıçanlar gi
bi ölecegiz? ... 

- Yüzilpt.e nereye gideceğiz? .. 
- Bi.lm(!om .•• Eger şu kar~ıki tepe-

ye kadar yüzebil.irsek kurtulduk de
mektir. Orada bir c,;i.ftlik: var. Herha:lde 
oruya kadar ı:itmiye çalışmalıyız. Ben, 

çoeu~ların En küçiığünil sırtıma alırım. 

öıekilerde beni takip edecek derecede 
yü~me bilirler. Sen de arkalarından yü
zer·,in. 1 

Hakikaten , çocuk.ar her gün nehire 
girip oynadıkları için Ordek gibi ytizi.i
yorlaraı. Ar.11e-leıJ de fena yüzınuyordu. 

Kü.çıik Ç'-'<:ugu, b'"1baaının sırtına koydu, 
ve: 

- Sakın, babJnın boynunu çok t<ık-
ma! ••• 

De,1i. Ötekileı· de babalannın arka-. . 
sınoan suya aUldılar. Sıra kendisıne 
gciınişti. ·vucudti.ndc bir ~trlık vardı. 
Kolları kımıld<:tnacak halde değildi. Bu
na rağnı.en suya girdi

1 
bin mtlşkill~Ua 

yu:o;üyordu. Az sonra kuvvet.inin kesil-

beylerinin üzerine atıldılar. Ben, 
bu hare'...ete fena halde kızmıştım. 
Ne fena tabiatlı Arnavutlardı. Hiç 
de babayigit değillerdi. l'iiç silah 
çekmiyen adama böyle muamele 
y <ıpılır mıydı?. 

Fakat, ben bilirim bu Arnavut. 
lar hep böyledir Nerede o Türkler. 
Biz acemi oğlanlar bile Türklerin 
teroiyesini gördüğümüz için silah 
çekmiyen düsmana silahla muka. 
bele etmezdik. 

Arnavulların bu haline fena haL 
de_ kızdun, hemen kılıcrma sarıl • 
dım ve Arnavutların üzerine yürü. 
yerek bağrdım: 

- Geri arkadaşlar! :I!Sire do. 
kunulmaz. Esir devletindir ... As. 
kerin namusudur. 

Arnavutlar hiç metelik vermi • 
yor ve beni dinlemiyorlardı ve 
hi1.metçilere vurmakta devam e.. 
dıyorlardı. 

Anadolu tımarlılarından ibir ba. 
bayiğit elinde bir pala, bu sırada 
:içeri girdi .Beni.ınle ArnavuUan 
görünce durdu. 

Anadolu tı.marlısı kara yağız ·bir 

v 

y ı.A. pacagız • 
diğın hi~~tti, Gtızlcri karanyord~ı. Eli
ni uz.attı, yakındaki büyük bir dgacın 
dalını tuttu, üzerine çıktı ve bayıldı. 

ÖLECEK Mİ ACABA? .. 

Genç kadın, kendine geldiği zaman 
çıftllkle bir yatakta yatıyordu. Çiftçi

ler, bir sandal iıe gelip kendisini kur
tarınışlar ve çiltlige getirmişlerdi. Ko
ca~ı ve ko1nşu1anndan bazılan da ora
da idi. Ya çocuklar? .. En küc:üğünü, or-
tancaı:;ını gördü. Gözleri 
arıyordu ... 

- Rober nerede? ... 

en büyüiünü 

- Burada ... Fakat, rus... GılriUt.ü 
yapma ... 
Kapının aralıgından büyük çoc~ 

yatakta yattığını, ~ı sanlı olduğunu 

gördü. &ırgılann üZeri kanh, siması Ji

mon gibi sarı idi. Hcn-.<"n ycrbıden fır
ladı. Çocuğun üzeri.ne atıldı, ağlamıya 
bnşlnch, 

Röne, ~açlannı okşıyarak: 
- Kalk, dedi. Doktor geldi, yarayı 

muayene edecek! ... 

NETİCE 

İt. i gün sonra sular çekildi. Fakat 
evlc:"ti::.-ki e~ya 1 tarlal~rdaki ekinler. 
bağlarda ve bahçe-lerdcki üzüm1er ve 
meyvalar ınahvolnıu~ıı..1. Ahırlarda bulu 
nan hayvanlar hep ölmüştü. r 

Rönenin evi, hayvanları ve hayatı 1 
sigortalı idi. Bütün zararını aldı. Ve 
kansım. c;wıcuklarını göğsü üzerine sı

karak 
- l\lcrak elmeyİniz, ck!di. Yu\•amızı 

yeniden kur.rıcak1 rahat bir hayat süre
ceğiz1 bu fe1f.ltcti unutacağız~ ... 

Mıthteli( vesilelerle harbiye ve 
bahriye nezaretlerine adaların i. 
l.ı\lyan donanması tarafından ta • 
arruza maruz bulunduğu haber 
verildiği halde müeyyidesiz, kuru 
bir sözden ibaret İtal~·an temina. 
tına güvenip bu toprakların düş • 
ruan eline düşmesini intaç eden 

.. 
.JAMES ' CAONEY 
Hollywood'un en eqlend.irici, 

en sevimli artisti. 

Hollgvood ... 
Hollgvood 

Fransı~ea sözlü 
Filıninde billur sesli EVLYN 
DAW ile ZEVKLE .. NF.Ş'E 

ile seyredeceksiniz. 
Hollywood'un en güzel kız. 

laı·ı! . En nıuaz.ı;am Caz!. En 
Ncş"eli filmi!. 
İSTANBULDA İLK DEFA 
Bu perşembe matinelerden 

itibaren 

SA .. ARYA s:ne~iasında 
'--=--~' 

Şekspiri en kndretli bir şekilde ya'ı"tan 

LESLIE HOW ARD 
BETTE DAVIES - OLIVIA DE HAVILAND 

ile sinema iılemiııin en büyük şaheserini yarattı. 

Perşembe akşamı LALE de qöreceğiz 
FRANSIZCA 

OGEC 
Edebiyat aleminin en canlı bir hayatı. 

Artist kudretinin en parlak misalidir. 

delikanlı idi. Bana dönerek sor. 
du: 

- Ne oluyor yoldaş?. 
Tımarlıya vaziyeti anlattım. Ar. 

navııtlar dinlemiyorlardı bile. Tı.. 
marlı dönerek elinde pala bağırdı: 

- Hey, Arnavutlar devlet esi.. 
rine dokunmayınız!. 

Arnavutlar aklır~ etmedikten 
başka tımarlıya hücum etmek va. 
ziyetini aldılar. Fakat, tımarlı pa. 
lası ile Arnavutların üzerine tek 
iba~na yürüd. Bir palada birisinin 
.kulağını, ikinci hamlede birisinin 
de başparmağnı uçurdu. 

Ben seyre bakıyordum. Anadolu 
delikanlısı tekba.şına hem de öl. 
dürmeden kulak, parmak uçuru. 
yordu. 

Tam bu vuruşma sırasında içe. 
riye .bir yeniçeri kumandanı gir. 
di. Kalın bir sesle: 

- Geriye, kana susa.nuş köpek. 
ler!. Kılıçlar aşağı!. Size şimdi ı. 
taat ne demektir öğretirim!. Oca. 
ğa itaat lazım alçaklar!. Siıze ye. 
niçeri zılgıtlı nedir şimdi gösteri. 
rim. 

--
İri ve KorKunç yenıçerı agasının 

amirane sesi hepimizi korkut • 
muştu. Arnavutlar bCY,ulmuşlar • 
dı. 

Tımarlı palasını aşağı indirdi 

Bu tımarlı amma da korkunç ve 

kabadayı bir adamdı ha!. İtaat e. 

dip silahını aşağı indirdikten son. 

ra selam verip yeniçeri ağasına 
vaziyeti anlattı. 

İşte bu sefer yeniçeri ağası fe. 

na balde köpürdü. Derhal dışarıdan 
adamlarını çağırtarak Arnavutla. 
rı yere yatırttı. Kıçlarina ve ve ta. 

banlarına eli~ sopa vurdu. Ku. 

lağı kopan Arnavut ile parmağı ko. 

pan Arnavut ı.ztırap içinde idiler. 

Yeni.çeri ağası 'bağırdı: 

- Mağlupların ~yalan asker. 

lere, hayatları devlete aittir. As. 
ilerler emre itaat ediniz. 

Dedi Dayak faslı bittikten ııon.. 

ra bir ikere daha bağırdı: 

- Kılıçlar k.ıııı.na!. 
(~ ...... 

hez1rlıksız bıraknıanın mes'uli • 
yetini tarih o zamanki me!-rutı hü. 
kfımete tahmil elmrktcd;r. 

Trablus harekatıoın beşinci a. 
yında, 1912 martında italya hıi. 
kUmeti A \'rupa düveli muazzama ... 
sına verdiği notalarda ~u ~ebcbi i. 
leri sürmüş H şöyle bir dil kul. 
lanm1şh: 

•O.manlı hükumetinin Trablus. 
garba, Bingazi \'e Tobruk hnıan .. 
]arına muhtelif 'ası talar \e gızli 
te~ebbüslerlc devamlı suretle si. 
lıih, cephane ve harp le\ azımı sev. 
kettiği, bunlardan mühim bir kıs. 
mınm kaçakçılık yolile Trablmta 
muka\:enıet gösteren nıilislerle a .. 
şiret ve perakende Türk kıt'aları. 
nın eline geçtlgi, bu sebeple o nun. 
takadaki muka,·em<lıı. sürdürül. 
dügii göriilınekte ve anlaşılmak • 
tadır. 

•Krallık htikümeli kendi toprak. 
larına resmı:ıı \'C l•arp yolile ilhak 
eylediği Trablus, Bingazi ve ha. 
valisinde &!",ayi~n sür'atle tesisini 
arzu ettiginden, bu kabil kaçalı; 

sevkiyata \'e n11tka\-·eıı1et gösteren 
mahallı aşiretlerle Osmanlı pera. 
kendc kunetl<>rine ulaştırılan 

harp malztn1e~intn gönderilmesi .. 
ne mB.ni oln1ak husuMında kat'i \·e 
cezri tedbjrler alın:ık ihtiyatını 

duymakfodır . 
•Ezciimle: Akdenizdeki Oomanlı 

adalarile bazı limanların Osman• 
lılar tarafından bıı maksatla kul. 
)anılmakta ve gizli birer üs halini 
getirildiği öğrenilmekte olduğun. 

dan bu kafi ve cezri tedbirler ara. 
sında bilhassa bu kabil üs ve de. 
po haline getirilmiş ada .-e nokta
ların harbin nihayetine kadar mu• 
vakkaten krallık hükılıneli deni• 
kuvvetleri tarafından işgal edil • 
mesini derpiş ve bunun filen tat. 
blki ·iç in bittün hazırlıklar tama,,.. 
lann11ştır. 

•Krnllık hükiııneti, şimdiye kıı
dar olduğu gibi verdiği teminat• 
tamamen riayet (!) ve sadakat (!l 
göstererek harblıı ıılha. et b11J01"'1 
ve mu.salaha akdi sıra~,nda fahJİ, 
ye eylemek üzere Akdenizdeki o~ 
iki adayı muvakkaten i.~gal etnıt"' 
ğe karar \·ermiştir. 

·Mıwakkat işgal sırasında ınıı

kavemete maruz kalmadıkÇa kral. 
!ık kın vetleri silalı istimal etnı•• 
meyi taahhüt eyler ve bu ins• ' 
ni (!) maksatla ve harbi çabuk b~ 
tirmek ga~·csilc tcvessiil ettiği 1 

birin tatbik \'e irrasında dü\ieli ııı 
azzanıanın el·velce olduğu ıibi h 
tiirlö müznberctindcn emin bıı "' 
hındugunu bildinııekle iığünç dll
yar.• 
Notanın bir sureti de kendisirı' 

te, di olunan Osmanlı hükiınw" 
Babıali; beş aylık gafletinin ,;et• 

1 
diği acı neticeyi ha~·retle görnıiİJ' 
büJlik bir telaşa kapılarak b' 
ta!-ıaV\"Utu ve kararı prote~to l't' 

nıi~ti. 

Fakat: (Haksız J..unet zufıiJ11' 
dür. Kunctsi, hak ise güliioÇ ' 
tür) hukuku ıniitearifesi muLİ ' 

hince H da\ada da inıparatorlv• 
ihmal yiiziinden kmdi kendis 1ıı' 
zafiyete dü~üro1enin acı netice ' 
sini karşısında bulmuş, prote>'" 
nun birbir tesiri göriilmcmi•. iti~ 
yanlar .her~eye rağn1en serb~st ~ 
lan tekmil donanmalarile on i-' 

auayı i. gale ba§lıyarak 1911 ı 

manlı • Halyan harbinin son ,_.. 
hası olan adalar ve Rodos barvl 
rine ~ol açım~lar, bilhassa bir 
\'UÇ miidafile İtal}an donanın-' 
nı a}·larca uğraştıran Rodos kal 
öniinde ct>re~·an eden kanlı di 
ğüş, harp tarihlerimizin şe 

sahifelerine yeni destanlar ilİ 
eylemiştir. 

İşte böyle sudan bir bahane ,1 
hayali bir sebeple Avrnpa diİ'.~ 
muazzamasına verilen bir nol• 1 

başlıyan İtalyan taarruzunun .~ 
de( te~Iül ettiği on iki ada iP. 

Osmanlı hükumetinin Cezairi ~ 
risefit vilayeti şu adalardan ııı 
rekkeptir: 

1- Rodos adası .. 
Cezairi Bahrisefit vilılye!İl' 

merkezi olan bu ada, Anadolıl 
yısmdnıı 12 mil açı!..tadır. oıııı~ 
Osmanlı padişahı Kanuni JiıkJıb1 

maruf Süleyman zam.anında çf/ 
ve uzunca bir harpten sonra 
jan şövalyelerinden alınara~ 
manlı topraklarına ilhak ol,,
muştur. 
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(Bu yazının mctlnleri .Anadolu 
Ajan!:iı bültenlerinden ahnınıştır) 

Telhis eden: Muammer Alcıtar 
~·~~~~~~~~~~~-

Ankara radyosu dün akşamki 
ne~riyatında Fransanın tıugü.ıı>ldi 
vaziyetini tahlil ederek, şu neti • 
ceyi çı.karıyor: 

Franıanm vaziyeti bütün 
dünya efkarını alakadar 
ebnektedir. Almanyanın 
Fransaya karfl açtiğı siya· 
ai taarruzun netice6İ he
nü:z: alınmamıthr. Maretal 
Petain'in ne yapacağı bi
linmemektedir. Viti büku· 
meti için timdi iki yol var· 
dır: Biri İngiltereyi istila 
te§ebbüıü için Fransız do· 
nanmasını ve üılerini Al· 
manyaya vermek ve yahut 
mukavemet ebnek için Af· 
rikaya çekilmek. 

. •Öyle aola~ıhyor ki, Almany~, 
lngiltereye karşı girişeceği 8..9kerı 
taarruza, Vişiye karşı açtığı siyasi cAlmanyanın elinde taarruzu 
taarruzla başlamıştır. Taarruzun Büyük Britanyaya hasr ve tahdit 
he<lefi İngiltereye karşı. Vişinin iş. etmek için büyük vasıtalar vardır. 

İsviçrede bütün İsveç y Üz de 70 
gazetelere ihracatını Al-

kondu manyaya veriyor .. 
sansur 

Berne, 4 (A.A.) - Stıefani Ajansın

dan: 
Hiik.Umetçe bir proje tanzim edil

mektedir, bu projeye nazaran siyası, 
iklısadi ve askeri mahiyetteki her türlü 
neşriyat, baskıya verilmeden evvel er
kftnı harbiyenin sansörün.e arzedilecek.

tir. 

Stokholm, t (AA.) - Stefani Ajan
sın:ıan: 

birliğini temin etmektir. Bütün alametler Almanyanın Ak-
Haziranda yapılan Fransı • Al- deniz ve İspanya sahillerini çevi- t~ft~~llll:lA~~~~iAııı11~ 

man mütarc•:"-'1ıdenberi vaziyet ren Atlas bölgesinde de harekette İtalyada bir inhl• 

İsveç ihracatının yüzde yetmişiııin 
bundan böyle A·ımanyaya yapılmasına 
karar vert.lmesi yeni bir takım mesele
lerin ortaya çık:nas1r.a sebebiyet ver
u.işt1L Bu :nt!Seleler! halletmek için 
yııkıncla ıniıt.!nl bjr heyet Berline gi
derekrir, 

---o--
i s v e ç • Finlandiya 
m.ınakalesl güçleşti 

(1 inci Sahifeden Devam) 

şalıklar, ihtimal İtalyanın bü
yük şehirlerınde vukua gel -
memiştir. İhtimal henüz umu
mi bir ihtiJal arifesinde lru -
lunmuyoruz. Fakat bir inhi -

Çok değişınişlır. Almanya bu nıü. bulunmak istediğini göstermekte· 
tarekeyi imzalarken, İngiltereye dir. Bıı sahnede Almanya daha az damlD alimeUari 
karşı yapacağı ha'Va taarruzları ile kuvvetlidir. Zira mesafeler daha 
harbi .kazanacağını zannetmiş, büyüktür, deniz büyük bir engel 
F'ransanın her tarafım işgal etme- teşkil etmektedir. 
ıniş, donanmasına el süI'!lleınişti. AMERİKANIN YARDIM 
Fak;;t şimdiye kadar Alman hava PROJESİ 
taarruzları beklenen neticeyi ver. cDeyli Telgraf• gazetesinin Nev-
ıneıniş. bilakis Amerikanın İngil. york rouhabirinin_bil<lirdiğine gö-
tereye yardımı artmış, İtalyanın re, yeniden 100 agır bombardıman 
bugünkü vaziyeti Akdeniııde boş. tayyaresi hiçbir arızay.a 1'.ğrama-
luk bırakmıştır. dan Atıiınliği aşarak, Ingiltereye 

Almanya, Fransanın yardımıTU varmıştır. 
bu sebepten lü:ıumlu saymaoktadır. Amerikan inşaat programına gö-
Mareşal Peren, Hitlerle yaptığı re 1942 den itibaren senede 30 bin 

mülakatta, Almanya ile işbirliğini ta;yare imal edilecektir. Tayyare 
k~bul etmişti. Fakat bu işbirliğini imaliıtı hep İngiltereye verilirse 
her ki taraf başka türlü anhyordu. İngiltere, esasen pek mühim olan 
Lava! ise, tam Almanyanın anla. kendi imaliitı ile beraber altı v~ya 
dığı gibi, anladığı ıçin, Almanya sekiz ay içinde Mihver devletleri-
kendisini tutmakta ve Paris gaze. nin imalatııu fazlasile geçebilP. -

teleri de Lavalin ka;bineye alın • cektir. 
tnasında ısrar eıım.ektedirler. Ruzvelt'in yardım layihasının 
Şimdi Pariste bir faşist partisi dün Amerikan meb'usan mec\i -

!kurulmuş bulunmaktada-. Parti, sinde müzakeresine başlanmıştır. 
harpten sonra da Fransız müstem- Bu müzakereler üç gün sürecektir. 
lekelerinin Alman istismarına ter. Hafta sonunda layiha meclisten çı-
kini kabul etmistir. kacaktır. 
Şimdi Peteni~ mümessili sıfatile \============== 

Amiral Darlan Parist.e 1:ıuınınaJ<. Bu kadar hasis 
tadır. Lava! de Paristedir. Amiral menfaat olmaz 
Darlan radyoda söylediği bir nır-
tukta, Fransız donanmasının yal. (1 inci Sahüedcn Delam) 

tıız Fransanın müdafaasında k:u)... - <Piyasada film yok .. Elimizde bir 

lanılacag·ını söylemi<tir. kaç tane mevcut, fakat bunları da yük-
'< ı sek fiatla ald1k! .. :ı diyerek 5 Hra1ı1c fihn 

Şimdi Mareşal Peten için iki yo )ere l0-15 lira isıomcktediı-ler. 
'\tardır: Biri Almanyanın Fransız Haber alındığına nazaran bu hususta 
donanması ile Fransız üslerine el müddeiumumiliğe de birkaç şikayet va-
lı:.oyımasına müsaade etmek, yani ki olımıŞ ve keyfiyet Fiat Mürakabe Ko 
J\lınanya ile beraber ingiltereye znisyoııuna bildirilp\iştir. 
k ah t d Af- :ı;:ğer ihbarların doğruluğu teeyyüt e-
arşı harbe girmek, y u a derse bu kadar hasis bir menfaat dü-

ti>"ya ~ı..n~ektir. - ~-·~· al hi u..a. s~ıı. süncesile hastaların, u.;:ı.uu.mızın ey -
Diğer taraftan şimali ve dogu ne harclcet eden doktorların kim oldu-

Afrikasında muıharebel& şiddetle ğu öğrenilebilecek ve ihtildr suçile he-
devam etmektedir. tngiliz ıcuv ~ <!'en mahkemeye verilecektir. 

Vetleri İtalyanlar tarafından tahli. 
Ye edilen Barentu şehrini işgal et. 
~işlerdir. Şimali bölgede m-0-tör!Ü 
:lngiliz kuvvetleri Kerete doğru 
~kilmekte olan İtalyan .kuvvetle. 
lini tazyik etmektedir. 
Habeşistanda Gondara doğru ge.. 

ri çekilmekte olan İtalyan kuvvet. 
!erinin de taldbine devam edil . • 
tncktedir. Bunun neticesi olarak In. 
gilizler her türlü malremeiğtinam 
etırektedir. 

Cenubi Afrika birliği kuvvetleri 
de Dukana cephesi üzerinde 15 ~i. 
lornetre düşman ara-zi.si içine gır. 
tılişler, iki İtalyan hudut karaloo. 
lıınu işgal etmişlerdır. 

İNGİLTERENİN ISTILASI 
KOLAY OLMIYACAK 

. Londranın salahiyetli roahfille
linde söylendiğine göre, Hitlerın 
)altın mesai arkadaşları kendisfilın 
60n nutkundaki şiddeti tahfif için 
gayret sarfetınektedir. 

!Uman hava kuvvetleri umumi 
lııiifeltişi General Milch radyoda 
bir nuuk söyliyerek Almanları faz. 
: nikbicl!ğe kapılmamağa da.vet 
tınış ve Ingiltereye ,kurşı muca. 

<ieleııin kolay olınıyacağını ilave 
~tınhjtir. General. İngiliz hava 

0vvetlerinin AJmanyaya ağır h:" 
&arlar yapmasına intizar etmek la. 
~tın gefdiğini kaydederek tayyare. 
ere karşı müdafaa tertibatında~ 
~lıcizeler beklememek icap ettı.. 1 

~llli d~ söylemiştir. General Milch
ııı. Sözleri Bitlerin sözleri ile tezat 
İ<>şk.iJ etmekte ve düşmanı takdir 
eyıeınektedir Alman hava kuv • 
"etıeri um~i müfettişi İngiliz 
t~l']rarecilerinden bahsederken şu 
S<.izleri söylemiştir: . . . 

•Daha 1918 senesinde Ingiliz tay. 
y . d" arecıleri Almanlardan sonra u:n. 

Hatay Oteli 
(l inci saoJılledoıı Dew.m) 

oda i,stemişlerdır. 
Memurlar kendilerine gösterilen 

odaya bavullarını bıraktıkları son
ra •- Gezmeğe gidiyoruz!• dıye 

k
ag· a çıkmışlardır. Bıraz sonra 

~ . l -
otele çiftler peyderpey ge mege 
başlamışlardır. Me~.~rl.ar gece ya-

dog"ru otele oonup o<ialarına 
rısına .b. .. . 
çıkmışlar ve yatıyor gı ı gorun 

1
-

1 .. 
1 

rdı"r ,...~e yarısını gecıo o e 
muş e ·"""' · · · 
müstahdemini uyku'.a dahnca, me-

l 
vavaşça a'agıya merek o-

ınur ar J " • 
tel kapısını dışarıda tertıbat alan 
arkadaşlarına açnu§lar ve araştır
maya başlamışlardır. 

Böyle<"e muhtelif odalarda 16 
genç kadın ve 16 erkek bulunmuş, 
otel kapatılmıştır. . . 

Otel sahibi Avram Hızrahı ve 
katibi dün adliyeye verilmışlerdır. 
BİR FUHUŞ yUV ASI DAHA 

BASILDI 
Diğer taraftan Taksimde Sa -

k,ızağacında 34 •'J:m~rada. Uğur 
a artımanının bırıncı daı~e~ı~e. 
P Hıristansi de daıresını gızU 

oturan . d .•. d 
fuhuş yuvası haline getır ıgın en 
dün yakalanmı~tır. 

__.o--

Asker gözile 
cepheler 

'(l inci Sahlfeden Devam) 

. t nın teşkil ettiği büyük ada, şim-
beşıs a · ·ı· b 

t altan rcvrilen Jngı ız çem e-
di her ar " 
.· in tazyiki altındadır. 
ıuı .. · apı dan :Habeşistan uzerıne Y -
J{enY~ uzıarda da ilerlemeler kayde

l~ ı:-ı~:ı~ İt::ılyan somalisi toprakları. 
diJmıŞ d · d ke•ü ııareketleri devam 
dahılın c e .. 
etnıektedir • . . . 

. k, vaziyete gelince, B.ınga~ 

damın ilk alametleri görülm~tür. 
Her halde İtalyanın vaziyeti askeri, 
siyasi, mali ve iaşe bakımlarından 
çok fenadır. Askeri bakundan fe
nadır: Ardı arası kesil.miyen mağ
lubiyetler silsilesi, faşist zimaın -
darların alenen ordu aleyhinde 
yapmakta oldukları münakaşala -
rın d<ılhlet etmekte olduğu fikir 
mübayenetlerl, yüksek kuman -
danlıkta birbirini müteakıp yapı
lan değişiklikler. Mareşal Grazi -
yaninin Libyadaki orduları Dü.k 
D'aoste'un Habeşistandaki ordu -
!arı :kendi hallerine terkedilmiş -
ler gibidir. Ordunun bakiyesi, bil
hassa Arnavutluktaki orduya yir
mi senedenberi askeri mehafil -
den uzak kalmış olan ve c:rafında 
kıtaatın kumandasına memur bir 
takım faşist ~efleri ·bulunan bir 
general kumanda etmektedir. As
keri ehliyetleri şüpheli olan bu 
şeflerin hakiki askerlere karşı her 
zaman göstermiş oldukları itimat
sızlık ve İtalyan ordusunun yor -
gunluğu da hesaba katılmak icap 
eder. 

Dahili siyaset sahasında Musoli
ni, gayesi halkın maneviyatını zor. 
la olsa da yüksek tutmak olan ve 
şefin endcce içinde olduğunu gös. 
teren mütemadi tebeddüllere u. 
mumi hayatın bütün tezahürlerini 
kendisinin mütemadi <ılan ajanla.. 
rın nezaret ve kontrolüne tfubi tut. 
mağa çalışmaktad r. 

Mali bak!mdan gizlemek ıçın 
sarfedilen bütün gayretlere rağ • 
men bütçe açığı pek büyüktür. Ta
mamır.a talip bulunmaz korkusu 
ile hakiki miktarı bildirilmemiş o. 
lan ylzde beş faizli yeni bir da.. 
hili istikraz akdine teşeblbüs edil. 
mcsi. İtalyanlar:n devletlerine o. 
lan itimat]ar 1n 1n ne dercı::&;! zı'vıf 
olduğunu göstermrktedir. Hw;usi 
esham üzerinde miii.hiş bir spekü. 
lasyon yapılmaktadır. 

İaşe hususatına gelince MuSl'.lli. 
ni taraf:ndan ziraat ve korporas.. 
yonlar nazırlarına verilıni'j olan 
didatörlük saltrhiyetlerine rağ. 
men rejim, iaşe işlerini matlubu 
veçhile becerememektedir. Şimdi. 
ld halde ihtiyat 9toklar tükeniyor. 
Tahdidat artıyor, spekülasyon a.. 
labildiğine şiddetleniyor .. İtalyan 
gazetelerinin sayfaları kapanmış 
olan bir takım müesseselerin bu 
kabil manevraları haklundald ih. 
bara! ile doludur. 

Atına, 4 ( A.A.) - Yunan orduları 
umumi karorgA.hının 100 numaralı ve 
s kfinunusani akşamı tarihli tebliği: 

Devrivelerin ve bataryaların malı -
dut faaliyeti görülmüştür. 

MORA SAHİLLERİNE BOMBALAR 
ATILDI 

Atina, 4 (A.A.) - Umumi emniyet 
nezaretinin 3 Şubat tarihli rcsn1t tebli
ği, bildil·iyor: 
Düşman tayyareleri, garbi Mora sa

hillerinde bir noktaya bombalar atınış 
ise de tele[at Vl! basarat yoktur. 

STEFANİ BEYAZ KİTAPTAN 
BAilSllDİYOR 

Atina, 4 (A.A.) - t.tina Ajansı teb-
liğ ediyor: . 

Stokbolın, 4 (A.A.) - Bothni köıte
zinde buz kütlelerinin miktarl ve bü
yüklüğü pek zi:,•ade artn11s olduğu:;ı, -
dan dünden itibaren İsveç ile Finlan
diya arasında müoakaltı.t pek ziyade güç 
leşmiştir, 

Tiryeste - Zagrep 
Bükreş demir yolu 
Bükreş, 4 (A.A.) - Stefanl Ajansın

dan: 
Bugünden itibaren Romanyarun bas

lıca şimendifer hatlarındaki servislere 
dörder tren ilave edilecek ve her gün 
Bükreş ile Yugoslav hududu arasında 
bir tren işliyecektir. Binnetice Domo
dossola - Triyeste - zagrep - ZjimboUa
Bükres arasındaki beynelmilel servis 
başlıyacak tır. 

' ...,. 
Yeni iaşe teşkHAtı 

(1 inci Sahifeden Devam) 
umum müdLiclüğü ve bir fiat mu.. 
rakabe müdürlüğü müı;teşarlığa 
bağlı olacaktır. 

İaşe umum müdürliiğünün nak. 
liyat, ofisler ve ihtiyaçlar diye üç 
şubesi olacaktır. Nakliyat şubesi. 
nin deniz, kara ve deıniryolları 
için birer servisi olacaktır. Bun • 
lartlan başka ia~c :nilsteşarlığında 
bir işbirliği ht'yeti bulunacaktır. 
Heyette muhtelif Vekaletlerin sa. 
tahiyettar mümessilleri buhma • 
caktır. Bu heyet<n istişare işlerin.. 
de miitaleasından istifade oluna • 
caktır. 

Bu sabah Pendik va
purundan 

denize 
bir yolcu 
düştü 

Bu sabah Haydarpaşadan 8,35 te köp
rüye kalkan Pendik vapuru Salacık a
çıklarına geldiği zam<P1 gUmrilk mcınur
lanndan Nevzat Acar denize düşmü~ 
ve vapur heıncn durdurulmuştur . .Bu es
nada kaz.uzc1e yolcu bir kayıktaki ba
lıkçılar tara[ından kurt.arılınıstır. 

Almanya 
hayal peşinde 

koşuyor .• 
(BA.Ş~lAKALEDEN DEVA.M) 

Akdenizine hakim olan Almanya; 
tabıi şark Akdenizinde de haklın 
olmak sevdas.ına düşecek, bunun 
için de Süveyşi ele geçirmek ve 
İııgili• donanmasından Akdenizi 
tamaıııJle temizlemek gayretini 
güdecektir. Ancak, nazariye ha. 
tinde cazip olan bu plan tatbik 
kabiliyeti itibarile Almanya ve 
italyawn asla başaramıyacağı ka.. 
dar zordur. Muhakkak ki, bu yol. 
da ve bu uğurda Alman ve İta! • 
yanla' ellerindeki bütün vasıta • 
1:.rı ve kudretleri istimal ederek 
clöğüşece.Iderdir. Fakat, İngiltetce 
ve Fransa da buna karşı koyacak 
ve bütün ioıkiiııları ile döğüşecek. 
ler ve muvaffnkiyeti elden bırak. 
mıyacaklardır. 

Bu itiba~Jadır ki, Almanyanın 
Akdcnizi Ingiliz donanmasından 
.temizleme ve kapama pliinı karşı. 
sında Mareşal Peten Fransası da . ' ispanya da, Balkanlar da sırası ile 
harp ateşine maruz kalacaklardır. 

Y?nın en iyi tayyarecileri idi. fo. 
flızler mulımip bir kavimdir. Bız 
l?nglız mukavemetini kırmanın 
olonyanın f'elçikanın ve Fran. 

~ıbyad~ ı ilerlemekte olan Iı:ıgilız 
istikatııct~~e it lyan öncüleri ile mu
kuvvetlerıo.ın ·d .;1 ınuhakkaktır. Fakat 
harebeler vcıl ı ·n İngiliz yürüyüşünü 

l · rebe en · bu mu ı~ ., 
1 

muhakkaktır. Italyan.... 
durdurm~dı~ c ~e sın.gaziye doğru m.u
lar bu bolge 0 

. ekilıneldedir. 

Stefani .Ajansı, şimdiki Italyan - Yu
nan harbine kasden sebebiyet vermiş 
ve bu bapta tahı;ik~tta bulunmuş ol
duğundan dolayı İtnlyanın çok ağır bir 
tarihi mes'uli) et yüklenmiş olduğunu 
gÖStercn 160 vesikayı ihtiva eden Yu ... 
nan beyaz kitabından ilk defa bahset • 
mektedir. Stt!faııi Ajansının müthiş it-
hamları ı;nuhtcvi bulunı:ın bu vesika
dan bilvesile bahsetmesinin sebebi, 
Yunan beya:z kitabı ecnebi gazeteleri 
tarafından uzun ınütalealar yürütülmill 
olmasıdır. Maamafih St.ctni Ajansı, Yu
nan beyaz kitabının ortaya atmış ol
duğu müsbet h~di•eler hakkında her 
ne suretle olursa olsun münakaşada bu
ıunmaktan kaçınmaktadır. Haddi za -
tında pek bellğ olan bu zühulden ma· 
ıo.nat kaydediyoruz. 

Mareşal Peten için yeniden AI. 
manya ile harbi kabnl etmek hu.. 
susuııda düşiinüleeek hiçbir zarar 
mevzuu ve tehlikesi yoktur. Fran. 
sa bu harpte kaybooc•'eklerinin 
hepsini kaybetmiştir Bundan öte 
ve İngiliz teşriki mesaisi ile her. 
şeyi ycn!deıı kazanına ve yapma 
devri vardır. Hiç şüphe yok ki bu 
vaziyette bütün Fransa Alman is. 
tila ve işgalino uğnyııcaktır. Fa. 
kat dörtte üçü işgal altında bulu. 
nan Fransız balkı içın bu da bütüıı. 
vatanın kurtarıl.ma&ı ümidi karşı. 
smda katlanılamıyacak bir ıztırap 
ınevzuu olmıyacaktır. 

san , -ta ın mukavE-metlcrini kırmak. • 
n farklı ve güç olduğunu bili • 

Yoruz .• 
11UB:TEMEL HAREKAT SAHASI 

11 
Bir İsviçre gazetesi, Hitler'in 

.,. Utku hakkında şu satırları yazı· 
,or: 

hare be vere veı e c 

4 (A.A-l - Stefani A-* Budapeşte, ve un ticareti yap-
jansından: Şek~~· ~ olan yahudilerin 
maları menn~ı m alan da ya~ak edil- 1 
pirinç ticareti yapın 

ıniştir. 

ftEM İZZET BENİCJI 

5 - =>ON fELGRAt- 4 SURı\l 1941 -
Barb Ve Casusluk rr-eirikası 

Bilen idam ol ur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. ! 

ltalyanların 
Eritrede ric'ati 
devam ediyor 

Koşa koşa aşağıya inip avluya 
çıktım. 

bakınmakta ve sohı.• 1kıaydı 
J(orkunç adam n k.lıı /t .;ırç.'pld 

vucudile bır goril grbı demir par. 
makl~lara bağtanllığını görea 
muavın, tostoparlak ve adeta mıcı. 
rarıru.ş yüzünü oynata oynata tek. 
rar yanaşm.~tı. Fakat yine her ih. 
timale karşı en uzakta ve uzun 
boyhı direktör Fuksun arkasında 
duryordu. 

Kahire 4 (A.A.)- B. B. C. Ba. 
renlonun zaptı hakkında verilen 
maliimata göre İngiUz kıt'aları, 
şehre sür'atle girmişlerdir. Agor. 
dat ve Baren tonun zaptı ile Erit. 
rede birinci müdafaa hattı yarıl. 
nıış bulunmaktadır. Barentoda bu. 
lunan İtalyan garnizonu 7000 kişi. 
den mürekkeptir. Şehir, İngiliz _ 
ler tarafmdaıı muhasara edildiği 
zaman İtalyanlar karanlıktan isti
fade ederek dağ patikalarından 
.kaçmışlardır. Bu kuvvetler şimdi 
64 kilometre ~osc üzerinden ric'at 
etmektedirler. 

Habeşislaııdaki askeri vaziyet 
hakkında gelen haburlcr 130 kilo. 
metre dahilinde İtalyanların Gon. 
dara doğru ric'at etmekte oldulr _ 
!arını bildirmektedir. İngiliz kıt'a. 
ları ve Habeş vatanperverleri düş. 
manı takip etmektedirler. 

İtalyan şarki Afrikasında düş • 
man 300 kilometre genişliğinde 
bir ccplıe üzcı·in.dcn ric'at et ... 
mektedir. İtalyan Somalisinde İn. 
gilizler düşman arazisine daha de. 
rin bir suretle nüfuz etmişlerdir, 

Kahire 4 (A.A.)- B. B. C. Şim. 
diye kadar İngilizler Eritredc 10,000 
mil murabbaı arazi işgal etmişler. 
dir 

Yunan ordusu 
Tepede len te
pelerine hakim 

Atina 4 (A.A.) - B. B. C. Ywıan 
resmi tebliği: 

Atina 4 (A.A.) - B. B. C: Orta 
Arnavutluk cephesinde Yun11n kuv
vetleri şimdi Tepede lenin şark mın
takasına hfı.klın tepeleri işgal et
miş bulunmaktadırlar. 

Klisura - Berat yoluna ha.kim te
peler de Yunan kuvvetlerinin elin
dedir. 
İTALYANLARIN MUKABİL 

TAARRUZLARI PSKÜRTÜLDtt 
Atina 4 (AA.) - B. B. C: İtal

yanlar dün mukabil taarruzda bu
lunmamışlardır. Yalnız Klisura -
nın gerisinde ·bulunan bir tepeyi 
al.mal< için 12 defa teşebbüse geç
mişler, fakat her teşebbüs ağır za
yiatla pskürtülmüştür. 

Bulgaristanın 
sulh politikası 

Sofya 4 (A.A.)- D. N. B. Dün 
Sviştovda bir nutıık söyliyen BuL 
gar iktısat nazın Sagorov, Bulga. 
ristanın hir sulh siyaseti takip et. 
tiğini ve nıemleketin ckononıik va.. 
ziyetiııin menıııuniyetbahş oldu. 
ğunu söylemiştir. 

Hükftmet, dahili sahada, halkın 
muhtelif tabakaları ara&mda bir 
müvazene kurmağa çalışmaktadır. 

Böyle tayyare 
muharebesi ile harp 

kazanılmaz 

Anna da arkamdan beni takip 
etmekte idi. 

Hakikaten tecrübe atölyesinin 
iç avlusunda :bir .kalabalık: görülü. 
yordu. 

Hemen oraya seğirttim. 
Bizim atölyenin avlusile tecrü

ılıe atölyesinin avlusu arasında ka.. 
palı demir pa.rmak.l>lı: vardır ki an. 
cak hususi müsaade ile açılıp ge.. 
çilebilir. 

Fakat parmaklığa yaklaşuıca ter. 
rübe atölyesinin avlusunu gör • 
mek mümkündü. 

O anda gördüğüm manzara tüy
lerimi ürpertti. Anna ellerile yü. 
zünü kap~tı.. 

Anadan doğma çırçıplak bir a.. 
dam, kendisini tutan gardiyanla • 
rın elleri arasında, bir canavar 
gibi soluyordu. 

Adam hakikaten Jrorlrunç bir 
mahhiktu. Dört gardiyan iple bağ. 
ladıkları çıplak kollanru, tutmakta, 
fakat adamın sol elinin yerinde 
simsiyah bir bilek kemiği fır lam14 
ılıulıınınak:ta idL Adamın sı>l eli 
yoktu. 

Onun yerinde çirkin, kesik bir 
bilek kemiği sallanıyordu. Gaga 
ıburunlu, yaobani bir hayvan gil:>i 
gayet çirkin olan yüzünün de sağ 
tarafı ta çenesine kadar kamilen 
dikilmiş, morarmış bir leke ha • 
!inde idi. Bu dikiş herifin ağzını 
sağ tarafa doğru çarpıtın.ıı;, yüzü. 
ne korkunç bir manzara vermişti. 

Herifin gardiyanların ellerinden 
kurtulmak istediğ~ fakat tekrar 
yakalandığı görüılüyorıdu. Zira 
vücudü kıllar içinde olan bu vahşi 
hayv~nı gardiyanlar bili güçlillt.. 
le zaptediyorlardı. 

Herkesin yüzünde, !böyle bır 
mahlukun karşısında duyduklan 
nefret ve dehı;et görülüyordu. 

Direktör Gehaymrat Fuksle !iDii. 

avini orada idiler. 
Gayet zayıf uzun boylu olan lıı. 

çare direktör bu mahlıi.k ikarşısın. 
da pek sinirlenmiş, pek şaşınış bır 
haldeydL 

Adamcağızın nefretle buruştur. 
duğu yüzünden, bir çooWt giıbi 

ko:rktuğu da görülüyordu. 
Gardiyanlara: 
- İyi zaptedin herifi!. diye ba. 

ğırıyordu. Hayvanat lı<ıhçesinden 
mi kaçmış, nedir?. Sırkın bırakma.. 
yın, kaçmasın!. 

Kısa boylu, gayet ~an ve 
kıpkmnı.zı yüz hi, çok sevimli bir 
adam olan muavinin ille yüzü a. 
deta pişmiş bir ista'koz gibi kıp.. 
kırmızı kesilmiş, yerinde beye • 
candan bir lastik top iıgiıl ıııçray.ııp 
duruyordu. 

- Her direktör!. Bu herif mah. 
sus lfil söylemiyor!. diyor ve ada.. 
mı, gardiyanların arasından daha 
iyi görebilmek için bir oyana., bir 
bu yana sıçrıyordu. 

Direktör: 
- Kimbilir!. dedi Fakat baksa. 

na!. Herifin halinde bir gayritaıbi. 
ilik var!. Aea'ba deliler hastane • 
sinden mi kaçmış?. 

Muavin kıplarmızı yuvarlak su. 
ra tına stil< hücum etmiş bir hal. 
de yüzünü gözünü 6"Jlatarak: 

Londra, t (A.A.) - (B.B.C.) İngilte
re Kral ve Kraliçesi Villrie'yi bugün Jı:&
bul e<ieeeklertlir. B. Villcie dün Lverpol 
ve Manchester'i ziyaret etmiştir, 

- Zann<>tmem, zannetmem! Her 
direktör!. diyordu. Ya kasten liıf 
söylemiyor, ya, herife sersemleti. 
ci bir ilaç filan içirilm.iş. Baksa.. 
ruza etratında konuşu1anları an. 
lıyor gibi bir !ıal var!. Liverpol'da söylediği nutukta: c.Bu 

tarzda tayyare harbi sebep oldul!u bil· 
yük zararlara rağmen muharebeyi. ne
ticelendiremez, biliikis . İngiliz milleti· 
nin azmini arttırır.> demiştir. 

Amiral Darlan'ın 
hitabesi 

Londra 4 (A.A.) - B. B. C: A
miral Darlan, Pariste Lavalla gö
rüşmüştür. Bu görüşme esnasında, 
Fransanın vaziyeti tetkik edilmiş
tir. 

Amiral Darlan Liymı radyosunda 
söylediği bir nutukta, Fransız 

gençliğini, Fransız donanmasına 
yazıhnıya davet etmiştir. 

Darlan • Lavaı 
girişmesi 

Bıeı-n 4 (A.A.)- Stefani ajanııııı. 
elan: Paristen bildirilğine göre A. 
nıiral Darlan, düıİ. süferadan F""
nand Brinon hazır olduğu halele 
Fransanın umumi siyasetiııe mti.. 
teallik meseleler hakkında ı.a-ı 
ile uun bir görüşme yapırıpır 

Direktör tü:sinerek: 
- Garip şey!. diye ımı:ı1dan.dı. 
Fakat o oonada, yüzü yamalı, 

!kıllı vücutlu heri!, yabani bir ayı 
gibi homurdanarak, telı::rıır gardl
yanların elinden k:urtulm* için 
silkinince bütün etrafındakiler ka. 
çıştılar. 

Biçare muavin, ibirdenbire 3aırşa.. 
ya fırlatılını§ kırmızı bir Felemenk 
peynir yuvarlağı gmi ti atölyenin 
merdivenlerine kadar kaçmıştı. 

Gardiyanlar killürle!' savurııralı: 
herifi tekrar zaptetmiye muvaf • 
fak oldular. 

Büsbütün sinirlenen direktör: 
- Herifi parma:klııklara bağla.. 

yınız!. 

Diye !bağırdı. 

Gardiyanlar adamı itıe k:ika M. 
mir parmaklığa bağladılar. Epey. 
ce il:urpalaımuş olan adamın ıbur. 
nundan şimdi dndaldarma doğru 
simsiyah, kirli bir ikan çirf:ısi =
mılkta, adtııın öı*miıt bir yabani 
hayvan gözlrdle fırıl fml etrafma 

Tal:. •rının üstüne kalkara.Jı. 
direktöre: 

- Fakat korkunç herif, Her di.. 
rektör!. 

Dedi. Bakın!. Bakın!. Burnun • 
dan kan akıyor!. Ah, şunun bir ağ. 
rıını da muayene etsinler, kuzum 
Her direktör'. 

Direktör Fuks muavinınin bıı 

damdan düşme teklifine fena haL 
de sinirlenip yüzüne yan yan ba. 
ıkarak: 

- O da nesi?. diye homordanclı.. 
Herifi tedavi mi edeceğiz şimdl!. 

Muavin yüzünü gödinü daha 
ziyade oynatarak: 

- Fakat ... Fakat ... Muhter.em 
Her direktör!. Acaba .. acaba her 
tarafl muayene edilmış mi heri 
fin?. , 

Direktör muavine büsbütün hid 
detlendi: 

- Canım nasıl her tarafı!. Gör. 
müyor musun?. Anadan dağın& 
herif!. Tabii muayene edilmiş!. 

- Fakat, fakat ... Her direktöri 
Ağzı. Ağzı?. 

- Ağzında ne var•, 
- Ağzını ... Ağzını da ınuayenıt 

etsinler?. 
- Canını ağzında ne olur?. 
- Silıllı!, 
Direktör artık sabrı taşmış bir 

sinirlilikle muavine cHinüp: 
- Silah mı?. Herifin ağzı tanık 

hangarı değil a!. 
Diye oırımlarını silkerek yü • 

rüdü. 
Geçerken gardiyanlara: 

- Polis komiseri gelinciye kA 
dar bu münasebets1Zi iyi muhafa.. 

rıa ediniz!. Elbiselerıni de giydirin, 

üşüyerek herif!. Bu toplanan kala.. 

balığı da dağıtın, işlerine dönsün. 

ler!. Merak edilecek bir şey yok! 
dedi. 

Ve müdiriyet pavyonuna doğru 
sinirli sinirli yürümiYe başladı. O 
anda ne oldu bilmiyorum. Ga 
liba adama elbiselerini tekrar giy 
dirmiye teııebbüs eden gardiyan. 

ların arasından adam tekrar ip 
!erin bir kısımından kurtulara.lı: 
kaçmak ıru istedi, nedir .. 

(Arkası var) 

Remanyada yeni 
kararlar 

Bükreş 4 (A.A.)- Stefani ajan.. 

s.ından: Dün toplanmış ola• na 
zırlar meclisinin içtimai sonunda 
neşredilmiş olan bir tebliğde soa, 

aylar zarfında hizmete ahmnış ve. 
ya tasfiyeye uğramış olan devlet 
m.emurlarınlll vaziyetlerinin yeni. 

den tetkikine karu verilmiş oldu.. 
in beyan edilınektedir. 

Ranıaılyanın eski Londra elçiR 

Tileanm, pJrimilli hareketi ve 
Rumen devletinin m.enafü hililfıM 

sarfetmiş olduğu faaliyet sııbebil• 

Rumen tiıbüyefuıden iskatuıa b.. 
rar verilmiştir. 

Bw:ndan başka devletin ilrlısadl 
faaliyetinin Rumenl~tirilmesino 

devam olunmpgı da karar altına 
alınmıştır. 

( TAKVİM 
ŞUB4.T 1941 

SALI 

4 
Ay 2 • Kasım 89 

Vasati Vakit Ezani 
ııa. d. sa. d. 

-
7 08 Güne, 1 39 

12 28 Öğle 7 59 
15 12 İkindi 9 42 
17 30 Ak.tam 12 00 
19 02 Yatsı 1 33 
5 27 lm .. k. 11 58 
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Ya.zan: l•kendO' f". SERTELLi No. 20 

"En ver beni tl"hdit edince, imparatora vazi
yeti bildirmiştim. Almanyaya döneceğim sı
rada kendisinden bir tarziye mektubu aldım : 

- Beni affediniz ! - Diyordu ... ,, 
1 ve kıt'alara Alman ı.abıtleri \eril~ -

mesi keyti7eti ldl. Bıuıdau evvel b~ 
noktanın nazarı dlkknte alınmaması bır 
çok dırl'alar hiç de hoş görti.Jn)iyecek 

ihtillı!lara meydan veımil$ V<' Alınan 

ubitaıu aleyhinde osıl ve' esa&I olmJ
yan bezı halwa llt;hamlara ııebcp ol
muştu. 

Bu oebepledlr ki, }:nverin ;ı'Ukanda

Ahval ve vaziy> •lı tanıyan her 
fert; Canakkaledeki araziyi mu -
harebeden evvel İngilizlerin Türk
lerden daha iyi tıetkik ettiklerini 
ve İngiliz harrtalanrun Türk ha
ritalarından daha muntazam oldu· 
ğunu bilirdi. Halta Türk :karargah 
heyetleri; muharebe esnasında 
- mümkün olduğu kadar - İngiliz 
ölüleri veya mecruhlan ü:rerinde 
bulunup alınan harrtalan lrullanı
yorlardl. Kitabın serbest satılına
ı&ının men'i ancak şahsi tesirata 
atfolunabilirdi.> 1 

kl emrini - halaız olduğundan _ şiddetle 
J'<'ddetlim "" mes•ienin kat'! bir ,.,_ 
kilde halli için İmp•ral<>r hazretlerine 
&l"'edllmelı: üzere Alman asimi tabi-
n.., ıV-mıe bildirdim • 

Henüz Almaeyadan bu meseleye alt 
umum! talimat yeya herhangi bir emir 
gelmeden, miralay Fon •Kers> Enve
rin bu emrini icra elmedlgmden, En

nr, bu mtis'tall ve la;ymetli zablll Türk 
ordusundan ihraç etmekle beni tebdil 
etU. iı bu,.ümüştü. Böyle konttalo 
ahkim1na mutayir hususatm icrasm. -

dan ev-.el Alman lmparal<>runun mu
vatalı:at! !hun geldiği bususunda ken
dlslnlıı nazıın dikkatini OO!bettiğim za
man; Enver, derhal bu işe muvefakat 
etmedltım takdirde Til:k ordusundaki 
lıiımet.imden azlcdilmekliğimi zaU. p.. 
haneye anedeeeğini ya7Jdı. Ben de, 
bu vazi:r•I kafJlSında, İmparator baz
retlerbıe esbabı mucibeh bir 1.rtida tak
dim ederek (1) ıeri çağınlmaklığımı 

rica eltim ve bunu Envere de ıöoter
dlm. 

Leyman paşa bundan &0nra cEn
verle en büyük ihtilM:ımız. baş -
lıklı bir yazısında, o güne kadar 
bir m halinde kalan bir hadise
nin iç yüzünü şu sureti<! anlatıyor: 

•ENVERLE EN BÜYOK 
:brrtı..AFı:Mız ... 

~ rcıa ısancıera hatıralarında 

bu b1l;J1lk lbt!Wı '6Yle anla~or: 
-- Eıı'Pf!l'in, 1116 tublıtmda ordu -

90llJ'8 Türi< ordusundatl Almmı lıı t'•
lara ı&>derdljl bir ialıriratıo, bımdan 

ııonra Tllı:lr oııhııundald Alman zabit
lerinin !stibdaml•n hususunda kon

tn.t muclblnce aalllıiyellar olan (as

Wl ıalabal b~ll) 2'e.isinln neyi alm

makmzm kendisinin emir verttelini 

emreylemesl oobeblle büyillı: bir ihtı.

W meydana ıelmiıtL Bu, 7alnız mu- 1 
lı:avele bukukwıa muhalit değil, ayni 

ıamanda talbilrl lmk!nsız bir emİrdi. 
AJ.maııyadan Türkl7eye ıönderllen za
bitanın ııiclllerJ ne Enverce ve ne de 
Türk tararıaıu umumisince malllm ol
ınad•ilmdan ber llcisi de bunların 
ne clbl mahallerde istihdama elverişli 

olduklarını kestiremezlerdi. 

Bundan maada böyle bir halde Al
man zabitanmın sıcil muamelatını 

da deruhte etmesi IAzmı ıelen Türk 
brarslhı umıımjsjnln muamelltı :ıa

ti;:re fUbcısi inanılnıaz ~e cayrl 

muntazam !dl. Bazann aylarca aranan 

bir zııbitin hallii kıt'ada oldufunu tes
l>it etmek m!lınkün olmuyordu. 

Çoktanlıeri phlt olmUj bazı zabita
lllll, bal~ bayaUa imiş &ibi becay~ -
leri yapılı,yordu. Türkiyede ber aile 

hususi blı- ı..me malliı: olma,yıp Jsim
lerln peder tarafından JnUhap edilmesi 
daW bu :yolsuzlutıann bir çok defalar 
tekettüı1lne ve lnt!zınnsızlıtın arlına.

ama sebep oluyordu. Alınan Lıı;imlerl 

bu şube tar2fından dalma o <!.!rece yan

hş ,.,..,ı,,..,rou ki, içinden çıl<mak lm
brııudJ. Bundan maada Almanlık lll
bariJe fU noktanın da naz.an dikkate 

alınmaaı lktıza ediyordu k:I, o da baş
lannda Almanları aevm.iyeıı reis ve 
lruınaDdanlann bulunduklırı dalrelere 

Gayrimenkul 

TürltiTedeld hlunetımde.ıı ayrılarak, 

eeyabat için hazırlanıyordum; ve ni

hayet benim ~ her cihetten can sı
kıcı olan bu vcı.ziyctten kurtulacağım.ı 

umuyordum. Ciddi surette memleke -
time dönmej!e karar vermJııUm.> 

ENVE&İN TAltZİYESÜ 

Smıan!ı: Harb17e Nnzın bu işin sarpa 
ııardıbnı cörilnoe, aerı bir lornlslan ba
relı:eti ile Leyman paşaya tarz.i,ye ve
rfyordu. 

Leyman Fon Sanders, bu babae fÜYlt 
devam edl7or: 

~ Bir &ün, seyahat bazırlıklıınm 

esnasında, beşinci ordu erUnıharbiye 
reisi kaymakam K.Wın Bey tara!ı.ndan 
En verin bir tahrira tı getirildi. Bunda 

Enver resmen Jtizan beyan ediyor, tar 
zJyc veriyor ve bu ~~eye dair g~ 

rüşmeldltlmlzl rica ediyordu. İmpara
torun dahi arzusu bu merkezde o1du· 

tundan, bu ricayı kabule mecbur ol
dum .. Uzun bir mül~al neticesinde 

(bir Alman zabitanının mevkii değ~
tlrileceğ:l zam•n, eskib1 g:bi, askeri ıs

lahat heyetinin fiklr ve muvafakati 
alınmaauıe) kar3r verildi. 

(~kB~ı var) 

(1) 21 n4an 19JG tarihinde .. 

Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

H•,'ibe Oüvelin 25415 beaap No. sile Saııdığırıuz:lan aldıtı (1000) Hra;ya kar
fl blr:ncı dtr~e Jpctek edip vAdesındo borcunu .-erme;Ltlııden hakkında :ya
pılan takip llzenne a202 No. lu kaııunun 18 cr madd·"i>ıln matu.tu •o cr maddesine 
(öre ııatı!mm lc;ıbeden Beyoğlunda Şerut Muhta • ·ılıallesiııln Altın Bakkal 
1Ckağında 393 ada 8 parsel eski 38 yeni 42 kapı No. Ju l qi.r evin tamamı bir bu
"'k ay mOddetle açık artt.ırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır Arttırma)& ıılrmek Jstiyen •37 

lira pey akçesl ven-cô.Ur. M.W1 bankalanrruıdan bLı.n.:n teminat mckt.ı.ıbu da 

:cabuJ olunur. Bıriltır.ı, bütQn ttrıt!l•rle b"1edi;ı'e rulmleri vo vakıf !cares.• ve 

taviz bedeli 98 tellAllJ'e ıilswnu borçlu,.• 1.17r. Arttırnıa rartnamcsi 28/1/941 ta
rihinden itibaren tetkik etmPk istiyeniere s1tnr.hk hııkutı:: LJ14"ri servisinde ·k bu

!undurulaaıktır. T•pu sicil kbydı ve ıalr ll'zumtu malılma~ eartnamroe v• takip 
ıiogyasında vardır. Arttırmaya ıirnüı olar,lar, bunlar.ı teıkik ~Prek satılıea çı

:tarılnn 1a1rlm•nkul hakkında her se:rl öirrnm!ş ad ..e te!Akld olunur. Blrind 
arttırma 27/3/941 t..rih 1ne mCı>dJ: perşembe gUnU Caga:otlıında Uin sandJiı-
mızda saat 10 dan 12 ye kadar :r•ı•lacaktır. Muvakkat ib•le 7apılabllmesl için 
!elclll edileccl< bedelin t.erdban ıı1uımıw !cabeden (a;yrlmenkul mOkclletq.We 
;.ndJk ala :aluu tamamen ıeçmı, olmosıtarttır. Al<ai lakdl.ıde toıı arrttırarun taalı.. 

blldll b ltl kalmak f&rlile ll/4/9U tarihine müs:ıdl! Cuma (llnll .,.nl mahalde 
ve ayn,l aaatte aon artlllması ~pılacakbr. Bu arttırmada cııyrtmenltul en cok 
utt1ranlll üalüııde bıralulııcak~. Haklan tapu ıicillerlle Rbll olıru,yao .ıJJuıdar

ı.ar ve lrlltalt balı:lcı salılplerlnln bu baJı:lııruu ve husua!le falz w maaari!e dair 

·ddialannı mı. tanbinden ltbattA 20 filn Jçlnde nralcı mO.bıtelerile beraber da
,remiu bildirmeleri awndır. Bu aunUe baklan:ıı blldlrmemt, olanlarla haklan 
apu slcillerile Abli ol.ınıyıı.nlar utııı bedelınin payl111masır<lan hariç kalırlsr. 

.Jabıı fazla malllmat almık lstlyoıılerln 39/1288 dosya No. aile Sandıilunız hulr.uk 
1fleri ııorvlslne m1racaat etm<-Jf'ri lll.."UmU l!An olunur. 

•• DİllllAT 

J:mr.lyel Rn'1lı, ıandıl<taıı alm:ın ıa,-rlmenkul\1 lpolcl ı~ ı.tto,.en. 

ı ere ınciumrıılnlerlır.i.ıin lı:oynıuş .olcuta ltı;rmetin ,.eme lC nı tecavOz elmemelı: 
0zere ihale bedclinın yansına kadar borç Tel'Illek suretlle kolaylık 'ilolennekte-

d!r. (794) -------------

Halkalı Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
Z!rau.t n ekteblne, ""bit ıerma1e çiltU&;ine aıt lto71JD)arılan 40·4~ adet maf'JI 

ko,.un •çık artırma ile 12/2/941 çarşınıtıa &(lııü saat 14 de Halko!ıda. mektepte 
satılacaktır. lllubammen tiatı bir koyuna beı; liradır. latetınerin belli cılnde 7~ 
de 7~ bııçut 4e~lolaru. birlikle mekteptelı:I kom.lllJ'on~ mllra<.;ıatlan. 

ı ı DE~Eİ>EN, TEPEDEN! 

Dünyanın En GüzeJ Bir Köşesi: 
~ a rr s <e O o ifil 

RADYO 
Dalp Uswıhıte il 

1N8m. J.llZKc/1. 120 Kw. 
T.A.P.11.'1 m. 11465 Kc/1. l%<I Kw. 
T.A.Q. 19.75m. 15195 Kc/s. %0...!!!: 

ECNEBİ DİLLERDE HABER
LER N~RİYAT PROGRAMI: • 

Birinci servis İkinci ıervla 
hanca Saat 12.00 Saat 17.30 

Güzel 
Olmak 

için 
Arapça • 12.15 • 17.45 

Garip adetler-Gece bekçileri-El· 
lerinizi çırpınız - Paranın kıymeti 

Ellence • 13.45 • 18.45 
İnıriliıtce • U.15 • %1.15 
Fransızca • 14.00 • ZLOO 

Şubat 1941 Salı 

Her 4eydeo • ..,,,1 
tılılıatli ye parlalr. bit 
ten, Jelr.eola ve dar 
fln blr cilde •alik 
olmolr. liz1•dı .. 

YAZAN:-
[iiliMET NİSAN 1 

Mad:rit ve BarsC'Ion gı.oi büyük lspan
yol şehir~rıih müteaddit htıswjyetleri 
meyanında en garibt '':ce bekçileridir. 
Bunların vazifelerı, lçtimni ve emnlyet 
noktai l'löZ3rınci:ın l!Dylı ınühim ve na
ziktir. 

Apartıınan kapıcıları, sabahın sekizin 1 

den akş;unm oııun;ı kadar vazi.teler.i ha- 1 
~ında bulunurlar. Bunların, l<~ransa ve- 1 
sair Avrupa ~hirlcritıde olduğu gibi 
sokak kapısınu:ı yanında hususi daire
leri yoktur. Binanın methalin<le, asan
söre :yakın bir kö:1Cde bulunan camlı 
küçük bir kö,ık içinde ve yahu\ bir ma
aa önündeki koltuklarında otururlar. 
Vazifeleri, apartunan ~inlerinin mek
tuplarını dağıtmak, asansörün kapısını 

açmak, ,.abancılara da lhun.ıelen ma
İllmatı vermek ve icap eden &Uhulel! 
cljstermeklir. Kiracılara öteberi almak 
için lı::al'iyyen dıı;arı çıkmazl<lr. Sabah
ları bolü temizledikten sonra, binanın 
ehemmiyet.ine ve mal aalılbinin tçtimal 
mevkiioe göre, aınnalı esvaplanıu &i-
7erler, b~ pala.sların kapıcılan cl
bl, temiz Un.i!ormalan ile artık vazife
leri ba~ından ayr.ıln1aıJar ..• Umumiyet 
lllbarilc büyük ve kibar apartımıuıla
nn sokak kapıları daıma kapalıdır. Gün 
dı.izlerl ieçrl gırebilmek için ı;ın&ıriı 
çekmek Jilzımdır. 
Akşam saat onda, lı::apıcııun ı,ı bit

miştir. Sokak lı::apısını ıçerden kıli1ll
yerek binanın en o.ı kaundaJ..i daire
.Bine çekilir. O .. aıteıı ilibaron kapıyı 
açmak vazilesi sokak bekçisine aittir. 
Bek~i diyıp geçmeyiniz: O, sokağın l
sayi~inden ne kadar meı::;'ul ik, neza
reti altında olall apartmanların dabill 
isayı~ınden de o derece mes'uJdü.r. <Pa
seo de Gracia> gibi - B:ırselonun 

Champs E4'••• •1 - Uzun, :ıltmıı; illi yet
mia metre ıeni.şligindeki caddede, ona 
yalnız on on iki binanın nezareti tevdi 
edilmiştir. Bu binalar hangi kaldirım
da i~c, bekçi yalı~ız o koldınrula meş
&ul olur, karşı tara.!a karliffi8Z .. Sokak 
kapısının anahtarı ya.nını.tda detilse, 
ancak onun hırom<?tile evinize ıi.ıebi
lirslnlz ... Bunun için, kapının önünde 
durmak ve birkaç de!a kuvnUice elle
rınizi vurmak Wi<!ir. 

Daiına hareket halinde olan gece 
bekçia!, kooarak size doğru &elir, elin
deki müteaddit anahtarların birile ka
pıyı açar, içerdekJ elekLık düğmesine 
basar, asansörü hazırlar ve siz yukarı 
çlkmıya başlarken, o, nA:z..ika.ne bir se-
IAm verdikten ve bayırlı geceler temen
nisinde bulunduktaıı sonra geri düne
rek çıkar, kapıyı tekrar dı?ndan kJ
llUer, gıder ..• 

İı;panyada hayat geç baılar geç biter. 
Devalri resmiye ile malt ve ticari mU• 
ess~eıer sabalılun on<lan evvel faali
yete geçmezler. Barslonun yaz me-vsi
mi çok sıcak ok1ugundan devflir o mev
simde on birde &l .ır, lk.ide tatil edilir. 
Bu itibarla öğle yenıeklPri ilci buc.'"Uk ile 
Uç arasında, aksam ,.emekleri de dokuz 
ile on buı.;u.k araşın.da yenir. Ill'Ylık al
nema ve konserler, tiyatrolar veaair el ... 
lence yerleri, gece ancak on buc;uk ile 
on bir arasında dolmıya başlarlar ve
qmumiyet itibarile, gece. yarı~lndan 
ı&0nr:ı bir buçuk ile ik1 arasında mü
samerelerini bitirirler. Bu çıkı~ saatle
rinde sokaklarda bUytik bir faaliyet hü
ktinrlermedır ... Gece bekçilerJnln en 
mühUn vazife saati de hı1 f!Aattir. Her-

merde cıkan 
beyaz. 10Keler 

(3 üncü rnltifeden deva'llıı) 

olmyıan bir hal bulunur. Bunun 
tesirile sempatik 6inirlerinin işi de 
boıulnıuş olur. 

İşte böyle ehemmiyetli iki gudde 
ile bir <le sempati.!< sinirleri karı -
şınca, onları nişlerini yolunda gör
memelerinden ileri gelen lekelere 
de hörınon!arla, yahut vitamin • 
lerle çare bulmak güçlcııir. Onun 
içip Vitigliyo'nun şimdilik bskin 
bir devası yoktur. Şimdiki halde 

mütehassıs hekimler, ressamlık 
yapar gibi. kadının rengine uya

cak, takat vücudüne zarar vermi
yecek bir boya lerklp ederek onun
la beyaz lekeler üzerine bir nevi 
-dövme• yaparlar. Ancak bu işin 
acısına dayanmak icin de haylıca 
dayanıklı olmak Jazundır. 

Başka bir usul de bey az le'ke • 
}erin üzerine güzel kokulu ber -

gamot esansı sürdükten sonra, bq-
• ka tarafları iyice ôrterek, lekeleri 
_ güneşe karşı, yahut ültra viyole 
ışıklara karşı tutmaktır. Ilık su ile 
sonra soğuk su ile banyo etmek de 
faydalıdır. 

Doktorlar, Vitigliyo'yu hamıon. 
!arla tedavi etmek ümidini heııil% 
kesmeınlşlerdir, 

ke.' aynı zamanda evine avdet etUği 18.00 Program \'f' memleket saat 
için, bir kapıyı kapayıp diğerini ac:ar- ayarı.. 

far. Ben kendi h""abın'ıo, böylo !iyat- 18.03 Müzık: Dans müziği (Pl.) 
ro dönüşlc:rınde kapının önWlde bir da-
kikadan f:u.Jıı bekçıyl beklediglıni ha- 18.30 Konuşma (Çiftçinin saati), 
tırlamıyoruın. 18.45 Müzi.k: Çiftçinin saati köy 

Onlar öyle mllmarese peyda •im~- sazı. 

!erdir ki, ta uzaktan gelen kimsenin 19.00 Müzl.k; Bestekflr simalan 
haıngl nuınarod~ oturdı.ıgunu, kim old~ serisinden. 
sunu derhal kavrayıp, ondan önce ka- l9.30 Memleket &aat ayan ve a-
pıyı açarak a.s.ınsörü haıırlar. 

jans haberleri. Bekçilere beledJye l4:!.rofından bir ay~ 
hk verilip verilmediğini tetkik etme- 19.45 Müzik: Radyo fasıl heyeti. 
dim. Bildiğim bir şey varsa, o da ber 20.15 Radyo gazetesi. 
ay, apartıman klracılorından cüz,! bir 20.45 Müztk Radyo kiline heyeti 
para l<JpaldiJclandır. Bu para 2 ile~ pe- Jtlıisilı: program. 
set arasında tehalüf eder. Büyük mü- 21.30 Koll'llşma (Hulruk ilmini 
esseselerle ecnebi temsil heyetleri bi- yayma kurumu adına Bayan Enise 
raz fazla verirler, yılbaşında, l<>pla- Arat: cvasiyet ve bunun aileye 
dıklan bah;Ji.ş iae, ldracıl3nn ıemaha-

tesiri.) 
tıne bağlıdır. Gece <Kapı açma> tl<:-
reti mecburi deiildir. Fakat herkes 21.45 Müzik: Radyo salon orl<es
blr miktar bir ll"Y verir, bu teamül ba· trası (Vi.okınlııt Necip Aşkın ida-
lini ~tır. resinde) 

Bu bek.çinin bir de •Sereno> denilen 22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
muavini vardır. Bı:nun vazıfesi de, dok- haberleri, ziraat, esham - tahvilat 
tora, eczacıya, tel&rafhaneye gitmek, kambiyo - nukut borsası (flat). 
taksi çeğırmak, telelon etmek ve lü-
zumu takdirinde bekçi;ı'e all4bla ,.ar- 22.45 Radyo salon orkestrası pro 
dımda buiunmaktir.. gramının devamı. 

Bütün bu Jııler, terbiye dairesinde, 23.00 Müzik: Cazband (Pi). 
nezakeUe, nezahetle ba§an!ır, bir &il- 23.25/23.30 Yannk.i program w 
na iikt\yele, münasebelsizlige sebebi- kapanı~. 

:yet vermeden 7apılır, asıl iyilik ora- ı---------------
dadır ... 

Barselonda bulımduğum ilk zaman
lar, geceleri ikiden evvel eve girmek 
lm1clru basıl o!aınamıııtı ... Her akşam 
bizim bek.çinin eline bir peseta sıkış
tırdım. Fransada bol bahji§ vermek 
Adet olduğundan, verdiğim bu bir pe
aetanın bile 1<i1i gelip gelmediğini tak· 
dirden Acizdim. 

Bir &ün !fıkırdı arasında, orada tanı
dığım bir ermeni vatandiıfll açıldım: 

- Her ıece bizim bekçiye bir pese
ta bahşiş veriyorum. Halinde bir mem
nuniyetsizlik alilmeU görmü:yorum. am
ma, acaba kAli midir, yoksa biraz daha 
vereylm mi, ne denin"! .• Dedim. 

- A beyim bir peseta veril" mi biç?. 
- O balde mahcup oldum demekı.ir, 

İyi etilm de sordum ... 
Ca.ru..m.m m'kıldıSını _laı::k,ed~ muha-

tabım, kahkahalarla gülmiye başlııdi: 
- Siz bir haftalığı birden veriyor -

muıısunuz ... Oııun adeti on be;ı ııanum
dir; ha,'d.1 tlz yirmi beş santim veriniz .. 
Şahane balıi~tır ... Bir hesap ediniz: 
Ayda otUll peseta eder ki, biı.ını para ile 
rıöyle böY!e 6 Türk lirası demektir, ne
rede o bolluk ... Beıı bile şimdi bekçi 
yazılı11mı ... 

GUnlerdenberJ bir peseta verdiğim 

Üsküdar ildneı sulh hultuk mah
kemesinden: 

Üsküdarda Tembel hacı Mehmet 
mahalJesjnde Se!Anısız cad~inde 
70 N o. lu hanede sakin iken Bulgar 
hastanesinde vefat ettiği zabıta 

tarafından bildirilen Yuvarun tere
kesine mahkememizce vaz'ıyed e
dilmiştir. 

Müteveffadan alacak ve borç id
diasında bulunanların bir ay ve 
veraset iddiasında bulunanların da 
üc ay içinde vesika senedatı kanu
nlyelerile beraber mahkememize 
müracaatları aksi halde terekenin 
makamı aidine teslim edileceği 

ilan olunur. 941/137 

ror. Hatız Cemal /I 
LOKMAN BEKİM ıı 

ADİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 \ 

:rene aatlerl: ı,s - s. Tel: ~9 

bekçıye bılıl ••bep 25 santim veremez- • • • • 
dim. Dığer taraitan Haçigln - ermeni BIÇW ve DiKiŞ ~ 
vatandaşın lsmı - dedi.ti de makul idi ... 
İki tezı teli! Ue, eUiye sütlüye dokun- Yıırdu. Müdiresi: 
nıadan müsbet bir netice çıkarmak. !cap ANNA PEÇAROPULO 
ediyordu ... 

- Haçlk d\4ün, taşın buna bir ça"' Selçuk biçki okulundan dip-
bul .. Beni bu işten kurtar... !omalı ve Lise mezunu. Ma -

Evet, Haçik beni bu i~len kurtardı: arüçe ımusaddak diploma ve -
Sokak kapısına bir anahtar yaptırdı, rir. Pazardan maada her gün 
bu suretle geee bekçisinin hizmetinden kayıt muamelesi yapılır. İkln-
kurtulduk ... O lllnden Jtbaren, kendisi~ 
n~ ro4 geJd.iııım zamanlar yine n•zikii- ci devre derslerine 10 şubatta 
ne verdigi se!Ama mubbil arasıra, bir başlıyor. 
peseta verir oldum ... Bilhhara Barse- Beyoğlunda - Galatasaray, 
!onda bulundllXum müddet zarfında, \iiı••• Suterazisi No. lS 
memJekette Pefıetaya verilen kıymeti 
idrak ettim ve i panyanın, büyük harp
ten sonra cüz•t bır para ile en iyi yaşa
nacak ml-mleketlerden biri olduğunu 
anl:ınHıkt:l ecclkmedim ... 

Altı katb apartman 
alayım erken .. 

(3 üncü sayfadan devam) 

meden yirmi beş bin liraya apar. 
tunan alıyor. Öbürü de iki bin li. 
rayı, hemencecik elıme sayıveri. 
yor. Böyle şey olur mu, rica ede. 
rim. Bunlar.rı akılları brujlarında 
değil miy mi§? 

RALCO 
İstanbul ikinci icra memurlu -

ğundan: 

Bir borçtan dolayı ımahcuz ve 
paraya çevrilmesi ımukarrer elli 
adet hasır koltuk ırc ııltı adet ba-

KREM 
PERTE" 

Slain de cildlaiııl 
rt•elle~hrir, rucid• 
leriai beoliyerek c• 
laadırır . 

40 ııenelik bir tecrübe mahınılll olan KREM PERTEV tntip 
" yapılıt tanımdaki incelik .. layısiyle, tenin fada yağlan
m•"'Jla mani olur. Yabıı:ı olarak hUSlUi tüp ve Tuolarda sa· 

alır. 

İstanbul Kapucular Cemiyetinden : 
Cemyletimizin heyeti umumiyesinin birinci toplantısında ekseri, 

olmadığından, >Jtiııei kongrenin 8/2/941 cumartesi günü saat 10 daıı 
ye kadar Türbede Esnaf cemiyetleri binasında icra edileceği ilin ol 

Ruzname: 940 yılı hesabatının tetkiki ve heyetin ibrası, 

ru:sfının tebdili. 

1941 ikramiyeleri~ 

T. İş Bankası 
1941 &içik 

Tasarruf hesapian 

İkramiye plan1 

İstanbul Kasaplar 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
s • 1000 • = sooo~ • 
2 • 750 • = 1500.- • 
• • 600 • = 2000.- • 
8 > 250 > = 20QO.- > 

H > 100 > = 3500.- > 
80 • 50 > = 4000.- • 

ıoo • 20 • = 6000.- • 
Keofdeler: 4 Sub8t, 2 Mayıs, 1 Atus
tos. 3 İJt!DclteşrlA tarİ.l'Jerinde ya
p;Jtr. 

Cemiyetinden : 
22/1/941 tarihinde yapılan uımmıt toplantıda ekseriyet lıasıl olırı 

ğından 12/2/941 tarihine müsadif çarşamba günü saat 12 - 15 e k8 
Mezbahada Cemiyet merkezinde tekrar umumi konııre yapılacağın~ 
kasaplar cemiyetinde kayıtlı azanın ellerindeki muaycnl' cü,danlııı· 
kongreye gelmeleri rica olunur, 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
İkinci maznun da, biı-iııci dava. 

cı kadını tan.Jnadığı g)bi, yan.:nda. 
ki diğer maznunu da tanimadiğini 
söylüyor. Bazı cihetlerin tahltik.i 
için muhakeme talik olunuyor. 

kır tencere ve altmış adet tabak cıvata ~ mim 1llı: 10458 ..ıet Pazarlık) 
11/2/941 tarihine müsadif salı gü- cıvata 120 mim llk 19800 adet Pıuarlık) 

Mahkemeden çıktıktan sonra, 
her iki davacı: 

- Hay zi!t ye herif ... 
- Ciğerine yapışsın!. 

Gibi beddua ederek yürüyorlar. 
Davayı dinliyen samilerden k.ı. 

yafetsiz bir adam da, arkalanndan: 
- Enailer olmasa açık.gözler 

- ne yüzden geçinir?. Vermeseydi.. 
niı de o da dolandırınasaydı. Bu 
kadar avanaklık olur mu?. Diyor. 

KULAK MiSAFiRi ----
Göz Hekimi 1 

Dr. Murat Rami Aydın I 
Beyo{:lu - Pannakkapı, imam 
ıokak No. 2 Tel. 41553 1 
Mua7ene ve her türlU ııö:ı 

ıunellTııtı fıkaraya naruızdır. 
lliiiiiıiliiiiiliiiiiıi---~ı 

nü saat 15 den 17 ye kadar Beyoğlu Pul 12600 adet Pazarlık) / 

İstiklal caddesinde Halepçarşısı Teroen
1 

_ Y~~~"_:ra _.___.,. -~~an~-'~n:_,_....:::~ aatm ahn.;:pı 
namile marul 140 No. lu kahve, u.a.oıu ...,.. mııu•or• ,~ ....._._,_ ,ıl 

bar ve gazinosunda acık arttırma 2 - Pazarlık 12/11/841 çarpmba günü bizalannda yuıh aaallerde ıt 
ı;uretile satılacaktır. Arttırma be- tasta levawn ve mllba,.aat subeclndekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

8 - Terden J'Qjilvar '"rtnameai aözU ıeçen JUbedcn parasız almabil!r. ıl 
deli muhammen kıymetinin yüzde • _ İ.oleklllerin puarlık lcin ıa,.ın olunan ıün ve aaaıte teklif eı1ece• 1, 
75 ini bulmadığı takdirde ikinci ft,.at Qzerlndeıı % 1,5 (llvCAme panıscyıe birlikle IXl<:ldlr koınia,.ona mUr"'' 
arttırma 17/2/941 tarihine müsadi! ıarı. (1113) ~ 

paıartesi günü ayni saatte icra e- '---------------------------: 
dileceğinden talip olanların yevmi! 
mezkurda mahallinde hazır bu • 
lunacak. memura müracaat edil • 
mesi ilan olunur. 940/4037 -Doktor A. Emanuelidi 

Slrkecldolı:! mua7eneh8nealnhı ıa
tlm!Akl dola:naile .,.nı lU1lda Mer
kez Lokantası Ozerlne oakletmı,tlr 

Dr. lhaan Sami 

W Şehir tiyatrosu Öksürük Şurubu 
TEPEB !ŞI DRAM ""'-~'~'~ f d lı"" b ,,, KISMINDA v.ı<.SU<~ ve ne es ar "'" .Je 1 maca ve kızamıı< öksürüklt'l' 

Bu a]qaın ııaat 2.0,30 ela 1 için pek tesirli illçtır. 
E M t L t A G A L O T T l . - Herkes lı.ullanabillr. _.. ~ 

.>ahlp ve Bqmuhurlıi: Etea ı~I ~".,, 
Ber (Qa kl9ede c-k ,.._e!Qed lcln ! ;N"Jrlyat DirekUlrü: Cevdet Karabilf' 

bilet ve.rWr c&ON n;ın• 'h lıla•b•e• 


