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i Sahip ve Başmuharriri: ETEM izZET BENİCE 11' SOR TBLOBArt.ABI VI BABIBLBBI VIBB1' AKIJAll GAZETESi 

Tecavüz 
• • 
lhtimallerı 
Karşısında 
Balkanlar 

Herhangi bir Alman te
ca vüzü karııamda Bal· 
kan devletlerinin telif
aız bir hal içinde ve kah
ramanca kendilerini mü· 
daf aa edecekleri anlaıa
hyor. Yugoala'VJ'&, Bul• 
gariıtan bu yolda her 
türlü tedbiri almıt görü-
nüyorlar. 

- - - 575 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE -Alman taarrmunun nereden ve 
nasıl pa tla.k vereceği hakkında 
ta.Juninler yü.riitülürken Balkan. 
larda da ziı.hiri bir sükfın göze çar. 
PlYOJ'. Romanyayı Alınan askeri 
levkiyıtnu.o devanı edip etmediği 
hakkındaki haberler dunnu§tıa. 
Sevkiyat devam ediyor mu, bilmL 
)oruz?. Bitlerin Balkanlar hak • 
kında.ki sözlerinden sonra ela yeni 
bir hadise vukua geJ..mediji gibi 

fU ve bu kaynaktan da~ 
ait mihnr mü.Wıazalan hakkında 
)eni bir haber ıınn•mıştu. Yu • 
ıauı • İtalyan laarbine gelince ~u 
tephede Yunan orduma b.er ıun 
lairaz daha muvaffak olarak kah. 
llunanca mücadelelbıe devam et. 
llbek teclir. 

Ulll'p pmdi Anumıtlupn en 
larp volkanik kıaunlarında ce.re.. 
~an etmektedir. Kw fiddeiJid11'. 
lleı tepe İtalyanlar tarafından 
laatist.ahkem hale ptirilmiftir ve 
.. eauli mildafaalan bakıJDrDdan 
tak lehlerinedir. Buna rağmen 
"tQaan ordusu her tütlil modern ı 
l'e ...OSul vM&talarla •üechhes 
lt.ıyuı orduswau 1enıaekte oldu.. 
h ıibi tabiatiıl huşunetiııi ve 
ibıır&nmhkla11111 ela 7eıame.kte ve 
llafer yolunda Jiiriimektedir. Baı. 
ltarıa beraber bu cephede yunan 
taarrum.aa daha büyük inkişaf. 
lar ka)'dedeeetini ve bir ibtillt 
l'aku bulsa dalıi İtalyan ordusunu 
lleaize dökmek pyesini .istihsal 
9Yli,efffi11I mnmak yerinde ve 
•tru •lur. Aacak İtalyan_.... 
111111 aai ve mihver müJahaalar:I· 
"- suya düşmesi klll'Şasaada AL 
lban ordusunun Yunan • İtalyan 
~bine müdahale edip etmiyece. 
il, ederse hangi bölgeden bu mü. 
tahaleyi yapacağı da henüz aY
~ değildir. Böyle bir va
ti)et karşısında ıkla gelen ihti. 
llballer daima pnlar ol.muş~~ 

A- Yugoslavya yolu ile ınu • 
«.ı.aıe 
8- Bulgaristan yolu ile Jllii • 

.. hale 
C-Aclriyr.tik yolu ile mtidaha!e 
1>- Her üç cepheden "Ve bır 

~il müdahale... • 
Sadece bu tahminlerden hangısl 

toeru çıkarsa çıksın; Yugosla~.8 
~~ llulgaristanın her türlü tecavuz 
lhtınıali karşısında tedbirli ve 
·~kinli bulunduğu anlaşılıyor. 
llnlgaristan ile Yugoslavy:ının 
«0sttuk rabıtaları gün geçtik~e 
•tadaki ebedi ınuhadenet m11ahe~ 
~tsini daha manevi v~ ıı.ar:ıtrnaz 

" hale sokmakta ve ıstıklal P· 
)~i fizcrinde birleşmektedir .. 

'b b' · ın .ıı: unanistan esasen har ın ıc: : 
~dir ve bir teca\'ÜZ vukuu takdı. 
tillde Yugoslavya • Bulgaristan ve 
~tı • • ve llaııistan mcafaatlerının 
~~U nılidafaasınuı otom~ti~man 
"tfltak peyda eyliyeceği aşıkard~r. 
llı. 'türkiyeye gelince; Türkiyeııııı 

lkanlardaki sulh ve istikranrı 
~tıhafazası ile olan ·alakası her: 
t~e malum olduğu gibi, bayata 

'ıtnf . ve böl. aat ve emnıyet ıne\•ZU . 
t~leri de defalarla tasrih edıl • 
~•§tir. Balkanlardaki ha)·ati ınen
t' llt ve enıniyetiuıizin ihliliui is.. 
~hdaf edecek hiçbir hareketi ta. 
1-anıtniillc karşılamıyacağınuz ve 
.a tr türlü tecavüz karşısında ub
-.ı. 'tn.iıe düşen milli vazifeleri t.a.. 
(fihtekj rnisallcrinin çok daha üs
lt ilde bir azim ve kahramanlıkla 
la~ edeceğimiz şüphesizdir. Her .. 
~ de ve muhakkak ki, Balkanlar. 

her türHi tecuüzii defetmek 
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eski FraDRZ hava kunetleri arı.te Lava! ile prtlpnelmde JmllllWl Amiral Dal'l~n (aidi.), 
p - kumandanı Vuilmen , 

çok Fransa 
nazik gün-

• • Ier geçırıyor 

'Nazırlar NI e c 1 i s i ,._ 
bu gün Almanya-
nın ve Lavalin tek
i i fi n i görüşüyor -

Avustralya 
Başvekili 
Filistinde l 

Londra & (A.A.) - Vişiye dönen A
. al D.:ılan ~-eşal Petain ile u

JDll' bir mülAkatıa bulunnmştur. Bu
~ naz.ırlar mecllsinUı toplanaralt ~~ 
llJD ile AlJnan hükümetinin lcklıil~rıru 
val ijaZkere edeceği .zannedllm~.tedir. 
Jll . 'de Fransız • Alman nıunase -

Vışı. .' buaünkil vaziyeti hakkında 
be~,._,,.., · -dcdi?mcmcktc.:i!r. 
J:ı.içl:ıır mu~-..... · 

daki vaziyet hakkında lsviçre 

Bulgar "Zora,, 
• • 

gazetesının 

bir haberi 
Yunanistana Avus
tralyalı kıtaatın 

çıkanldığı yalan!. 
Atina 5 (A.A.) - res

mi mahfillerde, Bulgar 
cZoı·a» gazeteıinin bir 
ecnebi ajanıına atfen Yu
nauiıtana A vuıtralyalı 
kıtaabn çıkarılmı, oldu -
ğu hakkında verdiği ha
ber, kat'i surette tekzip 
edilmektedir • 

GI. Vayvıl Eritre 
kuvvetle

rini teftiş etti 

Sirene'de de ltal
yan kuvvetlerinin 
mukavemet ettik-

leri şüpheli 1 

Sirene Mare
şalGrazianinin 
karargahı idi 
Kahire 5 (A.A.) - Sirene alın

drktan sonra, İngiliz kuvvetleri 
(Devamı: S inci sayfada) 

...-=:===========================~==================== 

İKİ MADEN OCAÖ!NDA KAZA 

• 
lzmir-Agdın 
arasında feci 
bir tren ka-
zası oldu 

Bir köprü çöktü, 
devrilen iki vagon
da bulunan 11 kişi 
öldü, 15 yaralı var 
Egede müessif bir tren kazası 

olmuştur. Anad<>lu ajansı İı.mirden 
bu hu.sUBta §U tafsilatı vermekte. 
ö: • 

Pazartesi günü tmat 19 - 20 ara
sında başbyan yağmur ve sel ne. 
ticesinde Germencik - Erikli arasın. 
da kilometre 110 • 845 <le bulunan 
ıköprünün bir ayağının altı <>yul
mu.ş ve ayni gün saat 22 • 40 de 
Alsancaktan hareket eden 1307 nu
maralı yolcu ıkatarı bu ·köprüden 
geçerken köprünün çökmesi üze. 
~e makin~ ve arkasında bulunan 
furgunla iki yolcu vagonu devril -
miştir. Bu müessif kaza hakkında 
alınan son malümat şudur: 11 ölü, 
7 ağır ve 8 hafif yaralı vardır. Ya. 
ralılardan biri Aydına götürülür
ken y-01.da ölmüştür. Diğer taralı • 
lar Aydın hastanesine nakledilmiş
tir. Kaza mahalline İzmir ve Ay -
dın<ian imdat :katarları scvk<>lun • 
muştur. 

Resmi Yunan 
te hl iği 

Atina 5 (A.A.) - Resmi Yunan 
tebliği: Muvaffakiyetle neticcle • 
nen çarpışmalardan sonra, düş -
mandan mühim mevziler elde ettik. 
Kıtaatımız mühim miktarda silah, 
cephane ve erzak iğtinam etti. Bir 
çok esir aldık. 

SA.H1L MINTAKASINDA 
Atina 5 (A.A.) - Kinara'mn 

ilerisindeki sahil mıntakasında 
Yunan kuvvetleri İtalyanları püs. 
kürtmüşler ve şiddetli biı· topçu 
ateşini müteakıp bir dağ ::ıilsilesini 
zaptetmişlerdir. Şimal cephesinde 
de şjddetli topçu muharebeleri ol
maktadır. 

Mangala düşen 
• ~dan bazı bülasala~ ~eşreden 

.,_ d)'OSU Mareşal Petnın m Fran
TulUZ 111 ref • htıysiyeti ile mütenasip 
taJUll şe hiç:~ tekliii kabul ctmi1ece-

Gelik madeninde 
9 amele öldü, 3 
kişi ağır yaralı 

iki .lJavru has-
0Jmıyan . . 
ır;, • bildiıınıatır. -""". 
..,11 iıtİ ŞKITAN' JffI\ol 

5 
(A.A.) _ Darlan - La~l 

partş, dan batıseden ıaıete1er, v~
~~_tın etinin politikasının yen.l bır 
fi hükum. . ini yazm<lktadırlar. 
safhaya ıırdığ v· . bükümetlııe &Jd-

...;ınlerde ışı 
Son .. "~· d bulunan cjumab cYe-

deili hucumlarb aşlığı altında neşrettiği 
ni zamanlar> a k". 

d ' or ı 
bir. n_ı~kalede ;~!u r.a~reşa.lden sakla-

cVışıdc bak t ikaCllann oyunu mey
IJUY3 çalışan en ~manya ile iş birliği 
c1atıa çık.mıatı;İ>evaııu: 5 inci sayfada) 

Sirkec"ide ;azlı 
• • 

gazinolar nıçın 
böyle erken 
kapatılılJor? J 

~~~~~~~-1!1 

Kozluda da metruk bir maden 
bacasını kazan iki çocuk öldü 
Zonguldakta çıkan •Kömür> re. mektedir. 

fikimızin haber verdığinr. göre, Kozluda da foci bir kaza vuku 
maden ocakların<ia ikı acıklı kaza bulmuştur: 21 numaralı ocakta ta. 
olmuştur: ramacı ustası olup büyük tünel 

26 sonl\anun cumartesi giinii Ge- ağzında oturan Vakfıkebirli Ah • 
lik ocağında fı'cı bir m aden } az:ıs1 met Başdelenoğlu 928 doğumlu 
olmuştur : Mustafa ve 933 doğumlu Ahmet 
Ocıı kta çalısan 11 işd. göcuk al. Basdelen adlı çocuklar, evlerinin 

tın a kalmıştır. Aran alar n••tıce- cıvarında işletmeğe ait nfak ve 
siııc!t! bPn lardan 8 i i:ı l iı ı:ıkarılmış metrük bir ba~yı kazarken ii ·er-
3 ii yanı1ı olur:ık hastaneye y::ıtı - lerıne çöken taş Ye top,.n1' ke ıne. 

BDDl&rlD 3 fiDCI Si• :ılmıştır. 2'~K::a=ta==<i=ev=a=n=-·ı= =c==d=·l=-==le=r=ı =a=-=ıt:::::ı=n c!a::a=k=-=a,,..la-=r=-=a k=-:::o::::-· ım=ü=~ı=e=rd=i=r ·= 

aılta bır~::;;; ı• ASKER o6ztLE il' Eli bıçakll 
da !!!r.~.ı.gaıioovebira. 11 tı CEPHELER • sarhoşlar' 

Sir . t ., .. de kapatılmaları 11 
h lerın saa ~,, A d ' a:,ında şikayetler yapılmıştır. CTOf at tan 
ha . ua V'czirçıkmazı 8 nu. o 
Bu ıne~ an un. 

d 
Süleyınan Erkıvanç j 

ınara a . 
.. ~· lemcktcdır: 

ıarı so., · ı at . "deki sazlı ~azıno ar sa 
«Sırkccı • halde Bevoğlu, 

23 de kapatıldıgı • d k: ... , 
. t ·:ı ve ı~a ı o~un. 

Yenikapı, Sam~ . )leri saat bire k:ı. 
b .. t.. saz yt:r 

de u uo d 1,i sı.r ve hib.nıd 
d açıımasın a . . .. 

ar .. · scscıniıı tarıfcsı u • 1 
_ .1 • ? l\(UCS. . . 

nt.'"ır.. ld ' U halde kuşat rcs- 1 
çii11cii sınıf 0 .. ug desi .saz ruhsa ti. 

. zar musaa , . l . 1 
ını, pa air vcrgilerıın ıı. 
yesi, kaııı.ıı~ ve .s deıı alırıma-;ında 
. . ınıf uzerın . ? o· 

rıncı s ·cabatı ncdır.. '-
sebep ve kanu; ıy{ı~lunda biitıiıı 
;;.er taraftan e. . 7 5, 10 , .e 
,. alı Jcr k:ıh\'eyı ' 
sıra k ve ··-·· " 1.11oı saytwa) (l>eV-·., 

sonra ..• 
Arn3,·utll.k <X?phesirıdc kü~fü küçük, 

fak:ı t netıceye · :ıruıak yoıund..ı ehem
mıyı?l li mu\·a ff:ıt;.ıycLleı u!uyvr. Bl.ıtun 
r.l amt'ller ~ö~tt> ı·ı yor ki, a rtık Tepe
df'l~ıı ın Y• ma.ı • ıı :ır tnrııf ı d('ln ı~gal•ne 

intıı.ar et ı l~t>i r. 
Mt-vsııl'ln ı; ıd d tıtl he rhaıde ftalya n-

larcla ı ziyadt', \' urııınlılar aleyhmc te- J 
cell. N ncklt.'dtı·. Çunıı.u ıns ıy .Hı(, muhn- \ 
r .. bc b.•şladı"ı giındt'ı lH•rl, Yuıuıntıı.ı - ı 
rı r> elır d('dir. Biitlln It :ı t;;an rPtı kabll 1 
taıı rruzlııı ı k ırılC.ıgırııı goı c, \"unan kuv
'.'etieı nın lıı bıy;ı tıfi bıınclaıı sonnı d:ı 
~lt1~ıı b ı·. k rnırac:ıkla :ınlnşılıyor. 
ıwlyı:.rJar • .. epcdelem 3 nkdr:ı.\r; çck~l -

.(Dc• mnı ;, iıı<.l &öLJı fa.da) 

Beyoğlunda bir şa
rapçı dükkanında 

bir had j s e oldu ı 
Beyoğhında Bii'.'·üksandıkfi't caıL 

~cs•nde 49 nıımaralı dükkanda ~a. 
rıı.p.;ı Mcnahcmiıı 111af;aıa!>na Mar. 

ko \'"' A\ ram isımlcri.ııd~ iki ~ar. 
hoş rnii~teri gelmiş \ e biraz sonra 
bunlardan ı\larko Ml'nahenıle kav. 
g ı dnıi~tir. l\leuahem nıii~tcriyi 
dövıneğe kalkn<'a l\larko bıçağırıı 
~ekmiş, A vram d:ı ''ardım ederek 
şıırapçıvı ~·arnlamı~lardır. Miite - J 
ca viz sarhoşlar ~·:ıkalanmı~lardır. 

tehanede öldü 
Kadıköyünde t.;;mailbakkıbey 

sol.'. ağında 2 numarada oturan Zey. 
nebin 1 yaşındaki çocuğu manga. 
lın üzerinde kaynıyau su tcııce • 
resini üstüne devirip yanmış ve 
Haydarpaşa ahstancs.ine kaldırıl. 
mıştır. Şehremininde muhim Mch. 
medin 5 yaşındaki oğlu YıJma:r.la 
Kasımpaşada seyyar sntıcı Alinin 
6 aylık oğlu Sumral <la evlerinde 
magala clüşmiişler 1•c kaldırıldık. 
lan hastanelerde ölmüşlerdir. 

(aısAcA,) 
İnsan Er.sanı affe

der amma ... 
Hürri~·et ' ~ İtilaf partisi lide • 

ri ( ~ } m iralay Sadık 19 yıllık bir 
vatan ba!)tt:tinden ~onra Tiirkiye.. 
yı: gcl<li ve gefü gelmez de öldü. 
19 yıl boyunca ,vi.izellilik ve vatan. 
sız damgası alnında olduğu h.ddc 
diyar diyar vatan hudutları dışın. 
da dolaşan miralay Sad~ her yüz.. 
ellilik gibi affedildi ve bu afdır ki 
ona tek,.ar vatan toprağını öpmek 
,.e vatan toprağmda gömülmek ni. 
metini verdi. 

Bizim mahut arkadaşla bu bahsi 
konuşuyordıık da: 

- İnsan inı;anı af(cde .. iJiyor ımı.. 
ma, hazan iabiat ve maneviyat bu 
affa itiraz edebiliyor •• 

Diyerek ilave etli: 
- .Miralay Sadık işte o misal

lerden biridir. Biı· memleketin ço. 
cukları giLı taşı toprai;ı da sevgi, 
sadakat, vatanse\'erlik istiyor ve 
bckli)·or. B lz o lll afrcttik ve fakat 
optüğü toprak bağışlnmndı; vatan. 
st>\'erlik ve vtıt:rndnşlık daima bir. 
lik ve bütfüıhiktü.r. • • 

Vatan Toprağını 
Öptü ve .. Öldü! 

Ondokuz Yıl Vatan Dışında Vatansız 
Damgası he Y aşıyan Ve Nihayet Af
tan istifade Eden Miralay Sadık Dün 
memlekete Döner Dönmez Nasıl Öldü? 

Hürriyet Partisi Liderinin (!) 
Kızı Anlatıyor 

Eski Hürriyet ve İtilaf fukası ı 
ıeisi ve yüzelliliklerden miralay 
Sadık dün sabah Romanya vapu.. 
rile Kös.tenceden §ehrimize gel • 
miş, fakat anavatan toprabrına a. 
yak basmanın verdiği biiyük he • 
yecanla birdenbire fenalaşarak 
kaldınldığı Haydarpaşa nümune 
hastanesinde gece ölmiiştür. 
. Kendisile beraber memleketine 
clönen ve Kadı.köyünde AJtayolağ. 
zında 13 numaralı eve inen kızı; 
yıllardır vatanına hasret çeken 
babasmn; nihayet yurdunun kuca. 

tında can vermesinin kendisin• 
yegiae bir teselli teşkil ettiğini 
aöyilyerek şunları anlatmıştır: 

._ Babamda eskidenberi asth. 
me denilen bir hastalık vardı. Fa. 
kat son günlere kadar, hatta va. 
puron Karadenizden Boğaza gir. 
mesinden evvel de çok iyi idi. Ha. 
va güzel olduğundan güvertede 
dolaşarak hasretini çektiği vata • 
nıru, güzel İstanbulu seyrediyor,. 
du. Bilyilkdere önlerinde birden.. 
bire heyecanland.ı. Uzun bir gur. 

(Devamı: 5 inci sayf~ 

5 Zengin dUencl daba yakalandı ı 

100 yaşın:ı kadar di· 
lenen kadının OskO
darda 4 evi varmış 1 

--~~~~~~-.. ~~~~~~~-
Beşlktaşta yakalanan bir dilenci de 
baltada 58 Ura 40 karuı kazanmış ı 
ti~'küdaroa Biilbüldemııinde 

blr telgui direği dibind dilenen 
pejmürde kılıklı 100 yaşlarında bir 
dilenci kadın yakalanllllştır. 

Abdullah kızı Fatma bmlnde 
bulunan. ve 100 yaşına kadar ev. 
lenmemiş olan bu kızın hayatını 
dilencilikle kazandığı ve yıllardan. 
beri dilenip birikfüdiği paralarla 
'Üsküdarın muhtelif semtlerinde 
küçüklü, büyüklü dört ev satw 
alaı·ak kiralarını bankaya yatır • 
dıiı hayretle öğrenilmiştir. Zen • 

-
ÇERÇEVE 

Tozutma ••• 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 

Bugünün harp ve politika 
sanhesi, üzerine binbir resim 
çekilmiş ayni fotoirafya camı. 
na benziyor. Tesbiti kastedilen 
manzara hangisidir; kestirebil. 
mek çok zor. Almanlar, teşeb.. 
büsü ellerinde tuttukları müd. 
metçe, ıuuriu ve sistemli ola .. 
rak ufuklara bulandırmak, her. 
kesi ipham içinde apıştırmak, 
peşinden birdenbire tepeden in.. 
mek yolunu takip etmişlerdir. 
Bu yolu takip edemedikleri gün, 
teşebbüs ellerinden gitmiş ola. 
cakhr. 1939 sonbahanndan 1941 
kış sonlarına kadar harp ve po. 

litika sahnesinin, sebepleri, ga. 
ycleri ve usullerilc bir türlü 
müslıet bir çerçeveye gireme • 
me~i i~ltı bu yüzd\!ndir. 

Ve işte soylu kafalar, üzerine 
hinbir l'esim ~kilmiş ayni fo • 
toğrafya camına benzi) eu bu 
uhneyi, be~cri imkan kadrosun. 
da ayıklıyabilcnler, çoğu tekte 
ve teki çokta toplıyabilenlerdir. 

Fransanın yıkılışından sonra 
benim bu davada ana iddia ve 
teşhisim, İngiliz anavatanınnı 
istila edilemiyeceği; dolayısile 
Almanların İngiliz imparator • 
hık bütüniinü Asya _ Avrupa, 
Afrika. Avrupa iltisak nokta • 
larmdan vurmıya knlkacağıydı. 
Tam 1 aylık bir kıdem sahibi o. 
lan bu iddia ve teşhis, oglin. bu. 
gün, daima bir parça daha kuv. 
vet ve ehemmiyet katanan hır 
ihtimal şekline gcçnıi§tİr. iddia 
ve te~hisimin tnm manasile 
gerçekleşcccli ıün ise, başka • 

gin dilenci kadın Osküdar mfüL 
dciumumiliğine verilmiştir. 
Beşlkta~ta dilenen Osman oğl• 

Arif isminde birinin üzerinde de 
58 lira 40 kuruş para bulunmllf • 

hır. Arif bu puayı 10 günde dile. 
nerek kazandığını söylemiştir. 

Artin oğlu Mesrup isminde bir 
dilencide de 39 lira 30 kuruş bu. 
lwımuş ve yine Beyoğlunda Ali 
oğlu Mus.tafa ve İsmail isminde 

iki dilenci de mühim miktarda 
para ile yakalanmıştır • 

lan konuşacak, ben suucağım. 
Gulyabani masallarındaki 

kahraman gibi, 'bazı hasta ve 
müşcvve• kafalarda her cilveyi 
güstermeğe muktedir farzcdilen 
Almanların, artık bugün bütün 
hareket imkanlarını yalnız üç 
çerçeveye sığdmııak kabildir: 
1- İngiltereyi istıla.-
2- Cibraltp veya Sicilya yow 

liyle şimali Afrika.~ 
3- Balkanlar ... 
Bugünlük herhangi bir 4 nu. 

maralı ihtimale yer kalmamış. 
tır. Sist~ınli bir şekilde bi ı birini 
takip etmesine çalıştığım teş ... 
Lislere göre ve bence, birinci 
ihtimal imkansız ,imkansız oL 
duğu için de teşebbüsü beklen. 
memesi gereken b!r iştir. 

İkincisi, İtah anlann (Ayda) 
operasındaki zafer marşıııı ç:ıla '" 
~ala Hlas ettiği bir hengamede 
yine ümitsiz, neticesiz, manasıs, 
fakat fiil bakımındım mümkün •• 

VçünciisU11e gelince o, biz~ 
ve hak ve hı:klk:ıt gözünde Al. 
manlar hdaltma menfi netice 
vueccği, fakat Almnnlnra müs. 
bet görüneceği muhakkak, ye.. 
gine ve baş ihtimaldir. 
Şu dakikadt> biçare Fransa • 

ııın delik deşik bnşı üzerinde ko. 
parılan fırtınanın, hakiki hedefi 
gizlemek için tilm stüdyoların.. 
daki sun'i tertiplerle yapılmış bir 
tozutma ohhrj!cııu s11nıyorum. 

Sanki istilaya kalkılacakmıt 
gibi Manş kıyıları to:ı:utuluyor; 
Cil•ralta ve Tnnw•a yliklcnile • 
cekmi' gibi (Paris) H'! (Vişi) 

tozuttduyor; Balkanlar da biraz 
tozutulmuş ve soııra bırakılmı~ 
buh uyor. 

Bakalım yürilyüş, bu tozut • 
malnrdan brtgi:WWa aıkawıda 
l»cliıecek.1 • 



KALAY -
İHTiKARI 

Şu hale bakın: Kalaycılar 
da ihtikar yapmıya başlamıt
lar .. Evvelce be§ onlwnıp. ka
layladı.klan kapları, timdi. 
20.25 kuruta zorla kalaylı-
10rlarmıt ! 
Aduncağızlarm haldan var: 

Onlar, neden fiatlan artbr· 
mum?. Sonra, bu zumnda 
k.alaylaaık kolay mı?, Hcr
~este surat bir karıı ! , 

NEIŞ ---
GôRUYORLAR 

Bir iatatistiğe göre, lstan
bulda çalı§an kadınların ye
kimu 60 bindir. Fakat, bun
lardan ancak 15 bini daimi o
larak çalıııyor, diğerleri ara ın
ra çalıııyonmı§ ! 

Daimi çalııeolnn ıuılıyo
rum: Fakat, daimi çalıpııı
yaıılarm, a.ra &a"a ç•hpnlarm 
- it sördiiifulii cjcldea m~ 
n.k ediyorum. Acabe, bunlar 
ne it ıöaüıoriar?. 

HAYRET 

DOGRUSU! 

Bir gazetede okudam: la
tanbuldaki tramvay durak 
Jerlerindcn bir k•unı, nktue, 
hatır için ihdu edilmiş •• ~ıe
ael&, filan durak yermde ti
lnca zat. ötekinde hl&nca zat 
oturuyormut! 

Hatır için durak yeri ihdas 
edildiği zamanlan diitiinüyo
rum da, o halde, neden, eka
birin, habn sayılır her zatın 
evinin önünde bir durak yeri 
ihdas edilmemi§, ona ıaflyo
nım. 

SOKAK 

LEVHALARI 

Be,,oilunda. bir eokaim 
batında senelerdir uılı duran 
bir leYha IDÜZ"7• kakhnlm11l 
Artık, müzelik hale gelmit o-
1.-cak ki, kaldıımıılar •• lsızce 
İstanbulda, müzeye değil am
ma, çöp tenekeaine anımaaı 
icap eden daha ne minaaız so
kak levhaları var: Bunlardan 
bir kısmı eskimiş, oıumamaz 
bale ırelmittir; yahut ta mi.ııa
w:, gülünç ibareleri ihtiva et
mektedir. 
YANLIŞ 
--· --
SôYWYORLARMIŞ! 

Üniversiteli Gençler, dert
lerini, ıikayetlerini söylüyor. 
Bu dertlerden biri de ıu: 

- Bazı doçentler ve asis
tanlar varmıı ki, ecnebi pro
feaörlerin takrirlerini doğnı 
tscüme edemiyorlarmıt ! Ya
hut ta, li1&DA itina, fakat, 
takrir kabiliyetleri kafi değil
mit ! 

Biz, bu hadiseye inanmak 
istemedik. Nuıl olur?. Yoksa, 
ecnebi profeaörler için verdi
iimiz avuç dolııau parıuuıı ta
mamen aemereaiai alamıyor 
mu)'ID7. 

AHMET RAUF 

Münakale vekaleti ha
rice yük nakliyah için 

yeni bir emir verdi 
Münakalat Vekaleti aliılradarlara 

gönderdiği bir eırıirde hariç sulara 
sefer edecek şileplerin müsaade 
almadan yedek almamasını bildir
miştir. Birçok şilep!etin mal yük.. 
ledikleri halde müsaade alamadık
ları görüldüeünden bu tedbire J..ü
lü.m hasıl olmuştur. Böylelikle 
tüccar mallan şileplere yüklenip 
boşalınaktan kurtulacaktır. 

Yalova kaphcala
nnda itd kalan 

bir motor! 
Yalovada elektTik tesisatı yapıl. 

dıktan sonra, eski den kaplıcalara 
cereyan temin eden motör muattal 
bir vaziyette kalmıştır. Yakıvadaki 
kaymakamlık binasının bodru -
munda bulunan motöriin çürüme
mesi için •liıkadarlar başka bir 
,..,roe muhafazasına veyahut kul
lanılınasma karar vermişlerdir. 

Vılayet bu hu9t!Sta tetkikat ya -
pılmasuıı aliika<larlara bildirmiştir. 

KCçCK BABEBLEB 

MAARiF, ONIVERSITEı 

+ H.lft :ıelırimlzde orta ve :rüDelt 
mektep talebelerile birlikte 130 bin ço
cuğun okuduğu anlaşılmıştır. Bu mik
tar her yıl artmaktadır. 

+ Vilayetin 19U mall yı.lı bütçe.. 
s.inde ilk tahsil için 2 milyon 300 bin 
lira aynlınqQr. 

+ Sokaklarda doloııan, sabcılık ya.
pan, ilk tahsil çağındaki çocuklardan 
ekıtcrisinin hastalıklı, anormal olduk:la
n için mektebe devam etmedikleri g(I. 

rülmüştür. Bu kabil çocuklar için şelı· 
rimiuie üç mektep açılacakt.ır. 

ViLAYET ue BELEDiYE: 

+ Şehir meclisiıı<le Falih kazası il· 
ııası bulunan General Rclik Münirin 
7"rine meclise girec<lt olan Fatih de
legesinin anl;ıtılma.q iç.in Fatih t.ayına
l<amhtından intihap mazbl.laSl iı;ten
miştir. Bu Aza cuma günkü lçtimaa da
~ ohm m'rllr. 

+ Ker<stecile< - ıı,-üp hattındaki ba
zı otobüslerde milşlerilerden para alı· 
rup bilet veııilmediıJj şikayet olun
muıı ve dün yapılan An! bir kontrolde 
bu batta çalışan 4 otobüste 23 bilel&z 
70lcu bulımmu,tur. 

TiCARET oe SANA.Ylı 

+ HükllıneWnlz İtalya ile ticari mü
nuebet!mlzin tck:rar b~ıasın.ı te
min edecek bir karar venniştir. 

+ Dün şehrimizden yarmı milyon 
liralık ihracat yapılmıştır. Bu meyan

da Almanyaya tütün İs\"içreye susam 
ve Romanyaya zeytin ihraç olımmuıı
tur. 

+ Dün Bulgınistandan kanaviçe, 
makine aksamı, ziraat filitı, çivit, çivl. 
traş bıçağı ve pplı:a gelmiştir. 

MVT EF ERRIK.ı 

+ Birkaç ay evvel havuza alınan 

Devlet Denlzyollannın eski İnönü va
puru dün havuz<lan çikmıştir. Gemi ye
ni denecek bir ~ tamir olı.mmll,} ve 
.ismi de <Tunç• eli.ye de~irilerelı: tica· 

. ret rilomuı; 1733 tonlult bir gemi kazan
mıştır. 

+ Amerikadan 5000 ton demir çubuk 
buk ıı:ctirilmesi etratmda demir ve ma
den ilha!At birli&i alılkadaı-larla gröüt
me yapm'1ktadır. 

+ Gümrük kolcularının imtihanlan
na gümrükler bapnüdürlüjlünde baş

laınlmıştır. Her Ciln 5~ kolcu imtihan 
~- 111.uvatfalı: olanııyanların 
kadro huicl edilmeleri mWılemeldir. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 20 

BILLOR K.ÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI 
Pertev Dayı: 
Afıfe alevli gözlerin ifadesini o

ku~" ve vücudünde bir üı·perme 

hissetti; bu o güne kadar bilme - 1 
diği. yabancısı olduğu bir ürperme 
id:. İlk defa, her genç kızın tahay
yül ettiği sevincin tahakkukuna 

şahit oluyordu: Bir genç erkeğe 
ıqk ılha.m etmek!. • 

• 1 ·ı G...Iuru okşandı ... Ilk genç ı.t 
çagında 4::<ın hisleri tahlıl edil· 
mu ve derin bir sevince dL.tşülür. 
Afife de büyük bir sevince kapıl -
:ımşlı. 

Onrlan sonra gözlerini kanadı ve 
ancak Şefik onu kucağından bırak
t.ktan sonra açtı. 

iZZET 
Afife sersemlemiştı: 
- T~-ekkür ederim!. .diye mı -

rıldandı. 
- Şimdi şu yukarıda görünen 

küçük köye kadar tırmanacağız.·· 
İzin veriniz de kolunuza gireyim. · 

Afüe tatlı bir sesle: 
- Hay hay!.. dedi. 
Dik bir yokuş utırmanmağa baş

ladılar. Daha ileride dört beş köy 
evi görünüyordu. Afife ara sıra 
duruyor, Şefiğin omzuna yaslana
rak nefes alıyordu. 

ŞC>fik mırıldandı: 
- İlk sefer sizi çok yürüttük A. 

fife hanım; bu biraz fazla, halta 
lüzumundan çok fazla oldu. Kaba
hat benim dej!il; ben gittiğim~ 

Hıılkevler:ini.n konfer-larilıe 
alakadar IDJSınız!. Hiç tahmin et. 
miyorum. Çünkü, size bugüıı aıı.. 

!atacağım laazin bir hadise, birçok 
vatımdaşların bu içtimai hareketle 
asla alakadar bulunmadığını ishal 
edecektir. 

Çok münen·er, maknl, iyi ve 
sağlam düşün ... 1'ir d....._ nr. 
Kendisine itimat ederim. Geçen. 
lerde, Dir Balkevi.94e .erilen bir 
tarih konferansından bahsetti. Say. 
gı gösterdiğim kon{erıınsçıyı teş. 

bir etmemek için tıpl:ı adDU ver. 
mediğim dostum gibi, onun da is. 
mini yanruyacağun. 
Konferansçı, Üniversitede tarih 

zümresi profesörlerindendiı:. Ken.. 
di branşuula, eski bir tabirle, ye. 
di tiıla sahibidir. Küllürü geniş, 
anlatışı pek tattı. bnhhığu menu. 
lar enteresandır. 

Bir Halkevi kendisini konferans 
vermcğe davet ediyor. Profesör, il. 
mi tetkik ve tetebbülerlnden ayıra. 
bildiği çok kıymetli bir iki saatini 
davet sahibi Halkevine tahsis et. 
mey bir zevk biliyor. 

Konferans ııünü gelip çatmıştır. 
Konieransçı kürsüye çıkmıştır. 
Söze başlant!§lır. 

Salonda kaç dinleyici var, bili.. 
yor :musunuz?. Yalnız S!. 

Hazin.. İstanbulda, bu ilim ada.. 
mından istifade ihtiyacında olm 
;yıılnaz S vatandaş mıdır?. 

REŞAT FEYZi 

1,5 mtlyoallraya çı
kacak yeni we 

blyik ltlr cadde ı 
Karaköyden Taksime açılması 

düşünülen yeni ana caddenin 1 -
1,5 milyun liraya çıkacağı hesap -
!anmaktadır. Bu yolun takip ede. 
ceği giiJngaJı en küçıçük teferrü
atına kadar tcsbit edilmektedir. 
Yolun başlangıcı Yüksekkaldırı • 
mm alt kısmı ile Karaköypalas a. 
rasındakl saha olacaktır. 

Havagazı Şirketi Be
lediyece salın ahnack 

Belediye makine müdürlüğü İs
tanbul ve Kadıköy Havagazi şir. 
keti hakkında yaptığı tahkikatta 
bu şirketin satın alınmasından ba~ 
ka çare olmadığı neticesine var -
mıştır. Çünkü müteaddit ihtar •e 
tebligatlara rağmen şirket, ne Ka.. 
dtköy ve ne de İstanbul taraf•..w... 
gaz ihtiyacını kafi şekilde lemin 
edeme~tir. 

Vaziyet bir raporla alakadarlara 
bildirilecektir. l)iğer taraftan Vali 
ve belediye reisi Lut.fi Kırdar dün 
şirkete gönderdiği bir mektupla 
eski boruların kaldırılmasını •e şe
bekenin vaziyeti hakkında acele 
rapor verilmesini ist~tir. 

Floryada Çıplak Arazi Nasıl 
Ağaçlandırılacak? 

Flocyarun senelerdcnberi devam· 
eden imarı sırasında ağaçlandı -
rılma işine pek az ehemmiyet ve. 
rilıniı;tir. Halbuki Floryanın yegane 
noksanı, arazisinin çıplak olına -
ısıdır. iç taraflara bir miktar ağaç 
dikilmişse de, bu Floryaya bir gü. 
ı.ellik verememiştir. Çünkü bu 
güzel sahilin denize yakın kısım
ları hala çıplaktır. Bu sebeple tren 
yolu civarına ve plajın ar.kasında 
ve yanındaki araziye de ağaçlar 
dikilmesi kararlaştırılmıştır. 

doğru yoldan dönecektim. Her ha.J.. 
cie bizimle yola çw<.tığınıza pişman 
olmuşsunuzdur. 

Afile kıvrak bir sesle mukabele 
etti: 

- Hiç de pişman olmadım; ben 
böyle yürümL'Sini çok severim, hiç 
bu kadar yürümemiştim amma, bu. 
gün alıştun bile ... 

Tepeye doğru Halis Ademin söy
lediği yolu buldular; fakat yol on 
on beş adımda bir bozuluyordu; 
kayboluyordu, gene çamura bat!
yorlardı. Adem buralara çıktığına, 
çıkacağına pişman olmuştu; yürü. 
yemiyor, kendi kendine küfür e
diyordu. 

Hava bulutlanmış, kararmış, 

ya«mur çisclemeğe başlanuştı. 
Adem: 
- Ben artık gidemiyeceğim, köy

de konaklamağı tercih ederim! 
dedi. 
Arkadaşlan onu köyde bırakıp 

yollarına devıı.rn ettiler ... 
Bir saat scnra düzlüğe çıkmış.. 

lardı amma, or!,alık iyice karar -
mış, yağmur da yağmağa b~la -
mıştı. 

Günün meselesi: 

Sanayicilerimizin 
yıllık toplantısı 

Ticaret Odasında yapılan kon
grede dün neler görüşüldü? 

Milli sanayi birliğinin yıllık lroın-1 Müteakıben Ateş ıastik fa~ 
gresi dün öğleden llOnra ticaret o. sahibi Riişt:ü Diktürk siiz almq ft 

dasında yapılmıştır. Kongre birlik heyeti rçorunda birlik memur -
reisi B. Halil Sezerin reisliğinde lan maaşlarının kesildiğinin ııuan 
açtlmış ve idare heyeti raporu oku- dik.kati ceibet:tiğini., halbu:ki gittikçe 
nup kabul olunmuştur. Raporda artan işler karşısında canla başla 
harp hali dolayısile hariçten ipti- çalışan memurları bunun müşkül 
dai madde ithal.atının azalmış ol. vaziyete eo.kacağmı işaret etmiştir. 
masına rağmen Türk sanayiinin Umumi k.iıtip birlik azasının srt-
gösterdiği yüksek faaliyetten tak- tığını ve tabsiliit miktarı maham-
dirle bahsedilmiştir. Raporda bil- men miktarı bulursa memurlara 
hass aderi, .kauçuk, madeni eşya, maaşlarının iade ohınacağmı söy. 
vejetalin ve çikolata fabrikala • !emiştir. 
rının çok sıkıntı çektiklerinden Bu suale cevaben mmtaka tica-
bahsedilmiş buna rağmen dahil - ret müdürü Sait Rauf Sarper de
deki ihtiyacın temini için büyük mişUr ki: 
bir gayret sarfedildiği. tebarüz et.. c- Piyasaya gelen teııelı:elerdett 
tirilm iştir. piyasaya arz edilecek rn.i:lı:tar bulu. 

Bilahare 9412 liralık Jelli hü~ nur ise bıt.1.abi birlikle temas olD-
b.bul olunmuştur. narıık tevz:iat yapılacaktır.• -Gureba hastanesi dok- Gayrimevkuf muhake-

torlanna açık teşekkür me edilen bir vatman 
Zatürree hastalığına yakalanan 

Kasımpaşa Havw:larda marangoz 
.kardeşim Ali Uzunoğlunun Gure
ba hastanesine yatırılmasında nö

betçi doktoru bayan Gönülün gös
terdiğf büyük yardım ve nezaket 
ve kardeşimin hayatının .kurtarıl
masına son derece gayret gösteren 
dokt.or Nebil, Mehme-t Dedeoğlu 1 
ve aricadaşlarile bayan hemşilere 
alenen teşekkür ederim. 

Evvelki gün Çarşı.kapıda Aydın 
isminde bir çocuğun ölümile neti
celenen feci bir tramvay i<azası 
olmuştu. 

Bu münasebetle 1049 numaralı 
Vatman Hasan oğlu İbrahim Er -
yüksel, dün sorgu için Sultanah -

met sulh birinci ceza mahkeme - ı 
sine verilmiş ve kabahati olmadığı 
görülerek gayri mevkuf muhake
ıınesi kararla~tırılmıştır. 

--c ADLİYEVePOLİS-J-
İş aramıya çıkan saf bir köy
lünün başına gelenler! 

Zarlm içine konan 30 Ura lla'1& gh 
arasmGa aasd gaıete kllJdı oımu, ı 

Enteresan bir d.olandıncılık ha.. I 
<lisesinin muhakemesine dün as. 
tiye 8 inci cezada bakılmıştır. Vak'a 
şudur: 

İş bulmak üzere şehrimize gelen 
Bayburtlu rençber Ahmet ismjnde 
birisi evvelki gün FerJcöyde gez
mekte iken birisile tanışmşı ve 
isminin de İsmail olduğunu öğren
miştir. 

Bir müddet lronuştuktan sonra 
ahbaplık ilerlemiş ve: 

- Nerelisin hemşerim? 
- Bayburtluywn. . 
- Ben de Tercanlıyım. 
- Eh hemşehri sayılırız. 
- Öyle ya .. Elbette hemşehri -

riyiz. Fakat sen Bayburttan bu -
raya kime geldin. 

- İş bulmağa geldim. 
İsmail şöyle ıbir düşünmüş ve 

derhal: 
- Oh! demiş bak ne iyi bir te. 

sadüf! Tanıdıklardan zengin bir 
paşa var. Hayhdır iyi bir uşak a
nyordtt. 35 lira da maaş verecek. 
Ye, iç, gez, yat.. İyi değil mi?. 

Tabii bu haber Bayburtlu Ah
metli memnun i!lmiş ve: 

- Aman nasıl iyi olmaz? Mü -
kemmel. aıa.. 

Pertev Dayı; 
- Çocuklar dedi, hava yürüyüş 

havası değil, fakat olan oldu. İn. 
sanın başın aherşey gelir. Şimdi 
ikişer ikişer yürüyelim ve daima 
sağı takip edelim, solda dere var
dır ... Kız arkadaşlarımızın da elini 
tutalım. 

Pertev Dayı Faikanın koluna gir
di. Bunun üzerine Şefik Aii!eye: 

- Si, de benim koluma giriniz! 
dedi. 

Pertev dayı ile Faika önde yü.. 
rüyorlardı. Dayı: 

- Keyfimiz kaçmasın dedi. Gü. 
neş altında veya mehtapta yol a
lırmış gibi yürüyelim. 

Ve gene gür davudi sesile şar. 
f<,ya b~lndı: 

Ay doğar mini çini 
Öpse.m ağzın içini... 

Biraz sonra sollannda akan de
renin sesi duyuldu. Sular taşlandı; 
uğuldayarak akıyordu. 

Şefi lt Afifenin kulağına fısıldadı: 
- Nasılsuı.ız?. 
- Bu havada insan nasıl olabi.. 

Diyerek sevincini ilin etmiş. 
- Derhal gidelim öyle ise. Hay. 

di düş önüme .. 
Diyen İbrahiınin peşine düşüp 

yola çıkmışlar. Biraz ötede bir kah
veyi gösteren İbrahim emre~ 
yine: 

- Haydi sen şurada bekle, Ben 
paşa ile konuşayım. Şimdi geli • 
rim.• 

El çabukluğu maharet 
Biraz sonra Ahmet gelmiş ve 

paşanın kendisini kabul edeceğini 
fakat sıhhat raporu istediğini söy. 
lemiştir. Bilahare yolda: 

c- Doktor sende fazla para gö
rürse ~ vizita alır. Gel paraları 
bir zarfa koyalun!• diyerek 30 Ji. 
rasını almış ve zarfa koyup yine 
kendisine iade etmiştir. Topha • 
neye geldikleri srrada: 

c- Sen karşıdan bir rapor pulu 
al. Ben bekliyorum!• 

Diyip savuşmuştur. Rençber Ah
met bu ı;avuşmadan şüpheye diiş
müş zarfı açınca içinde 30 lira ye. 
rine muntazam kesilmiş gazete 
kağıtları bulmuştur. Yapılan tah
kikatta hu zarfçının Tckgöz Şükrü 
isminde biri olduğu anl~ılıp dün 
tevkif olunmuştur. 

lirse ben de öyleyim. 
- Allah vere de üşüyüp hasta

lanmasaruz? 
- Benim ceketim empermeabl. 

dir ..• Asıl siz ıslanıyorsunuz ... 
- Beni düşün.meyiniz, ben yer 

yüzünün en mes'ut insanıyım. Bu. 
günün saadetini hiç unutmıyaca • 
ğım. 

Afife bir kahkaha attı: 
- Çok kalender insansınız!:. 
Sözü değiştirmek için işi şakaya 

bozuyordu. Halbuki, kendi için
de de, şu dere gibi coşan, taşan 
gizli bir sevinç vardı. Kendi de bu 
günü unutmıyacağını hissediyordu. 
Mes'uttu. Ancak bunu söylemek 
cesaretini göskremiyordu. 

Issız bir dağ yamacında, gece 
yağmur altında, yabancı bir erke. 
ğin kolunda yürümek, bu erkeğin 
kalbinin kendisi için çarptığını 
duymak ne heyecanlı bir macera 
idi.. 

Dört arkadaş, iki,('r ikiser, biri
birlerinden kısa fasıla ile yürüdük. 
leri halde, karanlıkta biribirlerini 
göremiyorlardı. 

Birdenbire Pertev Dayı durdu: 

Peynir 
hikayesi 

T optanc1lar müstahsil
le de uyuştuğundan ye
ni tedbirler alınacak 

Beyaz peynir istihsal mevsimi 
yakl.a.şınıştır. Önümüaielti yıl 
peynirin hayli pahalı ol.acalt an. 
1aşılma.ktadır. Bilh•ssa sütün pa -
halılanması bu yolda müessir ola
caktır. 

yalnız fehrimizdı!!ild toıptaııeı ta.. 
cirlerle, Trıılı:yadal<i müstabsille -
rin anlaşarak peynir fiatlarmı. lü
zumundan daha yiilı:seğe çılc:ara -
cakla.rı hakkında bazı dl!dik:odular 
yapılmaktadır. Buna göre, ;stilısal 
mıntakasırıda piyasa yüksek tutu
lacak ve buraya gelec~ peynirlere 
de oradaki fiat esas tutularak azami 
satış fiatı konulacağından İstan • 
hukla da peynir fiatı gayri meşru 
olarak yükselecektir. Al•kadarlann 
şHndiden bu vaziyete miini olacak 
!!E!kilde tedbirler a1malan istenil -
miştir. 

BEY AZ PEYNİRLERE BU SABAH 
5 KURUŞ ZAM YAPILDl 
~t mürakabe komisyonu bu 

sabah gazetelere verdiği bir i1inla 
istihsal mıntakalarmdaki yüksek 
fiatlar dolayısile badema Trakya 
malı ve Trakya nev'inden birinci 
kalite yağlı beyaz peynirlerin au-. 
mi satış fiatım 45, perakende aza
mi 55, ikinci nevi beyaz peynirle
rin toptan 42,5, perakende 52,5 ku.. 
ruşa satılabileceğini tebliğ etmiş

tir. 
Bu suretle bu sabahtan itibaren 

fiatlara her semtte 5 kuruş zam 
yapılmış olmaktadır. Şehrimizde 

hnlen 15 günlük sl<ık peynir mev
cut bulıınduğu da anlaşılmıştır. 

Yeni bir ilk okulu 
bitirme imtihanı 

açılıyor 
Vatanda,~arın ilk tahıiil mec 

buriyeti karşısında güçlüklere uğ. 
rama.malan maksadile; her ne su
retle bu tahsillerini vapamıyan -
lara bir kolaylık olmak illere maa. 
rif müdürlüğü tarafından şehri -
mizde her üc ayda bir .imtihan a
çılmakta ve muvaffak olanlara ilk 
okul diploması verilmektedir. Bu 
ayın 20 sine doğru da Cağaloğlu 
birinci okulda bir imtihan açılması 
kararlaştınlmıştır. Bu imtjhana 
girmek isti yenler şimdiden maarif 
müdürlüğüne müraeaat edebile -
ceklerdir. 

Tekmil Bahçe Ve Parklar 
23 Nisanda Açıltıcalı: 

Belediye, 23 nisanı QOCUk bahçe
lerinin ve parkların açılma günü 
olarak kabul etmiştir. O gün Vali 
ve belediye reisi Lıitfi Kırdar biz.. 

zat 'ehrin her tarafını dolaşacak 
ve yeni inşa edilen çocuk bahçe • 
!erinin ve parkların açılma mera
simini yapacaktır. 

Raçak sefer ya
pan rnotörler 

Bazı küçük <!eniz vasıtalarının 
sefer vesikası almadan limanları
mız arasında kaçak olarak işle • 

ııı:ıekte o\.du.kları görülmüştür. İs
tanbul liman reisliği mmtak~ -
daki bütün liman reislerine bir ta. 
mim yaparak bu gibi kaçak sefer
ler yapan vesaitin şiddetle ta.kip 
edilmesini ve yakalananların ceza
landırılmasını bildirıniftir. 

- Çocuklar dedi, ta uzakta bir 
ışık görür gibi oluyorum, galiba 
bir araba geliyor. 

Sahi.den de ta uzakta bir 1Şlk 
yaklaşa yaklaşa sallanıyordu. 

Biraz sonra bir ses duyuldu: 
- Siz misiniz Pertev Bey? 
Afife: 
- Babamın sesi dedi, bizi arayıp 

buldu .... 
Pertev Dayı hay.kırdı: 
- Kurtulduk ... 
Cemal, yanına bir köylü almış 

ve gençlerin doğru yoldan gelmi. 
yeceklerini iyi tahmin ederek, ar
ka yoldan onları aramağa çıkmıştı. 

Şefik gayri ihtiyari Afifenin ko.. 
!unu sıkarak: 

- Ne yazık. .. Diye mırıldandı. 
Cemal, yarı ciddi. yan şaka: 
- Nilıa)•et sizi bulabildim .. Diye 

homurdandı 

Hemen Afifenin koluna girdi: 
- Ah yaramaz çocuk ah ... Bizi 

meraktan öldürecektin ... Yağmur 
iliklerine işlemiştir ... 

- Hayır, içim lıiç ıslanmadı; 
Ü§Ümedim de.-

"*' ... 

Fransa bahsi 
• 

Yazan: ALİ KEMAL SUNMA?i 

A,·rupa harbinin bu safhası.o. 
da Avrupa kıt'asmdaki Fransa ne 
vaziyet alacak?. Dünya matbuatı k 
hu snalin etrafında cevaplar , .• , t 1 

melde meşgul. ileriye siirülcn ta uer 
minlerin iMı SOllll yok. En çok r, 
rulan iki Fransız adı var: Mareşal .. y 
Peten ile Laval 

Eski ayandan Laval Fransa~ n: 
harici sfyuet üeıninde bilhas •tle 
935 de Habeşistan ıaesel~in ç ldue 
ması ve Fransan:m. u ltalyay 'lir 
doğru yaklapnıısı ile fiihret k., a ' 
zanmıştı. JUihver devlctlerile t h 
riki mesai taraftarı olduğu besbc u 
idi. Fakat bir ıün harp ~ıktıkta 
ve artık İngiliz • Fransız teşri 
mesaisinin bir daha sarl>llmıyac ~ali 
tı ııün gibi aşikar gtirüldiiğü def haı 
rede başka türlü de\'let adan:lar ı b 
na lüzum vardı. Onun için ayn kat 
dan Lava! de daha evvel iktid-.. ~·-' 
mevkiinden uuklnşmış, çiftliğin 
çekilmiı buhmuyordn. Likin m laa 
lı:adderatm eTI'elden keı;fedile · ltts 
yen türlü meçhullrri ar: Bir ·· 
geldi ki Avrupa kıt'e'ITT!daki I•'ra 
u mağlüp oldnğunı; söyledi. Dü 
manlanna sHiıhmı teslim etti. 
--kadar mihver devletleri! 
•tboğu ileri götürmek is~ 
lan •iplemııtlar tabakasını tef 
eılealer tle artık hep bir ağu.ıaıı: 

- Biz tle.nıedik miydi?. Boı gidi 
P1iJ değildir. 4tc Jlihayet .ıed' 
ğimiz çıktı. FJ:ansa bu hale gel 
tleıliler. 

l\1ağhlbiyctin acısı yürekle 
çökerken keıııdilcrini daima hak 
ıörüp gösteracl.; i>. tiyenler h 
yerde görül üştür. (' •rck bu h• 
cerekse büyük (elik •t.leri haıcır 
yan selıepleri lıaıüte irca ederek: 

- İtte başımıza kepı:m. kışaeı ~ta 
tin ı.ir tek oeaebi.. diye göstemo 
h<p ~lana mahsn ıuıflarda 
dar.. 

üzerine Framanın maihüıiyeti e 
rafıada tliiılyada söyle1U11eclik ~ 
ileri sürülmedik miitalea kahrı 
ınışt.. Bununla beraber mesele b 
la muamınadlr. 

Avrapada mağlup olan F.,..., ... ,, ., 
ııaıuıı buntlan •ara ae ya....-.n.ı: 
düşünüldü. Eski dostlarla, mütl 
fiklerle alikaJt büsbütün k · 
ıraliplerle -!atmak mı?. 

Bwnan iigal altmda olan ve 
nuyan Fransada revat buldu;. 
rüldii. Fakat harp aylar gerti~ 
başka saflaalara intikal e wy.,..40: 
İngiltereaia t6e yeniltteğıni liıİ · 
pnerek pli p taraf ile i>ir aa e lloı 

\'el aalaşm11y1 lıesabıaa u>·ıı- '\_ 
lan Fransızların dMi~i çıJuod" 
Bir kere silihı tuliın ~.tikten 
ra ise galip ile müsavi terait ~· 
4e karşılıklı anla~nm ~ 
liollhğı çok geçmeolen acı acı 
dini göstenl.i. 
Dokuı aydanbcri Fransada 

llZV.ll çileyi çeken herhalde 
tal Peten elsa gerek. C.,\-ea b 
te muvaffakiyetlerile meşbu 
Generallerini üçüncü Fransa 
louriyeti Harqalliğe çkar·-·111. 

jö{r, Fot, Li)·etey ve }'rnnşe .,., ... .,. 
re bu seferki harbi de, F.,.....
bu felaketini •e gitrm<'den dilli 
yaya veda etmişlerdi. Mukad., 
rat ilııtiyar Jllar"?I Petene aitr 
vuife w:naiş oldıı. Mareşal 1111 

görmekle meşı:ul 
914 • ıs harı.inde büyük bir 1 

tidıır g;;stennif, ea .,ü~k ül sa 
!arda karar vermek, laarekae 
mek gilN evsafı ile ıoem..-
u ister istemez keadini takdir 
tİrnlİf olaa Geaeral Peten haıır-''- 1 
son sa(haı;ınıla Iıoütüa miitl 
ordulann ~ kıı-ndaalıiJlll 
mış elan Getteral Foş il• -~ 
bir noktada ayr!ıyordu. Her i 
nin a) .... tını yazmış olanlarıll 
dcUikleri o nokta da şudur: 
Foş soğuk muhakemeli 

bılar harpte taarnız (ilı:riai 
lemiş ve diişüncclcri hep: 

- Bu Almanlar yenilmea 
seter deiildi.r .. Kanaati etraf 
büyümüş, filiyata öyle geı;rııl 

Buna mukabil General 
tedafüi fikri lem il eden bit 
mandandı. İki me hnr asker 
sıada işte bö~le bir fark vat' 
zaç farkı. Fakat mizaç ı .. vk• 
vaziy~lcrde en hriz olarak 
dini göstermektedir. 

Berber İmtihanları lçiıı 
Karar 

Berberler cemıycti J-.adem• 
pılacak imti1,anlarda civar ırıe 
ter.'erde bulunan fakır kız ve e 
takbelerin saçl.annın kesil1l' 
kararlaştırmıştır. Bu h·ısu~t• ı1' 
saatle alınmak üzere maarıf 
dürlüğüne müracaat olunnıu~ 



Kahinlere 
ı• danışmsk •• 
ti 

alrtHe eski Yunanistonda kL 
er varmış. BWllar mabette bu.. 

, dünyanın dedikodusundan 
. Yaşar, dain:U P.erhi% içinde 

silrt."l'lermiş. istikbal bun • 
bıalfım olur diye itikat ediL 

lldeu her sözleri ayrı bir eheııı
etıe dinlenirmiş. Kfilıinler pek 
lduğu zaman sözlerine kıymet 
lir, istikbali keşfetmek dnva. 
a olanlar çoğaldıkça her şey 
hunların do sözlerinin ehem. 
eti kalmaz. Hem kahinler pek 
lstın, hem de nğızlnnndan alı. 

söz sanki dirhemle değil ae 
•lla çıkar gibi kısa bulunsun; 
hali öğrenmek istiycn me • 
ı buna da tahammül edecek. 
kat eski Yunan kahinlerini-. 
tuna endişe ve helecan duy. 

ı:ir.mek imkansızdı. Çünkü 
il suale alınan cevap hem 

~adır, hem de bir kaç mana. 
elir. Büyük bir harbe girecek 
bir hüldi.mdar bu helecan 
dişe ile kahiıae müracaat e. 

llu harpten muzaffer olacak 
?, diye sordul,'l\ zamaa aL 

Ce\•ap :nıeseln ~udur: 
Bu harpte iki taraftan biri 
it. ınahvolncaktır. 
\la baş"ka izahı ve tefsiri yok. 

de bundan fazlası soru -
llu muammayı nasıl hallet. 

· İki taraftan. acaba hangisi 
°'acak?. Kahine müracaat o. 
likiimdarıo ülkesi mi, yeksa 

tarafı mı?. 
• edile.mc.ı ki insan gelecek 

nıeçhullerini araştırır
~abı biraz da kendi ıehiııe 

tedir. Bu tabii bir baL 
Calebe ederek ihtimalleri 
•leyhine yUrlitebilen az gö. 
~r. Onwı için eski Yunan 
llt giden hükümdar da onun 
itaya gelen sözünü kendi 
a göre anlamıştır. Neticede 

ta olnıq. 
~adan neler doğaca • 

k merakı da tabü JÖ. 
Liki.n eü.i a:amanlarlll .İf 

1 &ırasında istikbali k~f e. 
>'t.Jııe.k de knbinlerin vaxifo. 
~ı. kehanetin de bir ihti. 
~ kabul edilerek ona da 

11 i~bı erbabp bir kaç kiın
'hılnıası işleri .taba kola7· 

ol&a gerek. 
.__a111n mabutlanndan iL 

inanılan kilıinler bu. 
'it, Onu.o için harbe girişe • 
~li kime danıtacakla. 

• 

0

Yorlar. Zaten kendile • 
~ aahibi olduğuna inan. 
,~sin milletlerine genş sa. 
rttak uzak ülkelerde impa. 

1•r kurocaklanm vade • 
h~ kihin aramak isie.. 

ir. Eskisi ıilti kahinlez 
)"' da bundan beş altı se. 

Yeni Romalılardan lıiri 
dı: 

· aşın bir yerde kızguı 
~tında bir imparatorluk 

· '!tiyoruz. Bunua için gi. 
harpte karşımıza çı • 

~il~ var. Bu harp hakkı. 
~ll'lı nııdır degil midir?. 
~U ~eselel;r hem pek çok, 
:"''bırine pek girift. Onuıı 
tlle sorulacak sual de ister 
tttun olacak Onun vere. ' . ~ ela kısa olnıı) acakb 

. 1ttini yumarak şüyle di. 

istikbali anlamak istiyen 
yeni Romalıya verilecek 
cevap !D olacaktı: Uzak
taki imparatorluğun de-
nizyollan bqkasınm eli~ 
de oldukça bu harpten se
nin için hayır yoktur. 

_ İki taraftan biri için feliket 
muhakkak. Denizill yollarını bll§
kasının elinde görüyorum. 

Kahine daha başka !iCY sorulmı. 

a ;;.., 1• rin cT.er kiıhin yeni Roma. 
yac .. ~ r '" • dı 
lıya bu kadarcık söylemış olsay 
hakkında harbin bayırlı olup ol. 

• 3 ::.. ... da anlntmış bulunur. 
mıysc .;;.....u v 

du. Bununla benıb~ kabına sıga. 
mıyanlar kôhinler'n c:özünü ken. 
d' istediklerine göre; .. ulamışlar • 
d:r. Mulıakknk olan felill~din önü.. 
ne kilhiııler de geçememiş. • • 

''Radyum ba
bası,, nın 

kızına bir isnat 
Radyumu ibtrlıın meşhur Kü?

nin .kızı İren Kürı Amerikn şehır
lerinde konfernrıslar ver rek, 
Fransaya yiyecek :r;ıad<leleri gön
derilmemesini tav.::.ıye edıyormuş. 

Anası, babası Fransadn o ka<lı:ır 
it:i:bar görmüş olan bu kadının, 
böyle bir memlekete karşı Ame : 
ikada hem de bu deıece gayn :Saru ,propaganda yapacağına ih

ıtimal verilemez. Fransa) a g da 
.maddeleri gönderilip gönde~lnıe
mesi onu hangi bakımdan alfr.kadar 

edebilir? 
Biliyoruz :ki, bu kadının babası 

ve anası 1898 senesinde, hatta ta-
rihi ile 26 teşrinisanide Bohemya
ds uğraşa uğraşa meydana çıkar-
dıkları cRsdyum•. den~len maddeyi 

18 temmuzda Paristekı Fransız fen 
akademisine bildirmişlerdi. 

PJyer Küri ve karısı .Mari Küri 
(Asıl ismi Marya Skolodovska) 
lbcşeriyeti ibüyük ıbir deva zafenne 

ulaştırdılar. . . . 
.Madam Küri 7 teşrmısanı 1867 

de V arşovada doğmuştu. Kocası 

da 15 mayıs 1859 da Pa_:~~~ ... Kan 
koca çalışa çalışa, ve buyw: mas
raflarla 1902 senesinde, tonlarla 
cevheri tahlil ederek, ancak bir 
desigram safi radyum e~ etmeğe 
muvaffak olmuşln~ı. " . 

1906 senesinde Pıyer K~rı So:-
'*~ ·ve"'sitesıne prof esor tayın bon unı A • t' 

~:ld' Fakat feci bır kaza ne ı · 
t:U' ı. . 19 . 

. d "J·'u" o senenm nısa • 
cesın e o u • b 

b. ka.rn'-"On crad~ um ba a-
nında ır J • b' 

d 'len muhterem msanı ır 
sı • :111 

.. 117.ında sıkıştırarak, ez. 
eokagın "'0-

mişti. f" .. faciayı şöyle 
Kamyonun iO oru 

anlatır: . d tutan kumaş 
c3-:JOO kilo ka ar . . 
1 almak için şımal ıstasyo-

top ~ . t' Arabam a 1,800 
nuna gıtm;ş un. "re demek ki 5 
kilo tuttuguna go • ,

0 . 700 kiloluk bir siklet.. K;a~ • ::rua tıir askeri depoya gıdıy~r
sıra<in dört nala gıden 

dum. Taın ° ı.ktı Araba 
th bir araba karşıma ç . 
~anım<lan çıktı amma, ?en;en ar
~ d 'vı' giyinmış hır adam 
,kasından a ıJ . . 

da oldu. Elinde açık şen;sıycsı 
pey 1 idiyor.du. Bırden 
ile acele ace e g .. u" ne 

·dı Kamyonumun on 
~~ru. ~;m;n freni sıktı~. Fa~~t 
ibızını alan araba daha ıbıraz ) u. 

.. .. amma ihtıynr adamı da al
rüd-0 aldı T~bkiknttan sonra öğ • 
tın~ k.i ben arabamla radyu -
re ~ ·r · öldür.mili oldwn.• mun k 'il ını 

eoece i I 
·zzET BENiCE Y~zan: ETEM 1 - . 

lt· -
~6 benim kızım kadar ba 
ll'. Yıllar beni ona, o.. 

0 
le alıstırdı. Ve tnnıttı 

tı .... : 
at ~<ıze karşı dun~uları • 

dan- . kA k t13 --uanın ım anı ) o • 
~ e, haua hu yoldu en hü. 

ı~ hile ihsas etmiş değil. 
·, ds etıned;gi gibi ben de 

~ili ~· m. 
lll. ~i daha çok titri. 

~ 
dı, 0~un l.u\'\ etli te<."Ssürü 

dtıq? en buraya kadar ge.. 
~~ 

1
· O sizi merak eder, u. 

l t 
0kına ekmek bile yeme. 

ltıil'd .,Zelihayı kışlaya gön. 

il 'i~· llutün b1mlar, Lftt. 
itıd karşı olan bağlıhğı. 
~ baska şeyler değiL ı 

Zelihayı lu§ladan 

z ban:ı gık nnıeyın 
geri çevırnıcııık b' Hiçbir kocn, ka. 

Pelt a :ı. . · · 
aınıııa, . eden onun el ılı rını 
rısını tc~ıl kar : bo;) le muamele 
yapan bırıne • B"' le bir mua. 

a kıynınnz. o,, 
yapını)' . 1 .. ) iln y:ıbnncısı. 
ınck\ i insnn ) c ı o f ki çok 

~ . Lut ı) e , 
na dahı ynpma h )C dikkat e. 
hassas, alıngan, erŞCt' Herhalde, 

b . ruha sah·P ır. 
den ır 'd şev de nıu. 

k T.ırına gı en " 
en ~o a6 h ketinu olmuş. 
hakkak ki bu are 

tur. 'rd belki daha çok U%UJl 
Fi evs, . J Sarih: 

söyliyeccktı. Faka., lı" 'dlın. 
. nız ki çok n n ı ı . . 

- inanı urlu olduğuınU ıti. 
Bu noktada kus 
raf etmcliyinl. · .. ünü )testi 

k Firdevsın soz Diycre . 
ve devanı ettil d: ·z;.·ı-e itinıat buytı

- İlk SÖY e 1
• ... 

' I -~11" s · · ., ,. h t = 
.Aplm cps e 111 aat nı, la nı, a ını 
T:!:~m:~~~:si ... v ..... kim ey eslim etme ... ,, 

M aliim .Jıi/uiye. Çocuklar fİ
kô.yet ediyor: Tatbikat için 
lstanbal hcutanelcri ara&ında 
mekik dokuyup duruyorlar. 
Şehrin vesaiti nakliye itiba~~
le geçirdiği buhranı da du
şüniin. Kı§ mevsmini düşü • 
nün. Yol için •arledüen u
manı dü;ünün. 

Biitün bunlmdan sonra, 
ıik{ıyetci Tıp T alebeaine §U 

•Öyleniyor: 1 
- Bcyazıtta, tc:lebenin tal· 

bikat görm cine yarıyacak bir 
üniverıite has,cıne i l .. urula
cak. 

Halbuki, vahtilc, Tıp Fa-
külle$i latanbula nakledilir- , 
ken, bu seler ileri sürülen ted
bir o zaman mahzur olarak 
ilde edilmi§ti. Denilmigti! ı 

- T alebcnin tatbikat gör
mem tek hastaneye kaJıyOT. 
Fakülte Haydarpa§ada kal • 
Jıkça böyle olcaktır. Halbuki, 
talebenin bütün şehir hasta • 
nelerinden iıtilade etmesi la
:ıımdır. 
Şimdi Jüfiinüyoruz. Ayni 

e$babı 'mucibenin muhtelif 
zaman ıartları altında aldığı 
§ti manaya bakını%. 

BURHAN CEVAT 

Fransanın Sartrovil şehrmde 
Alber Pinson ısmmde birisi geçen· 
gün tam yüzüncü • ıl dönüm~nü 
idrak etmiştir. Yüz yaşına gıren 
adam bu sevinçle ne ya sa beğe
nırsiniz? .. E\ l nmiş!. Aldı ı kadın l 
75 yasında ... Nıkfı.h mera'°ımi gayet 
snde o<lmuş. • 

-s-
Eskiler, derkr ki, hazım ilk 

önce ng..zdan ba~lar. Dot:ru! Çün
ku ağızın ifraz cltı i saly;:ı yeni
len yemekler iyice meze ve mua
mele olduCU zaman, mide yemcğı 
dnha kolayca b.-ızmedcr, bunun f
çmdtr ki, insnn y1ycccğinl gayet a
gır yemcll ve iyice çı ncmclidır. 
çünku sofrada uzun oturmıyarak, 
yemeği iyice çi.gncmcdcn alelacele 
yiyip kalkanlar, ekseriya luızımsız
lıga uı::rıırlar. 
Ağzın d'ğer bir ~:ı: fesi de ko

nuşma \"asıtnmız oluşudur. V kıa 
ağzı aı;mad:ın t<:ncff~ etmek ır.um
kilndur. Fa ·at konu;mak mJmkun 
değildir. A !Zl aç adan, tc."lefiw 
burun deliklerin cıı geçen havanın 
ciğerlerimize gıtrrwsi He vaki ol
mnld:ıdır. Burunla tenef!us herhal
de çok daha iyidır. Çunl,l. alınan 
hava filitreden geç.mi~ gıbı olur. 
Fakat sürat'e yuriıdut;ilmuz, yahut 
herhangi ağır bir i ıçııı :hızl..ı g y
ret sarfetlıgimlz zaman, aÜ%ımızla 
da teneffüs ederiz. O vakit burun
dan ve ağızdan cl!:erlerımize gelen 
hava çok değll, belki kafıdir. 
Ağzın ehemmiyeti, hastalandığı

mız :ıaman1 doktorun ille defa ağ
zımızı, dllnniz.i muayene etmesin
den bdlidir. Ağız mu y min e
hemnuyetindcn ek ynnn bahsede 
ceğiz. '---------·-

rwı. Lutfiyenin beni se\ ~edi::.~. biri 
lınkiknttir. Bunu anladıJ:,'lm gun. 
dcnbcr benim de kendi ine knrşı 1 
sorı.ok ı,nldığınu kabul rtmek la. 
zımdır. Nihavct bu sogukluk ve 
knrş lıklı münasebetteki durgun. 
hık böyle lıir hadi c~ i ortnya çı. 
lrnrabaird'. Nitel.im de ondnn ba~ 
ka biısey oln us değildir. 

Firdc\s: 
_ Bu knd r so v,ıı nnlı olma • 

nıza l a;\ ret ederim. 
Dedi, yine sôztlnc cl ledi: 
_ Anlıyorum ki, siz çoh geni 

bir vehme dü m ı.inih:. Bu ve. 
Jıim zihninizi kurcnlıyn kurcalı~ a 
nihayet sizi böyle asabi bir buh • 
rana evketmiş bull!nuyor. Bu bub.. 
ranı gidermek, sinirlerinizdcki ger. 
ginliği gidermek benim vazifem 
obnnlıdır. 

Salilı, bakışlarını çizmelerinin 
burnuna dike dike: 

_ Çok nil·binsiniz hanımef ndl. 
Dis erek boğazmd n güç çıl tıt'l 

belli ol n bir us tonile: 
_ Çok nazik d rnnıyorsunuz. 

iki tnrnfuı da h tini İl i) c yo. 

1 

Canım saatim, çağıra bağıra gitti 
"Giden gelse babam ge irdi ... ,, 
Davacı elli beşlik vardı. Orta 

boylu, Ş~'il'llan, patlak gozfü, göz • 
lüklü bir adamdı. Bir saatçıden da. 
,,.acıydı .. Saatçi de yaşlı, gozlukliİt 
kulüstiır bır adam<iı. 

Davacı Mehdi: 
- Anlatayım efcrıdim .. Ar.lata.. 

~· ..m, diye sôze başl.idı ve devam 
etti. Otuz beş sene evvel kladıden 
mezun oldum. Hem de iyi dere • 
ce;> le ... Peder gayet memnun oldu. 

- Gel evladım, sana ıbir hedıyc 
alayım. dedi. Beraber, Orozdiba.ka 
cıttik. Orada. Serkisof saatleri a
tan bir adam vardı. Ondan, tam 
beş altın verdi, ibana bir alt n snnt 
aldı. Amma, Serkisof degıl la ka 
bir marka, i>ır İsviçre marka:.ı. 
Çifte mnş.llı mü ·emmel bir sarıt.. 
Zaten Serk:isofun nlt·nı yoktur. 
İ le, saat şu ... (Cebınden iki t.1rafı 
kapal-Jı bir altın saat çıkardı. Ka. 
lın altın oır kol'donun uc Ja tn
k l idL) Saat bu amma, aat ou de. 
ğil.. Onu da arzedecc ım şımdi... 
Bu saat öyle bir saat 'd, otul beş 
senedir bir defa ibile uyar PtffiC • 
dim. Demek ki, günde yarın sa. 
niye değil, yarım ra:bın bıle şaş • 
mıyor. Yirmi sene evvel dere) c 
düştü, yine bozulmadı. Kar kları 
sağlammış, içeri su geçmedi. Ge. 
çenlerde, Allah kimin varsa ba .. 
ğışlas n, bizim J...-üçük, ben uyurken 
saati eline geçirmiş. Kapağını aÇ
mış. oynamağa ba~lamış. Nasıl ol. 
m~ bilmem, camını kırın ... Yel. 
kovanı da hafif iğriltmi§ .. Ben yel. 
kovanı duzeltirim amma, cam da 
takamam ya!. Fakat, saat, yine, tı. 
kır tıkır işliyor. Ne saatti efendun, 
ne saatti!. (Bunu söylerken, adeta 
gözleri yn aracak gibi oluyordu.) 
T bıi bir saatçiye götürmek lfız m. 
Ben el •, bula bula, bunu bulrnu um. 
İnsanın alacası içınde efendim, 
ibelli olmuvor ki... 1 nden kö • 
tüsimü nasıl tefrik cdcrsın. İnsan 
kavun dei!il ~i, ko ·hyı.p • nl J:a • 
sın ... Saati gotürdiım. 

- Birader, dedıın, şuna bir cam 
takıver ... 

Bin derE'den su getirdi. cCnmlar 
pahaya çıktı .. Bu kubbeli camdır, 
şimdi bulunmuyor.• gıbi bınbir ba. 
ıhane icat etti. Bir lıraya p:.ıznrlık 
ettik. Derken, snat.n arka kapa • 
ğmı da açtı. Makinesine göz gez. 
dirdi. 

- Bunu bir de silelim. dedi U. 
zun zamandır sılinmcmi§; tozlan • 
mış. 

Do1!rusu, adamın san' t na hay. 
ran oldum. Uzun zamand r silin. 
mediğini nereden bildı?. r kat, 
saat de öyle bir snat .lcı, içine su ız.. 
mıyor. Toz nereden girecek?. 

- İstemez, dedim, silmek iste. 
ıncz .. Otuz beş senedir, bir saniye 
şaşmadan işliyor. 

_ Bir silip yağlarsak, otU2 beş 
~ene daha kullanırsınız. dedi. Yir. 
mi beş kuruş da silme parası pa. 
zarlık ettik. Saati b raktım., •At, 
avrat, n:ıh, saat kimseye emanet 
edılmez> derler ya ... Ne dogru 
laf mıı; Jll{'ğcr ... 

İki gün, eski PıIJol saatımi kuL 
lnı dım; amma, neıcde bu, nerede 
o'. İki gün sonrn gidip saatimi al. 
dım. Yüz yirmi beşi de verdim. 

ruoyr, tclifibcyn iıııküuıııı temine 
çalışıyorsunuz. n.Ycr bn benim i. 
çin ınıimkiin olabilseydi! emrinizi 
ı11cmırnnhctlc ifa cdcrdım. Her 
h,,ldi.', aynlığıınız JJQtfiye için de 
bcı im icin de hn;) ırlı ohıcal tır. Bu. 
na cnıin olun 

Fird \ ' ı lık ve huyrctindeıı 
donn 1<nlm1. tı. 

a .• o nasıl söz.? 
Dedi, de' am etti: 
-Teessüf ederim. Bilhassa ben 

burnsa kadar geldıkten oııra, sız.. 
den bös Je bir öz işitmem eli~ elim. 
Hnkikatcn hayret ettim. Hakıka. 
ten teessüf ettim. Nihayet saygı,. 
nız buna mllni olmalıydı, 

Salih, sıkılıyordu: 
- Affedin. Sizin yüksek ahsa. 

n1zı a la rencide edecek bir hare.. 
kette bulunmnk istemem. E!er il. 
miycrek böyle bir şey yaptımsa 
tekrnr affınm dilerim. 

Dedi ve .. sinirden donuklaşan 
bir e le sözlerini sürdürdü: 

- ~izi temin ederim ki siz dai. 
ma benim kend1sine bağlı '.kulaca. 
ğını bir arkadnşıınm .. 

Ertesı gun baktım, saat ıleri gidi. 
yor. Hem ne kadar? Günde on da. 
kıka ... 

- Vay dek.baz herü vay!. de
<iım. İki günde bir tamir etmek i. 
-cin saatin ayar manivelasına do, 
Jmndu; a;> armı bozdu. Tekrar gö. 
türüp tamır cttircyım diye ... Ben 
sana gostıeririm. 

Amma, saatin sesi de ibana bir 
y:-b, ncı gelmege başladı. İnsan, o. 
tuz beş yıllık saatinin sesini ıbil. 
:ınez mi, tanımaz mı?. Otuz beş se. 
ne, gündüz cebimde, gece ynstı~ı. 
mm altında durdu. Bir de saati a. 
çıp bakay m ki, ne göreyım '? Be. 
nim o canım, beş taşlı, çifte ma alı 
pırıl p ril fabrikadan ıbuglin çık • 
mş gilli pnrlıyun m::?:kinem alınıp 
da, yeri ıe, sarı, kötü, dolaplı bir 
mnk.ne konımı.mış mı'?. 

Hemen kostum .. 
- AI'kadaŞ ,bu şakaya gelmez .. 

BC'nim saatımin makinesmi ver, 
dedim 

- ·e makineci? dedi. 
- Benim saatin makinesı b:.ı 

dc~ildi.. D r · ·tirmişsin. B nim 
makinC'yi ver, yoksn iş k n a va. 
rır. Bu ~ a tan soma, ikimız de 
numkrmeıere diışerız. Sm csn::ıf 
bir adamsın ... Böyle şe;y ler iyi de. 
ğildir. dedim. 

- H aa!. Belki yarıl l k n d • 
ğişn · t:r. Sizın saatin wa ~m in7 \ 
sılmek için çıkarmıştım Ba,ka bı. 
risinin de saati vardı ilıne<:ek ... 
Onu da çıkarın ştım. BC'lki yan • 
Jı.<;lıkla onu ona, onu ona bı. rn•. j 
şırndr ... Bir iki gün • nra u ayı. 
nız dn, ben bir bakayım. dcdı. 

Ben bu dolmayı yutmndım. YuL 
madım amma ~haydi bnkalım~ o. 
nu ne olacak?> dedun. cPeki'• de
vip çıktım. İki gün sonra gittım. 
İki gün som aya at ldı. Yine git. 
tım, iki gün sonrava at-ldı. Anla.. 
dım ki, beni iki g'Jnlerle savsaklı. 
·or ... Oyal vor. Allah.n iki günü 
bıter mi hiç?. 

E ki idadi arkadaşlarımdan bi • 
r1nc rn ladım. Şimdi avukattır. O. 
na hik yeihal ettim. 

-Ne duruyorsun? Hemen mah. 
kemeye ... dedi. Bu, bal gibi, em. 
niyeti suiistimal... H<-'m altı ay 
.fiapse mahkum cttirır.sin ... Hem 
parı cezası verir. Hem de bal gibi, 
saati tazmin eder, dedi. 

Allah razı olsun, bir istida yaz.. 
dı .. Verdik mahkeme) e ... İşte e. 
fendim, başımdan rr~cn macera, 
bundnn ibarettir. Benim ba m • 
dan de ıl, daha oğrusu, saalçıği. 
min basından ... 

- S n söyle bakalım ... Bay Res.. 
mt .. Nnc;ıl oldu bu saat hikaye i? 
Davacının öylediklcrini duydu • 
nuz. 

- Efenjim ... Ben de anlntnyun. 
Bu zat, saatini getirdı ... camı kı-
rılmıştL Pazarlık ettik ... Ben açıp 
lbaktrn. Makinesi de t-0zlanm~ ... 
Silip vnglamak için de ayrı pazar
lık ettik ... İki gün sonra, ~itip:\- ağ_ 
lnyıp, cam takıp verdim. İki gün 
geçti ... Tekrar başımda bitti ... İlle 
•sen bu saatin makinesini dC'ğiştir. 
ırn~c;sin de d~ğ~tırmi.<"J>in!• diye ıba_ 
şımın etini yiyor. Savayıın dıye 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

fil n ı olarak hürmet hislerimi mu. 

hnfnza edeceksiniz. Lfıtfiyedcn ay. 

rı olmam hiçbır znınan bu rabı. 
tnım ve hissimi sarsmaz. 

Firden birdenbire huykmr gjm: 
- llayır .. hayır. Bu kat'iy\ en ol. 

maz. Bunu yapamazsınız. Ynpmı. 
yacaksınız!. 

Dedi Bu hayknşta bütlin bir iç 

sarsıl ısı, hiddet, kin '\ e isyan ''ardı. 

Firdevs leni bir cümle sö~ lemi. 
ye başlarken birdenbire ka., nçıL 

dı ve .. içeriye bir zabit girdi Sa. 
lih bu zabiti görünce hemen resmi 

selam vaziyetine geçti. Firdevs bak. 
tL Bu, bir mira) ydı. Haşin yilslü, 

haşin tavırlı göriinliyordu. Dik bir 
sesle Salibe: 

- Rahatsıs mı ettim sisi? 
Dedi ve: 
- Konuşmanıza devam edin.is. 

Diyerek Sali1ıi Firdevs ile gö. 
rüşmekte serbest bıraktığuu ihsas 
etti. Firde'VS bu fırsattan :istifaile 

ederek: 
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Evienmek i&tiyenler, 
İf ve i§Çİ arı yanlar, 
ıikô.yetler, taMnni· 

la ve müıkaller 
İt ~ işçi a~la herlıaııP bir 
mü§küJU /olan okuyucıılanmızm 
mdrlupları bu sütunda muntau.
man ve meuc:men neşredllecektlr. 
Gau.tc.-mldn doktor ve &Y'Ukatı da 
llOl'tlla.nl.v:ı cevap vereceklerdir. 
Ciddi Jzd~aç tekllnert de bu su
tanda parasız ceşrohınM::ıaalr. 

İzdivaç Teklifleri 

+ 23 yo~ında, 1,65 boyunda flŞman 
ve kumral bır genç kızım. Orta hallı ta
kat şerefine du .... un bır aılenın cvl dı
yıın. El işlcr.nı ..:c ev ışlerı ı mtikcm
mel bılirı.m. B r yurnyı ı:ckıp çevı~k 
her Ulrlu malum lı ha zlm. Hayat ar
k:ıJ. ı ol:ını.k intıhı:ıp d c un B:: ydn 
nıaaı.gun evsaf ~udur: Yaşı en az S(fı..33 
aaı~ınd:ı oımuk, ywo. k bhsıl sahıbi 
bu l.nm le, subay veya devlet memuru 
oldu u takdirde ayda yilz lir dan QDa
ğı maaşı olmamak, talibim tılccar W& 
olabllır. Tıp mv,uub dcğildır. Ye
ter kı, huyu, ahlak lyı ve yuvasına 
b lı olsun. Içki ku. maınak ta C'S<a 

~artlıırım arasındadır. Bu ~rtl n ha.iz I 
o1n talipl nın Son Telgraf Halk Su
tunu S &88 rumuzun, m ktupla mil· 
rnca .. t e • ıı rler. 

26 y. , 35 lira a şlı ve 
i • kbalı p b r c rnr 1. Boyum 
1,Ci5 t r. Ta ıy r :> • klı ve sempa-
tık l'ld • umu da y er er. R n,gim es-

i r.m sıyııhtır. 13-Z5 y ~ ara· 
sınd r bnyruıla evlenmek isuyonım. 
Al, c ı ıı b :,yanın kız veya dul olması
nın b ce c ·~ınmıyctl yolttur. Iffetıne 
kavi ve şun olru. ;;ı k f d r. SJr: ık veya 

mtr a ıl r. IlI 'i r Son Te1'rra! 
ı; z. II , S t nu 1001 yıldız rumu-
zun fı> railı bir m kt pl murncaaı 
c re< t ~fJerırı bıldırm Ud rier. * 26 ) .ı da ıız.ın boylu, k tane 
goz il a.ll bır dulum. L.:.ı:e der c ınde 

bır ccnl'b! n cktcb:ndc.n mczun.ım. 
Fr:ın ızca ve I ilizce b.luim. Uzun 
boylu, esmer, kazancı 150 lıraya yakın 
olan ha s, :> üksek ta llı bir bayla 
hayatımı :> uvanu ycruJ n yapmak isU
Y'O m. i'a ıpl r m n b r r fo.oğrafla 
H Ik Sutunu Zelih• :;m ne m eaat
larırıı ıka ederim. utabak t olı.ırsa 
deı hal foto !nlfı ı \ e d e mı blldın
rlm. Uyu~ulrn ... dı ı t kd rdc fotoğraf 
\C a rl's gızlı tutulup a olunacaktır. 

v 1, O boyunda e.n cı ve oldukça 
yakı ıklı bır gencim, yaşım 22 olup ll-
c mc:ı:wıuyum ve ayda 75 lira mnaşlı 
mcm.ırum; istikbalim parlaktır; lçkf 
kullanmam ve lrumnr oynamam. Ta
nınış bir aılcnın birıcik oğluyum, Ba
nıı h yat arkadaşı olacak Bayanda 
aradı m vası.flr ı;unlrdır: l - Temz bir 
il y meMup olmak; a.~garl ortn tah

sili olup ev işlerine vakır olmak 2 - Ya
ıı 16-18 arasında, balık etinde se11imli 
ve oldukça eilzel olması, kub•ıl edenle
rin bır mektup ve blr de boy totoğrat17-
le (anlaqlmadığı t kdlrde geri vcmıclı: 
şartile) Son Telgr.ıf Halle Sütunu Jt. H. 
B. Rumuz.ına göndeıilmcsl rica olunur .. 

Gelen Mektuplnr 
Hay K. Y· Beşikta~tan - Bay Hoş: 

Topk pıdan, ErenköylUıdcn, Bcyazıt

tnn - Bay Y. A. O: Kadı.l,öytinden ia
de oluıuı uş- Bay n t Uygur. Evvel
kl nıcktuplarını.za ımve ol.ll':lk yeniden 
Bcycğ.lunclan - B.ıyıı.n Martı Deniz: 
Ev-vci.kı gun m ktuplnrı.uw aldırdık • 
tan so•ırn o • k6am .,. dun Gal.:ıt.ı~ 
B ykozdan, 1 nbuldan, Pangaltıdan, 
P :ıbah en g imiş -y- Bayan B. B. 
Y. E clkı ektupl rınıza il \eten tis
ldldar iskeleden, Be) a.attan - Açıksöz: 
Ercnkoyur c.en, Beyazıttan - Bay R. 
Toycan: Evvelki m.:ktuplarınua il.ive 
olarrk Al. r •Y Yusulp ş;;ıdan - Bay ıı 
Şırw: Mc ,t plıırnz aldrdktan sonra Be
yoğlunda l - Utangaç• Evv iki mek
tuplnruıız.'l tlflv olarak ymiden Ga
latndnn gele , matbaaya \Mrakılmı:i -
Bnyan ll Ö: Isbnbuldan - Bay N11ci 
Ş: Evvelki mektuplarınıza ilave olarak 
yeniden Eı'Gıkoyunduı. - Bay A. s. 
Hoşrnan: Üsküdardan, Şclwıdebıışın
dan - Z. D. ı: Tophaneden UınhhüUü
Ç. P. 202: Erenkoyunden - Bayan S. 
G: Ankar. dan - S. B. 14: Matba ya 
bırnkılmı:i, Ortaköyden - Bay Reşat: 
Ercn!rny ndcn, Bcyo hından - Bayan 
Hotoz: Buyük postane ve B~ikl.a:ta.n 
celm.iş mekluplıınruz vardır. Saat 15-19 
arasında bchcınehnl n1manız veya aldır
mmıız. rica olunur. 
MUHİ1\ı NOT: Üç gun içındc aldınl

mıyan mektuplar sahiplerine iade edil
mek uz.ere ilan olunacatından beld~l
Jll{!deıı alınınns1 veya nldınlmn ı Huu
munu bir kerre daha hatırı tır 

Açık konuşma 

Bayan Dlk:men - Lôtfeıı adres.ınWJı 
bild rilmeıılni nca ederiz. 

Bay N. Şentürk - Henil% hnyatn a
tılmamış, mcslcginı tayın etmcmıs bir 
gencin şimdiden böyle bır ~cbb 
k kışması kat ıyycn doğru olm dıtın
dnn mektubunuzun n~cdllıniycc ~ 
blldirirı.z. 

Bay S Tuncer - Teklifleriniz.in yazıl 
ması i~ln acıttslcrlnlzln de bıldirllmt'.st 
Uızımdır A~ gazetemizde mah
fuz. ve mahrem tutulacak sadece nımu> 
lannız yazılacaktır. 

Bayan N. A - .Anadoludaıı İst.a 
la nak1J memuriyet eden bayam mek
tubunuzun tamamı neşrolunncııktır. ilk 
tek)i{ınlze gelmis iki ınddubwıuz VILl'

du-. Aldı.rmanm veya gönderilmek W. 
re pulla adresinizi acele bildlr.ıncnizi 
ne. ederi&. 

Bay S. S. (İrmlt) - Nflrcınıu Ualı:il
dar Sell.miyeden, Kndıköyünden ve dUn 
Erenköyi.lndcn gelen Uç mektup bugün 
posta ile adresinize gönd~tir. 

Bayan Ş. K. B- Yenikoy ve İzmltı
ten gelen ild mektup adresinize buıfin 
~. 

Nihayet, imliimızı düzelt
mek, ıslah etmek, daha doğ
ruıu, imlayı bir ictikr~r hava
sına soltmak ve bugün mev
cut bazı ihtiyaçları 1 ar~ıla
mak için tedbirler alınıyor • 
muş! Ve verilen haberlere 
göre de, Anknrada bir komi&
yon toplanmı§ ! 

Komisyon deyince, neden
se, i~inıc bir ürke .lik gelır. 
Mesela, Fint Mürakabe Ko
misyonu ... Mevcu fiatlan y
larcn tetkikattan sonr , ayuen 
kabul etmekten başka ne ya
pıyor?. Korknrırn, imla komi• 
yonu da, bugünkü iıniftyı, ay
larca tctkilcattan sonra, ay., 
nen kabul ebniye karar v r
mesin. 

V ~rilen haberlere göre, ba
zı kelimeler varmı~ ki, bunlar 
üzerinde ·i imale z rureti ni
hayet teslim olunmu§. Demek 
ki, §İvemi .... i muh~faza edebil. 
me~ için, bazı kelimelerin ba
zı heceleri üzerinde iwaleye 
ihtiyaç vardır. Yazıda, imule
leri ifadelendirmek için de, 
bittabi, bir takım igarctier lcuJ. 
lanılması zarureti ortay !;l• 

kıyor. Ko ... .uL)'C.m, bu igaretle
ri de teı;i:nt edecek. 

Bizim dilimı-de bir uzun A 
ve bir de t. un i v rdır ki, v 
tile bu u6,oun Aya elifi memdu
de, uzun i ye de yayı nishı der
dik Seneler g çıp, yeni çocu ,. 
lar yeti~mce ve eı.ı .. i kelimelo
rin iş i .uık kaidele .. i unu.:ulun
cu, şive. iz üzerinde tedrici b · 
tebed l.il hissolunmıya b • 
landı. Zamanla, bu şivesizlıK 
e.rtacnkbr. e kimLilir, me
ıeli, 50 sene sonraki nesil, 
canım ve güzel türlcçemizi 
naııl konutacak?, 

Bu halin tasavvuru bile, in
sana hüzün veriyor. 

lnşaallah, yeııı imla komis
yonu, imlamızı, bir takım di&o 

uiz ve ihm lciler, yahut 
ta bir takım ukaJalann elinde 
yazar bozar tahta.sa olmaktaa 
kurtarır. 

Arbk, her İltiyea, her ket& 
meyi dilediii tekilde yaza • 
maz, dilcdiii tekilde imli ka
ideler icat edemez hale ıeJ.. 

melidir. Ve batta, boa, daha 
ileri aiderek, Allalı kısmet .. 
der de, imli.mız istikrar peJ• 
da ederse, o zam•n bili, im
li.da bilerek veya bilnıiyerek, 
ana11iıtlik yopacakların tid
detle tec.ziyeıi için bazı kanu
ni müeyyedeler dahi konma• 
nı teklif ediyorum. 

R. SABiT 

Ehliyet.iz Berber Çalııbran 
Dükkan Sahipleri 

Son günlertle yapılan teft.işle19 
bazı berber dükkanlannda ehlı -
yetsiz kalfalann çal~ırıldığı 
gorülmüştür. 

Berberler cemiyeti, beledrye ıle 
müştereken bu gibi ehlıytsız ola
rak çalı an snafın kontrolü i~m 
çalışmaya karar ver r. Bu ka. 
bil ehliyetsi.% işçi çalıştıran duk -
kim sahipleri cezalandırılacağı gitııl 
yakalanan işçile rde mecburi ola
ra kimtihana sevk<'dilecekludır. 

Bekçiler kendi k n
dilerine m :Ş tarh 

ediyorlar 
Kalyoncukulluld oturan b o-
yucwnuz yazıyor 
illort k Uı bir ap:ırtımanda otu

nıyonun. Her uman otuz kun :ı ve
r rkcn, bu sefer bekçı e ldi, elli 
kuruş ıstcdı. Demek ki, böyle öl-
çüsüz nlsboUe bir parayı istemek 
hakkını kendinde buluyor. Bu hak
kın orbda hicbir mucyycdcsl olın -
dıtı iç.in, 1abil bu parayı verme -
dim. Bekçinin apartunmun her ka
tmd::ın iı;tedlğı para ı:ıyn (ıyndır. 

Bu ne biçun iJ? Bekçilere bir u
nilonNl \erdik, llerme tabanca 

, ellerin hur payı 
dık, yanı onl lr nizama sok-

tuk. Fakat bekti panuıru bir 
türlü hall emcdlk.> 
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I LŞEYTAN 
_ _ ,.:Yazan: DiLAiiA AKÇURA-J.~-
Hakkı koı·kaklığılc meşhur ar -

kada•ırr..u!:r. Korkaklığından bas· 
k~ c<.mrı, cunri olduğu Ju.dar da 
ztng.in. 

Ona, türlü küçük oyunlar yapar. 
h 'lelere baş vurur. tuzaklar kur;;r 
e! ooen on para sızdıramazdık. Bir 
e~kncede paralarının çıkacağını 

afüa•a gevrek gevrek güler •Ben· 
den pa.~ çocuklar diyerek aramız
dan sı\·ışırdı. Velhasıl bir defa 

:kandıramamıştık omı ... Bir gün 
dôrt be~ arkadaş oturmuş Hak· 
iludan hıılı; ediyorduk. Nasıl bir 

oyun oynıy altm da şu cimrinin 
lıırkaç gün görmemiş liracıklarını 

yürütelim di~rduk. Osman se -
,.,nçle 'l'rinden s~radı. 

- Buldum. 
Diye yumruğunu masaya vurdu. 

Basit bir hileyi ballandıra ballan
dıra anlatmağa başladı. Onun ta
biatı her olur ot.raz şeyi süsle -
mesi, uzatrnasıydı. ftıraz ettim. 

- Hayır söylediğin hile nafile. 
On para alamadığımızdan başka 
dünyanın paramndan çıkarız. 

Dedim. Hepimiz derin, ciddi dü
,ıincelere daldık. Nihayet buldum. 

Bu buluşu arl<a<lailara kısaca an
lattım. Çok güıel buldular. O&man: 

- Fakat masraflı iş .•. 
Diye itiraz etmek iııtedi. Cevat 

fftah la a tıld1' 
- Bütün masraflar benden. 
Cemil göz kaparak; 
- Ucunda yüz papel var. 
Diye kahkahayı bastı. Ben de; 
- Canını, Cevadm masrafını çı· 

brd.ılı:tan sonra geri kalanıyla da 
tğlflıiriz olur b!ter. 

Dedim. Hepsi kabul ettiler. Ce-
'l'llt ııon!u: 

- Peki bu işi kim yapacak.? 
Oııldüm: 

- :Eıı uızun boylumuz Salih. İca
tıeden 1edbiri ahr, her pyi banr· 
lıırmı. 

Büiün ~ ~ten a:ırua 
lrabvıeden (IW<. 

* P!6nım fU idi: 
Bizim HaJı:ıkıyı iyice içinlilrten 

IO!ll'a Cevadın evine götüreceğiz. 
Onda da ıüzel w sofra lı:uraca -
&ız ve 1ekrar eğlencemlr.e devam 
eöe<.-eğU. Hııliının sarhoş olduğu 

l:ıtr aımrıanda kurduğum hiı.yi. tat
llrilt Rh•ına çııluıracağu. 

Bhbç lfİİne kadar hazırlığımrzı 
llııltirdik. Y alııız biJ:im meşhur Hak
byı iı::ıındımıak lı:alıyonhı. Bu işi 
de frzeJ:ime aldım. MEtl18le halle • 
öd.i. 

* 
Ctımarteai g~ydl ... 
Altı ~ bir !.aksiye dolmuş Be

ı:l'Oiıluna tırmanzyordulı:. Tııbi.i Hak
llıdda. Yanında oturuyordum. Sol 
tarafında Cevat vardı ... Perapa • 
bıııın önüne gelırtlştık . Cevadın ha
fifçe kolunu dörttüm. Yilksek .ses
le : 

Cevat d~im. Nereye gidiyoruz? 
O da Hakkının yfuünf' baktı; 
- Hakkı ağebe iımlz ııettye is· 

te!" .. c ... 
Cimri adam azametle: 
- Fazla masrafa lüzum )'Ok. Gü

l><'S bir~'1nnesi olı<a veler çocuklar .. 
Dedi. Hcpimız kabul ettik ... 

Masaya yerleştik. Içnıeğe baş • 
ladık. Hakkıya baktım. Tam zama
nıydı. Saatırne göz attım . 

- Ooo dedim. Davet edildiğimiz 
yere geç kalı.yoruz. 

Hepsi ha)Tttle sordular: 
- Nereye gideceğiz? 
- Güzel bir yere. 
Diye cevap verdim. Zaten Hak

kının itiraz edecek hali yoktu. He
sabı görerek birahaneden çıktık. 
Bir taksiye atlıyarak Şişliye uç· 
mağa başladık. Yirmi dakika sonra 
Cevadı ne\'indeydik. Hizmetçi kızı 
savdık. Evvelce hazırlattığım mü
kellef masııya oturduk. Yarım saat 
geçntişti. Soframızda ıneyva ek • 
ıikti. 

- Her şey iyi amma dedim. Mey
va yok. Değil mi? Hakkı ağebey: 

O da sarhoş kafasile tasdik etti. 
Salihle Cevat yerlerinden kalk

tılar. 

- Şimdi meyva getiririz. 
Dıye çıkıp k~tlilff. Masada ben, 

Osman, Hakkı kalmıştık. Eğlence
mıze deYam ettik. Ben salona açı· 
lan ·atak odasının kapısıyla karşı 
karşı) aydı il' Osman yanda kalı • 
yordu. Hakkı l'e arkasile oturu -
YQrdu. Tabii bunlar hep benim 
planımdı Biraz sonra yatak odası 
kapısı aç!ld. Eşikle kızıllaıdan gi. 
yiruniş Salih görürdü. Makı aj mü
kemmeldi. Hakkıya belli etmeden 
rnemnuniyet:e b· ımı salladım. Sa
lih çekildi. Yarım saat daha geç • 
m.işti. 

Bil-den elektrikler ııöndü. Salon 
karardı. Uzun, kızıl bir hayalet be
lirdi. Ben yerimden kalktım. Deh
ıetle; 

-Aman!.. 

Diye bağırdım. Osman bır çığlık 
kopardı. Hakkının karanlıkta; 

- Kızıl tevtan !.. 
Diye bağırdığını ışittik. 
Biraz geçip de, yani Salin i 'ni 

bitirdikten sonra elektrikler yand .. ' 

Ben kanepeye ı·ı.k.ılmıştım. Oıs:man 
yerde yatıyordu. Tabii bizim kah
ramanunız koltuğunda serllm.iş 

dehşetli gözlerle etrafına bakını • 
yordu ... 

* Bir buçuk ttne sonra bu yaptı. 
ğımız muziplig. Hakkıya söyledi
ğtmiz zaman ağız dolusu küfür sa
wrdu. 

Korktuğu için değil, 120 lirayı 
kaybettiği için ... 

Kral bekimlnin kıu 
İngiliz Kralının baş hekimi Locd 

1 
Davsonun k.ı.ının geçen gün iz. 
divaç ınerasimi yapılması Londra 
gazet~ler;ne bir mevzu ob:uşt.ur. 
Lord Da'l'son Beşinc i Corcun, se
kizinci Edvardın ve şimdiki Kral 
altıncı Corcun baş hekimi olmakla 
üç hükümdarın yanında bulunmuş 
dernektir. Bilhassa Beşinci Corcun 
on sene evvel uzun süren ve en
di"l' veren hastalığı zamanında ~ 
hekimin hiz.metkrinden bahsedi. 
lirdi 
Başlıekimın Lordlar kamara&ında 

içtimai ve nüfus işlerine dair söy
lediği fikirlerile de ehemmiyetli 
bir ı;ahsiyet sayılmaktadır. 

y S LI 
Halifel~r Diyarında 

No. 117 \'aıan: M. SA~~I KARAVEL 
1 

Bana 11 inci bölükten Karabulut derler 
Yaralı Memliıık beyı ölrnenıi§ti. 

Set;sız ~edas1'! ölümünü bekliyor. 
du. Bu feykaHlde kahraman bir 
b<•y okluğu <belli ıdı. Gık bıle de. 

rn_yordu. Bu kahramn• beye ac:. 
dırı. 

Anıavutlardan ev\'c!ce bana 
k •. rşı koy :ııı ve sonra Anadolu tı. 

marlısuıdan Jedığı bfr pala ile ku. 

lag..nın ucu kopan hcrü yanıma so. 
k ularak. 

- Sı.ze inııkaınımı ilan ediyo • 
nl""" ErkeASen.z buyı..run! 

Be. cıe terbı) eı.. bır surette ce. 
""P \elWW. 

- Bana on birinci bölükten Ka. 
rabulut derleı· ... Yüııbaşım Mah. 

muttur. Eğer önünden kaçarsam 
Allah bana kulum deme.sin. 

Yeniçerı ağası ve tNrıarlı deli • 
lamı. gilmişlerdı . Arnavut beni 
toy görmüştü galföa!. 

Bunun J.zerine Arnavut arka. 

daşlarıle çad.rdıın çıktı. O .s.;ra<la, 
Kurt Mehmet, ça ra gi.rm.işt;. Bi.. 
ziın Arn \'Utlarla ol.ın miıkiıle • 

mem.zi itmış. Arnavut ça<lırcian 
çıkınca lif ehmet, kolarile boynu • 

1 n;a dol anarak: 

- Afenn Karabu;1.t!. OL.il tam ı 

24 sene ayrılı 
Londra mohkemesinde bir dava 

görülürken yirmi dört senedenberi 
karısından ayrı yaşamakta olan bir 
adam mahkemeye getirilmiştir. Bu 
kadının güzel bir evi varmı• . i\1er- 1 
gül isminde bir adam kaç seneden
beri bu kadının evinde oturmu5tur, 
daha doğrusu ildsi de hayatlarını 
birleştirmiş bulunmaktadırlar. 936 
da birbi.rjerile tanışmıslar, beraber 

yaşamağa ba~Jamışlar. Mis Hayn
berg ismindeki kadın demiş ki: -
Bana eski kocamdan senede 250 İn
giliz lirası irat kalmıştır. O para ile 
ticaret edjyorum. 

Ji bu kadınla beraber yaşadığının 

duyulma.oından korkuyormuş. 

Morkeli paralarını istemek i.. 

çin mahkemeye müracaat etmiş. 
tir. Kadının arkadaşı da Morke. 
lin yirmi dört senedenberi asıl 

karısından ayrı yaşamakta oldu. 

ğunu ileri syürmüş,, karar baş. 
ka bir celseye bırak:lm~tır. 

'1eşllar Alkapone 
artuıdu 

Sonra bir başka va.kitte hiç ev- Amerikr"~ bir zamanlar içki 
lemnemiş olduğunu söylemi.'j. Fa yasağı hüküm sürerken kaçakçılık 
kat aradan birkaç sene geçtikten etmekle zengin olan meşhur bir 
sonra kadın artık Londrada yasa - Alkapon vardır. Kaç zamandır 
maktan bıktığını söylemiş, bir say- mahklım olarak hapishanede bu
fiyeye çekilmeğe karar vermiştir. lunan Alkapon müddetini bitire

Bunun üzerine l\fergül kadının e- rek hapishanede nçıkmak üzere i
vin! satın almış, lakin bir sene son-

ken aklından hasta olduğundan 
ra kadın teKrar başka bir yere ta- I 

bahisle tını< rlcaneye sc\·kedilmiştir. ~ınmak istediğini söylemiştir. Yeni 
alını~ olduğu sayfiyeyi dellallara Alkapon ~ mdi Baltimor'da imiş. 

Birlbirlerine taham
m ı edemiyorlarmış 

Londra gazetelerinde okunduğu. 

na göre yirmi b"'i' yaşlarında St.e. 
vart isminde bir genç çoktanberi 

uyuşturucu maddelere alışık ola. 

rak nihayet tedavi altına alınmış. 

tı. Bu İngiliz genci geçen gün o. 
dasında ölü olarak bulunınu§lur. 
Tahkikata göre kokain müptelası 

olarak Stevartın diğer bir arka • 
daşı daha vardır ki bu da Mi6 Pi. 
per isminde genç bir kızdir. Deli. 

kanii ile geçenlerde bir gece ko. 

kain çekmişler, sonra birbirlerin. 
den ayrılarak kız başka tanıdık • 

larile kağıt oynaıruya gitmiştir. O 
gecenin sabahı da Stevartın ölüsü 

bulunmuştur. Delikanlının odasın. 

da bu kıza yazılmış !bir mektup bu. 
Junmu~tur. Bunda şöyle deniyor. 

du; Ben bu kokain hayatının se. 

!aletine tahammül edemiyeceğim. 

Sen de, ben de artık birbirimize 

tahammül edemez olduk. Ben ol. 

ma>am sen daha iyi yaşarsın.• j Ha1,;shrnede .nçıkan mahpuslara J \·ererek sa:ı'ığa cıkarmıştır. 
Kadın Anıc.ik<Lya gideceğini j 10 dolar verılırmi . Hapishane gar- ============== 

söylemı ~.:l!orkeli de ona çıl<a • 1 diyanı çıka krn Alx pona da bu J kendinı bekemkeltedir Alkapon 
L • ı 1 yedi bw,·uk ,;encdenberi hapis ya-rıp 200 .uıgll:z lirası vermiştir. Fa parayı ycrmış. o <.~ a re ı tır Alka-

"t! fııgıl g ı l · tı,·ordu. Mahkumi .. etine sebep ser-kat kadın bu parayı almakla be _ j ponun sen·, ız aze e ennın , , 
raber Amc·•ikaya gitmemiştir. Faz. J tal-n'ın;,.,e gö•e 20 milyon İngiliz ı vet•nin nrgisini vermekten kaç
la olarak e[;cr bir ıki )iiz kay I lirası n:t .. )·v-ınu1'. .. Alkapon tımar- wış olmasıdır. Fakat bundan son
vermin-cek c. .... rsa ken~ıslni tes. haneden çıl<:a k Floridada Meya- 1 ra artık ailesile birlikte sakin bir 
hir e<lec<>rın •i\yliyuek Morkeli rnideki muhte;cm kiıpnes;.ne çeki. ı hayat sürerek hi~bir ~e karışını· 
tehdı ı e ~ t ~-<2.i!: i<ü ,,;!'.,,;'!;;_~;,,~ k;;e;,;·==:;;e;::c;:;ek.:;;;-"';;;;'ı;;·,,,,,::;O:r=a=da==k=a=n=.<==. ==ço=c='..l='tu===' ==y=a"=a=~="=r.=n=ı==s"=· '=· l=ü=v=orm==u=s==== 

:O.I"hterem Lto.nbu! halkm naz rı ci."i<atine ------.. Br.ıadn f2tlnelorde fttb ren 
İstanbul m 2 büyfü: s.Nrr,a< ~,, t> rden 

TUe>ANve ZAI<'ta 
Ok) anooun 1250 mil açığında ıs~'Z bir ad~<la Robeı;s.on &ilesi. 

ni! .ıı;rııdıgı tüyler ürper.ioi macerdan .. Tüccar Horıı) d&nbed 
he~ .ız bir eşi yap· lmam.ş ve onda r. <la ba r:ıü~emmel Film. 

RO EN SON ADASI Tf'R ÇE 
Sö:ııü 

A ·r.ta: ller 2 sinem~da laYe v?ara-k 

AZA 'ta 
'·Iolhood ~eviisü 

Rüyük Hevii 1-ılml 

~ T ~ JJ ~ 1}~:r~a 
~ Gı ne artry büyük 
~ llf'r • üzeşt filmi 

========~===-"=--~- ==============================! 
N BUGÜN• 

Mtineler<len 
itibar~n 1 

Yaln,z en bJyük \"e en müstcsr.~ '·~ c• rle'"l.· t. kdL ile sayın mü~t.erilerin ı Matinelerden 
ra~blticr1nc maz~vr oh:ın 1st~.ı t. ı n Pn biı' ti . .ı: 2 Sinemasinda itibaren 

ÇE~ · , RLİT AŞ ~~<wı ---: FERAH 
Siuenıuıo<l:ı. Td: .2251;;. 1- " -ı, ___ ~_in_•_·rı_.ı_a_d_a_._1_·<'_1_:_2_1_3_5_<_• ___ 

1 

Muhıt:r em ali gtırulmemi< fc\"lı~ Ga Frogr•~ 3 Film: bırden 

1-GÖNÜLLÜ KAHRAMAN 
(; J y co ı .PEI! - RA. Mi:.ı.:. ,.i) • HOHErtT - PR1'.!STON 

Ym·at lan bir oevir. .. Ya~n ,l .n oı.· tarıh. . LJı..<•lc a•an bir zafer ... 

T EK!!'fm S;'Ien-a tar..:1in!n sön,,..ıyerrk bir gü.1e; ... K~"ramanlığın en ~;,nlt bir destanı. ya. 
';/ k'cı gün.,şi< n10 kavurauğıı rnliercie- fı.:ı-'<u·an bır ha yat. 

2-ftlASKELER AŞAGI (BUK JONES) 
BCyı.ik J<<ıvbcy arb:ıitin Amr- :k.ada ilk (;C\ırC L ouyuk rr. ı:t'l'J \·c G~ngtt>r ~:nt'ma roır,.~n 1 

Lon•irn h<__.ı. tı.ırd ~ n • ı\.'11'-'..ı.l.k-.ın.n r~ı,.ıiltertye Ye .. -.. •• 3- Paramunt dıgi harp !;Cır. ba. r~k m~rasımi ve en ı.on TURKÇE 
•rp lıa\ad len. 

LÜTFTX DlKKAT. 5 re ııı en büvük fihmlerı sincmalarını•zda 
Gelec•.>k Program: HALİ'! f'F '.t.,Z E •n ı; 17 rkre) Pek yakında. İlk A~k ı (D~anne Durbin) Londrı-
' K • .lesı (Boıis Karlof) . arışın ş~; tan (l\larlen Dietrich) 

bir yen :eo;:rı) e yakışacak surette 
mukaoc;e ~ttın. 

Sonra Kurt Mehmet ,Memlük 
beyinin üzerindeki alt.nları ve 
sanruğındaki mGcevherleri almı. 
ya başladı ve biıze ; 

- Çocuklar, işte sizin için bun. 
!ar hele Karabulut senin hakl<ın 
daha çok diyerek bana bir çok al. 
tın \'e mücevher verdi. 

Bu sırada içeri yeniçeri ağası da 
tekrar girmişti. Ayakta durmuş 
bize bakıyordu. Kurt Mehmet ba. 
na altınları ve mücevherleri ver. 
dikten sonra şunları söyledi: 

_ Haydi çocuklar, artık işiniz 
bitti mi?. Bir yeniçeri, acemiler 
yağma yaptıJctan sonra geri kalanı 
alır. Sonra sakın burada geçen 
vak'ayı ltimseye söylemeyiniz. 
Sonra sizi kur;.-una dizerler. Hay. 
di bakalım! . 

Meriç Dabık meydan muharebe. 
sinde benimle Mehmed.in h!ssesı. 
ne a~en yağma avuçla altın ve 
mücevherlerd.i. Bütün ku.,"8klarım 
alt n ve mticcvher dolu !dL 
Sev uıç ıç inde .id.iro. Lllıcın, talihim 

o oir g'~nden ~onr ;ı büyük bir de. 
ğişıKliğe ugradı. 

• Yağma bitm~ti. Ka-rgasalığa ni. 
hayet vermek için herkes intizama 
giriyordu. Herkes disiplin alt:na 
alınıyordu. 

Bizim on birinci bölük ak.,<;am 
namazı kılınacağ• zaman ancak 
toplanabilm~tı. O gece istirahat 
ettik. Sabahleyin erkenden kav 
ve barut tevzi olundu. Yüz kadar 
akıncı ile tekrar yola düzüldük_ 

Yedinci bölüğün yüzbaşısı şehit 
düştüğünden bu bölük bizim yüz. 
başımızın emrine veribniştı. Neri. 
ye gittiğimizi yüzbaşıya sorduk. O 
gülerek cevap verdı; 

- Gittiğiniz yerde görürsünüz!. 
Artık sırtlarımızı muharebe 

meydanına çevirmiıı ileri doğru 

yürüyoruz. Akıncılar, atlı olduğu 
için bunları ırur'atle takip etmek 
güç oluyordu. 

Tam cenooa dogru yürüyorduic. 
· Evvela iki tepe arasından taşlık 

bir geçıl\en gt tık; oonr.ı fıstık 

ağaçlarile süslenmiş bır meyilden 
geçtik. 

Baktım, s-ağınnzdan uzakta bir 

şehir gözüküyordu. Etrafta hiçbir 

canlı mahlUk yoktu. Nasıl ol~. 
lirdi?. 

Muhakkak kırmızı şeytanlarımız 
önden giderek buraları budaıruş 

geçmişti. Acaba Memliı.lder neri. 
ye kaçmşlardı. 

Yavuz Sultan Selim Memlük • 
!eri Meric Dabık meydan muha • 

rebesinde fena halde ezmişti Bi>z 
muharebenin bir Jcamını ve bir 
parçasını y apmı~tık. Kinıbilir di. 
ğer taraflarda neler olmuştu. 

Ortalk sı.cak, yorgunluk ~kil. 
mez bir hal a~tı. Bir gün evvel 
muharebe yapmıştık, bir gün ev. 
ve! gece gündüz durmadan yürü. 
müştük. Vüc~tlannıız kırıınuştı. 
Fakat, hepl.ıniz canlı idik, herke. 
sin kWjaj;'l ve kemeri altın ve mü. 

cevherle dolu idi. Hem de muzaf. 
!er idik. 

No:74 Yazan: RAHl\tl Y AGIZ 

Deniz e ailer· 
OSMANLI - iT ALYA HARBiNDE TRABLU 3 · 

GARB ve ADALAR MUHAR~BE~ 

Rodos kalesi eskiden çok meşhurdu 
Bu ada 34 mil wunluğıında, 20 

mil genişliğinde ve on bin yedi 
yüz yirmi kilometre murabbaı 

mesahll6ındadır. 
İklim itibarile Akdenize mah. 

sus mut.edil ye yarı •ıcak nııntaka. 
nın yetiştirdiği her nevi mah ulle •. 
rin bol bulunduğu meyn bahçe. 
leri, portakal, maıulaUna, limon, 
tatlı limon \'e diğer narenci yemiş. 
ler bağ)arile yemyeşil bir mınza. 
ra arzeder. 

Vaktile tahkimat noktasından 
çok ehemmiyeti haiz olan ve bu.. 
gün hara heleri mevcut bulunan 
bir kalesi ve Akdcnizde çok işlek 
addolunan limanı vard>r. 

Her karış toprağının siyasi, ik. 
tısadi \"e zirai büyiik kıymeti bulu. 
nan bu ada, on iki adanın te kil 
ettiği ''iliyet merkezidir. Ceı.airi 
Bahrisrfit vafüi Rodo. ta ikamet 
eder. Diğer on bir ada idari taksi.. 
mata tabi bulunarak buraya bal:. 
lıdır. 

Rodos kalesi, eski de..,irlerdc ''e 
bilhassa orta çağda müdafaa k.a. 
biliyetinin fe, kaliieliğile meş • 
burdu. 

Kesme kayalar üzerine i•tinat e. 
den ve her biri bir Aziz ismile 
yadolunan on iki mezhebin isim .. 
lerile adlandırılnıış kule ,.e palan. 
gaları eski toplara çok mukavemet 
edecek \'e hiicumlara karşı koya. 
cak tarzda imal olunmuştur. 

Kale, içerisindeki ~ebri muha. 
faza ettiği gibi muhtelif tabyala. 
rındaki toplarla adanın limanım 
da miidafea~· a elvrrişlidir. 

Kanuni Sultan Siileynıım büyük 
bir donanma sevkile "e muazzam 
bir ordunun taarruzile Rodosu an. 
cak uzun bir mnha~aradan ve iki 
kanlı harp yılından sonra zapt ve 
teshire murnffak olmuştur. 

Ada ahalisi kanıilen Türkttlr. Ek. 
seriyeti ziraatle kısmen de gemi. 
cillk ve deniz tiureti ile meşgul 
olnrlar. Adanın renup kısmı bağ. 
hktır. Burada )eti en nefis, r.iyah 
üzümlerden ;;apılan şarap ötfden. 
beri m~bnrdur. 

Bilhassa sonbaharda ,bağ bon. 
mu mevsiminde ada en f!anlt, en 
güzel günlerin yaşar. Bağlarda 
tertip olunan üzüm sergileri, bağ 
eğlentcleri nefis ve halis şaraplarm 
verıUi:i neş'c içinde çok hararetli 
şenliklerle geçirilir. 

A.kclcni2jde menu.lıJctini hi. 
settiren Türk donanınası tara(ı 
dan zaptedilnıiş, Kemal ,.e But 
Reislere Akdenizin cenubundak 
harekit ic;in üs ''azifesi gi;rmti~ 
tür, 

İklinı itibarile Rodoa,un a~ni 
lan Sömbeki ada>ı ahalisi de Tiır 
tür. Üç buçuk asırlık bir maıi 
zayışınca '.Iiirklügiinü ınuhafa 

eden ada sekcncsi toprak 'aziı t 
dolayısile ziraatlrn ziı ade d•" 
mahsullerile geçinir. 

Adanın muhtelif mahfuz !ima 
ları vardır. Civarda Akdcııi1.in 
cüzel ~üngcri avlanır,"Deniz ına 

sulleri, balık. ~üng<'r, n1erran • 
cılığı ve geınicilik ınahaJli !'au'a 
ları teşkil eder. Bıırnda imal ol 
nan bil) ilk ,.e ambarlı )·elkrnli 

)erle adalar arasında seferler ) 
pan Sömbekililcr ticarete de dı 
rniyet ,·erirler. 

Adamn toprak tab~·alarla t• 
viye edilmiş eski tahkimatı harı 
ten yapılacak tecavüzlere muk• 
bele edecek ~ekildedir. 

Söbeki adaının da üç bu~ulı 
11rlık Türk mazisi nazarı itib• 
alınmadan 1911 harbinde İtalya 
lar tarafından muvakkaten i~ 
liııe terkolunmuş, bu da diğeri 
gibi bir daha geri verı lmemiş, o 
dar Türk kaptanlarının çetin 

i'üşler ve azimkar hareketler 
zaptettikleri Sömbeki adası h•1 

teYe rağmen hala Türkliipnü 
hafaza etmektedir. Bu adaya ) 
banrılar tarafınc\an Simi ada. ı 
mi \•erilmekte ve öyle adlandır 
maktadır: 

Dl- İstanköy (Kavs) adası
Cezairi Bahrisefit ,·ilayetinio 

çiincü adasıdır .Şekil itibarile'" 
bani oluşu eskiden buna (K•'t 
ismini verılirmeğe amil olmuı1 

Bu da Kemal Reis zamanında 
manlı topraklarına ilhak e<li 
l>ir adadır. 

iV- İstanbali ada ı, Kiliıoll 
Kalimnos • adası, Hereke, f' 
Aleki, İncirli, Pagos n Kerr 
Meis adasından ibaret bulunaJI 
iki adanın diğer sekizi de her 
susta ve mes.ıha itibarile btJ 
!erinin ayni bulunduğundan b 
!ardan yalmı hususi ehemıni 
haiz olan Meis ada•ını da tej) 
ederek menuumuza avdet e4 

(.VUll~ 
------- --- ---

Akdenize mahsus harikulade ik. 
liıni, ticari ehemmi ·eti ve Türlı: 

sahillerinden mesafesi, aekrnesi. 
ni teşkil eden Tiirk altaUnin çolı:. 

luğı.ı itibarile Türk \·atanının ay. 
rılmnz parçalarından olan bu ada 

..-•BU HAFTA 
' 1912 senesinde •muvakkaten. kay.; 

dile İtalyanlar tarafından işgal e. 
dilmiş. onu miiteakip Balkan bar. 
bi ve 1914 cihan hm-bi . ıralannda 
İtalyanların elinde kaimi'. geri 
verilnıcmiş, im.attan bil,,tifade 

İtalyanlar tarafından ga•bolun • 
mu~tıır. 

il- Sömbrki adast: 
Rodostan daha küçiik, ayni ile. 

linı şartları içinde bulunan bu a. 
da. Cezairi Bahriscfit vilayeti a. 
dalarının ikinci•idir .Yanız lilr.ıı. 

bile me~hur dokunzuncu pa • 
ılişah birinci Selim zamanında 

SÜMER 
Sinemuıoda 

2 saatlık musiki ve kahkaJıl 

Şahesert olan ve 

JOAN BLONDELL-
ve 

BİNG CROSBY 
tarafı ne! y,, ·, · a!" 

K0Çü MElı -
Franı;ızca ~özlu frmıııı 

görüp dinleyıni, .. 

.Müthit Hiidiaeler l'e Müthit Heyeca :!.ar Filmi 

Taş Yürekli Adam 
WALLACE BERRY 

DOLORES DELRiO 

Yarın Akşam 

1 PEK Sinemasında 

Sayın Mektep Müdürlerinin l\a:ııarı DikkalİDt' ı 

Bu filmi bılhassa talebelerin görebılmesi içm sinema 11' 
riyeti fevl<aliıde bir fedakarlık olarak toplu gelen talebe!NC 1 

zilat yapmı~t.r. 

Bu.gün matinelerden TURAN Sı'nemasındll 
itibaren Şehzadeba.şı 

Dünyanın en heyecanlı ve har.Jı.aengL: Romanı 

ROBENSON ADASI 
Tilrl<çe sözlü tıarrkalar filmi, Hathüst;iva ormanla Jl, 

fırtınalar ve 'Vahşi bay.anlar ;ıras,nda gc<;C>n bir ailcnir sürrk!· 
hey ecanl. maceraları. m:::;;;:ıs:aı:ıııı==ı:_,-

tij 

l 



· · ~ı d~.iu CBl.: yazının metınıen ~ "" 
.ı\)an_ ı bültenlerinden alınm :;tır) 

relhis eden: Muammer Alatur_ 
-.... - - --

•Nc v;)'<ırk Tay mi>• in İspanyada 
'huh.uan bir muhabırıne göre, Al· 
?nar' ı ıle Fransa ltalya ile Fran.. . ' sa ve İtalya ile diğer memleketler 
ar-d >ct.ua sulh yapılınası meSeJesı 
Yenıden mevzuu balıı;olmakt.adır
Earbin yeni bir duruma gır<iıği 
her tarafta kabul edilmektedir
i';.ışi t partisinde mühim ibır nıe_v. 
lti i,gal eden ve kendisine <büyuk 
S•pta bir şahsiyet• denilen ibir za.. 
tın Fransada bulunduğu bıııberıne 
ehemmiyet verilmektedir. 

h evyorkta haızı matbuat malı • 
filleri lli tlerin ön saft.a gelen plln
larının mutlaka İngiltereye ikarşı 
ibır istila teşel:ıbüsünü tazammun 
etmıyEceğini zannetmeğe başla • 
l"nışlardır. 

•Nevyonk Herald Tribün• diyor 
ki: •Hitler İngiltereyi istili ~e. 
Ceğini söylüyor. Fakat onun soz -
!erine inanmak lazım geJmeı:. Fı:an
sanuı vazıyetinden ve it.alyanın 
daha gerilere çekilmiyeceğine e. 
Ilı.in olmadık.ça ve Sovyetıerın va.. 
Ziyeti şüpheli ka1dı.k.ça, ne Akde. 
il.izde, ne de İngiliz adaJanIU1 kar
§ı ,bli tün kuvvetleri il.e esaslı ha.. 
l:'ekata girişemez.. 

BİR TARAFTAN DA HARP 
Resmi Yunan sözcüsünün dün 

a~amki beyanatına göre, Tepe " 
delende büyük yangınlar ÇllkrnlŞ
tır. İtalvanların ııurasını boşalt • 

" · mad. t:ııaf'll hazr Iand1kları ve ıaŞC 
de!erini yaJdıldan anlaşılmakta.. 
dır. 

İtalyanlar Klisuranın arl<;ısına 
düşen bir tepeyi zap tetmek için on 
iki defa harekete geçmı§ler, fakat 
lıer defasında Yunanlılar t.arafın-

r dan püskürtülmüşlerdir. Şimdı . 
İ.'Unanlılar Klisurada~ Berata gı. 
den yol üz~rindeki vadiye ve ce. 
lll>bl Arnavutluğun arı.ahtan sa. 
" 1 · d • ilsilesine ha,. j · ı an Trebeşın ag ~ 

• itim bulunmaktadır. _._,,_.AT 
~GAZİYE no(;RU ~ 

1 

İngiliz kuvvetlerinin Trablus -
l:atpta ileri yürüyüşleri devam et. 
llıektedir. İleri unsurlar Sireneka. 
'abasına girnüşlerdir. 

Eritrede de İngilizler Kerenel . ga e. 
Yaklaşmaktadır. Barentuyu ış. e.. 
den İngiliz kuvvetleri şimdi c 
llup istikametinde ric'at etınekte 
illan İtalyan kuvvetlerini taki~ et. 
llıektcdir. Miihim miktarda esır a. 
lınoııştır. tın 

Almanyaıım, Balkanlarda 
muhtemel bir faaliyetine 
karşı Türkiyenin mukave
met etmesi için, Sovyetler• 
den ıilih aldığımız ve ha~ 
ti bu iti göriifmek üzere 
Moskovaya askeri bir he • 
yet gönderdiğimiz hakkın· 
da bir 1ayia çıkmıştır. Sov· 
yet «Tan ajan••. bu haberi 
tekzip etmektedır. 

lar ve vesaya sulhun akdinde bey. 
nelınilal bir aniaşınıya mevzu teş. 
kil edecektir. İngiliz hükUmeti, 
ıken<llsinin Hailıeşistanda hiçbir a. 
razi ihtirası almadığ= bir kere da. 
ha tey ıt eder,. . . . 
SOVYETLERİN BIZE SIIAH 
VERDİGİ TEKZİP EDİLDI 

cTas• a;arıst, Almanyarun Bal. 
]<anlarda muhtemel bir faaliyeti. 
ne mukavemet etmesi için, Tüııki. 
yeye silah vermek üzere ~vyet • 
lerle Türkiye arasında ghli ~ır 
anlaşma yapıldığını ve bır :W-k 
komisyonunun siliUı almak u~ere 
Mo>kDvaya gitmekte ibulurulugu • 
nu iddia eden haberleri tekzip et. 

mi:~~. ajansı, Sovyetler Birli~ 
le Türkiye arasında yukar~d.aki 
ma:lıiyette gizli vey~ .ııç>k ~ır 
anlaşma aktedilmedığını, aym ~ 
manda bÖY le bir anlaşma ak~ 
mutasavver olmadığın;. hıç bır 
Türk komisyonunun silah satın aL 
mak için Moslrovada bulunmadı -
• 

1 
ye yabancı m3tbuatın bu ha. 

~in umumiyet itibarile tama.. 
mile uydw-ma olduğunu beyana 

mezundur. 

rransa çok nazik 
an1~r ıeçlrlyor 

(1 tııcl 8alıifed<n Denm) 

--•" FranSıının menfaati ;Jı;Uzasuı
ya";;;," Biz Frıwsızlar iki şılı:Wı. bi.rıni 
®;ihaP et.ıııck mecburiyetindcyJZ: Ya 
'.:ımanya il• işbirliği yapmak, yahut 
mütemadiyen geri çekilmek. , 

FARİS vişiYİ TEHDİT EDITOR 

Londra, 5 (A.A.) - Rcuter Ajansı
nın siyas' muhabiri yazıyor: 

Umumt harp siya~eti bnk.ımından 
kat.'l bir yola ginneden cvv~l Fra~.a-

tini ayd.ınlatınak ıcrn Hıtl.er nın vaziye ~ . . . 
ıara!uıdan gayreUer sarfcdildlğ!nı. gos
teren birÇ<>k aJiımcller vardir._ V'!ı. h,u
kümetinin karşıla~lıgı mu~ul.it a~ıkar-

Almanyanın çıkardığı nıanıalardan 
dır!. \ '"" bü.k.ılmeii işlenni gbremi
do ayı ~ lü 1 

D !!er taraftan Alman kontro a -
yor. ıo d 

d b ıunan Paris matbuatının ur -
b.n a u .. lar art.Jj3lik ve 

dan )·optıJ:ı hucum &-• 
:.,ddüUer yaratmaktadır .. AJmanla-

Marcşal Petain'in Lavalın ye.n.ıden 
~ vazifeye tayini.ne icbar etmek ıı:tte
bir . 1ı iktl.rdır. Zıra, Almanlar, Lava
dıkl•n ~ ta · b · lıği 
. kendileı-ile ge~ı ~ 111ikyas ~ ır 

lin · tediğine ııırnat edıyorlar. 
etme~ ıt~ Naxi esaslaruıa g_öre kurulan 

Cenubi Afri
ka 20 bin esir 

istiyor 
Londra 5 (A.A.) - Harbi~ na

zırı B. Marges:;on, avam kamara
sında cenubi Afrika hüktımetinin 
20 bin İtalyan harp esirini almayı 
ıkabul ettiğini bildirmiştır. Bu hu
susta alınan tedbirlerin çok geç
meden ikmal edileceği ümit edil
mektedir 

Kendisine sorulan bir 91.lale ce. 
vaben B. Margesson İtalyan harp 
esirlerinden bir çoğunun İngiltere
de ziraat işlerinde .kullanılması 
için yaplan teklıflerin tetkik ediL 
mekte olduğunu söylemiştir. 

Yeni Macar Ba· 
rlctye Nazırı 
Budapeşte 5 (A.A.) - Bükreş

teki Macar sefiri Vladislav Bar • 
dossi hariciye nazırlığına tayin e
dilmiştir. Bardossi altı senedir 
Macaristanı Romanya hükümeti 
nezdinde temsil ediyordu. 

Bulgar 
Nazırının 

Ziraat 
istifası 

Sofya 5 (AA)- Mecliste, Bag. 
rıyanofun istifası sebeplerinden 
bahseden Başvekil Filof demiştir 

ki: 
- Nazırın istifası lıükilmetin zi. 

raat politikasını deitiştirmiy.,.,ek.. 
tir. Biz şahıs politikası değil, pren. 
Bip politikası güdüyoruz. 

+ Moskova, 5 ( A.A.) - Sovyet yük. 
sek meclisinin s<"1dzinci içtima devresi 
25 şubatta başlıyaeaklır. 

General Vayvıl 
( l inci Sa.hileden Denm) 

Bingaziye 200 kilometıe kadar iler. 
Ieıniş bulumnaktadırlar. Demeden 
80 kilometre mesafede bulunan 
Sirene, Mareı;aı Graziyani'nin Mı
sırı istiliya J<a!klığıa zamaıılard 
umumi karargahı bulunuyordu. 

İtalyanlar, şimdi Sirene bölge. 
sinde birçok hava meydanlarından 
ınahru mkalmışlardır. 

Röyterin muhabiri, İtalyanl:ırın 
Si.renede mukavc:met cdıp etme • 
diklerinin malılm olmaclığını bil
dirm ektedir. 
GENERAL VAYVİL ERİTREDE 

Japonların 
geni bir 

ihraç hareketi 
Tokyo 5 (A.A.) - Dömei aian

sma göre, Kantonda neşredil,.'.'.I re -
mi bir tebliğ Japon Jı:ıt'alannın dün 
sabah saat 6,30 da deniz kuvvetl~ 
rini ıırnüzaheretile Hong Kong>m 
şimali şarkisinde Kuvantung eı a
letinin cenup sahiline muvaffa '-" 
yetle çtktıklarını bildirmekll'dir. 

Japon deniz kuvvetleri tarafın
dan neşredilen bir tebliğe göre de, 
Japon bahriyesinih bu yeni ileri 
hareketinin hedefi Çunkinge gön
derilen silahların yolunu kesmek. 
tir. 

JAPON TAARRUZU 
PÜSKÜRTÜLDÜ 

Çıınldng 5 (A.A.)- Honan cep. 
hesinden gelen telgraflara göre 
Çin kuvvetleri Honan eyletinin 
cenubunda japonlar tarafından ya.. 
pılan taarruzu muvaffakiyetle püs_ 
kürtmüşlerdir. Çinliler şiddetli 
bir mukabil taarruzdan sonra Sin. 
yangın Jİmalinde Pciping • Han. 
kov deıniryolu üzerinde bulunan 
bir çok mühim ıehirleri geri ul -
mışlardır. 

Çin kaynaklarından bildirildiğ•. 
ne göre, japonlar 24 ikincikanun 
tarihinde taarruza başladıkları za. 
man Çinliler başkumandanlıJ;;'Ultn 
emri üzerine evvelce hazırlanmış 
olan mevzilere çekilerek japonları 
üslerinden uzaklaştırmışlardır ve 
sonra umumi bir mukabil taarruz. 
da bulunmuşlardır. Düşman Sin. 
yanı: istikametinde püskürtiilınüş. 
tür. 

Siyang: Ilrkvandan bildirildiğine 
göre, jc;,jonlar Shantien ve Fang. 
şen ınıntakalarında da ağır zayiat 
veı:mişlerdir. Düşman Slıantien 
mıntakasmda dokuz bin ölü ve 
yaralı, Fnngşen mıntakasında da 
iki bin ölü ve yaralı bırakmıştır. 

Faşist Şefleri 
Arnavutluğa 

gidiyorlar 
Londra S (A.A.) - Unayted 

Presin itimada pyan bir kaynak. 
tan öğrendiğine göre, 33 faşist şe.. 
fi kendi arzuları üzerine vazifcle. 
ri.nden alınmışlardır. Bunlar Ar • 
navutluk cephesine gideceklerdir. 

l:Iabeşistanda da G~ . 
larkında Gondar yolu üzerındeki 
lıı.giliz ilerleyişi devam etmekte. 
dir. Dukana cephesinde zaptedı • 
~n iki hudut karakolunun e~~ .~eç
ltıesi t ' · d 1talyanlar olu ve 

P~ altında bu.IL.uınn butWı Fransız 
ve i$ yayılma!:H mukadder bu -
top~ Hnlk Topkınnıa> partisi de 
lu_n:ın ~~eti için diğn bir tıehdit tcş
Vışı b tedir· Bu parlıye Almanlar 
lı:il etın:ı ımescJer bile iyi bir gözle 
müı.ahe eŞ 'mdiki halde bu daim1 ve 

Kahire 5 (A.A.) - Ortaşark in. 
giliz orduları başkuman~anı .~ Vilki Amerika ya döndü 
ncral Sir Arşibald Vayvıl ahıren 
Eritre cephesini teftiş etmiştir. Ge. 
neral Barentu üzerin" taarruza 
hazırlanma..1<ta olan kıt'aları göz
den geçirmiştir. General Vayvil 
1izım gelen rr.alümatı almış, ica.. 

ne ıcesın e . t 
:taralı olarak yüz kadar zayta 
~işlerdir. . 
İtalyan Somali.sinde de genış 

d~iye faaliyetleri devam etnı.ek
\ed· ır. 
~1'1TREDEKİ MUHAfl.EBLER1N 

TAFS!LA.Tl 

.ı\gordat ile Barentunun işgal'. ü. 
~rine Eritrcdeki İtalyanlar.n ilk 
%dafaa hıı'tları yarılmıŞ bulun • 
~tadır Barcntuda İtalyan gar-• .. ka-
11~unun mevcudü 7000 kiŞ~ .. k 
dar vardı. Fak.at bunların büyu 
~S?ı:ı.ı karaııhl<tan istifade ederek 

~Ç?ruya muvaffak olmuştur· . t 
lia.beşistandalri aSkefi v~Yt 

lıaltkınd alınan haberlere gore. 
~Yanla: hudutlan 13-0 kilometre 
~ride ve Gondar i.i.tiJuıDletinde 
(a~rnaktadırlar. 

300 bogu Afrikasında 1taıyanW he 
~kınıelre genişliğinde bır cep in- . 
~':rinde ric'at et.mektcdırler. 10 ~ 
l:'.Iızıer şimdiye «adar Erıtrede 
\ıın nıil murabbaı arazi ;şgal ~t. 
lııiilerdir. Belçika Konı;ıosunda . u. 

~IJ.ııaıı. B<.lçika kuvvetleri de ~r,;_ 
,_e:.-e hareket etmişlerdır. Bu 

1 ~ İngil. )<uV\'Ct e. 
r· Pek. yakında ız rdir 
'1e Yanyana haı-l>edecekle · 

MtlSTAK.iL BİR flABF.ŞiSTAN 
t__ • ., H . . Na%ırı Eden, 

ıı,;:'ıguız arıcıye . 
~~n A.'\"am kamarasında ıı::ı.tıeşıs • 
~ müstakbel statüsü hak}on " 
(,~beyanatta bulunmUŞtur. NazıI 
~~ demiştir ki: . 

1
4 !\.raliyet iıükıimcti, :nüSt.akil 
beş devletinin yeniden ortaya 

ç llıasını iyi telakki edecek;:· 
il lıyet hukUmeti, ı parator a
~ ~ Selasiycnin hükümdarlık hu. 
L ~ tanımaktadır. İmparator 
"a · l ih-. !"içten yardım ve nasihat ere 

'"yorlor. ı ı P tıa~ ık karŞLSU'lda Mareşa e-
yorucu ~~ h(ik{ımetınin nasıl bir yol 
tain il• ~ışı dair biçbır alime! yok
ıutacaJ<)arlO" 

~· 'fUZBUltG JL;U>YOSUNDAN 
S BiJt SES 

AA-) _ strazburg r11d-
Londra, 5 ( · illetine hitap ed&-

d .. FraJlSIZ tn tik 
yosu un ·ıe iibir~ polı asını 
rek, .AJrnan1• 1 ıeb.likeli olacağım. 
ecilt!irmesıln çok 

~ildirıniitir. . EMRİNE İTAAT 
:M,AREş/ıL1N Yüksek ko. 
Beyrut 5 (A.A.) - ·"""• 
. eral Dantz dün rad3~ 

.rnıser ~ •.. ı.ta bilhassa dem!4-
söyled.igı nu....,. 

tir ki: k tıareket hattı Ma-
• yakınşar ın ektir Bu 
.. 1 Pctcne itaat etm . 

re;ı- warın nihayetlen -
ııöz, .>'~'!b::t~rir. Mareşalin tali
nıesını ıc edd"t ·taat edilme-

bua ter u 1 
matına 

lidir. 

Asker gözile 
cepheler 

(l inci saıııteclen Devam) 

ıııel<tedll"ler· atrlJ<.OSırıd& vaz.i:ret e-
şııudi D<>ğ\1 tıniş bulunmaktadır. 

}ıcmıniyet J><'Yd• e ~-alisi toprakla· 
ıtal:rıın ~.. · ltU 

cen~. l iagiUz1er, Jtalyan v
rıua girnH~ o an ~Jt.l itmektedirler. 
vetleclnİ tuna':.ı,anı.arnı ilk müdafaa 
EritredG ıse. I Agordat zaptedilmil
batJarl yarıı.nu&. 

tir- . inııfii% ıaa=unun 
:vaziyet, şiındıirıdedir· Çünkü Agor

-k ı.iy•d• leh __ ecıcceğine arlık 
~;tdaıı scrır:{j de<-ıuuuet.. ı.ngillzle
şüphe eune ğlml< uusaw'ya çılı:a-

. Ju ııoyunca. 
ri demi17° iıa1Y"" ordusunu, ge
racıı1<tır Jd. bu. erek eI22k, bul.asa 
rek ınflhlm~t, J,ın, olan bütiln harp 
- . _,..mık ıçln • Ujğİ mfilıİJ1l bır 
~~~nin teının e . 

' beden emirleri vermiştir. 
S1RENENİN ZAPTINDAN 

SONRA 
Kahire 5 (A.A.) - Sirene'nin 

İngilizler tarafından .:ıaptı üzer.ine .• 
İtalyanlar mühim bir tayyare ussu 
olan Apollonya'yı terke mecbur 
kalm:ışla1'd.ır. 

AVUSTRALYA BAŞVEKİLİ 
FİLİSTiNDE 

Kudüs 5 (A.A.) - Avustralya 

Londra 5 (A.A.) - (B. B. C.) 
B. Willkie dün İngilteredcn Ame
rikaya harek~t etmiştir. 

• 
lngiliz ordusu 
Asmara kapı
larına dayandı 

Kahire 5 (A.A. )- (B.B.C.) Öğ
renildiğine göre İngiliz kıtaatı, E
ritrenin merkezi olan Asm81'8'dan 
15 mil uzakta bulunan Kerenin pelı: 
yakınlarında bulunuyor. 

Başvekili M.enzi Filistindeki Avu.s- ,_,_,__..,..,..,_,_._.~-

ralya kıtaatını teftiş et:ınişti.r. 

Sirkecideki sazlı 
gazinolar 

( 1 iacl Salıif- DfJyaa) 

ıs kuruştan satmaktadır. Sirk""i. 
de sazlı yerler bile luı.hveyi 10 ku.. 
ıuştan fazlaya satanıamaktadırlar. 
Sirkeci gibi kalabalık ve meşhur 
bir semtte bütün saz yerlerinin 
3 üncü sınıfta bırakılın881 baksı.ı.. 
lık değil midir?• 

SON TELGiıAF- Alıikadarla • 
rın ve Eminönü kaymakamlığının 
bu şikayetleri ehemmiyetle tetkik 
ederek icabına tev.,,..ül edeceğini 
ümit ediyoruz. 

Vatan topra§ında 
(1 tııct Sahifeden n.,v;ım) 

bet hayatından sonı·a mcmlelrnti. 
ne kavu nııık onu çok mütehassis 
etnıi§tL Rıhtıma çıkarken beye • 
canı büsbü•.ün artmış, tirtir titri. 
yor ve sev.odnden uğlı~·arak.: 

•- AJıdinı yarM Yıllardır sızlı
ya sızlıya iizledii:inı vatan topnı.. 
ğını öpüp yüz süreceğim' • 

Tecavüz 
• 

ihtimalleri 
Karşısında 
Balkanlar 

ınaı.eıtt.,.... a}ırUID ec!ecel<lir. 
merkezden m ıı.ğıdan başlJyall taz,. 

yUk11.ndan "e:!n ederse, Eritre ve 
:rik. bu hızla. d in6i].iz erkfuıılıa-rbl
iıalyan 5'.'".:~~I ...ı.ild• italyan ıruv

inin ıs-· ..... 

Diyordu Bu esnada krizi çok 
şiddetlenmişti. Kadıköyüne geçi. 
rip nümuııe hastanesine yatırdık. 

(BAŞMAXALEDEN DEVAM) 

hususunda bütün Balkanlılar ara.. 
sında zımni bir tcsauüt kendili • 
ğinden vücude gelmi§lir. Bu fikir, 
his, hayat, istiklal bırlif:i bir hadise 
vukuunda tamam.ile kendisini or. 
taya çıkaracak ve Balkanlılan 
hürriyet, istiklfJ., yaşama azmi yo. 
!unda müşterek müdafaa ve kan 
dökmiye 6evkcd.,.,ektir. Bu itibar. 
la ve bütün ihtimaller karşısında 
Balkanlılurm her türlü müdafaa 
ve teyakkuz tedbirini alını~ olarak 
hadiselerin inkişafını cm iyet, sü. 
]um ve seriııkenlılıkla takip ettik.. 
leri aşikardır . Bu topl luk, yaşama 
ve istiklal azmi karşısmde her • 
halde ınüt ra.·i:ı rolüne çıkacak 
olanlara da t:!chvlizden önce nıa. 
hut tabirile ~pkalarını önüne ko. 
yup çok, hem de pek çok düşün.. 
mek i.k.tiır.a ediyor. 

Fakal e saat onda öldü!.- ETEM İZZET BENİCZ 
yes teıııJ%1enir· 
~ueriJ><leıı 

Avrupanın 
Her tarafında 

Feyezanlar 
Madrid, 5 (A.A..) - Sldani AJ..,._ 

sından: 

Fena b.avalar devam ediyor. Yeniden 
~~ğmur ve kar yağrr.ıya başlamıştır. Şi
mall Katalonyada banıret derecesi pek 
ziyade di.ı.şük.tür. Na,..arre'nin her ta
rafında münakalat durmuştur. Kantab
rik .!Miliillerinde de:Diz.i.n kabararak ka
raya doğru hücum etu&i bjldirilmekte
dir. 
Carckan' da bir ad,..n, oojluktan ölmıı.
tür. jacn.'de bir ev y1kılmıı ve bir ço
cu.ğun Olun1ün~ teLebıyel. venni.ştir. 
Bu ~apqote, 5 (A.A.) - Stelani Ajan

smdan: 
Dün mcbuı:ıan meclisinde Tuna nehri

nin Budap~tcnin cenubunda.ki tuf:yan
larında.n bahuden dahiUye nazırı. va
z.ıyf'tıu 11alilh bulmuş olduğunu ve yann 
su se\ ' yCı>ioiu tenezzül et.me&inin muh
temel bulundıığunu beyan, ancak Ma
caristan ovasında vaziyetin endişe u
;yıuıclırınaktaa biıli kalmı.makta oldıığu
ııu iliive etmiştir. Kadınları ve çocuk.
lan kurtarmak. için ıcabeden bütün 
tedbirler alınmıştır. 
Budapeşte, 5 (A.A.) - Ste!ani Aj 

sından : 
Macaristan ile i~·veç arumdakj tica

ret nakliyatını tanzim maksad.iyle bir 
İJiveç lıeyet.i ile ruüz.akerclcr yapılmak.
tadır. 

Roma, 5 (A.A.) - Mebzul miltlarda 
yagan y4-rnıurlar dolayı.sile '!'ibre nch
Tinin suları yükselınekt.edll'. Nu!usça 
ielefat yoktur. Sıvil ien k ılaat.ı, sula
rın yukselmesine ka rr;ı koyınak ve de
ıniryolu ruünakal.at.ını idame (!1.mek i
~ muktezi tedbirleri a.lrnljtır. 

lngilterede gribten 
ölenler 

Londra 5 (A.A.) - Grip tehlike
sinin az.uni olduğu mevsım nihayet 
bulmak üzeredir. 
Sıhhiye nezareti baş lıek!mi Sir 

Wilson J annes bugün aşağıdaki 

beyanatta bulunmuştur. 
Grip mutat seyrini takip ederse 

bu sene ciddi bir tehlikeye maruz 
kalmamaklığıınız muhtemeldir. 
Memleketin 126 büyük şehrinde 
gripten ölenler 18 kanunusanide 
biten hafta lç-.ndc 99, 25 kanunu -
sanide biten hafta içinde de 120 
kişiden ıbarettir. 

Sığınakların hiçbirinde sari has
talık çıktığı haber verilme-miştir. 
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Bari» Ve Casuslak Tefrikası 

Bilen idam olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 5 

• 
in/ il ak pek şiddetli oldu. Mu-

gere yuvarlandı, gitti • • 
avınım 

Orada bir karışma oldu. 
Adam hayvan gtbi sesler çıka. 

rarak kaçmak üzere ipleri zodıya 
zornya ıkendini ileri atın'* ve yere 
yıkılın'*tı. O esnada bütün yerler 
zangırdadı. 

'Corkıınç bir infiliolda hepimiz 
yerlere kapandık. 

İnfılil.k o .kadar ani ve müthiş ol. 
muştu ki ben ilk dehşetle yere ka. 
ı>an.rruş, gözlerimi kapamış ve 
başımla demır parmaklığı dclmi. 
ve uğraşmakta olduğumu neden 
ı;onra farkettim. 
Ayağa kalktığım zmnan ~i 

adamın demin bağlı olduğu yerde 
herkesin dehşetle yere yuvarlan. 
m'* olduğunu, demir parmaklıltın 
uçtuğunu, yanındaki atölye du • 
varlaruıın y>k.ı.ldığn, adamın orta.. 
da olmadiğıni hayret ve dehşetle 
gördüm. 
Gardiyanın biri parça parça ol. 

muştu. 

Bir tanesi de yüzü kanlar içinde 
.sersem sersem sallanarak ayağa 
kalktı. 

Havada beyaz bir duman çizgisi 
sallarunakta idi. 

Herkes ŞIUj:rmıştı. 
Avluya bakan binaların pence. 

relerine adamlar üşüşmüşler, ba. 
ğırJ§ı p duruyorlardı. 

Şnşkm •bir halde, eendeliyerek 
ilerlemek istedim. Ayağ;m 1ıirşeye 
takıldı. 

Ürpererek durup eğildim.• 
Önümde ıbk;Brl! muavinin yus.. 

yuvar lak vücuilünü görünce deh. 
şet,, frkildim. 

Biçare adam infiliık.:ıı tcsirile 
parmaklıkların üstünden ta bizim 
tarafa fırlam'*, yüzükoyun yere 
düşm~tü.. Fakat muavinin kafası 
olmadığ:nı görünce ağzımdan hir 
dehşet nidası fırladı. 

Eğilip muavinin \'Ücudiinü -çe • 
virince iÇm ferahladı. Zira 'biçare 
adamın kafası , içine girdiği kum. 
!.ardan tekrar ~ ıy a fır layı.ver. 

di. 
Hemen kalhinj dinledinı.. 

Ölmemişti. 

Fakat bayılımşt:ı;. Ağzından kö.. 
pükler gelmekteydi. O esnada ye. 
re yuvarlananları. ıkald nnak için 

hademeler, memurlar infilak yeri. 
ne koşuşınağa başladılar. 

O aralık topallıya topallıya ve 
yüzü kandan görünmez btr haL 
de parmaklığın yanından geçmek.. 
te olan gardiyana: 

- l'avl! .. Ne oldu?. Adam kaçlı 
mı?. diye sordum. 

Gardiyan sarkan dudaklarma bi. 
rikm4 olan kanları tükürerek, 
kovuklarından uğramış gözlerle, 
şaşkın şaşkın, bana baktı ; ne dedi. 
ğimi anlamıyor gibiydi. Suali tek.. 
rar ettim. O va:kit hala sersemlik. 
tan kurtulamamış bir halde: 

- Ha ... O ... Berhava oldu!. 
Dedi. 
Hayretimden donup kalmıştım. 
Direktör merdivenlerden adeta 

koşarak vak'a mahallıne gelmiş, 
eli ayağı titremekte, dudakları, ne 
söylediği anlaşılmaz bir hakie oy. 
namakta idi. 

- Suikast ... Suikı11>t ... diye ke.. 
keli yordu. 

Profesörlerden birisi: 
- Fakat nas.l olıır?. d~di. Çır. 

çıplak adam adeta bir ·benzın va. 
rili gjbi birdenbire patlayıp ber. 
hava oldu!. 

Direktör: 
- Hayret!. Adamın bomba ne.. 

resinde olur•. Yoksa birı mı bom.. 
ba attı! . 

O aralık büyük bahçeye giren 
polis otomobilinden bıri atbyarak 
koşa koşa gelen komh;eri görünce, 
kendini toparlıyan dırektör ona 
döndü: 

- Bay komiser!. Buradakilerin 
bepı;ini tevkif edinız!. Bombayı ki 
min attığını meydana çık.armalı • 
yız!. 

Diye bağırdı. 
Sonra birdenbire lıatırlaın~~ gL 

bi etrafina dönı.ip aranarak: 

- Her Şuh ter?. Her Şuh ter?. dL 
ye kekeledi 

- Her Şuhter neredı-?. 

Her Şuhttt m uavinin t.m ı,tdi 

Hcmeıı atıldun. 

- Burada Her direkt<irl. diy• 
bağırdım. Ç.Ok şükür sağdır'.. 

- Sağ m.!. Gat zay dank!. (Al 
lalıa şükür!.) 

(Arkuı var) 

~· acı olacağını Kraliyet büklune
~e bildirmiştir. Ve şu fikirdcdır 
ı;,_ ekonomik ve siyasi meseleler 
"""llıde bu tarzda bütün yal'(iıııl-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...ıı• 
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Enver, Çanakkale zaferi münasebetile halk 
tarafından takdirle bahsedilen (Mustafa Ke
mal) adını duymaya tahammül edemiyordu 

Buna ria:ret etmU zarur !idi. Zira, 
az aün:n lhlilA! devresinde Eı:ver ta
ralındaD, ta.harumül edilmez barek('tler 

;rapı!m.ıştı. 

Bunlardan :yalnız bir vak' ı:rı, fU çe
tin lbtillflar miinasehetile anlatmalı: 

lslerim: 

•- 1stanbulda Alınan garnimn 
kıdemlisi olan, harpte ağır yara -
lanmış ve aneak hıdematı sabitede 
istihdama elver~li bir binbaşı, Ça
nakkalede bulunan 58 inci piyade 
alayının bir bölük kumandanlığına 
tayin edilmişti. Halbuki bu alayın 
diğer bölük kum1111danlan umu
miyetle mülfızim veya zabit vekili 
idi. Bittabi bu ve buna benzer işler 
hakkında verilen emirler tekrar 
alınıyordu. 

Bu suretle, tahriri vesaiki elim
de bulunan yu.kardaki izahattan da 
anlaşılacağı üzere, muvaffak.iye! ve 
galibiyetle neticelenen Çanakkale 
.eferi Türk karargahı umumisin
de bir hissi şükran uyandırmamış, 
bilakis Alınan askeri heyetinin düş. 
manlarına reisin uzaklaştırılması 
için müsait fırsatlar vermişti. 

Alman askeri heyeti mevcut ol. 
dukça, esasen, lhtilıiflar hiç bit -
memlş ise de, 1916 sonbaharında, 
miralay Fon Lente'n!n, heyeti as
keriye erlı:Anrlıarbiye reisi olarak 
Almanyadan Türkiyeye gönderil
mesile bir salAh devresi açılmış ve 
Alınanyadalı:i muhtelif yüksek ma
kamlar tarafından heyeti askeriye
mizin mevkiini tahkim ve tesbit 
için aynca diğer fırsatlar daha bu
lunmuştu.> 

Leyman paşanın hatıralarında 
bir nokta daha göze çarpıyor: Gıl. 
ya o zamanki Türk karar Jahı u
muınlai Çanırkkale m uzafferiyetin
den memnun değilmiş!. 

Biz bu sözden bir mana çıkara -
mad>k. Her halde Leyman pa.,<a 
burada l!:moerin; Çanakkale zafe -
rinde ismi çokça geçen ve hallı: ta
rafından takdirde, minnetle bah. 
tledi1eıı (Mustafa Kemla) i çeke -
menıesi yüzünden Ç&naltkale sefe
rini ikinci plana aldığına hükme
clilebilir. Başka bir sebep aramak 
da zaten gülünç olur. Zira, Çanak
kale, c ıaman 1stanbu.ıun, hatta 

bütün Türkiyenin kapısı sayılı -
yordu. Mademki: 

•- Düşman Çanakkaleden gir
meğe muvaffa kolduğu gün harp 
bitmiştir!• 

.sözünde herkesın tasdik ettiğe 
bir hakikat vardı. O halde istanbu
lun veya Türkiyenin kapısı mesa. 
besinde olan Çanakkaleye Enver 
ehemmiyet vermemişse, bunu, 
Mustafa Kemalin temin ettiği za
ferden sonra hasıl olmuş şahsi bir 
kanaat olarak telfılı:ki vıı kabul et
mek lAzınıdır. 

Leyman paşa sözlerinden sara
haten de anlaşılıyor ki, Enverin 
maksa<iı Alınan heyeti askeriyesile 
uğrabma.k değildi Onun hedefi ve 
gayesi malCımdu: Türkiyede, daha 
doğrusu orduda ve askeri mesele
lerde teferrüt etmek. 

Bu ihtirası, Envcrin her hare -
ketinde, memleket ve millet mese
lesi olarak ortaya attığı .her işte 
görmek mümkündür. 

Bir yandan Talat paşa sadarete 
gelmek ihtiras ve emelile sağa so
la baş vurup dururken, öbür taraf
tan da Enverin .tahakkümü aske
ri• ye güzel bir misal teşkil eden 
yarı diktatör halindeki .karakteri 
göze çarpıyordu. 

Zaten oıduda ona •Başlruml\ ı. 
dan., •Prens., ·Diktatör. diyenler 
çoktu. Bir gün kendisine: 

•- İngilizler, Çanakkaleye ve 
İzınire yeni bir hücum yapmak 
için, (Kösten) adasına uzun men
zilli toplar yerleştirmişler. Ve ada
nın arka cihetinde bir tayyare is
tasyonu tesis etmişler. Biz de buna 
mukabil Çanakkalede bazı askeri 
yenilikler yapmalıyız. Zira bu dur 
gunluk, bizi bir gün gafil avlamağa 
sebep teşkil edebilir.• de~erdi. 

Enver, çok makul ve mantıki bir 
şekilde kendisine anlatılan bu teh
likenin mahiyeti üzerinde durmak
tan z:iyade: 

• -Bu tehlikeyi si7.e kim gös -
terdi?• 

Gibi manasız sebepler araştır -
mağa kalkışmış ve muhatabını çok 
şüpheli bir vaziyete dü•ürmüstü. 

(ArkuJ nr) 

19"41 ikramiyeleri 

T. İş Bankası 
1941 Klçi1k 

Tasarruf hesaplan 

İkramiye planı 

1 adet 2000 Llralılr. = "2000.- Lira 
3 • 1000 • = 311110.- • 
2 > 750 > = 1500.- > 
• • 800 > = 2000.- • 
8 • 250 • = 2000.- • 

35 • 100 • = 3500.- • 
80 • 50 • = 4000.- > 

300 • 20 • = 6000.- • 
Keşideler: 4 Subat, 2 Mayt.S, ı Ağus

tos. 3 İkını:Jtcşriıl taril:lerincte ya
pılır. 

1 • 
Istanbulun 

• 
içinden 

1 
1 1 

Şehir m·üzesinde 
RADYO 

n.Jp Uzmıiutu' il 
1M8m. 182Kc/s. 120 Kw. 

T.A.P.31.7 m. 9465 Kc/s.120 Kw. 
T.A.Q. 19.75m. 15195 Kc/ı. 20 ~ 

neler görülebilir? ~~R~~~~~ 
5Şubat1941 Çarşamba 

Geçmiş asırların binbir hatırası , 
müzenin koridorlarında sıralanmış1 

--1= Yazan: RABl\li YAÖIZ 3-c--
Beyazıt meydanını çerçevelyen kah- ı 

ve sıralarından şundiki istimltı.ki ta
mamlanıp belediyece yıktırılan parçanın 
1aıunda, sıra medreselerin serin gög
•üne gömülü ı;eb.ir ve inkılap vesikalan 
müzesi, mütevazj blr çalışma bAlesi 
içinde faaliyetle bulunan ı;ehir müea
ae~elerind•n birisi, bcı.lk ve belediye için 
şehir tari.hinl göslemıek itibarile fayda
lı bir teaialir. 

Sağh, sollu 1k1 koridoru, ve bu ko
ridorlara kapılan açılan kubbeli eski 
medrese hücrelerinden mürekkep olan 
miUede, hlanbülun Türklere ceçligl 1 
zamandan bugüne· kadar muhtelif saf
halar geçiren, bıam zamanla yalnız biri 
iz bırkarak silin.ıp gıden san 'atların ta
rilıl vesiklar1 camekmlar, bölmeler ve 
raflarda sıra, sıra iliz.ilerek en veciz ifa-ı 
desile eelıir t:ırihinl tekrarlıyorlar .. 

Sol taraftaki koridorda bir sıraya di-ı 
zili vitrinlerde bel yüz senelik mazisi
nin muhtelli ııehir h!clıselerile olan 
münasebetlerine a:öre mevki aldık.lan 
töze çarpıyor. 
Şurada : Hicaz demlryolunun açılıf 

merasiminde batta ilk darbeyi vuran 
çekiç; üzerinde tariM lbarc;ri taşı:ra -
rak ziyareteilere bizde ilk demiryolu 
inşaatına verilen ehemmiyeti tebarüı 
ettiri,yor. Ötede bilek kalınlığında ve 
bir buçuk metro uzunlutunda yasemin ı 
&övdesıle orta boyda orijinal bir çorba 
kJlsesinl andıraa ortaçaıt Osmanlı ,,.,_ 
:r.irlerlnln ;remek Ostüne çeltişUrdiklerl 
çubuklar, çubuk llemlerlnin teferüa-1 
tına dair l.ıahal ve çubukların çeşiUe
rlnl gösteren bir lanzim şeltll ile eski ı 
gece sohbetlerinin vezir sa.raylarına mü
aall tafsllAtı.nı göslerlyor-

Bugün, llerliyen ııan'at çerçevesinde 
bir örneğini yapmalı: iml<Anı elde edıle
mıyen muhtelıf zticcaciye takımları. 

çini taklidl ve Beykoz mamül.ıitı ye
mek, kahve, ıerbct takımları, orta çat 
Türk sotraları, ,işlemecilik, tezyuıat, 

tezyınl hatiar, fermanlar, kitabeler, hat 
tA bunların arasında arap harflerile ya
zılan ..ıu lıelediyerun lutalıesı cisıan- ı 
bül Şehremaneti> levhası da bu müze
nin aineainde ı.ıarındU'd.ı&ı 1akın tarih 
vesikalarından dır. f 

Koridorun nihayetinde, bir sehpa il- 1 
zerine oturtulmuş her bır halkası ·~
lığını göı.e belırıen bir zincır yumağı 
var. Bu; yıllarca Istanbu1un batıl ıu

kaUara bağlı kalan halkı arasında .Kı
yamet> ve cMaiıser> gününu!l ölçüsü 
.Lel<ikki edilen ve yıllarca Merkeze
fendi dcrgahmd<ık.l köhne çınar ağa

cına asılı duran zincir budur\ Eski 
inanı~a göre agaçtan sarkan bu zincirin 
ll<'ll yPrı;o rleğt.lgi t~krlirrfe «ktyı::ınıet"' f 
kopacağı nvaytt olunurdu. BugUn Wı• 
er, müzenin koridorunda b~r ,sehpa ü
zernde her tarafı yerlere sürün\: rek ta
rihi bilgisini ve bir tclAkkıyl zı.yaret
çllere halli dilile anlatıyor. 

.l'r1üzenin bu k.ısmındak.j enteresan da
irelerden blnsi; e!-k.i tarıkaue:re, şeyh ve ' 
tekkelere a,yrılan kısımdır. 

Burada; İstanbulda asırlarca an•ane
v1 bir mıstika yaşatan on ıki ta.rikatin 
ayin hususiyetlcruıi gosıen..:n m:ı.zenıe, 
dervişlite, ieyhliğc a.it avadanW<; kea:
küUer, teberler, çeşitli tesblh..k.r. ~m
danlar, sarık, cilbbe ve şeyhlcı·e mah
sus giyim edevatı, tarikatl\?t·iıı kı:nd.i 
Çti'Çevelcri d!iiında ve diğer sıuıilarda 
sembolik teı.ahüratın.ı tesb.it eden biıı:ok 
mamulfll mevcut. 
Ayrıca duvarlara asılan levbd!arla 

her tarikatın Ayin mahalli, Ayin t:ırzı 
da o zamanın res~il.rnları tarafından tes
bıt edilm.ia şekillerile lıu husustaki ma
lümatı tan1amlıyor. 

İki köşede birisi rüfal di~erl belttaJI 
tarikatine ait mlhrap. ;.ı r, bu mil~rapla
nn ıcınde de •tasavvuf musııo~ı.> run 
ıplid rı i alanı; kayı.şlnr ~ u çalı.ı.ın dün1-
belc.kler, bando zHlt•ri. ı. ilU nıaşalar~ 
derıer, neyler ve çeşit, çe~lt ~ er.sı 

madeni şamdanlar var. 
Bugtin tamanıen t.cırihe karışan bu 

bah.:>in _....ırı.l vr>sikalarıle bu dairede 
tetkik 

1

ett1'Ck in1kan.l ıo c vcuttur deni
lebilir .. 

İkinci enteresan kısını da yine e.ski 
Osmanlı içtimaıyatında büyük bir rol 
oyıuyan batıl lıı.o.'1uiitn maddı eserleri
ne büyü, sihir, tılsın1 , naı.arJ cıfık 
gibi üfürükçülüğe ait ınalzemcye tah
sis oıwunuş ... 

Üzerlerinde büyü tatbikatı yapılmış 
şekillerle maskot ve 1et~len: burada 
tazıasile rastlanıyor. 

O z.amanlar bu mevhum ve sakat kud 
reUere ioan~ın birer maddi ve.,.ikalar 
olan bu eseı·Jer asırlarca Osmanlı lç
tmaiyatını, ve bunun çekirdeği olan 
caile> yi nasıl baltaladığını müdekkik 
a:öı.icre bütün açıklığilc gösteriyorlar .• 

Müzenin e~ya korıdorundaki pavi
;ronları lamanılarken buna Türk top
rak san'atinin son ustasından kalan 
Göksu mamuliıtı.na mahsus bir dük
kAru büUın dekoru, tezgahı ve te1errü
aü.la canlandıran dairedir. 

Bu dairelerde asırlarca porselene 
meydan okuyan bir dayanışla büküm ... 
ran olmuş Türk desliciliginın, bugün ta
rihe karışan İstaı:.bulun mahall1 •a
natlanndan cGöksü> ~iliğinin hangi 
ııarUar içinde ve nasıl YOJıyahildlğıni 
ıörmek hiç te zor değil ... 

Müzenin ikinci ve en mühim kısmı, 
muhtelif kütüphane taksimatlle bu mli
tevazi eski medrese hlıcrelerine aıfdırı
lan kütüphane Jumııdır. 

Muhtelif dillerde ve ekserisi ;razma 
olmak üzere ıarihJ kı;,vmeu haiz olan 
bu kitapların yekılnu otuz beş bın 
parçayı ıecavüz etmektedir. 

Evsaflarile şöhret yapm!f Türk müt.e-
1ek.k.ir1erinin, Türk munevver ve tarih
cllerinln eserleri burada bır kiıl ha
linde ve mtitalea merakında olanları 
fazla sile ta tmln edecek bir tenevvü 
ve bolluk: içınde bir araya toplaıınuş .. 

Şimdi, Mısır çartısının istimlaki ve 
kaldırılarak hAfe çevrjlmeıii dolayutile 
burada tetkikat y .. '!.ocın müZe mudiiril 
Semsi ve dığer tarıhçiler tarafından 
beledlyeye b;r rapor verilmiş, buradaki 
bazı dükkIDlann üzerinde ıa.riht sıtau 
haız Türk tezyinat eserleri bulundugu 
bw::ların beledıyece aaun alınarak mü
z.ede t.e~bi.ı.· edilmeleri Uzımgelcllt,i bil
dlril~tir. 

Müzenin ambarlannda ve henüz ay
nlm8.ml$ bi.r halde şeh.ır mevzuuna aıt 
bırçok kıymetli eserler daha mevcut. 
Fakat bunların tasnifi için müzenin ş.im 
diki yeri de müsait o1madı.ğından Beya
ut meydanının lao:.uml s.ınısında bele
diyece müzeye yeni poıviyonlar il.ivesi 
kararlaştırılmış, bilhass3 türlsUer ara
sında memleketimize tetkike gelen tari
h! ve Osman!ı JcLLmajyiltı ınüdek..k.ikle
rine çok cazip ve çok fey<inh t'>ir mü

essese olan şehir ve inkıl~p vesi.kalan 
mlUesinin gördüğü işle mUtenasip bir 
bilıa haline geliı-ilnıe:J. iCi.:ı çalışmalara 

bailanmıştır. 

.Mü.ze her gün camekanları önünde 

duran ve İstanbulun beş yüz yıllık 
tarihi devlrlerln yadiglir bıraktıtı e
ııerlcr üzerinde tetkik eden meraklılar 

:rıne dolup \aşaJlk<!n, buı:Une kadar 
bv.vle kıymeUl bir ı;ehir müzesinin lh
malioe üzillmf"mek kabil de~il .. 

Denilebilir !..ı İstanbul sebir ve lnkı
Up vesikalan müzesi; Jstanbulun her 
bakımdan bilhassa türislik noktadan 
buyuk ehemmiyeti haiz bir noksanını 
telMI etmiştir. 

KURTULUŞ 
DiÇKi ve DİKİŞ 
DEll.SHANE;,İ 

Müdiresi: Bayao Papazyao 
Haftada dört glln kadınlara günde 

üçer saat Fransız usulü He biçki ve 
dıkış dersi lcdris edilir ve 4 ayda Ma
a rifçe musaddetk diplonıa verHiı·. Ferl
köy Tepeibtü 110 No • .Pl\paLflu apart .. 
maru. 

ı Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü hanları 1 
Sem il 

Ortaköy 
K. Paıa 
K. Paşa 
Gu:nta 
Gal.o.ı.la. 

Soka!ı J'!wnara.sı Cinsi 

r:ereboyu ~ DiikkAn 6 00 
r;. H. Paşa Dereboyu 27 Dükltan 8 00 
G H. F •şa D< reboJ u 25 Dlil<ltan 2 50 

Arapran..i Yelkencı handa 23 Oda -t 00 
Ycnıcia...ll.Ll .?.1 :...Al.i p;;.şa hanı ncJ j OOiJJ kulübe.:;ile kapının k::.pah Ka-

nadt nr;:sında bi.r metre derinlik ve üç 
ır.eı.re boywıda me~her yeri seneliği 50 
liradır. 

Yuk:ırd:ı yn1th ,a.)'rlmenkuTI< r 31/5/ S41 gü.n:.l sonuncı kadar klraya verilerek
tJr ih ..ı 1~ ı l/:?/ 9·11 f 'ın~i . ..arıt 14 ~e yapılacağından istekUl·~rin % 7,5 pey nkı.-e
lcrilt! birlikte rnez.kl.r giln '-i!! E.aaııe Be~·c(!lu Vakıllar MUdürlüğü Akarlar mü-
nıeyyıtlı .;ıne rt· Ur.ıcaaı.lıı;1rı. ( 685) 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Deniz Fabrikaları Umum l\1i1dürlüğünden: 
A;. nt bir tene müddetle çalışmak ve ;.ı.skPrlikle llişiğl olmamak üzere inşaat 

1$1l"rind'~ jh~ 13 1 bı.1Jvn11n rcsiıt.dc~: a n lar <;.an'atkitr1<1r ile le ·.thacı. perçincis 
Jw!..tat\:L, tl:- ~ \"ıye<:ı, eıe"- trik ve okst1en kayııakc.:~ u _tc&Lan alınacJktır.. . • 

Nt.tn.: k:l;lıtlar,, pol1 5 \:~~,nuı.tar1 ve ton,..;rvı .• \("rıle mrısarıfi lcendılerıne aıt 
olmAk u7 t ı·c ve imtih:ın edıl~rrk muvaf[; 't ol.iuklan takıtırde bt·men be bOlŞlatıl-
IWUt w.crt: fuılciJk ck-üit 1HılJı·1kalarına miiracaJt edilJn~l. .L8JJU .. 

Saat 18 Program ve memleket 
saat ayarı. 

18.03 Müzik: Cazband (Pi.) 
18.30 Konuşma (Dış politika ha-

diseleri). 
18. 45 Çocuk saati. 
19.15 Çocular için musiki. 
19.30 Memleke !saat ayarı ve 

ajans haberleri. 
19.45 Müzik: Yeni e:;erler - Geçit 

programı. 

20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Radyo fasıl heyeti. 
21.10 Konuşma. 
21.25 Müzik: Tür.kçe film şarkı

ları. 

21.45 Müzik: Riyaseti.cumhur 
bandosu (.Şd: Hısan Künçer) 

22.30 Memleket saat ayarı , ajans 
haberleri; ziraat, esham - ·tahvilllt, 
kambiyo • nukut borsası (Fiat). 

22.45 Müzik: Dans müziği (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki program ve 

kapanış. 

Bir Pudra 
Tecrübesi karşısında 

10.000 
KADININ 

Hayreti 

lJaha 

cenç ve 

daha sevimli 

görünmenize 
yarayan kat'! 

BİR TECRUBE 
Pudra ilminde 

Bugün hu 
TECRÜBE 

yeni, cazip ve son yi yapıwz. 

bir k•iil.. CİLDİ GÜZELLEŞTİREN 
şayanı hayret ve Y•nl bir unsur, şimdi ; 
ipekli elekten ıeçiı-ıl~ en ınce bir \ 
pudra ile müdekkikane bir tarzda ka
rıştınlmıştır ki, bu sayede cilde bir par

laklık ve yeni bir bayat verir. Esmer : 
ve çirkin bir ten, gençliğin tabii renk- 1 

lerile güzelleşir. Fazla olarak terkibin- 1 

deki şayanı hayret bir unsur olnn cKre... 
ma köpUfil> imtiyazlı usulU sayesinde 
iki misli fazla zaman sabit durur. 

HAKİKATEN FEVKALADE BİR 
TEKLİF ytlzilnün bir tarafını cKrema 
köpüğü> havi Tokalon pudrasile ve di
ğer tarafını da herhangi bil' pudra ile 

pudralayınlZ. Şayet c Krema köpüğü> 
havi pudra ile pudraladı{:ınız taral d.i

ıe ~· tarafa nazaran d<.ıh..ı taze, deha genç 
ve rlah3 cazip görU.nmüyoı-sa aldığınız 

Tok:tlOn pudrasının _f3rasın1 iade ede
riz. TOK.UON pudrasınln fevkalAde 
~ğbet hııJ:ın VPnJ 10 rPngi vardır. 

TAKVİM 
ŞUBAT 1941 
ÇARŞAMBA 

5 
Ay 2 - Kasım 90 

Vaııati Vakit Ezımi 
sa. d. 88. d. 

7 08 Güneş 1 39 
12 28 Öğle 7 59 
15 12 lkiodi 9 42 
17 30 Ak.,am 12 00 
19 02 Yateı l 33 
5 27 lmRak 11 58 

TGBBiYE 

KIZILAY CEMİYETİ 
Umumi Merkezinden : 

3/2/941 pazartesi günü saat 10 da açık eksiltme ile .hale oluna
cağını ilan et.miıj olduğumuz 

12,000 Adet Yün Kazağa 
lüzumu olan yünün Cemiyet tarafından temin edilmtş olmasına 
mebni yalruz imaliycsinin 7/2/941 Cuma günü saat on dörtte aı;ı.k 
eksiltme ile ihalesine karar verilmiş olduğundan alakadarların 
nüınune ve şartname için İstanbulda Mimar Vedat caddcs: ndc 
(KIZILAY) deposu direktörlüğüne müracaatları ve mezkiır gün 
ve saatte bu direktörlük dairesinde bulunmaları . 

Fatih sulh 1 inci hukuk mahkemesi salış 
memurluğundan: 

Havva, Binnaz ve İskenderin tasarruflarında bulunan Uılelidc 
sihpaşa mahallesinin Laleli sokağında 55 kütük 763 ada 23 parsel 
17, 17 mükerrer yeni 25 numaralı (4614) lira kıymetli sırf mülk k 
ev izalei şuyu zımnında açık arttırma suretile atideki şartlar dalresl 
mahkeme baş katibinin odasında satılacaktır. 

Hududu: Mahkeme dosyasında mevcut kadastro kayıt örncğı 
gösterildiği veçhile bir taraiı Laleli caddesi bir taraiı 22 bir tarafı 24 
25 ve arkası 25 parsel numaralı mahalledir. 

Evsaiı: Kapıdan girilince bir ufak çini döşeli taşlık bc9 ay•k 
merdivenle çıkılınca bir sofa üzerinde iki oda bir hala vardır. Bu s0 

dan 13 ayak ahşap merdivenle alt kata inilir. Burada bir taşlık v•· İÇ" 
de çamaşır için su kazanı bulunan bir mutfak ve çini döşeli bir yeni 
odası ve termosifonlu ve kurnalı bir banyo mevcut olup yemek oda 
dan bir kapı ile arkada bulunan ufak bahçeye çıkılır. Orta kattaki 
fadan 17 ayak ahşap merdivenle yukarı çıkılınca bir sofa üzerinde 
oda olup bah~e taraiındaki odada açık balkon vardır . Bu katta bir h3 
mevcuttur. Ev kargirdir. Havagazi elektrik, terkos mevcuttur. 

1 - İlk arttırma 4 mart 941 tarihine müsadif salı günü saat 14 d 
16 ya kadar yapılacak ve muhammen kıymetin yüzde yetmiş beş:ni bC 
duğu takdirde en ~k arttırana ihale edilecektir. Aksi takdirde son s 
tıranın taahhüdü baki kalmak üzere 14 mart 941 tarihine müsadif c 
günü ayni saatte ve ayni mahalde arttırmaya devam edilerek en 
arttırana ihale edilecektir. 

2 - İşbu gayri menkul 26496 ikraz numarasile vakıf paralar mil 
iürlüğüne 700 liraya birinci derece ve birinci sırada ipotekli olup m' 
·eti 26/8/941 tarihinde hitam bulacaktır. 1/2/941 tarihindeki 
· iktarı 537 lira 91 ku~ olup geçecek beher gün için yevmiye 13 

ruş faiz işlemektedir. Bu borcun vadesi henüz bitmemis olduğundan S: 
ni surette ipotekli olarak müşteriye devrolunacaktır. 

3 - İşbu gayri menkul üzerinde müseccel ve gayri müseccel b 
sahiplerinin Han tarlhizxlen Jtibaren 16 gün zarfında ve.saiklerile bir · 
de müracaatları lazımdır. Aksi takdirde gayri miise~::l hak sahip!' 
paylaşmadan hariç kalırlar. 

4 - İhaleye girme.it lstiyenler yüzde yed; buçuk nisbetinde pey' 
receklerdir. · 

5 - İhale bedeli peşindir. Ancak sll'lış memuru kanuni mehil ve 
bilir. 

6 - Müşteri bedeli ihaleyi miadında vermezse ihale feshcd.I 
gayri menkul yeniden arttırmaya çıkarılır. Ve en çok arttırana · 
edilerek aradaki fark Vtı zarar müşteriden bila hillı:ilm alınır. 

7 - İhale tarihine kadar vergiler hissedarlara yüzde iki buçuk 
UHyc müşteriye a>ttir. 

8 - Şartname bugünden itibaren herkesin görebileceği 
açıktır. Fazla malfunat istlyenlerin satış 177 sayılı doı;yaya mür 
etmeleri illin olunur. cıs22) 

p_..KUŞ TÜYÜNDEN 
YASTIK, l'ORGAN, YATAK lı:ullanııu.k hem l<~f'IO "' hem 4e 

sıhbaUnlze 

fa7da.lıdır. Bir Kuştüyü Yastık 1 Lirdır 
YASTIK, YORGANL.\BI da PEK UCliZDUIL 

Adres: İslıınbul C..ıtmakçılıır Kuıı Tüyü Fabrıkaaı. Telefon: 23027. 

NEVROZİN 
\ "Saatini, silahını ahoJI 
kimseye teslim ehne 

Bulunan Eve Baş ve 
Diş Ağrısı, Grip, Nez-
le Gibi Hastalıklar 

girmez. 

Başınız ve dişiniz ağnmıya ba~. 
ladı mı hemen bir kaşe 

NEVROZİN 
Al ı n ı z. B i r ş e yi n i z 

Ka 1 m az. 
İcabında günde 3 kaşe alınahılir. 

İstanbal As1'7 Mallem•I .tklııd n.. 
eareı Daı.r.ı..den: 

İstanbul Beledl;resl tarafından Ga
l;ıtada Dcmlrbanda 24 No. d~ Demirci

(3 üncü :ahıfeden det.'1 
•bakabn bir kere• dedlın. Gi 
geldi, gitti geldi ... Nihayet ınııi" 
kemeye verdj işte ..• Ben otuz s" 
nelik saatçiyim. Şimdiye kadar 
min saatinin makinesini değı~ıt• 
miş, kimin nesini iç etmişim. ll~ 
eski altın saatler böyledir uıtcl' 
Dışları altın, yaldızlı, cicili bicıl 
mineli, işlemeli olur ... İçerisi, JJI; 
kin esi, dolaplı, adi... Bu mak 
bu saatindir. O zamanın en rr.ar 
saati Serkisof saatleridir. Bir cfl 
lar iyi işlerdi. Öbürleri, hepsi l;~~ 
ledir işte ... Günde on dakika j}t 
gider, beş dakika geri kalır. 

İş çatallaşmıştı. Saatçi, sade Iı" 
kineyi değiştirmediğini değil •. ~ 
mahfazanın makinesinin saati.ti 
içerisindeki makine olduğunu iD 
ediyordu. Bu meseleyi ancak eh 

vukuf temizlerdi Eski ve miil'' 
hassıs saatçilerd~n üç kişi bu!V 
nup bu işin tetkik ettirilmf•ne' 
rar verildi. 

Davacı, mahkemeden 
IOlll"a, yürürken kendi 
söyleniyordu: 

çıktı kıl 
kenıl~ 

- Geçmiş ola ... Canım saa ~ 
gitti. .. Üzerine yattılar... ıs1 

giden gelse, babam gelirdi.• 

KULAK M/SAFlfl/ 

yan ve Dtk.ran Mihran yazı.hanelennde Sahip ve Başmuharriri: Etem uet öf 
Zeki ve Calatada Merkez Rıhtım bDnm.. Nqriyat Direktörü: Cevdet K.arab 
da Alaşehirlı Mehmel Aril aleyhlerine cSON TELGRAF. Matbaası 
ikame olunan alacak davasının cereyan 
eden tahkikatı sırasında milddealeyh -
terden Zeki tarafından Şehremaneti ve
Uleti celileslne rutaoen ;razılan 2/Ha
zlran/340 üç yüz kırk tarihli arzuhal
deki imzanın müddealeyhlcrden Zeki
ye ait buJunmadıtına da1r mUddei ve
kili tarafından teklif olunan yemin mab-ı 
kemece müvec~h görı.ildütünden bu 
husus hak.kında yemlnın ıcrasına ve mu-ı 
madeyhın ikametc:Ahının meçhuhyet.i
"le bmaeo yemin dav·eu.resinin ilanen 1 
tebllğıne rağmen gelmemiş oldujUn
~n yeminden kaçJnmıı sayılarak ~1-
ıı.ın me\lıuuna dair hususlara aabit na .. 

zarile bokılmasma ancak yemin ~~ 
müddealeyh Zekinin &ıyabında ıtt•ı 
edil.,,iş olduğundan sekiz gün zar1'ı 
ar-,uh"llc müracaat ec!crek yemitı 1~ 
bul eyi.Oiğlni bildirmediği ve 
olunan 27 /2/941 tarihine nıüs:ı~ 
&ünü saat 14 de a:elip yernin t' / 

il takdirde bu karann kesbi ~~ 
edeceğine dair davetiyede rn!L /. 
divanhanesine talik edlimiŞ oltı1 
keyfiyet tebliğ mak.aıruııa kail» 
üıenı ilAn olunur 


