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Sahip .. 11aşmuharriri: ETEM tzzET BENİCE 11' 801' TBLGBAFLABI VB BABIBLEBI VEREN AKŞAM GAZETESi 

Alman.qanın 1 

Yugoslavya ve 
Bulgaristan
dan gol isteme
si gülünçtür 

Almanya kendi hesabına 
en zararlı bir yolu dene
mektedir. Bu yolda ısrar 
edene hem Balkanları 
ate,e vermif, hem de so
nu Almanya için ancak 
hezimeti mukadder kı· 
lan bir maceraya ıürük· 
lenmiı olacaktır. 

Yazan: ETEM lZZET BENiCE 

Günün Balkanlara ait olarak 
cetirdi&i haberlerin bulisa&l fU. 
tlur: 

A- Yucoslavya, Alntanyanrn 
Jol istemesi tek.lifini reddetmiştir. 

B- Bulcadstan tazyik olıın
ıııa k tadır. 

C- Belgrattaki 1ncili:ıı konSO. 
losluğuııda bomba patla~tır. 
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AnıavııtJulı:ta b~ askeri Tlli.yeti ııösterir harıta 

.. , Tıbbiye 
bayramı 

Gençler, MIW Şefi· 
mtzba bayrama şe
ref vermeleri arzu
sunu izhar etuıer 

Her yıl olduğu gibi, bu sene de 
tı:p bayraıru 14 martta ıkutlula.. 
nacaktır. 
Tıp fakültesı talebeleri Rektör

lüğe müracaat ederek, bu tarihi 
günler.ine Reısicumhur Milli Şef 
İsmet İnönünün şeref vermelerini 
istemişler; gençliğin, Milli Şefle
rine karşı sarsılmaz bağlannı bir 
daha teyide vesile olan bu samimi 
arzularının Cumhurreisimize ulaş.. I 
tırılmasını rica etmişlerdir, Rektör 
Cemil bilse! gençlerimizin bu içten 
gelen arzularını Mili Şefimize bil
direceğini söylemiştir. 

Amiral Darlan 
Parise Döndü 

D- Bulgar Zfraat Naurııı.ın Is. 
tifası Sofyada heyecan uyan~ır • 
lllış ve Bulgar Başvekili bu ınunıı.. 
lebetle mecliste tavzihi mahiyette 
bir nutuk söyleıni~tir. d 

Bitlerin Balkanlar baldon 8 

&öylediii nutuktan ııonra ilk defa 
biribirini takiben ı:elen bu haber. 
ler, Almanyanın Balkanlar h~ ;_ 
ILıııda muhafaza ettiği emel uz 
rinde urar ı:österdiğini açıkça göz 
Önüne koymaktadır. AlınanY•?'~ 
emelini tahakkuk ettirmek ıç'.~ 

İTAL YANLAR YUNANLILAR 

Lavaıe Mareşal 

Peten'ln mukabll 
tekUDerfnf götürdü 

Bingaziyi iyi- Arnavutlukta Haricige,Da
ce tahkim tazyiki gittik· lıilige nazır
e d i y o r 1 ar çe arttırıyorlar la r ı is t ifa 

edecekmiş! l&i&i biribirinden batalı olmnk u. f 
aere takip ettıği iki yot vardır: Habeşistanda da n· 
1- Yugoslavya ve Bulgaristanı A 

hııj nizama almak, nıiit~fik yap. giliz kuvvetleri gor· 

General Metaksasa Ati.nada 7apılım milli cenaze merulminamı bir tntıl>a 

Ankara 
Radyosu 

Etimesuttaki arızayı 
tamir için bu sabah 

çalışmadı 
Etimes'ut istasyonundaki arıza 

yüzünden evvelki gece radyo ne§
riyatı uzunca bir fasılaya uğramıŞ
tır. Bu fenni arızanın izalesi için 
dün de çalışmalara devam olun -
muştur. Bu çalışmalarla alakalı 
olmak üzere bu sabah neşriyat ya. 
pılmamıştır. Ancak arızanın öğleye 
kadar izalesi memul bulunduğun
dan redyo idaresi her ihtimale kar
şı öğle üzeri uzun dalga ve kısa 
dalga postalanldan aramalarını 

dinleyicilerinden rica etmiştir. 

içkili yerlerde kav 
ga çıkaranlar örfi 
idareye verilecek 

" Hatay ,, lokantası örfi idare 
komutanlığınca kapatıld1 , sa
hibi ve garsonları askeri 
!llahkemeye verildiler 

lııak, beraber huekete şevkeyle- dat'tan ileriye doğ· 
lıtek. 

2-.. C•bir ve zor istimali ile bu TU yürüyorlar 

Şimal cephesinde bir 
İtalyan deposu topçu 
ateş· ile bombardı· 

man edildi 

Londra, 6 (A.A.) -
Amiral Darlan'ın bugün 

Parise döneceği öğrenil
mittir. Anıi.ral, Maretal 

Petain'in Lavale mukabil 
tekliflerini hamil bulun
maktadır. Zannedildiğine 
göre, Laval'in Vi§İye dö

nebilmeıi için daha bir 
çok müzakereler cereyan 
edecektir. 

1 

1 =·· ================ı 
9 erkek ve 1 ka-

J3e7oğlunda lstik!Al caddesinde Hatay 
içkili ve sazlı lokantasına ıeçenlerde 
selen mtişterUerden birinin; lokanta 
müstecir ve m!lstahdemleri tarafından 
dövulerek üzerıude bulunan paradan 
~00 lirasının alındıj!ını ıikfıyeı et.mesi 

erine bu hi.<li e ı yan polis v 

ti calip bulWlduğu ve vakayiin hemen 
hepsinin lokanta mü!tecjr ve mUstah· 

demleri tarıı!ından müşteriye karşı ika 
edildiği neticesine varılarak lokanıa

nm kapatıldıp ve faillerin de örfi ıd:ı.re 
mahkem..Jne tevdi olunduklarl ve bun
dan bôy e bu &ibı digcr y lerde de u 
kabil h~d.J.selerlıı zuhunmd:ı mli! tcrııer 
larafııubn ika edilmtı ot.:> dahi müocb
bipleri hakkında ayni suretle Örfi id;:ırc 
kanunu alıklımına tevtıltan muamele 
yapılmasının kararlaıLırıli ! ı anlatıl .... 
DUŞllr. 

Ilı:; devleti itaat altına almak ve ' Moskova: 6 (A.A.) _Tas Troda Atina 6 (A.A.)- Matbuat Na. 
\'ıınan cephesine ulaşmali'. • f .k A tıuk zmnm be)nnatına g,\re, Yunan 

Al . d.k. halde birincı gazetesinde A rı a ve rna~u - h . 
manya, şım ı ı ··ı··n k ti · ... en "' kuvvetleri biitün c«p el<rde Hal. d bu u t kı askeri hare c crı gozc ı; -

fekli kurtarmak hususun a ç~en binbaşı Vassi'ev şöyle yaz. yanlar üzerindeki tazyikini son 
tayretini göstermektedir. B~ gaY- derecede arttırmaktadır. Yunan_ 
• ·k şıddel, maktadır: •Clin içinde tehdit, tazyı > • • b · f Iılar bir•ok esir almışlar ve bir 
"- ·b gıbı Geçen haftanın e.n arıı v.a. s .. mı , ...,,a, vaı·t, bol keseden ı san k h .._ · .. ti t 
lı Iar . al ve şark Afrıkasının bulun ço arp mau.<mesı ıg nam e -
İtıbirine tamamile zıt uns.u~ .1 şımhelerinde vuku bulan çok bü- mişlerdir. 

••rdır. Herhanı:i birinin tesırı 1 e cep k·ı t · ,.. Merkez mıntakasında, Yunan 
Alın•nya gaycsı·ne vasLI olur.sa viik faaliyetler teş ı e 0:.ış.ı.. . n1 k .drl trd· y 

~ ' İngiliz başkumaııdanlıg• Afıı - bücuı arı ço şı • ı ır. unnn_ 
hemencecik Türkiye ve Yunanıs. . h da tn Iılar yeni bir tepeyi daha i~· al ot_ 
tanla hemhudut oluverecek, Yu- :tada ve Akden:z avzasın • k (Devamı 5 ınrı sayfada) mişlerdir. (ııe.>aruı: 5 bıcı sayfada) 

ro.ıavya ve Bulgaristan• da an L--------;;-:=:---:-::-:::-::---::--:;--:;:--::;:-:;::-~-
döiuneden zahmete kallaıunadan • • A p o R 
•vucunnn,içine alacaktır. Fak~t, GA R/P B/ R R 
ti .. b ·· ttır Unkü yazımızda da te aruz e • 
diiiiıniz gibi gelen haberler; gerek •• k b k 
llııırari~an gerek Yugoslavyan!n F .• at m LI r a a . . o
.\Jıııanyanı~ bu yoldaki taleplerıne 
ltıukavemet göstennckte b~- u '<en d ; 1 a ra ltıııduklarmı teyit etmrktedır. m •. c.yon [l 1 .. 
ller iki devlet de Balkan sullı ve -

iatik:rarına tarafbrdır ve so~a k en d •. m . b z yor 
lıad•r bitaraf kalmak azmindedır. rı n 1 --- - -
llıına rağmen hurriyet istiklal ve 
e~ . . b.' tecavüzde 
-nıyetlcrıne karşı ır . 

lıııııınulursa onu da sililı ku,•vetı. 
il 3 yd>ki e redueylemck ve Roman .. 
••ziyete mü•abıh bir vaziyet ıçıoc 
dii~tııemck 'kararındadırlar. Bu 
,,,,, . ·ı ,.dınlanm:ı<l 
~yctın tanıamı e a,, 

lı ·ı· Bel lltşısında Alınaııyanın ha " • 
hat ve Sofya nezdinde talepte bu. 
1tıııması gülüuçtüı'. d 

Komfsyoo; go k ı•uş1uk kaşar 
110 na da satılnl>ilecettı c dal 

verdi ıattat m alı me 

t'J ... D.lrlıı'ııı 
ir rapcr 
detti ı 

•
1
. ı<la lsUdi.1 caddesinde nu ı •4azı ka,ar P''Yn rleri 110 ku-

De,-o, uı . . «c>ı 9 ı kuru~luk ru ;a da salıla _ıJ t kimde ra r 
O an~ rnuC'S:"'t;~ t k • 1 d c rn1, . . 110 ıturı...ııca sat.. \'e'"r 1<'sını man ı >u mayıp re ... 

Pe'Cnır .. crını ' ~ B · o 
ka~ar ~' ·~ · ceza ıaptı tu- uclrr ~lır. tlnun tıze;. ıne rman 
tıifın<lan beledıyc. . m\.ıe!'~tesı L1tı!<3 · suç !e 2!:1 lıra 

" hkt'ıneye vt'rılnıışlı. 
tulup ma snp•·ııxln muers,,s<'- par3 cezasına mahkum edil'llıştır . 

Münal~alat 
Vekili !}akın

da geliyor 
Münakalat Vekili Cevdet Kerim 

İnced:ıyının bugünlerde şehrimize 
gelerek yer.i vcrılecek bazı ka:ar
lar için tetkiklerde bulunacağı ha· 
ber alınmıştır. 

Vekil, bu arada idarelerin yeni 
sene faaliyrti hakkında alakado.r
lara direktıOer verecektir. Evvelce 

projelerı razırlanmış olan bazı 
liman tesı•at•n•n şimdiJen yapıl. 

mağa başlanacağı da budirilcıek
ted:r. 

KiK \'.ııgoslovya ve Bulgaristan .n 
lııill; l>irlik ve milli siya;ete b~~
lıı,ı, da kuvvetli bir görüniiş 1 ~13• 
~c bulıındıı""·na göre beşinci kd 
o·ı •u · · eıııl 1 •!erine sapılarak bu ıkı m 

1
. 

tlıeti nazi rejimine ve bunu ta .ı. 
h;ıı de Alman itıi{akına ve idare
'•ıı b . ı.· nı ••oktur. " " ağlamanın ıın ıı • . • 

.Mu::~~i:t ~ürakabe konı•s. !Ki ~WHTEKtn MANİFATURA 
r:;;~na müracaat ederek 1.10 kdeu- s .. HİBİ ADLİYE.YE VERİLDİ Laval Dahiliyeı 
1 tı.J ak ka<ar peynırı.>rı Sult~ııhama.n ~/3 numarad• ma-
rusa sa ac " r D 5 in 1 N Ol k 

"u bakımdan Almanya krntlı h ·• 
'•b . l bcp·ıudc •na en zararlı bır yo u .. 
:·~•ıncktcdir. Bu yolda ısr:ır J:<'·• 
~•rse hem Balkanları atcşo ~~r

lııış, hem de sonu Almanya ıçın 
-•·a'- h . t• kaddcr kılan 
lı· · " ttımc ı mu al:-
ır -· .. ··kı mi• olac tQ u'"•eraya suru en ., 
· Ziro vaziyet sarihtir: 
1\ , V'" il - Almanya, Yuııoslnvya . ' 
tılraristanı içten {cthcdemıyc. 

\•k~ir, Romanya misdi bilhassa 
u •ki devletin g~zünii nçınıştı~. 

il ll._ Almanya nıüselliıh lazyık 
t c hu ilıi devİeti bo ·undurıığıı al. 
.,'na alrnak trştbbiisünde bul~ : 
d "~a biltiın Balkanlılar te•avuııJ 
ıc:r;l'in Almanyanın karş:.Yn• çı. 

•ölklardır 
0

(Drvamı: 1 tnd ıı:ı:rf&b) 

ırı~ı·cut oJduğurıa daır bır raJY.) •••• ( .-mı: .. sa1l•da) azırı aca 
aI.rr.ıştır. hkemc h<'yet..; ııaze -
~akatc:~csnıea ilan ol.undug.u 

tekrle - peı·nırl~riııe fı~t mu-
gibı ka~~ ı~yonunc:ı 90 hrı•s 
r•. • abe . oknı uJ-u• buiundui:u.ıu 

· !ıa ·O'ı "' • 
a':~rnı. d: tutarak rıynl kornıs.ro
go;conun · 

Bağrı yanık nazır 1 
Bizim mahut arlı.ada•la konuşu. 

yorduk da. 
- isti ta Pden Bu ' rar Zir3'1t Na. 

1ırı~1111 adını bllı~ < r mu~un·! 
DPd.i. Hcınt•n ı·c ·aıı vcrdun: 
- Bagri)·aııof!. 

Gillerl~k, 

- Yanlış ... 
Derli \'e .. il~ve ı lti: 
- .. nagri3 anor. 1l'i(I, •Bağrı 

yanan•. Zira, o Rulı:arlarııı nu~ist 
ve faşı t JJren,ipltrc u .. ıııa~ırıı 
•Bai; rın• dan i.sl '.Yordu!. • • 

Londra, 6 (A.A.) - Al. 
man k.ıynakl.u·mdan gden 
haberlere göre, Franstz Hari
ciye Nazırı Flar:den ve Dahi
liye Nll.zır Peyruton ~ r.!nnda 
istif" ecleceklercıir 

Mare~,.J Petain bir di•ektu
aı· te~kil edecek, Lava! Dahi
liye N l..,:rlığ ına, Bo<iu<' n Ha
riciye 'azırlıııı 18 ;;e irilccek
tir. Amiral D ırl;..ı ve C.ene
ral Hutzinger kabin~yc gire
ceklerdir. 

SÖZ VİŞİ'NlNDIR 
Lo:dra, 6 (A.A.) - Dün 

(D•va.ını: o Jncl 5'.l'l~da) 

dın soğuktan 
donarak öldü! 

Bir köylüyü de kurt· 
lar parçalıyarak 

öldürdüler 1 
Samsundan bildirildiğine göre 

so!\uktan bırkaç donma had :sesi 
olnrnştur. Bu meyan<la Kavak yo
lunda iki koylü er'<eğin, Akdağın 
Erikli mahallesin<ien bır kadın ve 
bir erkeğ.n, Hacı İsmail köyü ci • 
varında bir, kirezli!t civarında iki, 
Bafra yolunda 3 erkek donarak 
öklükleri anlaşılmıştır. Ayrıca Baı: 
ra civarında bir köylünün de i<urt.. 
lar tarafından parçalandığı haber 
alınmıştır. Odun yüklü bir çok 
hayvanlar da yollarda ölü (IJarak 
bulunmuştur. Sahipleri aranmak. 
tadır. 

ZİLE 

CE. !I ~!.EB 

Neden ricat 
ediyorlar? 

İngiliz lnn·vetleriııin Trablusta 
olslın, E.ritrt<!e ol.>un, taarruz ha. 
reketleri inki1•f ııösteriyor. Tob. 
ru.kuıı Laptıııdan sonra, İngiliz 

kuvveti •rinin n;ngttri i~tikametlne 
dJ~ru yürüyıi~lerınde ~imdiye ka. 
C::ı cidrii bir ınukav~m<'tc ra5!a • 

dıkl:ırın:ı dair haber gelmedi. Bi. 
Jaltis zayı[ İt:ılyan öı,cüleri ile ya. 
pıl~n birknç çarpı~n1ada, usulcıı 

c~irler alırth \e harp ınalıcınesı 
i~tinaln cd'l.f.. Gvrü!ilyor ki, garp 

riilunde mııharebe başlıyalıduu. 

heri, ınuhart·bc safhaları hc:nıcu 

hen'tn hiç ch:t;İ~ıneıniş gibidir. 
Şimdi l!alyan imparatorluğu 

Trahllı~.tAn, llabe~istandan, Kcn. 
yadan, İtalraıı So·n:.li.,iuden ve 
I:riıreden ~l'hak ÜLo're be· cep!ıe_ 
dt!"n "l:ırılu ·~ bulunmaktad1r 

Öyle anlaşılıyor ki, İtalyanlar 

(flevıunı 5 inci sayfada) 

ruQddciwnumllilt yapılan tahkilr:aUa 
nıez.k.r paralardan bır ltısmı1 mutecaviı
ler üarinde bulunarak istirdat edilıniı
U. 

Bu hAdisc ilzeri.ne Örtt jdare koınu
tanhğınca, İstaııbu1da bulunan bu ç~it 
yerlerde Örrt idarenın teessü.sUnden ev
vel ve sonra vukua gelen ve emniyet, 
!ı.s.ıyi~i ve inzibntı muhil mahiyette gö
rülen lıu ve buna mümasil hAdiseler 
hakkında yapılan t.et~ikle Hatay içkili 
Jokantasınıi~ vukua gelenlerin diğer 
mahallerdekilerden ziyade naz.an dikka· 

Binaenaleyh müe~esc s::ıhiplerflc Ral
Jrın bu hu.ousb cok dikkatli müteynkkiı., 
hassas ve ıedbirli bulunoırıık emnıyet, 
lsayiş ve mahalli lnz:batı ih161 cdlrı bu. 
Cibl hallerden tevel>ki eyler.ıelerı loa~ 
be tın ektedir. 

KAVGACILARI AYIRMAK İSTERKEN 

Bir kömürcüyü taban
ca ileağır yaraladılar! 

Vdada ICatipçelebi caddesinde ı 
kömürcü Veysel oğlu Hüseyin Kü. 
ser dükklinında i~ile meşgulken 

Haydar ve Hüseyin isminde iki a. 
rabacının kavga ett'ı.lerini cörnıüş 
ve ayırmak için aralarına girmiş. 
tir. Iluna k.ı:t.an arabacı Haydar ta_ -

ÇERÇEVE 

( LAvaı) 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 

Yeryüzünde hiçbir kim~enin 
nefs izzeti ve bıçbır ><alemin .fi.. 
kir haysiyeti bu ismi ele alma. 
sına müsaade etmez. Bu bakını. 
dan ben, ruhunun taşıdıiı cü. 
zam hastalığı yüzünden çehresi 
de esmer bir ufunet derisile 
kaplı bu adamdan değil, halli 
lıu adamın temayülüne uJ.&k ve 
yakın bir alaka taşıJan bütüıı 
bir Fransıı; ve Fransa külçe • 
sinden bile bahsetmeyi, şahsi 
şerefime zıt görürüm. Nüfus 
kütüğündeki (Türk) şehadetine 
layık her vatandaşımııı da ayni 
şeref yasağına malik olduğu ka. 
na~tindeyım. 

Fnkat benim, Allalıın hem 
süfliyette, hem de utvi)·etıe en 
büyük ru tbelcre namzet olarak 
yarattığını bildiğim in•an oğ. 
!undan bir hiyanet örnegı diye 
gö<terilebilecek bu adamdan 
bahsedişim, ~u malıı>atladır: 

bancasını çekip kömürcünün üze. 
rine ateş elmiş ve kalçasından ya. 
ralamıştır. Yaralı hastaneye kaldı. 
rılınış, eli tabanca! arabacı )aka. 
lanmştır. 

Fatıhte Baydarda Tekir sokağıı. 
(Devamı: 5 inci S&rf..U) 

Ben (Llıval) i (Liival) olarak 
degıl, şahı~ halinde bır mılli ve 
içtıınai hi)·anct remzi diye elo 
alıyorum. Tiı ki, onun ikbal 
mevkiinden düştüğü lıir im ye. 
rine, belki de ikbal mevkiıne 
çıkmak üzere bulunduğu bit 
anda, henüz devlet H bü:.üınet 

çerçevesinde bir temsil h.-kkı 
ifade etmiyen şah ını bir vcıııle 
di;ı.c kullanıp, milleti rin içle.. 
rinden dışlarına kadar günü , 
ıııüzde bol bol ôrn~k sahibi oL 
dukları mllcer et bir süfliyet 
manzarasına karJjl nefretimi 
heykelle tirebileyim ... 

Bundan sonra tek bir ciimlem 
kalıyor: 

Topyekun milletinin hayat, 
istikliıl ve hakkını pençdiyen 
bir hakaret darbesinden öz ncf. 
sini müstesna tören; o hakııret 
darbcsile milletine karşı ittifak 
arıyan; o hakaret durbe&inhı 

ideolocya ve pisi!.olocyasını 
milletinin içinde yaymıya çalı. 

n er tıynet, başta (Lnval) 
nı sali olmalı üztre. biiyük harf. 
!erle yazılmış bir {VATA.'<SIZ) 
dır. 



2 - SON TELGRAF 

50 LiRALIK - -
PAPUÇLA.R 
~ -

50 liraya sahlan ayakl<abı
l&r, darbımesd. haline geldi. 
Bütün gazeteler bundan bah
ıedıyor. 50 liralık ayakkabıyı 
kiın almıthr, kim giymiıtir, 
bıl.niyorum. Geçen gün. biı: 
ar.kad&A aordu: 

- SÖ liralık ayakk•bılan 
göıdiin mü?. 

- Hayır, dedim.. 
- Neden?-
- Kalbim biraz zayıftır. 

Görünce, sekteden vefat ede
ceğimi zannediyorum da.. 

50 liralık papuç meaeleai, 
görülüyor ki, sadece bir ihti
kar hô.disesi değil, aynı za.
manda, bir aıhhah umumiye 
hadisesidir. 
SAHTE 

PUDRA 

Pudranın da sahtai çıkmlf•• 
Çok tükür, bizim pudra ile a
lakamız yok amma, Bayan
lar bu nesne ile çok yakından 
ala.rnlıdırlar. 

En maruf pudra firmaları
nın kutularına kireç kaymağı 
~esaire doldurup, pahalı fi. 
atla satıyorlarmıt ! 

Bir arkad&f: 
- Maa.mafih, dedi, fıtan

bul halkı, yazın toz toprakla 
pudralanmıya alıtıkbr. O ka
dar farketmez. 

iZAHAT 

iSTiYORUZ ··-Tramvaylarda kıt'a farkı 
kalkıyor. Bu tasavvuru al~ 

kadarlar naaıl kabul ettiler, 

bili, hayretten kendimi ala
mıyorwn. Mademki bu it hal
kı alikadar ediyor. Lutfen, 

istinat edilen esbabı mucibe 
madde madde ilan edilir mi?. 

Bizim anladığtmız fU: Daima 
kıaa mesafede seyahat eden 

ve 3 kurut 10 para veren bir 
yolcu, hundan ıoonra mü
madiyen 5 kuru§ verecek! 

LÜZUMSUZ -- -- .. 
MEŞGULiYETLER 

Tramvay idaresine kızını· 
yorum, dersem, yalan ıöyle
rim. UğrA§AC&ğı, halledeceği 

birçok itler var. Beri tarafta, 
biletçilerin kasketinin ıekli 
ile uğr&§ıyor. Eski kasketler 

daha ıık, daha pratik idi. 
Bilhassa küçüktü. Şimdikiler 
genif kenarlı. Tramvayların 
içi zaten sardalya kutusu. Bu 

geni§ kenarlı ,apkalar, yolcu
ları rahatsız ediyor. 

Acaba, tramvay idaresi, 
fapkaları halkı rahataııı: et • 
roek için mi değiftirdi?. 

AHMET RAUF 

Üniversite Mat'§ Müsabakası 

Üniversite, şarkı ve marşının 
gerek güfte ve gerek bestesi için 
bir müsabaka açılması kararlaştı • 
rılınıştır. Müsabaka önümüzdeki 
nafta içinde açılacaktır. Aynca 
koıı.servatua.rla temasa geçilmiştir. 
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Kereste 
tnca re ti 

Şehrimiz kc restecileri 
An karaya bir heyet 
göndererek dileklerde 

bulundular 
Şehrimiz kereste tüccarlan An.. 

karaya bir heyet göndererek bul 
ricalarda bulunm~lardır. 

Keresteciler .kereste satışlannın 
tabi tutulduğu beyannamelere ait 
muamelelerde bazı kolaylıkla ya
pılmasllll dilemişlerdir. Bir nizam

nameye göre tüccarlar fabrikadan 
kereste aldıkları zamanki mevcut. 
lan ile 6atış yaptıktan sonraki 
mevcutlarını Orman müdürlerine 
bildirecekler ve yeni satış ruhsa • 
t.iyesi alacaklardır. 

Keresteciler birçok kereste n&
vileri mevcut bulunduğundan her 
satıştan sonra böyle bir beyanna • 
menin doldunılması ve bunların 
hesaplarının ayn ayrı tutulması • 
nın zor olduğunu ve yeni nizamna
me üzerine ruhsatiye almak için 
günlerce beklemek mecburiyetinde 
kalacaklarını ve satısın duracağ!nı 
beyan ederek herhangi bir buhranı 

önlemek üzere bu şeklin tadılmi 
istemektedirler. 

K'CÇÜK BABERLEB 

ViLAYET oe BELEDiYE: 

* ' n·ogazt şirketi her ızy belediye
ye ı...~ rapor vererek havapz.i borula
rının bozuk veya sağlını olduğunu bil
dinniye mecbur tutulmuşLur. Bu ra
porlardan sonra vukun gelecek kazalar
dan •lrket mes'ul tutulacaktu. 

+ Pasif korunma tıecrübeleri bade
ma şehrimizin her kazasında birden de
lili muhtelif aemtlerde kısım kısım ya
pılacaktır. 

MAARiF, IJNIVERSITE: 

+ Maarif Şdrasmı:n bu yaz tekrar 
içtima& çaaıniacae> 1Ö7lenmcktedir. * Şehrimiz me.l<teplerindeki yard.un
cı muallimlere el'an maaşlaruun veril

memesi şikAyetlcri mucip olmaktadır. 
M=rıt müdürlütü Vekfıletten havale 
lstem[ftir. Bunun süraUe gönderilip mu 
allimlerin paraJı.z bırakılmama.lan da 
talep olunm~tur. . * Süleymani7edeld ,,,..ı,,...,ıenım 

birinde bir çocuk lu~ açıJııcaktır. iıe 
giden anneler gündüzleri çocuklarını bu 
raya bı.rakabilecek.lerd.ir. 

TiCARET ve SANAYlı 

* Gilmrüklerde bulunan Fra11S1Z .. -
yalartnın çtkanlmasına Ticaret Vekl .. 
Jetin~ müsaade olunmUJtur. 

+ Çuv:il ve kanaviçe lthaLU birlli!! 
7ıllık toplantısı dllıı Ömer Abi1 hanın
d.aXi birlik merkezin~ yapılmıştır * Türlr. - İngiliz malt anlaşması düıı 
tehrim.iz &ümrU!r.lerıne tebtij: olunmuş
tur. * Dün şehrimizden muhtelif mem
leketlere 250 bın liralık ihracat yapıl

mıştır. Bu meyanda i"Vicrcye 120 bin 
liralık arpa oa~t.ır. 

MOTEFERRIKı 

* Beyazıt postaluınesinln l)Olr. dar 
oldu~u üniversite g~nçlerl tarafından 

rektörlüğe $ikfı.yet edilmi[;ilir. Rektörlük 
burasının cenlı;Ietllmesl için Münakale 
Ve!ı:aletine müracaat etıni;;tir. 

-+ Mill1 Piyango yarın a!r.pm tıaJJJ 

17,30 da Eminönil Halkevinde çckile
cektlr. 
+ Bebekte oturan Bürhan isminde 

e yaşında bir çocuk, annealnln cama1ır 
7ılı:amak üzer<: kaJDar •u doldurd$ 
büyük. bir leğene düşmü§ başlanmıştır. 
Zavallı. ;yavru Ş~U hutaneoine kaldırıl· 
nuşsa da kurtanlamı,,,aralr. ölm(lftür. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 21 

BILLOR K 
BÜY°9K AŞK ROMANI 

SELAMİ 
Sahide n<le üşümüyordu. Kal • 

tıir<le bir alev vardı, bütün vücu. 
dı.il' benliğini lSılan, sıca.. tutan 
bır alev ..• 

-8-

Kışa vaklaşryorlardı. Birkaç gü
ne ?.a.c!ar komşularının lstanbLla 
iıwccklcrini düşünen Leman ile 
Cem:ıl, yalnız kzlacakları için se. 
vi. yorlardı. Havalar <;<ık serin -
!emişti. Sabah ve akşamları adeta 
.:>ltuk oluyordu. 

Evvela Halis Adem kaçtı. Onun 
eoğuğa hiç yüzü yoktu. Onun ar. 
kasından Pertev Dayı gitti: 

- Be!l şehirden kaçarken şehir 
bana geldi, bu böyle olduktan son-

iZZET 
ra bari bu kış da ben şehre gide. 
yim dedi. 

Zekiler teşrin sonunda gittiler. 
O gün Cemal, Leman Afife onlan 

Üsküdar iskelesine kadar geçir -
diler. Zeki Bq ayda bir iki kere 
olsun onları apar~!l"ana davet etti. 

Şefik Afifenin elini sıkarken u. 
6Ulca fıslndı: 

- Sözünüzü tutacak .mısınız? 
Afife başile: 

- Tutacağım ... 
Diye işaret etti. Vapura bindiler. 

Vapur kalktıktan sonra Cemal de
rin bir göğüs geçirdi: 

- Oh ... Artık biz bize kaldık .•. 
Karısının koluna Ririp otomobile 

JIW,11.11•1 
Mlnener ve kahve 

Gazetelerde hazan, ae tuhaf, ne 
gülünç, hatta, ne korkunç yazı 
başlıldan konuyor. Dün, bir ceride 
şöyle bir serlevha koymuş: 

Münevnri kahveden kurtanmlı: 
lizı.m. 
Düşünüyor musunuz?. Kendi • 

sine ınünevver damgasını vurdu. 
ğumıu vatandaşa da bir mürebbi, 
bir akıl hocası. bir dejnekçi tayia. 
edeceğiz. 

Münevver kimdir, kime denir?, 
Ayrı ve azun bir dava .• Bizim mı&. 
hit cibi, kara dl.mle7i IÖken her 
adama münener damgası vurulaa 
cemiyetlerde, böyle bir münakaşa. 
nın kapısını açmak tehlikelidir. 

Bunu, bir tarafa bırakalım. 
Fakat ,eğer, münevver dediği • 

miz insanlar, bizzat kendi kendi • 
!erini kahveden kurtaramanı.ışlu. 
sa, evvelbeevvcl onlar, münevver 
değildir. Soba isi, sigara dumanı, 
pis ciğerlerin nefes kokusu ile do. 
lu bir kahve köşesinde oturabil • 
mek için, evvela, insanın bol ve 
boş ,·akti olmalıdır. Halbuki, mü.. 
nevverlik iddiasında olan insanın, 
kahve kö~eııinde oturmağa nasıl 
vakit bulduğu, hakikaten meraklı 
bir sualdir. 
Yazının serlevhasını yanlış ko. 

yan ceridenin hatası, iz'ansızhğın .. 
da ve sonra da düşünce kıtlığın • 
dadır. Halkı kahve-len uzakla~tır. 
mak veya, bugünkü kahveyi, hal. 
kın rahat oturacak, ve eğlenebile.. 
ceği bir müessese haline getirınek 
temennisi doğru. 

Fakat, münevver saatlerce kah. 
vede oturan adam değildir. Kahve 
ve n1ünevvcr yanyana gelmez. 

Kahvede oturan münevverln, 
ancak basit mak.satlan olabilir: 
Birini bokliyecektir, beş kuruşa 
beş gazete okuyacaktır, yağmurlu 
bir günde üstünü kurutacaktır. 

Yoksa, kahve, hakiki münev • 
verin vakit öldürdüğü yer değil • 
dir. 

REŞAT FEYZi 

Defterdarlık ve 
Evkaf imtihanla 
memur alıyor 
İstanbul ve Beyoğlu vakıflar ida

releri; (20) ve (15) lira aşl! maaşlı 
:ıııemuıniyetler için ayın 10 uncu 
pazartesi günü saat 13,30 da Çem
berlitaşta Vakı.Oar başmüdürlüğün. 

de bir tahriri müsabaka imtihanı 
açmışlardır. 

(20) liralık memuriyetler için 
en az liseden ve (15) liralık 

memuriyetler için en az orta mek
tepten mezun olmak lazımdır. İ&
teklilcr o gün saat 12 ye kadar 
istida ve <?vraklarile İstanbul va. 
kıflar müdürlüğiine müracaat et
melidirler. Defter<larlık da orta 
mektep ve lise mezunlarından me
mur aramaktadır. İmtihan ayın 
17 sindedir. 

Üniversitede Sc
mestr tatili 

Üniversitede sömestr tatili bu 
ayın 12 inci ça11amba günü öğle -
den sonra başlıyacak ve üç mart 
pazartesi sabahına kadar devam 
edecektir. 

Bu münasebetle sılaya gidecek 
talebelere Münakalat Vekaletin -
den gelen emir üzerine demir ve 
deniz yolları için tenzilat kağıtları 
verilmeğe başlanm~tır. 

doğru yiirüdü. Afife bir müddet 
daha vapurun ar.kasından baktı. 

Araba vapurunun yanaştığı ye
rin sefaletinden, pi•liğinden sonra, 
deniz, koyu lacivert bir canfes gibi, 
karşı sahillere kadar uzanıyor; or. 
talara doğru köpükleniyor, akıntı
larla kaynaşıyor; karşı sahilde ak
şam renklerile kızarıyordu. Eyüp 
tarafların<la gökyiizü kara bulut. 
!arla kaplıvdı. Sararburnunun üst
lerinde kızıl yaldızlı beyaz ve gü
mıiş renkli sisler uçuşuyordu. Or. 
ta; ğı derin bir sessizlik kaplamıştı. 

Bu yarı karanlık, yarı aydınlık 
hava Afifenin ruhuna uygundu. 
Yaz arkadaşlarını kencl'ndcn uzak
laştıran vapuru gözünden kaybet
mek istem;yen Af:fenin ruhunu da 
bulutların batı kızıllığı bürümüştü. 

Cemal ile Leman Afifen!n arka.. 
da kaldığını farkederek döndüler, 
seslendiler: 

- Afife! . 
Afife kendini topladı, onların ya

nına koştu. Köye kadar otomobilde 
hiç konuşmadılar. 
Kış pek çabuk bastırdı. Soğuk 

bıçak gibi etrafı kesiyordu. Günler 

Günün mesele~ )Berbe~leri(~ 
Kömüre zam tale- tahdıt ! Am~. ~e .. ~ık~an~,.a~rd~ımı!J 
b.1 kabul edı·ım·ıyor Sayısı 1800 e çıkan ve Almanya 

berber d Ü k kan J a r ı yazan: Ahmet Şükrü ESMER 
Amerika tarafından İngiltercye 

i ç in y e n i k ay 1 t 1 a r yapılacak olan yardım meselesi .. 
Oduncuların yaptıkları fiat 
arttırma teşebbüsü reddedildi 
Şehrimzideki odun lromür W.c- ı zammı icabettirecek hi~ir sebebin 

carları, fiat mürakabe komisyo- bulunmadığını göstermiştir. 
nuna müracaat ederek odun kö. Bu itibarla fiat mürakabe ıwım. 
mürü fiatlarına zam istemişlerdir. yonu odun kömürü tüccarlaruım 
Komisyon talebin tetkikine beledi- talebini kabul ~-
ye iktısat müdürlüğünü memur et- Ayni suretle bazı oduncular da 
miştir. İktısat müdürlüğü tarafın. zam istemişlerse de bu da redıdo • 
dan yapılan tet.kiltla", hövle bir lunm~tur. 

İhtika rra mücadele v11tandaş vazifesi 
İhtikürla mücadele işlerinde va. 

tandaşla r .o. düşen vazifeer hakkın
da Ticaret Vekaleti dün şehrimiz. 
deki aliıkadarlara bir tamim gön.. 
dermiştir. Bu tamimde vatandaş -
!ara düşen vazifelerin tattıik edil
mesi için halkımızın teşvik ve ten. 
vir edilmesi bildirilmektedir. Bu 
vazifelerden en mühimmi bir lira
dan yukarı olan mübayaatta satıc>
dan muhakkak surette fatura isten. 

denin teşkil ettiğine işaret edil -
mektedir. 
Diğer taraftan halk ve tacirler 

tarafından yapılacak cürmü me,
hut vak'alarında ihbarı yapanla • 
rın vakitlerinin zayi olmaması ve 
müşkülata uğramamaları için mev
cut kanuni hükümlerde bazı tadl-
!at icra edilmiştir. Bu tadilata göre 
cürmü meşhut esnasında muhte • 
kirlere verilen paralar mahkem&-

mc~ll' 'n prensip olarak kabul edil· nin neticesine kadar emaneten a· 
mc.ı bildirilmekte ve ihtikarla mü- lıkonulmıyarak derhal sahibine ia.. 
cadddr. en esaslı noktayı bu mad. de edilecektir. 

---------
Birilk mektep talebe· 
sinin güzel hareketi 
Havacılık aşkı küçük yavrula • 

rımız arasınad gün geçtikçe artıp 
in~af etmektedir. Buna küçük bir 
misal de şudur: Beyoğlu 29 uncu 
ilk mektep 4 ün<:ü sınıf talcbele • 
rinden 335 numaralı Veli Safran 
isminde bir yavru mutavassıt ka
zançlı bir fotografcı olan babası. 
nm kendisine verdiği bayram harç
lığı 50 kuruşu hava kurumuna biz
zat götürüp vermiştir. Veli Safran 
ayrıca gündeliklerinden de mun • 
tazaman 1 - 2 kuruş vereceğini 
söylemek suretile havacılığa olan 
sevgisini göstermiştir. 

Çanakkalede modern 
hapishane yapılacak 

Çanakkalcde • Balıkesir - Çanak· 
kale şosesi üzerinde 38 bin lira 
sarf.ile yeni ve modern bir hapis
hane inşa olunması kararlaştırıl • 
mıştır. İııtaata martta başlarula • 
caktır. 

Sipahi Ocağı Kongreai 

Sipahi oca.;ınm 26 kanunusanide 
ekseriyet temin olunamıyan kon
gresi ayın 9 uncu pazar günü saat 
18 de yapılacak ve idare heyeti 
reis ve azaları ile mi.irakıplar, di
vanı haysiyet azaları intihap oluna
caklardır. 

--( ADLİYEVePOLİS-)-
Komşu kızının namusunu berbat 

eden kadın mahkôm oldu 

Gece mlsallrllje gelen genç kıza lenahk 
yaptıran kactın tkl yıl haplı yatacak 1 

Cahide, Hakkı ve Sabri isi.-nle - 1 
rinde 3 ~i dün 1 inci ağır cezada 
namusa tecavüz suçile muhakeme 
edilmişlerdir. 

Bunlardan Cahidenin Beyazıt 
civarında oturduğu sırada komşusu 

Haniienin ıkızı Bediayı bir gece 
misafir olarak evine çağırdığı, ge
ce uyurken Hakkının Bediaya te. 
caviızün•i kolayla~tırdı~ı sabit ol
muştur. Hakkı, beş sene hapse 
mahkum edilmiş, yaşı dolayısile 
cezası iki sene altı aya indirilmiş • 
tir. Cahide de iki buçuk seneden 
yaşı dolayısile beş ayı indirilerek, 
iki sene bir ay hapse mahkum ol. 
mu•tur. Her ikisi de davacı Bed!
ava yüz ellişer lira tazminat öde
y~ceklerdir. Sabrinin, Cahide gibi 
tecavüzü kolaylaştırdığı anlaşıla • 
mamış beraeti kararlaştırılmıştır. 

karanlık, geceler l8Sızdı. Kar kö
yün şeh!rle rabıtasını bütün bütün 
kesti. Billür köşkte oturanlar gü. 
rül gürül yanan büyük çini soba
nın başında toplanıyorlar, Cemal 
özlediği bu yalnızlıktan mes'ut o. 
!arak keyifli bir ömür sürüyordu. 
Leman, Afife ve onun arasındaki 
samiyeti ihliıl e>decek hiç kimse 
yoktu artık. 

Afife ile Leman öğleye kadar ev 
işlcrile meşgul oluyor, öğleden 
sonra yün örüyorlar, ak.şamları 
Cel"al onlara Roman, gazete, mec
mua okuyordu. Bütün gazete ve 
mecmualara abone oldukların<lan 
posta müvezzii ehemmiyet keııbet
mişti. Her gün dört gözle postacıyı 
bekliyorlardı. Afife, hulyalarına 
ninni söyliyen rüzgarın sesile avu. 
nuyor, bu yalnızlığa, gene hulyalar 
kurarak katlanıyordu. 

Fakat Cemal ile Leman ümit et· 
tikleri kadar mes'ut olmadıklarını 
hissediyorlardı. Üzüntülerinin se -
bebini biribirlerine atlatmamakla 
beraber, gayri tabii hayatlarına bir 
nizam vermeği düşünüyorlardı. Ni.. 
ibayet evlenmeleri liizun gele~ekU. 

Gizli celsede bakılan davanın a
çık celsede okunan kararındaki &
saslı esbabı mucibede, şimdi Yu. 
nus adlı bir ahçı ile Beyoğlunda 

birlikte oturan Cahidenin, o zaman 
Beyazıtta Sabri ile beraber yaşa
dığı, Sabrinin arkadaşı olan Hak
kıya komı;u kızı Bediayı peşkeş 

çekmeği tasarladığı, bu saf kızca.. 
ğızı da kendi derecesine ind.irme
ğe çalışarak tuzağa düşürdüğü et
raflı olarak anlatılmaktadır. Ca • 
bidenin, gece Bedia ile ayni odada 
yatarken, bir aralık odadan çıkıp 
kapıyı aralık bırakması, odadaki 
elektriği yakması ve dışarıdan cgir, 
gir. diye Hakkıya seslendiğinin L?i
tilmesi diğer taraftan işlenen su. 
çu gösterir bazı şeyleri yakması, 
Bedianın muayene raporu, sübut 
delilleri arasında sayılmaktadır. 

Cemal annesinden izin koparmak 
için yapacağı teşebbüsü Lemana 
söylememişti. Leman da bu bahse 
hiç tem~s etmiyordu. 

Cemal vezafesini yapacaktı, Le
mania evlenecekti, fakat o kadar 
mahcup ve kararsızdı ki, annesinin 
rızasını almak için yapacağı teşeb
büsü her gün bir gün sonarya a.. 
tıyordu. 

O her zaman annesinden kork
mu.,tu; bugün gene annesinden, 
kabahat etmi~. kabahat üstünde ya
kalanmış bir çocuk gibi korkuyor. 
du. Küçükken annesinden istiye
ceği bir şeyi nasıl korkarak, çe
kinerek, titreyerek istiyordıysa, 
buııün de, evlenmek iznini isterken 
korkacağını, titriyeceğini hissedi.. 
yordu. 

Annesinin çatık kaşlı, somort -
gan yiizü gözlerinin önüne geliyor, 
aksi, sert sesi kulaklarında çmlı
yortlu da, gayri ihtiyari tüyleri ür. 
peri yordu. 

Nihayet bir gün cesaretsizliğin -
den, kararsızlığından utan<lı. Me
seleye doğrudan doğruya temas et. 
meden annesine bir mektup yaı.dı. 

k ! hakkında Alman gazeteleri, bu 
o n u y o r memleketin &örüşünü iiade eden 

Belediye reisliği şehrimiuie ber. 
ber dii.klinlarının gittikçe çoğal
dığuıı. görerek yeni bıw hükümler 
lııoynıak üzere tetıkiklere geçmiştir. 
Yapılan tetkiltle:ıde mevcut ber~ 
diiklrenı sayısınuı 1800 e yaklaştı -
'1 ve burada çalışan 4000 berber 
mevcut olduğu görülmüştür. Ber. 
ber dükkanlarının çokluğu sılıht 
kontrollerin IAyıkile yapılmasını 
güçleştirmektedir. Bu sebeple yeni 
hü.kümler tatbik olununcaya ka
dar yeni berber dükkanı açılmasına 
izin verilmiyecektir. Esasen ekseri 
berberlerde; erkek işlerindn ziya
de kadın işlerinde kar olduğunu 
ve jiletle traş olanların gittikçe 
çoğalma" yüzünden karlarının çok 
azaldığını söylemekte ve her önüne 
gelenin berber dükkllnı. açamaması, 
her dükkanda ehliyetli kalfa ''" 
çırakların çaiıştınlmasllll temm 
için böyle bir tahdit taraftarı bu.. 
Iunmaktadırlar. 

Şehrimiz Manifaturacılannın 
Teberrüleri 

Hava Kurumuna şehrimiz ınanıtatu
ra tüccarlarından 111oris ve İbrablm Şa· 
70 500 lira, Hacı Yasef KarokaJ<>Clu mah 
dumlan 440, M. R;rat Ceritoğlu ve Rıı.a 
Eralp 200, Hasan Tecimer 150, Çuhacı 
oğlu İsak Koheıı oğul.lan 1500, Saltt 
Franko 2150, Alırnet Hamdi Topbaf 
1500, İsak Dano 1000, Edvart Hanni ve 
GUstav Hıınni 1000, Ani~ Çiçek 1000, 
Ba\'ctcs ve Baruh 750, İstelyanos Ye
remiya 1Ylabdumlar 500, Elyazar Russo 
4001 Serkls GiriUiyan 400, Giglmes N. 
Xa.mburoğlu 300 lira vermJilerdir, 

Esnaf ve tüccarların 
Hava kurumuna 

yardımı 
HamiyeUi vatandaşlarmızın Hava Ku 

rumu;ıa teberrülcri gU.ndC'1l güne art -
mak:tadır. Manifatura, kaz.mir, iplik, 
tülbent tüccarları yüz elli bin lirayı te
cavüı: ('(:len taahhüt ve tcberrülerini ta
mamen Hava Kurumu fubea.i.ne talim. 
etmişlerdir. 

Şimdi de İstanbul vllAyet memıin
dc teş<'kkill eden yardım komitesi Aza
lan (aaliyctlerine devamla eczahane, 
ecza depoları ve nl.l tı cerrahiye mües
seselerinin li8hlpleri, kereste ve ya
pağı tüccarlan birlikleri ile temas ede
rek Hava Kurumuna yardımın derece
sini tesbite başlamışlardır. Bunun da 
diler tüccarlar gibi bu hamiyet müsa
bakasına ayni derecede 41.İraJ< edccelr.
lerinden limit edilmektedir. 

Nitantatı Kııı: San'at Enıtitüıü 

Maçkada eski, natemam İtalyan 
sefarethanesi yanında inşa olunan 
cNişantaşı kız san'at enstitüsü• nün 
bahçesindE'ki eski betonarme bina· 
nın yıktırılıp bahçenin tanzlın 

olunması kararlaştırılmı.ştır, Bu 
yeni enstitünün büyük bir rağbet 
göreceği anlaşılmaktadır. 

Beşiktaş Balkevbade 
Metamettk karılan 

Beşiktaş Halkevinden: 
Evimiz tarafından haJıtada iki 

gün olmak üzere matematik kurs. 
!arı açılacaktır. Bu lcurslan devam 
etmek istiyen hevesharlarla orta 
okulların yedinci, sekizinci ve li
senin birinci sınıflarına müdavim 
talebenin evimiz idare memurin • 
ğuna müracaatla kayıtlanru yap. 
tırmalan. 

çok yazılar Y8%DUŞlarılır. Fakat 
geçen gün Almanya namına söı 
üyleeğe en "lih.iyetli olan bir a. 
ğ"ızdan bu göriifün izahını dinle. 
elik. Ba7 Hi tler ıoa nutkunda bu 
mesele hakkında demiştir ki: 

- Yuııhnamalıdular: İngilta. 
reye yarılım edeseklerini zanne • 
denler, herhalde ıunu bilmelidirleı 
ki, torpil kovaıılanınızın karşısına 
~ea.k her gemi, İster İngiltereye 
birşey getirsin, ister getirmesin, 
torpillenecektir. 

Bay Hitlerin bu sözü, Anıeri • 
kayı, 1917 senesinde Almanyaya 
karşı harp ilanına icbar eden mev. 
zua dokunmaktadır. Amerika Bay 
Bitlerin tanımıyacnğım be,·an et. 
tiği hakkı korumak i~indir ki 1914 
harbine iştirak etmişti. Malumdur 
ki bilaraf bir devlet muharip dev. 
Jetle ticaret münasebetinde bulu.. 
nabilir. Ve böyle bir ticaret mua. 
melesini yapmak için gemilerini 
muharip devlet limanlarına röu.. 
derebilir. Harp zamanında muluı.. 
rip devletle tiearet ~ apmıya mani 
ıılan başlıca iki kayıt vardır: 

1- Muharip memleket liman • 
!arının abluka altında bulunması. 

2- İkinci kayıt ticnrct!n mev. 
zuudur: Bitaraf devlet harp kaça.. 
ğı listeı;ine dahil olan eşyayı mu. 
harip devlete nalkederse, bu eıya 
müsadere eclilir. 

Muharip devlet harp gemisi böy. 
le bitaraf bir ticaret gemisini gö.. 't 
rünce, onu durdurur. Muayene e.. .~h 
der. İçinde kaçak eşya varsa onu 
müsadere eder ve geminin için • 
deki yolcuların ve tayfanın canla.. 
nnı emniyet altına aldıktan sonra 
gemiyi batırır. 

Vaziyet böyle olduğuna göre, 
bu kaideye uymak noktasında in. 
&iltereuin Almanyadan çok daha 
elverişli vaziyette bulunduğu a.ıı
lnşılır. 

Gerçi bugün böyle bir meoele 
bahis mcv-ıuu olamaz. Çünkü bll 
yüzden geçen harbe girmek mec
buriyetinde kalan Amerika, bll 
defa da ayni sebeple harbe girme. 
mek için, muharebenin başlangı. 
cında akdettiği bitaraflık kanun • 
larile ticaret gemilerini harp mın• 
takasına girmekten mcnetmi~lir· 
Yani kendi hususi Juınunlarllc 
devletler hukukunun bahşettiği 
haklardan kendini mahrum et • 
miştir. Fakat Amerika, lüzum gör• 
düğü takdirde bu kanuıılnrı fr;ilı 
ve ilga ederek, devletler hukuku
nun babşettil:i haklardan istifa • 
deyi istiyebilir. Bu, her ıaınaO 
onun hakkıdır. İşte hihle bir ilıti
mali gözününe getirdiği içindir Jcİ, 
Bay Bitler, son nutkunda •torpil 
kovanJarın1ızın karşısına çıknca1' 
her gemi, isler İngillereye biqc1 
getirsin, ister getirmesin torpil " 
Ienecektir• demiştir. 

Bu sözlerde Amerikaya karŞI• 
hatta imparatorluk Almanyasınd• 
bile görülmiyen bir meydan okıl
yuş vardır. Çünkii Bay Hitl•~· 
«gemi ister İngiltereye birşcy go
türsün, ister götürmesin• batır"' 
cağız diyor. Halbuki imparator ' 
luk Almanyası, gemilerin içirıd' 
kaçak eşya olduğu için batırıldı• 
ğını iddia ediyordu. 

Bu sebepledir ki Bay Bitleri~ 
sözleri, Amerikada büyük hidd' 
uyandırmıştu. Ve ayan azasınd•9 ~ 
Mister Carter Glass, devletler fıll' 

Ankarada fabrikanın fevkalade d b r' kukunun menetme iği er ye 
işlerini anlattıktan sonra, Lemanın ··ıı 
kocasının öldüğünü haber verdi ve Amerikan ticaret gemilerinin g•jJ. 

derilmesine taraftar olduğunu b 
Lemanla rabıtasını meşrulaştırmak dirmiştir. Bu, bitaraflık kanuni" 
zamanının geldig"ini ileri sürdü. k d ki" V 

rının ilrasını istem~ eme ır 
Her halde kendisi de makul ve dil- Amerika ergeç, böyle bir yola ~ 
rüst bir kadın olduğu için, bu va- 1 41 lecektir. O z•man A manyanıo 
ziyetten memnun olacaktı. Hava - nasıl mukabele edeceği Bay fi~ 
lar açınca Yeşi1köye gelip kendi- )erin nutkunda tasrih edildiğiııd 
sile görüşecekti, annesinin tavsiye- eğer alınan bu vaziyette son ııet• 
!erini dinliyecekti. , ,;ı 

lin haberlerinin ihsas ettiği bir 11 Dört gözle, sabırsızlıkla annesi. at vuku bulmazsa, Alınanya 1 ı; 
nin cevabını bekledi. b' ili'"' Amerika arasında bir bar ı ı e'I 

Sabire ancak on beş gün sonra den emrivaki olarak kabul etııl 
cevap ya7.dı. Bu gayet soğuk bir yerinde olur. 
mekt~ptu, ı:emanın ölen kocasın • ------------~ 
d"':' hıç bahıs yo~tu. Fabrıka mese- Sinemalarda Sigara lçell f.J 
!esme gelmce, Sabire şunları ya. Kitiden Birer Lira Ceza ,ı\Jı 
zıyordu: . . . . . j1' 

cİ<lerinin iyi gittig" ine rnk mem- Beledıye reıslıği Sınema ve ~ 
• .- t ] d . . "im . iJl )CB 

nunum, seni tebrik ederim; her !a ro ~ a sıgara. ı!ı esır kııJI'' 
halde senin işin başından ayrılarak ıyetle onlenmesı ıçın kayma 1 
fabrikayı bir ortağın eline bırak _ lıklarn sıkı emir vermiştir. i ıı_ 
man için işlerde hiçbir aksaklık Bunun üzerine evvelki akıi8'# 
olmaması icabeder. Ben bunu ya. dün gece yapılan kontrolle il' 
pamıyorum . Baban öldü öleli bir Şehzadeba.~ı sinemalarında 50#.' 
gün bile isin b~ından ayrılmadım. yoğlu sinemalarında da 45 ıc. 1;; 

(Ark ... var) birer lira para cezası verilJ111li 
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ABLUS ve 
GiLTERE 
: Ali Kemal SUNMAN 
l>a harbi Afrikaya geçti. 

ltı sene evvel İtalyanıo çı.. 
r.. ve .kendi istediği ııilıi h~ 
ili söylediği Habeş ıneselesa 

1 lendi. Afrika harekatını ta.. 
•rken her gün bir yerin is

Arbk mazinin sayfaların· 
da kalmıt birçok habra· 

lar var. Fakat bunlar tam 
bundan iki yüz &ene ev· 
el L...!ftcrenin Trablua-

v Ull'" • ld -
rarbe göstermıf o ugu 
alakayı anlabr. 

ki taral da dostça ayr'.l~cak~~rdır. 
E" er İngiliz geUlİcilennın kagıtlan 
y!lun.ıa olduğu h~lde korsanlar ta. 
rafından eziyet gorecek olurlarsa 

t eden korsanların ter. buna cesarc . .., 
b

. . . vali P""" vercccktır. Eger 
ıyesllll ...,.. .. ös.. 

İngiliz geınicilcri kagıtlarını g 
ter:aıek istemezler de L;.orsanlara 

Suların cıst ..... "e 
sahte muıaau-
V skiidar civarında oturan 

birçok vatanda~lar, ıahaen 
yaptıkları m!iracaailarda ve
ya gönderdi ·feri me tap ar
da benden bir müıküllerinin 
hallini iatediler. Hatia, içle
rinden bir kuımı, Ua/W.dar 
Kaymakamlıcına açık mek
tup yazmamı dahi rica etti. 

f 

aktaclır. Adhuı yeni "
•.hatırlatılan o yerler ise ta. f 

e ı:eçmiı devir !erini dü.. 
llıe&e .ki.fidir. Libya •alıil-
1-kip edeırek garbe do&nı 

aonra şlındılı.i harekatın 

.. kölit çıkarac:ıık olurlarsa o :ı:a. 
muş İn ·ı 1 • mail vali paşa bunu gı tere u • 

.kralın• yazacak, 0 adamların 
nıın · · · ti kt'ır 

b. --'ilnıe..ıoı '" yece · ter ıye "" . 1 İki taraf da birbirl~~ıne ~o ay:. 
lık öStcrmeyi taahhut edıyord 

Hadiseyi yazayım. Elbette, 
aliikadar kayma.f.::amlık, ted -
bir almakta kaııur etmiyeeek
tir. Üshüdar ve civarında o
turan halkın mühim bir kuı· 
mı o civarın ve hatta lstanbu
lun en güzel suyunu içebil
mek taliine mazhar olmuf in
aanlardrr. Büyük Çamlıca, 
Küçük Çamlıca suları burada· 
dır. Ve bilhassa Tomruk suyu 
buradadır. F a!:aJ, maalesef, 
bu membalardan alındığı mu
hakkak ve mutlah olan temiz, 
sal sa i~mek Üsküdar halkı 
için oldukça müıkül bir iftir. 
iddia ve ısrarla ifade olun· 
duğıına göre, bir kuıım sucu
lar, damacana ve fıçılarının 
üzerine sahte mühürler takı· 
yorlar. ve saya fUradan bura
dan dolduruyorlar. 

t. 
Var.cağını yakın bir iııtikbal 

•ktir. Fakat Garp Trab. 
ıı. otuz ııene kaldıktan SOlU• 
1ıırın orayı da bıraktıkları 
l'aa artık bunda §llplacak 
af da kalınıyacaktır. (Grap 
1', garp otaklan, korsanlık 
lll'ı şinuii yine birer birer 

.C•lnıe.ktedir. Garp Trablu.. 
denberi Osmanlı impara • 
dahilinde mühim bir kısmı 

F:ıh!t bir madde va~d'. iri . ? . da 
Tr blus ocağuıın harıcı polıtila • 

ad İngiltere:re na<ıl hir yardıın. 1 
sın a .. · rd Bu.. 
da bulunacağını gosterı) o n,' 

.. ..Z.er inalltere devletı Ce. nagore..., a • uh 
. Tunus ocaklanle nı a • 

zayır ve • t c4erse Trablasgsrp ocagı a.. 
rebe d haripl -den hiç birine 
rafın an mu " b" 

--'"lm"yecek kRt ıyyen ı. 
yardım euı ı , 
taraf J,alınaea.ktı. Bu da garp ~ 
ğın İngiltcreye, yardımı denıelı.iı. 

ünkü Cezayir ile Tunu a da Dl~ 
Ç t etmeınek suretile tam bı. 
avene . · li 

i 

lıııiştir, Cezayir ve Tun usu 
•a i.ınparatorluğun bir za. 
~ devletlerle akdettiil 
elerin ahklmı Afriluının 

taraflık ingiltereni• iŞ1D41 il"' • 

Yordu. . · h"f I• 

a 

Y• 

ada şamil oldnğu besbeL 
~t Trablusgarbm uzak• 
1 fıııı. O zaman merkez ile 
llı.Jan arasmadki irtibat bil 
dolayISlle aımıılmıı olacak 

1-de sözünü geçirebilenler 
~lifuz kazanarak bildik • 
i dediklerini yaptırıyor • 

'tllkJaruun korsanlık va. 
urdur. Cesur, her tlir. 

Ye k.ıırp gözü yılma:&, 
~ ~Yete katlanır denizci 

o zamanlar nelere ya. 
eti görülmüştür. Ceza. 

Ve Trablua korsanları. 
l>etişmcdikleri yer kal. 

~ 'l'abil bu sırada Ilolandah, 
1
• ."Portekizli, Fransalı, İn. 
llic1ı gemilere de taarruz 

Yordu. 

.. ~~-devletler o zaman Ba. 
"""""taat ediyorlar, mev. 
ı~ ttıuahedeleri .,,.. saire 
'>ot, korsanların tecavü. 

. . Verilnıiyeceği teyit o. 
~ lik:ııı bu üfi. gelmiyor. 
~ten Afrikadakl. o. 
~kezden iö~ geçi.nııek 
tır. 

~eli bir çare bulmayı 
R"iliıler Trablusgarp ile 
doğruya bir mu.iliede 
keatirıne görmüşlerdir. 
0 z111nan biiyük bir nü. 

llıı' olan Karamanlı Meh. 
111 Valiliği zamanında 
l•~valinde nktedilen bu 

~ııı. bütün maddelerini bu. 
t •lnıe&e lüzum ve nıa. ._ 

~l terek. Fakat başlan • 
tıs ile İngiltere devleti 

~idenberi mevcut olaB 
~ balısedilmekfodir. Ka. 
thınet paşa ile İngiliz 

ltı ••napları arasında iın. 
Q8hedenin akdi merasL 

· ~ oilu ve Trablusun 
~ "1ıınelde maruf Ali bey 

8iaaı da hazır bulun. 

ııla -~•· mazının sa ı e < • 'Bu rıu..,.. İn 
. de kalmış hatıralar .. Fakat • 

rm . iki yil:ı sene evvel 
gilterenın tam . diği alakayı 
Trablusgarba göster 
an)atıyer. 

Sırplar ve 
Hırvatlar 

bUJIÜnkÜ vaziJ'el iÖZÖ-
BaJl<anlarda ı ülkelerden 

eti ı.ınoe, ha ııra ge en 
nİİll• i r ııosl Vl'adır. Hep biJlriz k~ 
biri de Y~ :ııne i<oıdar Sırplarla .Hır
_Yugoslavy a dl bu- mücadc•c halinde 
vaUar mutema dan buyuk tehlike 
idiler: _Faka.~ ~ı:~e, bu mOcadelenin 
ıtendısinl ;:bakJ<aklır. Kral Aleksandnn 
durduğu b" Uo' .. inin kuqunu ile ., · · 1:yadn ır ... ed 
.ı•arsı oaıavyayı muhafa.ı.a L-

öliırlten: • Yu~ Yuıoslav birlillinin ne 
niz> d~ oldı..ıtunu daha o zaman ... 
kadar yerındc •imdi Hırvatla-.. ·· · olduğu.."lU .,....... . . 
da.O gormll4 • . anJ.adığıua ~uphe edile
rm da dB!ıa ~1 

mez. Alei<sandnn ölü.münden sonra. 

En ıayanı dikkat nokta §U: 

Bu sahte mühürleri nereden 
buluyorlar?. 

BURHAN CEVAT 

Delediye Mütekaitlerinin Zamlı 
Maaglarının T evziine Bll!landı 

şe. rimiz beledıyesile diğer be
lediyelerden tekaüt, cyta:n ve e
ra .1ıl maaşı alanların maaşlarına 
yapılan ,.e biriken ~"1i·.de 25 zarr .• ı 
nıın verilmesine dünden itıbaren 
Ziraat Bankasınca bıL;lar•lmıştır. 

Kral . . e alan Prens Pol daima 
ııJynbeti elin ralın ese.-inde yürümüş - - 4 -

~üte= ~e, ıJmdilıd Baf\-ekll m~.- Hasta bir adamın do!:.t.aı-Jar ta-
tW:· . Hı:n'1lt lideri Dr. M.a~e.kle ıo- rafındmı mua.yene.sinin ilk defa •-
avını ve .. ere Zaırebe a:eldı z.aınan, C!ıı.don b.lş).amasına hayret t't -
riJşlnelt uz kendi.Bini al~laıru.ştı, memeliyiz. Ağ;wı bu suretle roua~ 
450 bin HU'Vnt _.ı ...... Hı,·at • Sırp 1 · nevcım l."l,.l'-H .ayenc)i, muUaka vücutla IJlr ıas-
1921 denben_ di 1tı!mamış11r. talılt olduğundan değıi, belki de 
xnücsdele5i şun t hı.lk.firrıl'il, Hırvat.la- , muhtelif uzuvlanmızın, bilhassa 

192l ~~-,~~uh.a:iyet ıdaresinl ver- 1 hozım fıletlerimizin iyi !ılctip İŞ· 
ra isted~rı dan itiban'Jl dort bu- lcmediğinı bildimıesind~n ilt-ri , . o zaznan h" 
roemıı ve t aeıırat oley ıne ı· 

U
k ınilyon J{n"'V'll ge :r. 

ç .. Ağzın içme bakmak güç bır ~•Y ' 
dDJUOüştü. d blik.Umeti llı:vstlar- • değildir. Hastanın nb.ı bır ayd.111-

1926 da~~ ebusılnc gt-çt.i, fakat lıta "evrilere>k l'yıkile açıl~r. Atı~ 
la bir işbU.-1ıg~: kaldı. 1923 de !ir içinin göstereceı;:: renk O!üleuddıt 
bu teşebbUS a ıamentonun birce .. ı ha~talıklann çok ehemmiyelı.·· bir 
bBrP mebusu, pii.r busunu Oldürrnilş- , '""'r~tçisidir. :desc.l diş etlc.ıinin 

"ki. Rır,·ot me · ı iyi 1 ,... • '·•- 1 ' sinde ı . rafın arası ıyı en - solıun rengi anemıye rl'!.UAemı::1e 
til Artık her fkı ta rıen ııapishancle- ~ bir ;C!.:ıırettir. Dudakların mav. ren-. 

· Hır.,.ııt ıe · · t.atll ~ mı·· .... _ · 'Te açılmış, 1 Alek..Gırdr dlk r.. ge g:rmesi n'!:ft.-s tul~ı u.au..uu,_ ih-
re atılnH~ ve K.ra tizar halinin başladıgın1 iÖ.sterıı:'. 
lliğÜ ele a 1ı11ıştı. J'ol, Zagrep- Sanlık vukuwıda dilin altında 

.,...._, st-ne PreTUt 
Fllat , ... ~ ir tıncan çayını ıcer: san bir renk göı:ünür. 

te Dr. Maçekı:ı b de Hırvat ilden Ağzın içi k.Jpkınnızı olduğu za-
ken, ne kezıdL'>•,. ~u:nnce halinde de- man vücutta hararete delalet e--
herha].de aykuı- bır debilir. Atızda baz.an, ekseriya 
l!l idiler. . r Arlık harici znUsk.irat istima.Unden, baharlı ye-

~~ı..ıı zam•" d•~dma•hiı·ııı. '"·v•alann -Lt k ı··ı·· ·çm-~ ""'~- _.. 1\.0 • mek yemcıı. en. ço u un ı f;.A-

•·Wike1er karşı~ında_ ,_ımnm.ıştJ, İhti~ ... _ iıtihap hu.sule gelebilir. 
~ h ·t..rneti JÇ-.1 d ~· 
yeri, manası, 1 ~ de, naip Prens Pol a Aiızuı kokuau da basta.lığı ba -
yar Jiu·vat ~den~ ışla.ı·dı ve nJhayet her veren işareUerdendir. Uyku -
bı.uıU pek tyı :Sı 7ıe ar:ıda senel~rden't dan kalkıldığı zan1an veya ycmek-
blr )<alem da~n bu huysuzlula ~· ten biraz 50nra agızda hissedilen 
beri devanı Hır- rahatsızlık ve acılık haıın'W.ZllP 
verdiler. , ıgoaıav kabine!lne bCŞ delAlet eder. 
seıgrad 'l l A ıarca t>iması buru- A:z,un.ız:n nasıl bakmalıyız? 0-

at nazın aldı. Y . ı inde ~kuyen l nu da yarın yazacağız. 
;ul<. bir isyan, h•:;,'ra1cıarUe donatil· L.----"-==-----~--~ 
Zağr•P• yugos,av 6 ı11e> salıifede) 

(Deı•amı 

·!it it 
O, IAN: -!5 ! 

tı de -Sevecek ~n 

ye diye adamın üzerinde bütün bu 
hissiııin tesirini bzlasıle bıı"ak • 
mıf<ID· ller~yi biliyur. 

Ablam: 
_ Jlcr~cyi bili:-·or!. 

·zzET EENICE Yczan : ETEM 1 

•I• 
·~ i\J tu1 

1aha ısmarladık.. 
~ ·~~ ;:auımcfcııdi .. 

ı!l 11~ı.._ kliyorum. 
1 ı:eı....... 1 e -.ım .• 

~ <;!; 
. ,ııf 

.. .. vazıyordu: 
gu"nıı guııe . F" 

Ve.. .. adar tuhaf old~. ır. 
• o gun ne ;. d'"nd~ü vakit be. 

dcvs ablaııı e,·e. o 

yoran içindcy~1ıı• 
- Ne oldu a ··• er 

_ _, - İlkön<e Jııç cevap v • 
D•..._.,... 

ınedı . b dak su verin. 
n a bır ar - ,..an turdu ,·e.. u. 

Diyerek )ıenıcu o 

zıın bir: 
- Oof.. k' te kahırlı in. 
çekti. Bu of çe ış duklan bU • 

dışarıya vur . . ardı. 
sanların .,,.e ııedbınt V 
tün bir ıztırap 

Tekrar ettiın: . böyle•in?. 
Ne oldu ,nıye 

- . yüzünıe baktı. 
Dik dik ··ceııiJ< Salih sana. 
_Çok gu. ü· . 
Dedi ve ilave et · vuıiyorUDl dL . orıını-- sc 

-SeVJDQ' 

Dryiarc, Duııunar bai;brı hadi: 
se ini öğreruniş sandınt. Ve kendi 
kcnı.!ime · 

_ t~te bu .. fena oldu!. 
Dedim, tliişündiim: 
_ Kimlıılir Salihe nasıl akset. 
. t' • mış ır.. • • . 
Fakat kendı kendııne kısa hır 

ınubakeme yaptım ,.e. karnr ver. 

din,; 
_ Kendiliğimden scb p oldu • 

ğum h'çbir hfıdisc yok. Beni nıes. 
ul edecek blrşey de olmuş değil. 
Nihayet bir adamın bayağılığı ve 
tecavüzü. Kendimi müdafaa etme. 
sini bildim, onun da haddini bil. 

dirdim. 
Ben, dimaiıını bütlin bo mııha. 

keme ve karar silsilesi içinde se.. 
ferber etmiş bulunurken ablam: 

_ S:lih ayrılmıy" rar ve~ 
gibi göriiııÜ) or Kql da kcndİiWi 
iJuııı edemedim!, 

KEMELERDE: 
Bir baca on bin lira 
ile yerin konabilir mi 
Sporcu delikanlı bacağını parça
lıyan köpek sahibinden 10,000 

lira diyet istiyor 
Siyahlar giyınmişti .. Orta yaşlı, ı 

fakat güzel bir kadındı.. Giyi~ 

tarzından, matemli gibi görünu -
yordu. Yüzündeki siyah peçe açık. 
tı; şap'<a~rnrn üzerine devrilm~ti. 
Demek ki, öl"°li, her neyse, kırk 
günü aşmıştı.. Müteessir görüyor
du. Aradasırada henüz on sekizinde 
gibi Jörünen, mavi göı.lü, sarı:;:ın, 
boylu, yakışıklı bir gençle mahke
me kapısında kon~uyor, zaman 
zaman aynlıp koridorda. kenrli ken. 
diııe b~· önünde, bir aşağı bir yu. 
karı gezmiyordu. 

evlerden bunu görmüşler .. Koş111-
muşlar .. Çocuğu kaldırmışlar .. Ku
cakta evine getirdiler .. Her tarafı 
parça parça, kanlar içinde ... Dok. 
tor geldi. Sardılar .. Baktılar~ Ya. 
raları kapandı .. Amma şimdi, sol 
ayagı w!<at kaldı .. Damarları, si
nirleri parçalam~ köpek ... Dikkat 
ederseniz görürsünüz .. Biraz to • 
pallıyor. 

Dikkat ettim .. Hakikaten, deli· 
kanlı yürürken hafif aksayordu. 
Matemli kadın devam etti 

- Eac:ıgını görmeyin .. Ne fena 
olmL ş. Parça parça .. Hiç insan ba. 
ea 1na benzernyior. Başka birisi 
ol,a. iilüılü. Bereket versin ço • 
cuk sporcu ... Şimdi, Aramdan, on 
bin lira istiyorlar Amma, çocuk 
r:ıkat kaldı .. On bin lirayı alsalar 
da neye yarar ki ... 

Her halde, ya bır davası, ya bir 
• 

0 ! ~ !..ası vardı. Merak bu ya.. 
J • nı iigrenmeden bir türlü ge. 
ç~mıyorum. Bir ınras.nı buldum .. 
}'anına .rala~;ım .. cMad:::ım• diye. 
ccğim amma, belki kızar diye, dı· 
yemedim. 

- I\latmazel, dedim nihayet, 
galiba. davanız var? 

- Hayır! dedi.. Benim davam 
yok .. Komşumuz .. Zavallı rocuk.. 
Merak ediyorum da, davanın ar. 
kasından, benim davam gibi ko • 
şuyorum... z 

Müslüman olmadığı, matemli kı· 
yafeti1'den belliydi. Fakat, öyle 
güzel türkçe konu 0 uyordu ki, mn
tel!'Ji kıyafeti olmasa, müslüman 
ol, ad ;ına, hatta İstanbullu ol • 
madL ııta kimse inanmazdı. Şivesi, 
lam. aksaksız htan•,uı şivesiydi... 

- Dava nedir? dedim. 
Anlalrrağa başladı: 

- Bu çocuk. Ortaköyde komşu
wt•z . ur. Ailelerlmiz1 yirmi scncxiir 
bir rlerile tanışırlar. Ren, bunun 
d0· dugunu bilirim. Elimizr doıdu, 
elınıizde l:>i'.yLidü. Yırtıcı, lı~arı bir 
çocuJ,' .ı . FJc, avuca sığmazdı. Bü
ylıdükce de el!' avuca biisbütün 
sığmaz ol<lu. Spor yapardı. Amma 
nasıl "mOr? Atlet komple ... Kolkje 
gidıyordu. Bulün gun, deni e, ku. 
rekte, k~uJa, herşcy, her ~y ta- J 
marn. Bsı cie kollc;de okudum .. 
İ) ı ingilizce bihriın. fransızca b:C 
lır m. V<Jkybol, b:ıske.bol oynadun. 
Kürek çektim .. İyi yüzerim. Koşu 
.}''1. 1tım .. Sporu çok scvcrin1 •. Spor
cuyum, Hal.i, evde her srıbah jim. 
nastik yaparım. Spor merakı için, 
bu \Ocugu çok severim. Bunun, bir 
de bir merakı vardır: Ski.. 

Senede birkaç defa Uludağa gi. 
der .. Burada da, kar ~agdı mı, 

Or.aköyde yuku•ı tepelere çıkar. 
Ski yapar 

Geçen kış, karlı bır günde, ka
yak için yukarı tepelere çıkmış .. 
Yıne komşumuz, demir tüccarı 
mösyö Aram vardır. Aramın, bü. 
yük bir kurt köpeği vardır. ili~ 
sokağa bırakmazlar. O gün, köpek 
nasılsa kurtulmuş .. Tcpckre çık • 
mış. Bu kaaykla kayarkm. kö,>ek 
birdenbire karsılamış, l:>ac:.ğrna 
saldınp pantrlÔnundan yaka la~ 
Yere yuvarlamt,'! .. üzerine salmağa 
ba ,lamış .. Bir bacağını, dizinden 
t.opuğuna kadar parç3Jamış.. Çocuk 
da •porcu, köpekle on dakika bo
ğuşmuş .. Köpek büyük . Yırtıcı .. 
Kollarını filan parça parça etmiş. 
Çocuk bayılmış .. O ba} ılınca, kC>
pck de bırakıp dunmliş .. Uzaktan, 

Dedi, ve de,·anı ettiı 
- Öfle yemeğine çaı;ırdım. Söz 

w•rdi amma bakalım gelecek mi?. 
Her halde çok sıkılıyorwn. 

Bu söı:rri işitiııt'r:; omuzlanmı 
silktim, 

- Sıkılacak ne .,,..r sanki?. Ayrı. 
lır ·n ayrılsın. Ucunda ölüm yok 
ya?!. 

Dedi ın. Ablama bo sözüm çok 
dokundu gRliba ki, fena halde sL 
nir!cndi, gözlerini parlata parlata: 

- Çomksun J,f:tfiye Söyleme 
böyle istemiyorum!. 

Dedi ,.e .. sanki daha çok kıza.. 
rak siizlerine ekledi: 

- Bir kadın için rn büyük ayıp 
kocasından ayrılmaktır. Hem ay. 
rılmak en kolay olan şey. Kolaya 
heves etmek kadar hoşa gitmi) en 
§OY yoktur 

- Amma beyhude biddetleni • 
yorsun, Ayrılmak istiyen ben de. 
f"ilim, o. 

Ablam bu bahis üzerinde konu. 
~asını hiç isteuıiyen bir lıaleti 
ruhiyo içinde idi. 

- Onun itin de ayıp, seni• için 

Mal>kemenin kapısından epey u
zaklaşmıştık. Uzaktan, birisi ses
lendi 

- Madam Vartui! girdiler. 
Demek benim matmazel dedi • 

ğim, Madam Var!ui imiş .. Neyse, 
fena bir şey söykmcdim ya ... Mat
mazel dedim ... 

Madam Vartui: 

- Gir.nişler .. dedi.. Mahkemeye 
girmişler .. Gidelim, davayı dlnli
yelim. 

Acelr adımlarla yürüdü .. Ben de 
liirüdüm. Mahkeme salonuna g~. 
dik. 

Biz girdiğimiz zaman, çocuk hak
kında ve;ilen doktor raporu oku
nuyordu. Rapor, delikanlının ı;ol 
bacağında devamlı zafiyet oldu • 
ğunu bilidiriyordu. 

Kend:..·nden dava edilen demir 
taciri Aram soz alıp ayağa kalktı .. 

- Ben·m köpejp.ın adam ısırmaz! 
dedı. Blinu ısıran benim k" •Tun 
dc~;ildir. Zat n, köpeği evden dı
şanya da bırakmayız. Sokağa ken
dimı:ı, beralıer tasma takıp çıka • 
rırız. Jozefi ısıran bizim köpek de
ğildir. 

Da\ acı ,·ekili söz aldı: 
- J o.fi fi Aramın köpeğinin ısır

dığını karşı.dan görenler vardır. 

Adreslcr•ni takdim ediyorum. 
Avuk.t, birkaç i.<im ve 'l<lres 

sa:·<h. Bıı şahitlerin celbi için mu. 
hakeme başka güllil bu·akıldı. 
Mahkemed~n çıJdı.klan sonra 

yanyana yürüdüğfunüz Vartuhı, 

biraz Önen söylediğini tekrar !'di • 
ycrdu: 

- On bin lırayı alsa da neye ya
rar .. Böyle bir gencin bacotı, on 
bin lirava değil, elli bin lira ile 
yerine konulu rmu? Sakat kaldı 
zavallı!. 

KULAK MiSAFiRi 

Aranılan İgçiler 
Gölclık dcnit. tabr:ikaları wnum mii

dlirlıiğü Azami 1 yıl ınliddet!e cahımakl 
üzere in~aat işlerinde iht.b~ı 0L1tı. ve 
resimden anlar Fan"atk.irlarla aynca 
levlw.cı. &:ıkla!aU.,,ı, tCS\·i;feci, perçjnci ve 
elektrikçilerle oksijt>n kayna ustaları 
aramak., dır, Taıt:)ıer niırus cüzdan -
ları, Polis hüsnühal veuJcıl.Jrı ve bc.m
aervislerile hemen Gölciiktckl mezktlr 
fnbrika ruüdürlü une mürat·;at ctnıe
lidirler 

de. Herhalde bu nıe,ele bitirilme. 
il, sen de aklını haşına d.-vşir~rek 
J.ocanla iyi yaşamalısın. 

Dedi. Baktım, ne söylesem da. 
ha beler öfhlenecek; 

- lfay hay, ben de &iz.in istedi. 
iinizi i:tiyoruın zaten.. 

Dedim ve .. sordum: 
- Ne yapıyordu o kışlada!. 
Ablanı cevap vermesini bekleT. 

ken içimde de bir his diliyor, san. 
ki bir yuınru halinde gelip bo • 
ic>.ımı tıkıyordu. Ve .. o hissin il. 
zcrimd~ki en biiyük ihtarı şuydn: 

- Neyine güveniyorsun?. Tek 
başıııa, ana~ız, babasız, kiıruıesh bir 
kadın olduğunu unutuyor musun? 
Firde\'S ablan nihayet seni everin. 
ciye kadar baktL Bakalım teknr 
eenin dönmeni istiyor mu?. 

Bu his, bu ihtar tutuşturulnıuı 
bir kundak gibi bir yıldırım hızile 
bütiin damarlarımı dolaşıyor ve 
dimağ hiicrcforimde aarıki yanım. 
!ar çıkarıyordu. 

Firde\'s: 
- Kışlada yalnızdı. Epeyre ko. 

nıı lult. Fakat, hiç UJo uı;u.lac la 

HALK__J~ 1 

SÜTUNU~ 
Eo!enmek istiyenler, 
İf ve ifçİ arı yanlar, 
ıilliiyetler, temenni· 

!er ve m ·:; lıcilleT 

İzdivaç T~lditleri 
+ 24 ya:ıındayım. Boyu1n 1,74 kilom 

65 dir. KR3ın1 ve cU~lt:rim giy;ı.h, Temiz 
bir aile evlddıyım. Tahsilim ortadır, 
Buna m ıkebil görgüm vardır. Askerll
llnli yaptım. Elli lira maa~lı dev lct me-
muruyum. Çalışkan ve atJlganun. be
yaz ten üzennc siyah kOi, &lyah ııözlü 
balık etinde neşeli. - kumral da tercih 
elidır - uy~l labiaUi ilk veya oı1a mek_ 
tep tah '• g<lrnıüş tam bir aıle olabile
cek kabiliyette ev tleme yab.kncı olnıı
yan br ev bulunan, mllZll tem>.; 17-20 
>•Ş arasuıda bir bayanla lcirik1 ha,aı 
e'Lmek istiyor..un. Ar-4..el:lğim ~ rtları ha
iz bulunan taliplerin Son Telgraf lla.lk 
ai.Jtunununda (R. K.) r11muzun.a fotoj:
rafl.D mtiracaatıannı diler; anlaşama -
maı.lık oldugu takdirde. ınektup ve fo
tograrıaı-ının ı:.yni n1ah1·cıniyeUe iade e
dileceğini hürmeUe bildiririm, * l,74 boyunda 72 kilo, buiday "'nk
li karako.~ kC:tragözlü bir a:cncım. Kim
se ııun. GGüc1ü.k kazanctı kt Jrra ol
du!una gore bı:ına eş ol:ı.c k bayanın da 
bir evi bu az da geliri olmasını lsl.crdlm. 
Y.a,ımla mütenasip, tip mcvzuubabs deo
ğil ev ıdare edebilir bir bayan ile bir
leşmiye talibim. Yaşım 33 tur. Tek.lifin 
Son Telgraf S.N.~L rumuzuna hazma
ları. * 2li yaşında 1 ,50 boyun;la 68.1"1fUI, 

tözleri ~il WırirJ; ilk tahsili olan ve 
mazısi çok ten:ı:z bulunan ş ı~li bir ai
le kızıyım. Ev I~lerin n bütün in<X"li.k· 
lerıni bilirim. 30-35 yaş nr..ısı, aylıgı 
60 liradan asagı olınıyan boyumla mil
tcna ip bir devlet meınuru ıle evlenip 
ebf'di, meşru yuvamı kurm:1k fstiyo· 
nın1. Tnlibimde güzclHlt değil iyi ah
JAk1 evine merbui.'.yE:t anyorum. Alkol 
kul1;,:ııımaması da lAzımdır. Bu ciddi tek 
l.i!lme cevap vererek evlenmek istiyen 
mulı ;nem baylnnn Son Telgı·uf Hallı: 

sütu: u F. D. ı rumuzuna muracaatıa.
noı r.ca ed~rim, 

Gelen Mektuplar 
13.,y>n H. Özkan (Heybelıadalı): Pası· 

ga1 t.ı.<lan - Bayan H. B: Fatihten -
Ik:yan H. :'/. Y: Galabdan - S. B. 14: 
Ç ngelköyünden, mntbaaya bırakılınıf, 
Fatiht.o -- Bay S. A. HO§l'rWl: Beı;Ut
ta;:t&n mektuplarınız vardır. 

Bayan Martı Deniz - Bay R. To:y
can - Nat·i Ş. - Bııyan M. Uygur - U
taf1i.::ıç - L1yan Şiıin ve !Iot.oz -- Mil
kcrre-ren illn ettığlmi.z mektuplarınızı 
Cum;..rtcsi ak;."1ıru gaat 19 a kacJ;:.r al
madıgınız t.akdi~ aahiplerı.ne iade için 
i.Lln olunP.caktır. 

Bayan 28 Nermin: Dür.kil mektupla
rınıza il ve olarak Büyükçelonecedon -
Z. D. 1: Toph~neden l<ıallhütlü - Ç. P. 
202: Ert•. köyünden - ~yan S, G: An
karadan m J:tup?:ın.nıı: vardt.r. Lütfen· 
aaat 15-19 arasında behemehal alına.o.ız. 
veya aldırmanız rica olunur. 

Açık Konu9ma 
Ba7.t okuyuculanmız tekli1' mtt"tup

larının ne için cıkır~•dığını ;z;omal..1a
dırlar. Evvelce de k< ydet i:imlz ,&ibl 
tekmil ınt:'ktuplar geliş sırasile neşro

luıı.moktaC! ır1<ır. Binaenaleyh sıralarına 
lntizıren \dsn bir mt.idde1. beklerr.eleri
ni rica f'd~nz 

Bayan Ayselo - l\lclttubı.•:>uz alın
mı.ş ve bu sabah adresinize m"ktup 
gönderilmi:' r. 

Kiınseeı" bir g•"!llÇ it •nyor ı 
Ortamekt p rr:e:unuyum. Fransızca 

ve rlyaza31 :!"'n anlanm. Kimse.sız ve ra .. 
kir bir ıencun. Tıc:ıTel.h:ıııel rde ""bal>
t.a.n an:.a kadar vrya ıcce de talı~ 
ıaJJilu-lm. Arzu cd.ild &ı. takdirde taşra• 
ya da gidebilirilTI. ~ terbanıetU ve iyi.Uc 
sevenlerden ıelkat \e yardım beklyo .. 
rwn.. T~üttcu Son TeJçaf Halk sütunu 
N. a rum\ll...U\a miıarcMt olunmasını 
hürmeUe r·ca edl·rım. 

Bir gen~ i, arıvor 

tİ lanbul F.rkck Lısesinin 939-9<40 
den yılı nıezuo rınclanım. Yaşı:n1 19 
dur. AUc"ı'. v•,z;yetlm mO it olınadıtı 
için tah ,J:rru )"l.4ksc!temiyeceiim. Tah· 
s•llntlc mutenas:tp bir i$ arıyorum. LQ.. 1 
;LWn. ı;:oı'UI ·:r'SI' d~a:ıı da giderim. Talip
ler'n Sun ":elgarf !inik Sutunu ıı.e me
zunu İ S. runıll2una mektupla müraca. 
atlan Liln olunur.> 

benz mi~or. Ilrrlıalde kendisini 
çok üzınil~, çok gücendirmişsin.. 

Dedi. 
- Giieendirecek birıey yapma.. 

ılım. 

- Bir adanu ayrı!nuya karar 
verdirecek hale sürükliyebildikten 
sonra daha ne yapılır bilmem?. 

- ........ . 
Cevap vermedim. O, 
- Haklı degil miyim? • 
Diyor, ı:özlerimin içine dik dik 

bakarak ilih e ediyordu: 
- Bu bilyle işte. Herhal.ı. ha. 

talıson!. 

Artık dayanamadım: 

- Abla ne hatalıyım, ne fil .. 
bu. Anlaşılan o adamcağı.~ evlen. 
di .. ne pl man. Şimdi ayrılmak i. 
çin vesile arıyor. 
Dodiın v~ .. ilave ettim: 

- Galiba o kadın alıp hof1111U1a 
bir iki değil, birçok ereler alıt

IDlf olacak ki bu kolaylık ve alış. 
kanlık i~inde "beni de bıralm.ak is. 
tiyor. 

Ablaıı\; 

( TV) 

1 
Üniv..ıraite rektörü, talebe

ye çay veriyor. Bu top' ntı. 
lıı.r, iyi vesilelerdir. Çocu~I r, 
dertlerini, t · rnyctl..ırini söy • 
lüyorlar. Geçenierde, hu!ı:uk 
talebesine verilen çayda, ço
cuklar kitapsızlık deı·dini, ta
lebe yurdu meselcaini ortaya 
atmıılardı. 

Bir gazete ~yle diyor: 

Üniversite t&lebesi, yedi se
nedir tekrar ettiği kitapsızlık 
derdi ile, talebe yurdu ihtiya· 
cını ileri sürdü. 

Eh.. Yedinci ıeneaini dol
duran bilhaaaa kitap me~eıe
ıi, in§aallah, yakında 9 uncu 
senesini, sonra 15 inci senesini. 
daha sonra da yirmi beıinci 
ıeneıini idrak eder. 

Artık o zaman, kitap mese
leıi, üniversitede kuap yoklu
ğu hit.di1eai, geliti güzel bir 
çay toplantısı mevzuu değil, 
bir kitapsızlık jübil~i mev• 
zuu olur. 

Demek ki, talebe ve üniver
ıite idare5i, bu tarihi ve mÜ· 
him jübile için timdiden ha· 
zırlanmalıdır. Birçok ecnebi 
profe•örler ıimdiye kadar o
kuttukları denin kitabını yaz. 
mamıılar .. Aceleye ne lüzum 
var?. Yavat yava; yazarlar" 
İyi i§ ağır olur. Hem, bu pro
fesörler, jübile zamamna ka· 
dar daha çok aaç se.kal sahibi 
olur, ilmi vukuflrı artar, eseıw 
lerini güzel bir ıekilde ciltli· 
yerek, jübile merasimine ge
tirirler, alkıılar arasında kür
süye çıkarlar ve okurlar. 

Sonra, zaman dedğiniz ne
dir ki?. Çabuk reçer .. Gözü
nü açıp kapayıncıya kad r, 
bir de bakarsınız, 25 yıl dol· 

mut·· 
Amma, diyeceksiniz ki, o 

vakte kadar, üniversite tale
beai, ki pı;ız ne yapsın!. 1'• 

•İ nereden öğrensin, sıl "'a· 
lıt ın? .. Bu, tuhaf aual, r -
ton, Sokrat zamanında kitap 
var mıydı? .. O filezoflar, o 
alimler muıl yeti§. işler? •• 
Hem, hazır kitap alıp o!.wna
Y.I kim olı;a yapıı.r. Marif.:t, 
kitapsız öjirenmektir. , 

lbni Sina hangi ders kita
bından ç lışh da yetiıli·!. 
Gençler, biraz aceled, hara
retli ve aletli olur. «:;;ıpıı de
yince, çabucak kitap yazılır, 
basılır, aatı§a çıkarılır mı?. 

Ünive;sitclilere sabır tav
siye ede;-;;-:, Sabrın sonu ıela
mettir. 

R. SABiT 

Bir Tramvay Koı trnlünün 
İzahı 

71 numacah tr.:ım\ y k4J1H.rul O 
Zi.ya geçen gün Hı..:. in ın d rdı, h. 

rniı.in derdi> siltunur.da t·lk.ın b r kari 
nıektubu münasebet.Uc atbaa:. ., e
lerek kendisine eayr n~. ık b <k de 
cevap ve,·ildııım.i ıJdi:ı edcı B. lJalı.1w 
ldJ!asuıa kaıı;ı şunları ı 

- c.Ben 17 Genelik bir ı.r.ı " 7 me-
munıywn. Halk..ı. nezaketle mu t,+. 

mek vaziıemın bınncı prens pie6 nden
dır. \'"e buna ~maır". e ~ye· ı ı

tum i('in 17 y.lua hiçbır ıllt~ycte mu· 

hatap olmadun. B!ktçiliğim z.ıı'monında 

da ayni -..k•t "" dür .ı.u Ue harektt 
ettim. Herhalde bu zat ,Yanılmış ola
cakt1r..> 

Akşamları kuruy n 
terkos muslukları 
Ileyoğlundıı Tarlabaşmda otu -

ran karllcrimlzdcn Sadettin 4ık 
ı: nderdiii ır.eklupta diyor ki: 

c- Hl't" lllq,;;ım saat 7edldcn aon• 
ra Tarlabaşı ve Beyoi;lwıun dJiet' 
bt."1,'0k yerlerindeki apartınanı.rm 
ve evlM"in üst katlannda su bul
Jnak rnilmkUn olamamaktadır. 
Halbuki suya en !azla ıhllyaç du
yulan aUer de yedi ile 10 arası· 
dır Xlelcdiycnm ve ular idaresl-
nln uı en me yerindo o-
t.:ran halkı biran el susuzluk-
tan kurıarauılı: tee.oırler almasıııı 
bekli:roruz.> 
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Canoğlunun Şahin! 
1ltalyan ordusu 
Arnavutlulttan 
Nasıl :Denize --1= Yazan: EMEL RUBAN 3= Dökülebilir? 

Onu Çamlı.bel ttegindehl Gür. 
pınardan su al!ri<en görmüştü. 
B,.lclen büzgülü, bindallı entari • 
r,, üst kısmı \'Ücut hatlar= ne 
gu;el çızm~ti. Bir bahar kadar 
latif ve harareıli idi. Şahin. kö
yun dik 8ll'tıııdaki çiftliğine tırma. 
nu1<en kaç defalar atının dizgin -
krini çekm~, geriye geriye bak.. 
maktan kendini alamamıştı. Ley
la da bakraçlanru yere koyarak 
dmlenirken nedense arkasına ba.. 
lnyordu. Sanki bu kısa görüş kuv
ve1.li bir bağ olrn ~hı. 

* 
Canoğlu .Deınirsu• köyünün en 

:ı:enginlerindendi. Tarlalarının ucu 
buca.ğ:ı görünmüyordu. Ba)'l'amdan 
lıavrama malüm 5adakası dulları, 
yetimleri giydiriyor, yo.ksul evle
rin ıköfelerıni erzaklarla dolduru
yor, sönm~ ocaklarda klv-ılcım, 
karanlı3< odalarda ışık belirtiyordu. 
Karım Halime ile sahip olduklar1 
lıu zengin köy dünyasın.da ü.ıni'tle
rinin tek güne~. biı·icik oğullar1 
Şahindi. Yirmi yaşına kadar hiçbir 

hastalığa tutulmadan yeHşıniş olan 
Şa!lıin, son günlerde solgun yüzü 

her gün bir parça daha silinen te
lıessıümü, tenha köşelere olan tema 
~ dolayı.sile Halline ile Canoğ.. 
lunu diişündürmeğe başlamıştı. 

Onu kemiren dert ne olabilirdi? 
§ahin şimdi a~az bir derdin 
ilı:ıubanı oluyordu. Bir akşam, bol 
alevli bir ocağın başında karı, ko
ca Şahini yııkıp kavuran ağunun 

-ıı.e o~u anlamağı kararlaş -
etmdılar. O günün akşamı Şahin.in 
JIJilCUl oğlu A1kan tekmil haberi 

'getirdi. Bu haberin geces; (Canla 
Halline) Dalılnranlara gittiler. Çit 
dışından kendilerini istikbal e<len. 
ler aruında Leyla da vardı .. Sütlü 
kahveler içil<li, şer betler ezil<li: 
•Ha)'ll'lı olsun, bir arada kocasın
*• duaları yüksekli. Şimdi Leyla 
Şahinln, Şahin Leyliının olmuştu. 

...... * 
ŞİIIldi her ik; taraf düğün der

"nek hazrrlıkları He meşguldü. Can 
etraf köyleri davet etli. Pilavlar, 
zerdeler döküktü. Bu düğün gen
ci, ihtiyarı yeniyi eskiyi, her yaş
ıtakini memnun ebniştL Şehrin şen 
ibeın pek :,endi; kaygularından 

&aranmı•lı. 

Leyla bürümcük gömlekleri, sır-

ma ışlemeli çevreleri, na~ çorap- Ad 1 tik aıl 1 ı d 
ları zarif bohçalara yerleştirmişti. r ya uen z~n e 
Köyü ooye bölen çay başındaki Arna UtJii§' il Jial
hanede silahlarını ağaca asan jan. 1 
darmaların etrafında toplanan icöy ya ile nıuv' ·&all~s m 
deli.kanlıları davul, zurnanın cEy tamamen k C S Di e k 
gaziler yol görlındü yine garip se-
rime. şarkıları arasında yolu tut. 1 a z 1 m ~ 1 r 
tular. Analar, babalar oğullarmı 

uğurlarken, Leyla de kınası gül 
gibi taze avuçlarını göklere açarak 
Şahinciğinc dua ediyo,.,\u. Kafile 
•Gürpınar> sırtına geldiği zaman 
tek karaltı g<'ride kalmı~tı. Bu bel. 
den büzgülü entari içinde Ley larun 
hayalini arayan Şahindi. ı 

* 
Şimdi köyün yegane mevzuunu 

askerden gelen mektuplar teşkil 

ediyordu. Şahin silfilı omuzda bir 

tasvirini iletmişti. Bir arahk 
Şahinin bölük subayından Canoğ. 

luna bir takdir mektubu ~1rıtlşti: 
cŞahin düşmana şahin gibi atıl -
mış, 2 makineli tüfek, esirler al • 
m~tı. Ona alay lruman<laru kendi 

göğsündeki madalyalardan birini 
törenle takmıştı.> İşte bu haberler
den sonra idi ki Şahinden ses sada 
çıkmadı. Halime, bembeyaz bada
nalı evinin sekeffinde serçe gibi 
uplıyan gelininın neş'esini kay • 
bettiğini gördükçe pek üzülüyor
du. Yakında anne <ılacak Leylarun 1 
sükutuna adeta canı sıkılıyordu. 1 
Canoğlu artık kahvesine çıkmıyor
du. Ağılların ıalanında dolaşıyor, 

gün kavuşurken evine dönüyor, 
ocağlDln başında dalgın, dalgın o.. 
tu:ı-uyordu. Bir sabah köyün mina
resinden ezan sesi yük<ıelirken, 

abdest alarak yüzünü gözünü ku
rulamağa çalı~an Canoiilunun ya. 
nına sessizce Halim<' sokuldu ve 
<Bir oğlumuz var• dedi. Kansın1 
takip eden Canoftlu odaya girdiği 
zaman, ebe kucagrna bir abani 
kundak verdi. Titrek bir sesle tek-· 
bir get>iren Canoğlu, nevzadın ku

lağına eğilru. sesini bir perde daha 
indirerek • Şah in dedi. 
Şimdi srrınalı mor kadife yor • 

gam ta basına çeken Ley la. hıçkı-
rıklarını susturmak iein, ebenin 
yanına koyduğu yavruyu bağrına 
bastırıyordu. 

( Yazan: l 
l ~RKAhiH~~~J 

(Tobn.11!) ve_ De1·ne ı:rfcrınden ~on

ra, kara cepheı<.'' ndl.·.tı Ld.J ı.:ket.t sıklet 
merkezinin .Arr.~1 v u ı ı c.:c_µJ11..sı.ne inti
kal ettıı;irJ \·e ı .. .ı.lyr.nı<.ırı Bı.ılKanlardan 
atmak tizeı-c şı.Jlflnli }\.frikaaa serbest 
kalan İng.ihz şark ordusunun büyu.k. 
k.u;.nıile Yunan ordu.s..;;ıa yardım eôil
mesi lüzwnunu e\·\."eice bildlrnllştik. İn
&iliz ıark ordusu kun1andan1 General 
(Vavel) in son günlerde (Atina) y 
ziyaretinden maksat, bizinı ka.naati:n.i ] 
ze eö:-e ~ kalmış bir yardımın acelt 
l.a.tbiki için icap eden muhteli.1 tedbir-
leri oizıat tesbtı. et.mt'k llls.ı gerektir. 

Alınanya, ıirnall Atrjkadaki Fransız 
ku.v-vet.lerinin terhisini talep etmi§tiı'. 

Bunun SC'be-bi,. orada Fransız budu -
durula bekliycn dört !taly:ın fırkası
nın İngiH.ereye kar~ı kullanılmasını 
temin etmek olabilir. Müt.arcko sar1.la
nnd"4n ayı,ln1ıyan Mareşıı.l (Petain) bu 
t.eklifi reddctrnl~tir. Bundan çıkarıla
ejk m~na şudur: Anavatanla denizyolu 
Jtet;.ilmiş ve arkasında eeneral (Vey-
ga.00) ın bir 1.Barruz işaretini bekliyen 
f(lpheli Fransız ku\rvetleri \.·ıırken, 

mağl.Up ve döküntü İtaJyan kuvvetleri
ni tak.ipte artık ask.eri bir fayda yok
tur. Böyle bir hareket, me.ıct.n kazana
yım. derken uınıan kaybetmek demek
tir. 

İtalyanlar, İngiliz donar~n11.uının şima-
11 Afrika sahillerindeki muharebelere 
iJıtirak ettiili günler içinde Arnavutluk 
cephesine takviye kuvvetleri ve bol 
malzeme cöndermiye fırsat buldular; 
(Bari) de yerle,en Alınan bava filosu, 
Adriyatıktc İtalyan ııakliyalıru koru • 
.ınak vazi!esini yapabildiği inkfır edile
mez. Alman kıt'aları İtalyaya aevke-
diliyor, Arnavutluk cephesinde belir
meleri çok muhtemeldir. 

Bu vaziyet kur~ısında, ArnavrUuk -
\akl İtalyan ordusu naaıl denize dökü

lebilir? Bu işi küçük Yunanistanın üze
rine bırukarak vıu:i,vete intizar et -
mek büyük bir bata olur. BillUtis ace
le yardım ~tmek ve yardım için de ön 
almak l!zımdır. Cünkü Almanya İtalya. 
ya yardıma karar verdikten sonra, ya-r-- . 
dım da hangi taraf ön alırsa meydan 
muhare-~inin y arınnı o tara! kazan
ml.Ş Uem<:ktir:. 

1) Ba)ku..nların se1An1eU namına, yar
dımın en güzeli diğ'er Balkan milletle-
rinin yapacaklan askeri yardım ise de 

* B .. Y. "':::~~~~;>, ~ UlllJl .. adıkfi1· .,, 
rüğün":ı haftasıydı. Cihan 3q- tir"'. 

onltır siy.ut ve a~ert infirat zih.niye
tile harp dı~ında kalmak ve bu suret
le ~uihü 11)t1hai'aı.a etmek yolunda yü-

1 
OPERA ,. d vaşı kıyan)eti kopmuştu. Asker ınemK .... ın a 

>toplanıyordu. Şruuı de bu kuı '. 1 a 8 A L A l I lf 
d~~· Haliıı:e kadın onun beşiğirı: 

1 
~ \ i! \ 

cÖ!ursen §"!Ut, k .. ı rsan gazi, ru. 1 1 
rüdiı.k!erınden böy:e bir yardım şimdi
lik varit o1on1Az. Fakat muhtemel bir 
iEtdtya lrar.:ı siliha sarıldıkları gün, 

~ İtalyanları ve dolayısile Aimanlarkıla~h 
navutluktan ~ık.4.lrmakta çok geç a uaa 

ye ~allanııştı. l 'ı:=mıım::~:ıc:::::;;: !'lı::r:;;;aıı=ııı., ları her zaman hatıra gelebilir. 

11••••1_.. En biiJiik şalı115erleri göstermeyi ,kc,.disinc prensip ittihaz eden 

s e a 
Bu hafla g;;stermelae olduğu rımıılsiz genç tik ve aşk şah.seri 

ELVEDA GENÇLİK 
Filminin ı:ördiiğii fevkalade rağbet ve kazandığı mu rnffaki~ el haset.ile 

BİB KAÇ OON D BA O~STE ~CE Ti 
Baş Rollerde: ROBERT DONAT - GREER GARSON ve BtlTCN İNC '•,iz G&.,,ÇLİliI 

YAVUZ SU TA v 
Ha lif el~r Diyarında 

No. 118 Yana: M. SAMI KARAVEL 
l, ~ 

Yüzbaşım kumandanların istikbaline koşmuştu 
Hi!lll yürüyorll%, hem de arka. 

daşlar birbirimize muharebe hatı.. 
ralarını anlntıyoruz. Bu, Kurt 
Mehmedin kahraman çavuşumuz 
ve ihtiyar Karaalinin arasında 

~üyordum Solumuzda harbe. 
dıırlar yürüyor. Zavallı ahçıbaşı. 
m z. MeD" llıkler ~ehtt etmişti. 

Ali Sait de şehit olmuştu. Kurt 
Mehmet ,Ali Saidin ölümünü an.. 
lat•yordu. Onu Memlı'.ıklerin san. 
cağmıızl sardıkları zaman görmüş. 
ler, Ali Sait, sancağımızı tek ba.. 
şına müdafaa ederek vermemiş ve 
ll"hit düşnüş ve yeniçeriler yeti. 
terek unca l:llll» kurt~ar. 

Karaali, dayanamıyarak iri se
sile bana seslendi: 

- Hey!. Kara:bulut!. Sancak bir 
askerin namusudur. 
Konuşup gidiyorken bir kır evi. 

nin bahçeleri kenarına gelmiştik 
Yüzbaşı atının üzerinden kalka • 
rak pannaj;'ile işaret etti, cenubu 
g&.ierdi. 

Güne§in ziyası arasında, daire\-i 
büyük bir bahçenin içinde sarılı, 
beyazlı adamlar tarafından mu _ 
hafaza olunan uzun bir duvar gör. 
düm. Kaleler arasında iki büyük 
giiımüş gibi parhyan Jruiıllıeler ile 
minareler w büo7ü'r bir kule ka. 

dar uzun sivri çıkıntıları olan bir 
köşk gözüküyordu. Yüzbaşım bi. 
ze doğru dönerek: 

- Halep!. 
Etraf' •urlarla çevrilm~ bir 

yerili. Anlaşılan, düşnan bu ka. 
lelerin içine sığınlDl!jtı. Demek bu. 

rayı muhasara edeceğiz. Epeyce 
zorlu bir cenk demek. Ne yalan 
söylieyyim içimde şu kaleleri ken.. 
dimin aşmaslDl istiyordum. Ben 
böyle düşünürken Mehmet bana 
oordu: 

- Ne düşünüyorsun? 
- Ne düşüneceğim. Şu kaleleı'i 

evvela ben aşabilsem diye düşü • 
nliyorum. 

- Yok .. Yalnız beşına olmaz. 
İkhniz beraber aşacağız. 

Biz böyle konuşurken yüzbaşı.. 
ru,n sesi işitilru: 

- Bölük dur!, 
Hepimiz dıırınuştuk. Akıncılar 

da hayvanlarından inmeğe başla. 
dılar. Yüzba.~ı tekrar ooıir verili: 

- Çocu.klar, ate§ yakılmı.yacak 
dikkat ediniz!. 

Arkamwdan dörtnala süvariler 

2) B:ılkan devletleri ynrdı.m edeme
dıklerilıden, bu iş tarnamiie İngiltert:ye 
kalmışur. Yunan ord.u!iuna yard.ın1 .için, 
lngi.llereni.n sür'atle Adı iyalı.kte hava, 
deniz hakimiyetiui ıe;is ve idame etme
si ~rttn·. 'Yani şimali At ,..;kada.ı.:i i tdl
yan ordıı. u gibi Arnavutluk ordusunun 
da ı\.k ö11cc anavatanla irlibatı kesHıne
li, naldiyata mfı.ni olmalı. ikmal ve 
takviyeden nınhrum bırakıualıdır. (Mal
Uı) da dcn:z yolunu k"aıx.unak vazi.1'.e
sL Alı!ian hava akınları dolayUı>ile de
n .?fı ıı ı,c·ın,Jcı ;ne vcri.kL .. {Bari) deki 
.AJ.11'.ı<ul ha\ ..1 iilo!unun akınları h~aba 
.k..ıı.lırsa, Adri:r~.ıik deniz :yolunu ka
p<.ı.ı.a~ ,._.._ıfes.nin tic y1ıv: cı(:ı:izahı ge

milerine verilmesi doğr ,J bil' h..-ıreket 

Birbirlerine rahlp iki zengin tüc. 

car bir yerde karşılaşnışlar. Konu.. 
şurken aralarında bir münakaşa 
açılmış. Birisi demiş .ki: 

- Para kazanmak için yüz türlü 
yol vardır. 

- Evet amma ... Namuskiırane 
kazanç yalnız bir türlüdür. 

- Hangisi o?. 
- Bilmiyoı=nız, benden mj öğ. 

reneceksiniz?. 

oha·. Bu sur<·tic, Arnavutluk. İt<ılyan or- z • 
dtısunun geris. Onceden kesilmiş ola- eng n R an n caktır, miıncviya\ı boz,,l:mış bir ordu 1 ı ac ı 
için anavaıan ikmal yolunun kesilme- v ı• hd• 
si büyük L•1· d:.•rbedir. B~ından sonra e ıa } 
bi.Jyi..ık bir taarruza geç:nek içın Yunan 
ordusunu acele t1 .kviyc et.ınek icap eder; 
bu t:;.k\·i.st! de iki Wn~da yapı:acaktır: .:rlj 
rinc.isi Yunan pjyncie alaylaruu, at.eş 
kudretini \'C h;.ıreket kabiliyetini arttır

mak üzere dağ muh<lrıcbelerine elve
rişl olan haıp vasıtaları (Otoın;ıt. si
Uıhlar1 haff ciag topı;;ın, h~lif ı.ı ·nıı 
ve hafif n·ıot.Orlii kuv~cL~r) il~ takvj
yeıdir. İkincisi, clag!Jk :.raı.idc 111uhare
beye c:ılJşık İngiliz kıt'alarile takviyew 
dir. 

İtalyan cephcs~nde 1ı;.~ışnt.rr..2k içi:ıı a
ç.ık bir cenah ve yan yoktur. Cenup 
cenabı denize ve ş.imal C('ln:-.Lı bitaraf o
Lan YugoslaYyaya day.:ı:~. dır. O 
ha.ıde cephenhı önce yarılma-ı vE: ondan 
so.nra kuşatılması icap edecektir. Yar
ma mecburiyeti karşısında yarnıa ye
rirtin intihabı kcı.lır ki, bunu bulınak 
ta güç değildir. (Drnı;) noktasından İ
talyan c-cphC'Sİne yelpaze şeklinde çi
zilecek batlann en kıs~~n nereye düw 
ıüyorsa yarma mıntakdd orada intihap 
edilme-Udiı'. Bu en kıı:a hal; İtalyan cep
hesinin merkezle .ş.lmal kısmı arasında
dır. O halde ycırmo. orarlan yapılmalı
dır. İtalyanlar şim&l}(le d&ha ~~k muka
vemet ediyorlar, ~ebebi (Draç) lima
o~ yetkın olmasıdır. Böyle hareket 
edildiği takdirde İtalyanlar sür'atle tie· 
nize dökülebilir. 

Gazetecilik san'atı 
939 Avrupa harbinin meselele -

rinden biri de proaganda silahını 
çok yerin<le kullanabilmek oldu -
ğuna şüphe yok. c,.çen umumi 
harpte ingilterenin gazetecilik 
kralı ıbir T ,ord Non;klif vardı. Adı 
böyle yazılmaz. Faka{ o~Iğu gibi 
yazılsa okunamıy acak olan Lord 
geçen harpte i ııgil terenin propa.. 

gand'a nazırlığını yapmıştır. Şimdi 
sağ olmıyan bu gazeteciler kralı
nın gazetecilere meşhur bir nasi -

hati vardır; §(iyle dermiş: Bir kö
peğin bir adamı ı.sırması havadis 

değildir. Fakat bir ada.m bir köpeği 
uırırsa bu havadis olur!. 
Kııısadan hisse: Artık nedemek is.. 

tecliği anlaşılıyor. Havadisi verir
ken de alırken de ~e bir zevk ve 
muhakeme lazım. Bu lüzum pro
paganda da kend;ni daha ziyade 
göstermektedır. 

TenzilAt 
Şişman ve yaı;lı bir kadın erkeğe 

sordu 
- Beni kaç yaşında talunin eder. 

siniz? 
- Yirmi be§ .. 
- T~kkür ederim, çok nazik-

oi.niz. 
- Kusura bak.mayın, herşey pa

halı amma. ben manifaturaeıyım, 
yine her şeyde yüzde elli tenuUt 
yapıy<>rum 

Vah, Vail! 
- Zevcenizi tanımak ze\"kinden 

mahrum bulunuyorum. 
- Tanımakla zevk duyacağınızı 

nereden biliyorı.'Ulluz?. 

geliyordu. Akıncılar bu güriUtü:yü 
işitir işitmez 1:ıemen tıayvanlarına 
atladı !ar. ]'( ;sı.f daire çizmemiz için 
kumandaya hacet yoktu. Biz de 
vaziyeti aldık. 

Dinlenmeden, yemeden harl>e 
bruılam~tık. Herkes kavın1 yaktı. 
Yüzbaşı şiddetli bir emir verdi: 

- Silahlar yukarı!. 
Eh!. İş tamamdı. Hez>kes fitili 

ili lem işti. Süvariler de epeyce 
yaklaşmışlardı. Bir de ne görelim, 
meğerse bizim süvarilermiş. İri 

gövdeli Anadolu sipahilerimiz ... 
Ekserisi büyük rütbeye mensup 
kumandanlardı. 

Bu kumandanların başlarında 
yakutlu, pırlantalı sorguçlar par. 
lıyordu. Hele atlarının eğerleri 
hep mücevherli iru. Güneşin ziyası 
altında bunların parıltısı etrafa a. 
lev saçyorclu. Elli kadar süvari idL 

Elli kadar zırhlı sipaih bu ku. 
mandanların önünden gidiyordu. 
Bu kumandanların arkasında da 
elli kadar muhafrı sipahi vardı. 
Yüzbaşımız terbiye dairesinde 

hayvanını <ffirwala kaldlrarak ii-

İnp.iliz müstemlekelerindeki yer. 
li hükümdarlara dair vakit vakit 
İngiliz gazetelerinde büyük de<li
kodular olur. Mesela Malayadaki 
hükümdarlardan bazılar;nın oğul. 

!arı ingiltereye gelir. Bir daha 
memleketlerine dönmek istemez. 
ler. Bir İngiliz kızına gönül verir. 
kr. Böyle maceralar oluyor. Şim
di de Borneoda bir vak'a var: Sa. 
ravak Racası büyük kızını ken_ • 

rusinden wnra tahta geçmek üzere 
veliaht tayin etmiş. Racanın biı· 

veliahdi vardı. Fakat bunu azlet-
miş. Buna da sebep kendi mevkiine 
uymıyacak surette bir İngiliz kızı 
ile evlenıniş olmasıd1r. Sabık Sara. 

vak Veliahdi severek aldığı karısı 
ile dünyayı dolasarak şimdi de Yu. 

nanistana gelmi~lerdir. Sabık Ve
liaht Racanın karde~inin oğlu idi. 
Uzun zaman İngillerede buluna -

rak orada bir kızla sevişmi\'İi. 
Şimdi onu Racanın müsaadesi hi. 

liıfına o kızla evlendiği için hüku
met idare edemez diye azletmiş o
luyorlar. Raca büyillt kızını veli. 
aht olarak iliin etmi~tir. Saravak 44 

bin nüfusluk bir yer imiş. Burada 
altın, bakır, elmas çıkarılmakta -
dır. 

_ Elma marmelAtı 
Elmaların olgunlarını seçiniz, 

ka.buklannı soyunuz ve dilimlere 
ayırınız, çekirdeklerini çıkarıniz. 

Soyarken, içerisinde soğuk iU ve 

biraz limon bulunan bir kaba a. 

tınız. Sonra dilimJeri birer birer 
çıkarınız. Bezle kurulayınız ve a. 

teşin üzerinde bulunan bir tence. 
renin içerisine atınız. A:z miktarda 

su ile kayl'\atınız. Bir tahta kaşık 

ile karıştırarak eziniz. Sonra bir 
kilo elmaya 15Q gram şoker ilave 
ediniz. Bir taşm daha kaynatıp in. 
diriniz. 

ııkbale koştu. Başında sorguç olan 
beyaz sakallı bir .ihtiyarı atından 
indirip koluna girerek lor evine 
doğru f,Ötürnıeğe başladı. Yirmi 
adım ilerimizden geçmişlerdi. Bun. 
ların içinde başı sorguçlu bir genç 
vardı.. Geçerkan bize doğru başını 
çevirip baktı. Mehmet bu gencin 
yüzünü görür görmez ellinden 

tuttu ve bana acele 'Ve yavaş bir 
&esle: 

- Kavını ver arkadaş, çabuk. ol!. 
Dedi. 
Geciktiğimi görerek, derhal ta.. 

vanın içinden kendi eliyle aldı ve 
yerlsştirdi. Lakin, nişan almadan 
evvel, yüzbaşınuzla beraber yürü. 
yen adam oradak; kemeri naltı • 
na girmişlerdi. Bir dakika geç • 
meden tekrar evin kapısı önünde 
görüldüler. 

Kurt Mehmet tavayı açarak te.. 
tiği çekti. Ben hemen tüfeğimi e. 
limle havaya kaldırdım. Kurşun 
nişan aldığı yere gideceğine iha -
vaya gitti. 

Eve doğru bakan alemdar Mu. 
raıtan o•a ~ ~iızi iÖf:Jni\itii. 

No:75 

Deniz Fed • • 
erı 

OSMANLI - İTAL YA HARBiNDE TRABLUS 
GARB ve ADALAR MUHAREBE~ 

Beyrut baskını muvakkat sükunu bozdu 
Meis adası, bugün dahi Türk 

karasuları dahilinde, Anadolu sa. 
biline çok yakın ve stratejik e. 
hemmiyeti haiz ufacık bir adadır. 

Antalya sahillerinden gözle gö • 
riilen ve kurşun meAzili dahilin. 
de bulunan bu ada en evvel Türk 
hakimiyetini taouruş bir topraktır. 
l'tlüstahkem bir kalesi mevcuttur. 
Ada umumiyetle kayahk olduğun. 
dan ve bir boğazla Anadolu sahi. 
Unden ayrtlmış bulunduğundan 

Antalya sahilleri için hususi ve 
askeri kıyn1eti mevcuttur. 

Sekene~i tf'k:mil Türktür. Beş 

yiiz h~neden mürekkep olan bir 
şehirden ibarettir. Kalesinin mils. 
tahkem oluşu itibarile Türkler ta. 
rafından (Kmlkalf') ismile adlan. 
dırılmış, yabancılar da bu ismi 
kabul ederek latince muadili 
olan Kastellorizo kelinıf'sile ad • 
!andırırlar. 

Bilhassa bıı adayı ellerine geçir. 
dikten sonra İtalyanlar; Anadolu 
sahillerine dikilen gözlerini bu • 
rada vücude getirdikleri tahldmat 
ile hazırlanmakla tatmin ve Meisi 
bir basamak gibi kullanmak ga. 
ycsilc iis şekline koymuşlardır. 

İşte 1911 Osmanlı • İtalyan har. 
bi i>aşl?.dığı sırada ilk tesirle heye. 
cana kapılan adalar halkı ve ma. 
halli hiikiımct, ilanı harpten bir 
kaç gün evvel Beyruta varan , .• 
muhasamat ba~ladığı sırada • hiç 
birşcyden haberi olmıyarak • a. 
sôde bir revişle boğa10a avdet eden 
Osmnnlı donanmasının seyahatile 
ve beklenildiği halde İtalyan ta. 
anuzlarının yapılmasından artan 
maneviyatla bu heyecanı yatıştır. 
nuş, daha beş ny as\ıde hayat tar. 
zıru sürdlirmüştii. 
Şubatta yapılan Beyrut baıJı:ını, 

Cezairi Bahrisefit vilayetindeki 
mnv,.kkııt huzur ve siikfüm ooz • 
mıya kiifi geldi. 
Ağızdan ağıza doln~an şayialar; 

İtalyanların nrtık Trablusta yapa. 
eak işleri klmadığından istilfı sı. 
rasının adalara ve Anadolu sahil. 

]erine (!) geldiğini tekrarlıyor, 
Rodostan paytahta verilen şifreler. 
de adaların bu knbil taarruzlara 

mukavemet edecek hal ve vaıi • 
yettc bulnnmadıklaruıdan bah • 
sedilerek sür'atle harp levazımı, 
yeni toplar, müdnfaa kuv\'etleri, 
cephane ve liman muhafazası için 
doruınnıanın yardımı yanayakıla 

yalvarılarak isteniliyordu. 
Fakat İstanl>ııldaki i~arator. 

lnk lıükümcti Beyrut baskınını da 

protesto ettiği cihetle arlık nı 

terih bulunuyor, tahkimata ve 
dalara harp len,.mı göndenn 
lüzuın gfinnüyor, ,·erdiği ce\' 
larda: 

•Hilkfımeti semi~·~·ue bu k 
taarruzların mea'i hususunda · 
eden siyas itedbirlcrin kiiffe 
başvurruJduğu, İtalyanların a 
lara bir taarruzu nıe\·z.uu ba 
madığı, binaenaleyh halkın ve 
hallı hiikfımetin iş ,.e güçlerile 
gul olnıaları taYsiye. 

Ediliyordu. 
Bu muhaberelpr cerp,·an e 

dursun, İtalyan donanın.ası ,,a 
ra karşı taarrn.z.'\·e hüC'um ic·in 
türlü hazırlıklarını ıkmal etııı 

Hücuma başlaıua<lıın evvel• 

lr.adar zayıf da ol. a Osmaulı 

nanmasının harbin bu safha 
katılması ilı timaliııi gc zden 
tntmıyan ital~·anlnr: adalarla 
gulken ı.u doııaıım;ı taralıO 

baskına uğraınak k&) ~ısHc i 
olarak Çanakkale boğazının ıl 
rıdan ablukasını ht» .. pl.ı.nı 
1912 mnrtında bu m•ksalla Ç~ 
kaleye iki urlılı 'c iki kru>·• 
muhtelif destro~ erlerden mil 
kep bir miifreze göııdermi~!İ 

Maamafih daha harbin bi 
tinde her ihtimale 1,.nrşı boğaıl 

patmak tedbirini derpi~ edeO 
manlı hükiııııeti .. "ıirad .. ki dO 

:ınanın boğaz haricinde de\ 
karakol ve tarassut deni~• 
tertibat almasını ıntl\·afık 

muş, İtalyanların c11kaz h 
iken mevcudiyetiı;dt•n koı·l< 

lan Osmanlı donanu.ı•l~ını b\1 
birlerle her ne ohıHa abuJI 
de~·amınea muattal kalacail 
deta ilan etmi~ti. 

l\lartın 17 sinde br.ğaza ~ 

Junan İtalyan deniz fırkası ~ 
.k.aJe önlerine geldi. Horda JI 
na geçerek burada durdu. Ji:d 
le \'e Orheni:Ye j-.til fınıl 

bulunan boğaz miidd•kri ı1S 
defa kar•nfostıkları zırhlı 

zörler ka~şı."ında hi~ tcrcdd; 
nıedeo toplanııa sarıldıl:ır. 
yan zırhlılarından en:el cin' 
rak ağır s&hil batar~ aları"ı 
yete gcçirdilcı'. 

Kesi[ ve nıii.,ssir bir tepi~ 
şile karşılaşmaları 

Jnnnm 1nunta,aın 
ki<f i g. 1 d.i. 

Bütün şehir halkı belrliy 
Dehşet.. İstanbul üzerine kanatlarını germi• ... 

Görünmeyen canavar yaklaşıyer ... 
Zabıta kuvveti uyanık ve tetikte ... Onu ~·akalamak için 

l arın matinelerden itibaren 

TA K S j M Slnomasınr:ı 

Görünmeyen Adamın A. det1 

l\lüthiş \'e ürpertici sahnelerle dolu harikulade mncern 
filmi 
Yarın matinelerden itibaren. berke;; TAK~ İ. I sinemusıj~ 

Bugün son defa olarak BlR TURKE GÖ"'°tlL E lJ 

Murat, döndü, dumanı çıkan ağ. 
r.ıbozu görerek, kaşlarını çatmış 
okluğu halde Mehmede hain hain 
ibaktı. Öteden Karaali sert bir ta. 
vırla bağırdı: 

- Kavııu iyi düzeltmediğin için 
ağızotu tavasının üzerine üfleme. 
diğinden ne olduğunu gördün mü? 
Ahmak, orada barut taneleri bı. 
raknuşsın!. Bir daha böyle he. 
def siz ate§ edersen 6eni doğru fa. 
lakaya yatırının ... Hayvan, eşek!. 

Kurt Mehmet kıpkırmızı ol • 
muştu. Ve tüfeğinin dipçiğini şid. 
detle yere vurdu. Alemdar Murat 

gözlerini kırptı.klan sonra, muhte
lli bir hareketle eshl yerine dön. 
dü. Karaali yumruğile Me!ınıeru 
itti. Ve: 

- Haydi hayvan! Susam~ olan 
lll'kadaşlarına su çekmek için ku. 
yuya yürü! Çabuk!. 

Mehmet bu eınir karşısında kap. 
lan aldı ve kuyuya doğru gitmiye 

hazırlandı ve yavaşça yanıma so. 
lrularak şunları söyledi: 

- Arkadaş vurnısıktan beni alı. 
iııo>duğun ııda.nı, pederimi öldüren ' 

ağadır. Kan darnm, halle~ 
tim. 

Bun lan söyleyip bitırdill1 

ra kuyuya doğru yollaııd'j; 
Ben başımı önüme eğmİi 

kes heyecanından susu\'e 
Şaşırmıştım. Koca bir yB 
vurmak doğru muydu?. 
dama ne yapmazladı. .,,,ı 

Lakin Mehmedin tüfeS', 
vaya çevirdiğimden dolaYı 
essir olmuştur. Nilıayet, 
da§ım ve arkadaşımd:. 

Ben dalgın dalgın bal< 
nareden müezzin: 

- Allahü Ekber!. 
Diye ezanı MııhammeeJI 

ya baş.lam ıştı. Bunu işWP 
dar da sancağının sopasıP1 

!rerek apdest almak üzer~ 
!arını çıkarıruya ba~ladı' 
yüksek sesle tekrar etti.Jll 

Ben Allahıından Kıu·t 
kurtulmasını dua ediyo; 
vallı Mehmet sudan 
Sô'llra bu işi cehaletin 
nğ·m söyledi ve ben hİ\ 
lamadan o söze ba iadı: 

' 
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., J\lı;IOU.ı.U 
cbu yau.nın ıneıuuet• 
Ajansı bültenlerinden alıDJillilırl 

Telhis eden: M-111er Alot!!_ 
~ 

Amiral Darlanın Pariııteki te • 

Londra radyOAlt Aman,.. 
nın Sofya hükiım~tini ~~i~ 
vermek için tazyik etbgını 
haber yermekte, fakat Bul· 
gar ricalinin memleketle
rini bir iatiliya maruz ~ı: 

nı ına.slarııu bitirerek Vişiye döndü. 

akmak iatemiyecelderını 
~mit etmektedir. Ayni ~ • 
retle Yugoalavya.da tazyık 
edilmittir • Verilen cevap, 
herhangi askeri bir hare
ket kart ısında y ıısoalaY or· 
dusunun ailahla mukabele 
edeceğidir. ve günü. C.:ü.n yazmJ§tık. Kab;nc gö • 

µı l"Ü§melerini müteakip tekrar Pa. 
~·· risc dönecektir. Çok muhtemel ::ı. 

lal':lk Darlan Parise gittiği zaınan. 
Vişıye Laval. ile birlikte döneeek
tir . .:Sasen Alman istihbarat ajan
s: eıa: •Darlan .. U.val görü.şrnele. 
rindeıı ııonra, Fransa yeni bir va.
Ziycte giriyor• demekte idL Bil. • 
tün emareler Lavalın Vişi ,kabı. 
nesine alınacağı merkez.indc<.İir. 
L,hal dahiliye na:zırlığını istemek. 
l.edır. Bu suretle bütün Fransız 

U . kişaf etmektedir. Yollar 
kiye e ın . 1 d 
har malzemesi ve arabalar a o. 

P Evvelce bildirjJenlerden 
Judur. dah lı , ... 
başka yüzlerce esir a a nm.., 

tır Habeşistanda G-Ondar ~ikame • 
tinde de yürüyüş hareketı dkucvamt. 

·~ -~•- Cenubi Afrika vve etme,...,.,... kl 
1 . de İtalyanlardan aldı an 
erı d' 1 mevzileri tarsin etmekte ır e::. 

,. Zabıta ve emniyet teşkilatına hük .. AMERİKANIN YARDIM IŞİ 
NE SAFHADA? .. d lnedebileceklir. Llval ı.nk geni§ 

ika meb'usan meclısı, in-
11 salahiyetler istemiştir. İngiltere 
ıı• radyosu da Llvalin en geç 48 saat 
ı . lçin<ie ka.bineye dalıil olacağını 

Amer .. 

gı·ıtereye yardan kanunulı:u mduz~ 
ederken ayan mec ısın c u" 

kere ' .. taleasının din-
haber vermiştir, Lıi.val kabineye 
Kirerse, Alınanlar bundan J!OOl'8 
lıareşal Peteni .kazanmağa çalışa. 
Cltlr.!ardll'. Vlşi ile Parla ar~~a 
düello devam ederken, vışınm 
'.ı\irika fevkalAde mümessili Ge. 
llera! Veygand ile Suriye yüksek 
lı:oınlseri General Dantz Mareşal 
l>etenin emirlerine itaat edilmaİ 
Yolunda beyanatta bulunmuşlardı. 
Bu &Özlerde bir ihtar sezilmek • 
ledir, 

ITALYAYA GELİNCE--

mütehas&ısıann mu . 
. deYaın edilmektedır. 

le:ı:~':nuharrirlerden Elyot, İn-
. gidecek vapur kafılele -

gı.l tereye .
1 

. . 
. Amerikan harp gemı erının 

rıne • . 1 ahlı:i-
refakat etmesine m.anı o an . 
mın kaldırılmasını ıstemektedrr'.. 

A azasından Gıffors da Bu
yan h · d fazla yük Britanyaya da a zıya e 

to 
i.do ve d:ğer küçük harp ge-

rp . .. temış' tir 
ileri verilme&ınl ıs · . 

m D" r taraftan İngilterenin yenı 
ıg:.~ büyu" k elçisi Lord Ha. 

Vaşın5-n · · N 
lifaks, dün Amerika Harıcıye.. a-

Kordel Hal ile bir saat suren 
:' mülakatta bulunmustur. Bu 

"lakattan sonra gazetecılere be
mu tt bulunan Lort Hal!fnks. k<>-
yana a . t tk' 

m umumi vaziyetın e ı
nuşman 'tir 
kine inhisar ettiğini beyruı etmşı . 

Bütün cephelerde mağiüp olan 
1taıya, artlk r'ransadıın Tunus. 
Cezair, Korıriika ve saireYi is'teme
lrıektedir ve kendi topraklar.'.111 
lrıüciafaa etmek kaygısına düşmUŞ.. 
tür. Almanya, Fransa 11e anlaşa. 
bilirse, İtalya ile Fransayı .d~ ~ 
lay1,kl. uzlaııtırabileceğinı = Al nyanın 
etınektedir Nmanyanın İtalyan m Q 
llıağlubiyetlne bu kadar Iakay;t [ 
1taıınasının sebebi şimdi böyle .. y ugos av ya ve 
tal, edilmektedir. 

YA BULGARLAR! Bulgaristan-
nun ~ Ankara ~ad.y~ ga. l 

l:elesi şu haıberleri vernuştır. Jan go isteme-
•l..ondra radyosu, AimanYanın. U~ 

l!l>çit vermesi için Bu!gari5,tan ~ sı· gu .. lünçtür 
!:erindeki tazyikinin bugunler e 
~lığını haber vermektedir. IJ:md. (a&ŞMALU-EDElf oırv All> 
r;ı ?ad """''ft"'nin önünde bır .. d yosu, 15~~· Karı' karış vatanlarını mu a. :it rniııaller varken, vatanperver edecek olan Balkanlılara ce • 
lUgarların memleketlerini hal'P faa t atılganlık, muvaffakiyet, 

'ahası haline getirmek tsteıniye • :~:rl ıncharet bakımınd:'." 1'.J .• 
~etini ümit etmekte olduğunu a diş geçirenıiyeeegı gıbı 

•' "e İtıgilterenin Balkanlardaki va. manY Yunan.i6tan karşısın • 
~.Yetin inkişafını dikkatle takip ital~~ de ııözönünd~ir. Bal • 
ettiğin; söylemiştir. da.ki rd Alınauya da ltalyadaıı 

ç- Diğer taraftan İngiliz kaynak.• pnla .. ~'.. bir hal ve iılubet ar. 
!arının bildirdiklerine göre bır daha us un 
..., t iyecektir. 
""k Almanlar daha şimdiden se~- se 111 Bul"aristan üze. 
~ . ış AJmanyanm " lllı sıfatile Bulgaristana gtrnı . . • tazyiki devam cdcr-
b ı · deki sıyası . h'd' tı tınmaktadırlar. • ~ rın . te sayan olan hır a ıse 

\'UGOSLA VY A DA T.ıu.x.u>. ken ılıkka h .. k ki Bulgar Ziraat 
EDİLİYOR de hiç şüp e. yo nofun istifası ve 

AL to N T1 Bagrıya . ·ı f 
.J ·'Ullaııyanın Yugoslavya p • azı b tle Ba•vekil Fı o un 
" r k . k lı ünasc e ~ n il a lanndan kıt'a]ar,nı geçırme u 111 • olduğu nutu!<tur. ag. 

için Yaptığı talebi, ugoslavya h~ irat etmış ve ital\'8n dostu_ 
~etinin reddettiğini ve kendi rıyanof Alınan BeTlinde. de temas.. 
\oıırağuıa karşı ecnebi bir devle~ clur. Rom• ';; Bulgar milli iktısa. 
'atatındaıı yapılacak her türlu ]ar yapmış! : t ve nazist prensip.. t 
,.._ rd · tının faşıs .. · d d' -vir hareketine Yugoslav o u. dıya .. dili tema:vu!ün c ır. 
~un karşı koyacağı cevabını ver. Jere gore ta t ğı tekliflerin de bu 
~i Londraya gelen bir raporda K~~~: >;:~ ne gibi husasiyeL 
~.Yıt edilmektedir. baıw- 1 ifade ettiğini sara. 

"l'aYmis. gazetesinin Sofya mu. ler v\~le~y::ıu: Fabl, bu bAdise 
t ~iri de şu ınalıJ.rnatı veriyor: ~~ın: Başvekum Sobraa~': 

'Şizndı Almanya tazyikini Bul. .,..,__ t1llı: ls'an ve 1 

1't 

t' ~tan üzerinde yapmaktadır· Irat ettiği .•u k teyler anJatnuya 
;Jleye benziyor ki, Tuna boyun~• yola ile bu~dutu gibi Bulgari&. 
ii11lşşüt etmiş olan A1maD ordusu, yeter ar;:..n tazyiki karşlliındaki 
~~gar topraklarından geçmek em-ul. tanın k tini de bir ılefa ılaha 
-..,ı almadan evvel, AJ.manya B haydınttı ~:.:.:tadır. Bay Filo~: ___ ,, 
~st ih ktlll1 •~•4 et. • .. .. hu .. kfınıe''· sıy..,..,.. "'- . anın m ver pa ... - tün ..... 
""lıı.ni ist.emPkledir.• ,._ Bu· sete istikbalde de de. 

'l't"'·- SI.YASETİ D'"'ÜST olan bu sıya . Biz bir şabıalar 
unA. u.<> edi]ecektır. . . ta.. 

VE AÇIKTIR vaın . d ğ'I prensip sıyaseti 13 siyasctı e ı , 
':,,, ,_ e!gratta çıkan Politika gaze • d' ruz • 
IJT, ..,.. da kip e ıyo .. · tan için harici 

'"-
1
• !Y!:o.;kova ile Ankara arasın ken Bulııarı• b 

~'<li anlaşmalar bulund ui','11 hak- Dert ve bitaraflık politikas~ t~ 
,,.ııdaJti haberleri te. kz. ip eden siyase . tikbale matuf a ı 
'"• -ind bah- ]uoıınd~n ıstebaru··, ettirmiş bu. .... aj;!ıs.nın teblıg en k t de ı 
~rlten d:yor ki: c'fürkiJ.e hare.- bare c ı d Buna rağnıeıı Bu • 
;'.: karışmak istemiyor. TürkiY Iunm•ı.k):e:~~iıı dcgişuıcsıkü· .~ncalk 
·•ın b" .. s.-bet. gar 5 • be ile müm n ° a. ler· oy le devletlerle murıa clahilde bır dar. tana girmiş bulu. 
'" l?ıı.n mııhlyeti öv ledir ki, orta- k' Bulgar ıs h' 
•a ih ' Tür bilir 1• • • ·ı A]man seyya ·• ~ tiliıtlar çık3maz. Biiakis . • askerı sıvı . bö d.'.e bütu"n ı'htil~tların ve harbın 1 nan • d n !gar miJletinın y. 
."'! u t. Jarı dışın a .. u.. ınuvaffakiyetine ~ llda kalmak ve büyük devle . t ~cbbusun it. 
'-•le tabii ve dostluk münasebet. le bdır c tmesi asla varit ve m;' 
"'rı '~- .. ,; _ k:uV• yar ıın •.. . Zira, ber Bu gar 
~et· ._ıne etmek için .,..tun temel degıld.ır. emleketini, istik.. 

Ue Çalışrnaktad:r.• İ h L'-ak kı, 111 ı· ·ı bı'r 11 . 'ET mu a...,. . f . kendi e ı ı e 
~ •. UH~BE VAZn' ~ lal ve hiirnY•t ın:esliıa etmiyecek 

'•,-"lıiredcki Ingiliz kara:~ahın:ı' b' delve e gi. 
ı."'ni teblı'""ne go-re İngı!ız kıta. ecne ı 'ili "drak ve vatan ııe• 
""l'ı 6' ' üstün mı . ı 
) nı.n yak:ndan sıkıştırdıği hal- . --'-iptır. ld-"- gı·ı.ı 
ll'l ltit• ...,...,, ·c•at sıne """ bö le o -~ ita alari Bingaziye duı;• u rı Bulgarlar J; ve Yunanlılar 
~~!tellerini çabuklaştırrnışlardır. Sırplar da lıöyl r ..,.ı etııaltlez. 
'il"1-de kalan 400 kadar İtalyan da ıyı. ~ 
t edllınıştır. -- ıc:a 

Metaksas,ın 
adım ebedileş· 

tirmek için 

l "Aslan Alma-
ı l "k. 

Atiııa, 6 (A.A.) - Katimerini ıaze • 
tcsi, vakti.le Romahlann Yunanistana 
karşı yürüdükleri zaoıan kulla~mış ol

n ı m, a ı n 
tecavüzü be-
... .. 
genmıyorum,, 

duldan eski EgnaUa yoluna, !talyao- Lizbon 6 (A.A..) _ Vendel Vilki 
lan Elen arazisinden kovan Metale· dün akşam tayyare ile buraya gel. 
.. _.._ adının verilınesini teklif ediyor. 
-;;-ğtt taraftan 1arunm11 arlteolot A- mişt.ir. 
tina mHU mllz.etıl sabık dırolc!brü B. Vilki İngiltereden ayrılmazdan 
.AJeks:ındr Filiıdefius, Atinada Omo- l!'VVd, B. B. C. radyosunda alman-
nia meydanı civarındaki Laurilım mey- ca neşriyat esnasında bildirilmek 

· daruna Metaksas mcydaw lsmi konulma-
amı teklif eylemit;tir. üzere Lir mesaj vermiştir. . 1 

Matbuat Nazın B. N'ıkoludls'i Görice- Vilki bu mesajında diyor ki: 
den aldığı bir mektup, cblmoıniş olan cBen aslan Alman olmakla bora·! 
fakat Elen kalblerinde daima mevcut ber, mütevaciz hareketlere 
butwıan• Mctak.sa.ın, clü>:UTiandon gani- nefret edc·riM. Vatandaşları • 1 

nimet alınan topların madeninden bronz mın büyük bir kısmının aslan Al- 1 
bir beykcliniJı yapılrn""ıru ve bu hey- man oldukları haldP, benim gibi 
kelin, meçhul askerin ınczarı ka~ı~ın-
da selviler arasına, l\1et.aksas'ın Elen va- düşündüklerine kaniim. Onlar sul .. 
tanının tealisine bu dere<0e cehUe çalış- ha ve Hakka inanıyorlar. Buüü.,kü 
tı,tı büronun önilne dıkllınesini tekW et- fllman hükumetinin mütecaviz ha· 
mektedir. reketl~rini nefretle karşılıyorlar.• + Budapeşte, 6 (A.A.) - Dün sa- • 
bah yeni Haricire Nazın B. Laszlo M a 1 t a da 6 1 t a 1 ya D 
Bardossy :r<'min etlikten sonra Kral A \ idi 
Nübi tarafu!dan kabul edilınışlir. Na- tayyaresi daŞ r 
zır bugün vazifesine b~h~·:ıcaktır. 

+ Atina, G (A.A.) - Go 'eteler, Sof- Malta 6 (AA.) - Düşman tay• 
yadaki Bulgar - Yunan ceıniyeti reisi yarcleri dün Mallaya hücum et -
B. ~~yo"? il~ ~lin::ı.daki Yunan - Bulgar mişlerdir. Birrız hasar Jlrrıu~tur. 
cemiyeti rcısı B. Roufos arasınd_~ tea- 11 lta ta • daruna d 1 hü-
ti cdilmi~ olan tAziy~t ve tcşekkur tel- a , . Y:> ~7 mer, al ta 
graflarınl neşretmcktedirle:r. cu1n caLltr.ı!jtır. Du.ıroan tı Y· 

İTALYANLAR 
(1 bıcl Sablleden Devam) 

gilterenin stratejik mevz;lerini a
zami derecede takviye etn-:ek ~ze
re bu harp sahnelerindeki vazi • 
yetten istifadeve çalışm.l1ttadır. 

Ayni 1.aır.anda, Alman hava kuv
vetlerinin Akdeniz han~ cnda ar
tan faaliyetlerın:n mu. temel ne
ticeleri de nazarı itib •e a ındığı 
muhakkaktır. 

İn".i!ız kuvvetlcr:nin cs~s vazi -
fesi Trablusta ve Eritr de taar -
rıızu inki~af ettirmckted··-. 

İtalyanlar, şimdi B.~.ı;~nyi mü. 
essir surette tahkim edıyor!ar. B'n
gazi, Trablustan sonra Libyanın 

ikinci mühim !imarıdır 
Şarki Afri a c lıcsind~ de anu

dane muharebeler olmak:.aJır. 13 
ikinci ko'ınund.'.ı Sud.lııdar F.r .. rcye 
karşı ba,!ıyan t.?.arru! ;n• lşaf ha. 
}indedir. l' ~rırda.t Uc F ~ u'nun 
civarında cereyan etmıs ola:1 mu
harebeler esnasında İta') an'ar L1-
gilizlcre karşı kll\'\·etli hir ıncıka. 
vemet gi1sterrr"i~Jerı1ir. G·"-ı' ~n bnf
ta KcnYa ill' Ilabc• ·':ı 1 "c K 'lya 
ile İtalyan Somalioi aro 1 'J ki hu-
dutlarda askeri hareı<etlcr pek 

çok şiddctlcnrni~!ir. 
Arnavutluk ceph<-sirıi• bilhassa 

cephenin sin-al ve cenuı; n- ınta • 
Kalarıncia İtalyan mukal : t ı~rruz

. ıarı çoğalmı~tır. 1talvan lJ31' uman
danlığı Arrıavutlufa dt•r"l ~dan YP
ni takviye kuvvetleri gcnd,·rmek
tedir. 

Agordat' dan 
ileriye doğru 

Hartum 6 (A.A.) - Agordat ö
tesinde ilerlemelerine devam e • 
den İngiliz kuvvetlerı ş•md•kc hal
de Eritrede Kerenden b.rkaç mıl 
mesafede bulımmaktadır. 

Barentunun şarkında ric
0

at eden 
İtalyan kuvvetleri fogiliz hava 
kuvvetleri tarafından r '<-'etle bom
bardıman edilmekte ,.c ır.Nôrlü 
kıt'alarımız tarafından sıkı 1 tırıl • 
maktadır. Agordat ,., Barentu 
mın!akalannda temizleme .ıare -
ketleri devam etmektedır. Bu mın
takalarda birçok siyah ;<ömlckli 
gruplan teslim ol".'uşlard.~" Fs3r 
miktarı henüz tcsbıt ed,!ı:!!ş a,·gıl. 
se de hı.onun çok mü 'ıim oldugu 
anlaşılmaktadır. 
Habeşistanda Metemma yolu bo

yunca İngiliz kuvvetler' iyı terak. 
kiler ka ·d< t:ııi~lerdir. 

1,500 esir alındı 
1 

Hartum 6 (A.A.) - Röyter a;an
sının muhabıriıun bildırdiğine gö
re, İn~iliz kuvvetleri İtalyanları 
Barentu'dan şarka doğru sürme-<. 
tedirlcr. Şimdiye kadac 15')() esir 
alınmıştır. 

Habeşıst1nda Gondara doğru 
ric'at etmekle olan İtalyanlar ln
giliz ikri hareketini durdurm~k 
için yollara mayn dökmektedir. 

AVUSTRALYA BAŞVJ.:KİLİ 
KAHİREDE 

Kahin! 1 (A.A.) - A vustral711 l 
Başvekili Jıieuzı dün Filistiııdm 
Kalım7e gelmiıtU. 

) are kaytıetm ;ştir. 
FRANSA ÜZEP.İNDE DE 3 

ALMAN T t\ YY ARESİ 
DÜŞÜRÜLDÜ 

Lonrlra 6 (A.A.) -Avcıların hi
maycs:nde bir İngiliz bombard?man 
tayyare te~ekkülü, şirr.ali F:.ınsafa 
Sen1 Oıner tayyare meydanını b0m. 
bardım:ın etır>işlir. Hava mur.are
besındc üç Alman tayyaresi dü • 
~ürülmüştür. 

Egedeki sey
lap büyük 

hasa:r yaptı 
İzmir 6 (Hususi ı;,"habirimiz.. 

den)- Ödemşi, Til'e, yıudu ka.. 
zalarında sey lap yüzünden yollar 
ve köprüler harap olmuştur. Ka. 
saba ve l·öyler arasında münakale 
ve muhabere kesilmiştir. Sutaşı 

köyündeki bütün halk civar köy. 
lcre kuçmıştır. İzmiroen seyliıp 
mınta:\nsına sandaıla.r gönderil • 
mi~tir. Adagövcdeki Mendires köp. 
rfuü yıkılıııışhr. 
Ödemiş • Bayda! köprüsü de çök. 

ı:...üştür. 

Balcılar köyünde blı evi sular 
götürmüştür. 

ilklmrşun ve Zenbcrekli köyleri 
sularla mahsurdur. Bütün ovalar 
su altındadır. 40 bin hektar gayri 
mezru ve 40 bin hektar mezru ara.. 
zi solar altında kalmıştır. Has • 
köy sular altı.odadır. 

Bidal ve İrat nahiyelerinden ha. 
her alınamamaUadır. 

Akarca köprüsü yıkıldığından 
Tire ile izmirin uuıvasalası tama. 
men kesilmiştir. 

Manisa ovasında &ular baz& a. 
pçların boyuau g~nıiştlı. 

Menemen dYarında sular clemir. 
yolunu aştığından münakalit dUE.. 
muştur. Hayvan zayiatı fazladır. 
BU. sfüiller süçlükle kurtuılmq. 
tır. 

Asker gözile 
cepheler 

(1 bıcl S&lılfeden Denm) 

bütün cephelerde ric'at ettiklerine 
&"Öre, hu orduda maneviyat namı. 
na birşey kalmamıştır. Yalnız ,u 
den;i öğreniyoruz. ki, muhtelif 
cepheleri tutan bir ordu, herb:ıngi 
bir cephede bozulduğu zaman, bn 
J1aber diğer cephelerdeki neferi». 
kula:;ına gidiyor ve orada da ma. 
ne\.İyah bozuyor. 
Yunanlılar İtalyan kumandan. 

Jannın bazı yevmi emirlerini ele 
ge~irmi~lerdir. Bn emirlerde mü.. 
temadi yen. geri çekilerek askerlik 
şerefini lekelememeleri bildiri! • 
mektedir. Diğer yevmi bir emirde 
de ric'at eden a•kerlerin derh:ıl 
kurşuna dizilmeleri lii2umu hildl.. 
rilmekteclir. 

İtalyan cmlalan, timdi her eep.. 
Jaeıle ba prtlar altında muharebe 
etmeldeoiir. BiJle lılr eNaya lıarJI 

taliJai ·-........ hht 

EN SON 

DAKiKA 

Leval Dahiliye 
Nazırı Olacak 

(1 bıcl 8a.hlf- Devam) 

Viti hükumeti, fevkalade bir 
içtima yaparken, Stütgart 
radyosu da Fransız milletine 
ıöyle hitap ediyordu: 

uÇok ııeç kal.ııamak için, 
Almanya iie letriki mesai et· 
meniz lazımdır. Fransa ile Al
manya arasında bir mütareke
name mevcut olduğunu ve aulh 
muahedesinin henüz imzalan
;nadığını biliyorsunuz. 
Vişi hüküıneti, Almanya • 

nın kendisine çok aiır sulh 
tartlan dermeyan etmesine 
meydan bırakmamak için 
hattı hareketini tadil etmeli
dir. Almanya, sadece müsa
maha gösteriyor. Söz Viti • 
nindir.» 

YUNANLILAR 
( 1 lucl Sahlteden Denm) 

Sahil mıntakawıda Yunanlılar 
yenı mevıilcrc ycrlt!şınişlerdir. Dilş 

ınandan alınan toplar, yine dü~ • 
manı hırpalamak iç.in çok işe ya.. 
ramak tadır. 
İTALYAN DEPOLARINA ATEŞ 

Atina 6 (A .. A.)- Röyfor ınuha. 
birhıc gör~, \'uııan topçusu Lln 
yakinindeki İtall·nn dep~iJrınn 
keı.ü bir atq a nuştır. Son dertte 
şiddetli infilaklar oimu~hır. 

Ev ve apartı
manların kira 
bedilleri bir esa

sa bağlanıyor 
Ev, apartınuın ve dii• P71'İ. 

men.kul kira bedeUerinin lesbitl 
için kurulan komisyon dün de top_ 
lanmıştır. Adliye Vekıileti hukuk 
işleri müşaviri İsmail Hakkı Tör. 
ün reisliği altında Ticaret, Maliye 
ve Dahiliye Vekaletleri hukuk 
miişavirlerile Ankara ve İstanbul 
belediyelerinden gönderilen mu. 
rahhaslardan müteşekkil olan he
yet dünkü içtinıaında milli korun. 
ma kanununa istinaden eskiden 
yapılmtş ye y<"nidC'n ~·upılacak her 
nevi binaya ait kira 1niktarı11::1 tes.. 
bit edecek kararnamenin esula. 
nnı haZD'lamıştır. 

Bu kararname derhal koordinos. 
yon heyetince tetkik e<lllerek, 
Vekiller Heyetinin tasdikine ar • 
2olwıaoaktır. 

Patlıyan gaz ocağın• 
dan bir adam öldü 
Beyoğlunda Hama!başında Ça • 

tıkkaş sokağı:ıda Saffrtocy a1>11r
tımanının 1 numaralı dairesinde 
otura.1 25 yaşlar!nda Ziya, dıin 
geoe gaz ocağında çay pişirirken 

birdenbire ocak paU8JIU§, Ziya yü. 
zünden ve muhteMf yerlainden 
tehlikeli surette yaralanarak Be
yo~lu hastanesine k.aldınlıl'k.en 
yo!tla ölmüştür. 

-==Ebedi Şef--...,.,...,,.. 
-ATATDRK'la-i 

Hat.ay dönüşü ,eretıne 
BURSA'da verilen muazzam 

Balonun Hahrası 

ısoN HALDI 
Bu harilrullde enteresan Kİ· 

TAP ll/Şubat/941 SALI 
eünü çıkıyor 

YA ZAl!J 

NjzAMzTırlN 
KAztr 

-r..,. alpuqleri için l>bo.
ııilut - 1111 .aumanıda A. 
CJClmllf adı 

1 

~ 

TELCRAF - 6 SUBAT194l 

Bilen idam olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 6 

lsranm üzerine apandisitten 
ameliyata razı olmuştu 

G. anda, taımıınen a.klımı baş> • 
ma topar ladıbım için birdenbire 
Annayı hatırladın. 

- Anna!. 
Diye bağırarak arkama döndüm. 
Anruıyı evvelil. göremedim. 
Dehşetle tekrar seslendim: 
- Anna!. Anna!. 
Ses yoktu. 
Hala baygın yatan muavinin üs. 

tünden ati.yarak parmaklığın hi. 
zaı;ına ko:ı-unca Annayı ağaçların 
arasındaki çakılların üz.erinde gör. 
düın. 

Yüzükoyun, kat.!~ bir halde 
kalmıştı. 

Hemı-n kucağıma aldım. MerdL 
venleri koşarak çıkıp çalı.ştığım a. j 
tölyeye götürdüm. Bır taraftan ıa.. 
boratuarın doktoruna telefon e. 
derken, diğer taraftan da kendi 
ihtiyat dolabımdan bulaiX!diğim 

ilaçları çıkararak kendisini ayılt. 
mağa Jooyuldum. 

Ann:ı.nın \-Ücudünde hiç bir bere 
yara ızi yo:~·ı. 
Şüphesiz ani infilakın dehşetile 

kcnd:ni kaldırıp atm.ş ve çakılla. 
rın üstünde bayılmıştı. Yaln ·yüzü 
çakıllara çarptığı için bafif kan 
çizgileri kanamakta ıdi. 

Laboratuar doktoru hadise ma. 
hallinde parçalanan gardiyanla ve 
öbür yaralılarla meşgul olduğu i. 
çin cevap bile alamam!§lım. 
Soğuk terler döktüğümü itiraf 

edeı ml, Çünkü uzun müddet ıneş.. 
gul olduğum halde Annanın kilit. 
Jerun~ dt.!~ri açıbı.yor, kaskatı 

keoılmJi vücuJü •bir türlü Jceudi. l 
ne gelmi) du. 

Fc\'kaladc tcwş.ı d'; Uiüm şun. 
dandı ki bu Polony;.Jı zeki kız e. 
sa.sen ~ta bir kızdı . 

!-fos talığı e&rarcngiz olmakla 
beraber. 

>:,,-rarengiz. çünkü bir kıs· ın dok.. 
torlar onda kat'iyycıı apandisit 
olduğuna hükmediyorlar, fakat 
diğer bir kısmı da ondaki rahat • 
srzlığm ildim değiştirmelerinden 
vukua gelen tiroid hastaliği oldu. 
lunu roylüyorlardı. 

Kızcağız, tiroid özürlerini dii2e!L 
mek için verilen o gayet eziyetli 
ve buhran verki iliçları kullan • 
dığı halde sıhhati kat'iyyen düzel. 
m<.mişti. 

Dedi. Fakat isabet oldu!. Siz 
müsterih işinize gidin.iz, onu ter. 
temiz ·bir halde alırsınız!. 

Profesöre heyecanla teşekkür 
ettiın ve ; 

- Aziz profesör!. basen apan. 
di>it krizi olmasaydı da yine ope. 
rasyonu ben ısrarla rica edecek • 
tim!. 

Dedim. Hayretle ve taUı bir t.e.. 
be&Wmle yiizi.i.me bakan profes0re 
sebebini ı.'.iylediın: 

- Çünkü, dedim, artık burada 
durmarruya karar verdim!. Anna.. 
ile iıirlikte memleketime dönece. 
ğim!. Ortalı.k pek karışmakta. muh. 
terem profE'SÖr!. 

Profesör sırtımı okşıyarak ba. 
baca ibir gülü.,,<.Ie başını salladı ve: 

- Hakkınız var, genç dooıt.wn!. 
Hakkınız var!. 

Demekle iktifa etti. 
Onun üzerine tam bir .kalO istL 

rahatile Annayı profesörün ha«a.. 
katine emanet ederek hanen atöl. 
yelen! döndüm. 

Tahmin ettiğim gibi b<"nı de ifa. 
demi almak üzere aramakta ıdiler. 
Direktörün odasrna resmi \"e sivil 
birço.k polis komiscrlerı dolmuştu. 

Vak'a yerindc]d hafif yaralılan 
dışarı hastanelere •b:rakmamışlar, 
atölyelerin hastane ve pavyonuna 
koymuşlardı. 

Vak'ada bulunanbnn hepsi de 
• bir ben müstesna olaraK - di • 
rektörün pavyonunda. ifade! n a. 
lınmak üzere polis knrd<ınu altına 
alınmı~lardı. 

Direktör hen.im ıçeriye gırdiği. 
mi görünce hemen beni yanına ça. 
ğırdı. 

Direktör Fuk:sla drarnızda, ken. 
disi Türkleri pek \'Ck st·vdi.;;i ,.e 
!ben orada biricik Tlırk bulundu. 
ğum için, gayet iy irl i. 

Direktör kulağıma eğilerek: 
- Senin ifadene pek lüzu!'.!': vok! 

Çünkü zaten birşey anlaşılam> • 
yor!. Maamafih dur şurada da .. 
Belki senin de ifadene müracaat 
ederle1:\. 

Dedi. 
Orada ayakta durdum. 
Verilen ifadeler hakikaten son 

derece hayret verecek mahiyet • 
teydi v gayet garipti. 

t) un için benim uzun uzadıya G •b b• 
ısrarım üzerine apandisit ameli • an ır rapor 
yatı ol mı) :ı razı olmuştu. 

Kt0ndisine operasyonu yapacak 
olan profesör bu zeki kızı pek çok 
seven şöhretli bir dokkırd<1. O da 
Polonyalıydı. 

Bana: 
- Şu kızı razı et Allah aşkına!. 

Kriz gelmeden şunu ·keselim!. 
Demişti. Proicsönin bu sözü ise 

krizin tehlikeli ola<:ağı demekti. 
Onwı için daiın.a tetikte idim. 

Anna Balvareskini.n DaıWgde 
hiç kimsesi olınadığl için onun her 
şeysile ben alikadar oluyordum. 
Aramızda bu yakın alaka o de. 

receyi bulmuştu ki tatbikat labo. 
ratuarlannda hemen herke5, hatta 
onu Türkiyeye götüreceğime, 011.. 

dan aynlamıyacağuna hükrnetmelı:. 
te idiler. Onun için ben dışandald 
faciayı bJ.rakınış, hatti tekrar bir 
bomba pathyaralc müeawmin ha.. 
vaya uçması ihtimalini dahi düşün. 
meden Anna ile meşgul oluyordum. 
Bir hayli uğr~ılı:tan sonra Aıma 
bıçlararak ayıldı. 

Çok sevdiği Polonyadaki bııba. 
sının ismini sa)'lklııııyrak ~
du. 

Onun kendisine gelmiş olması 1. 
çime ferahlık verııilijti. 

Fakat birkaç defa isınini çağır. 
dığım halde cevap vermediğini 
gördüm, 

Elini karnında tam apandisit ye. 
rine götürerek ikidebirde şiddeW 
iniltiler çıkarıyor ve adeta sayık.. 
l.yordu. Hemen dereceyi vücudü. 
ne koydum. 
Ateş Jll a yükselmişti. 
o vakit, apandisit krizi başla • 

dığına hükmederek, müthiş bir 
teıaşla, onu tekrar kucak.ladun. 

Nöbetçi pavyonuna kısaca iza. 
ilı.at vererek atölyenin hasta oto • 
mobiline koydum. Yıldınm sür'a. 
tile profesör Ulr.i,,;in hastaneşiııe 
hareket ettik. 

Profeör AnnllJı hemen mwı:r
l!t*i. 

-Galh ikrb ~.Çok da 
t&+Wli iP' 13 ııd. 

(1 bıel --Devam) 
nifaturacı Bohor oğlu Hayim A • 
vasavyan patiska ve basma ilıtikA.. 
rından, • fahmut.paşada 15J numa· 
rada m:ı.nifaturacı Zare parlak ka. 
dıfe ihtikarından adliyeye veril • 
mişlerdir. 

ŞUURSUZKEN BÖYILE 
YAPARSA ... 

Yenipostanede Krork Tabakoğla 
isminde bir pilci 20 kuruşluk elcl<
trik pillerini 32,5 kuruşa satmak 
suçile 1 inci ağır ceza mahkeme • 
sine verilırıq w tevkif olunm\lf
tur. 

Suçlıı dünkü aorgu:sunda: 
•- Esaııen benim cezaya ehliye. 

tim yoiı:tur. Zira tam olarak şuunr 
ma malik değilim!• d~miştir. 

Suçlu bundan sonra •Mazhar O. 
man• imzah iki raporu ınahli:eme19 
vermiştir. 

Bunda, Kevock'un geteleri bir -
denbire uyanarak şarla ııöyledlği, 
rüyasında konuştuğu ııoe uykuda 
ge:ııdiği yazılıyorou. Bunun üze • 
rine mahkeme Kevork'un tıbbi ad. 
lide müşahede altına alınmasına 
karar v..rm iş ve :kendisini serbest 
bırakmıştır. ----o----
Bavgacılan •Jll'Blall 

ıaterkea 
(1 - Salılf- Dnam) 

cltı ' namar.U ohıraa ve Küçük. 
paurda tonuı ılık J1lpan Meh • 
met, Tahtakaled .. taşçı çıraiı o.. 
mania alacak yüzünden k.av&a eL 
mi' ve bir hayli )'UJDl'Ukladıktaa 
sonra O.manın kafasıaa dükün.. 
da eline ıeçirdiii bir kiaeJi 
atarak ağır surette yarmıt 

ve yaralamıştır. Yaralı Curalıpllfl 
hastanesine kaldırıl.mq, suçlu ya.. 
kalanmiştır. 

Hamallann Yıllık Toplantui 
tsta ul ~!er • hamallar • 

cemiyetinin yıllık kongresi ayın 
10 uncu; öııiiınii7.ıdeki pazartesi g9I 
nü saat 10 dım 17 J9 lı:adar yıqa. 
JacM•w. 

• 

~ti~ cephesinde de, ıteren et. ıllL, ---

'llllıı tnlills huekMl ıııanffa-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
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T oplanmızı ve topçulanmızı iki eski romor
kör, karanlıkların koynunda (Karaburun) a 

doğru sürüklüyordu • 
Halbuki, prçekten, o sırada 

(Kö.~ten) adasında mühim hare -
l</ıt ba>;lamıştı.1lk önce adanın garp 
cihetındeki küçük limanlara sığı -
nan İngiliz haı:p gemilerinin her 
turlü telilikeden masun bulundu
rulması için limana müthiş ağlar 
gerilmiş ve t.orpiller konmuştu. 
(Kösten) ile (Midilli) ara&ı:nda sık 
'1k münakalAt yapılıyor, bir ada
dan ötekine ınotlirlü vesaitle kül
liyetli miktarda silah ve cephane 
nakledildiği haber veriliyordu. 
Düşman monitörleri adanın şimali 
tarki sahilile (Menemen) körfezi 
arasında durarak, İ:mıirirı eski is
tibkimlarını, yani (yeni kale) yi 
ve oradaki irtibat bataryalarını 
muntazam ııurette ateş altına aL 
m~ı. 

DemK lı::I, bu hazırlıklara hedef 
'Yalnız Çanırkkale değil, ayni za
manda da İzmirdl. 
İzmirden Urlaya sahil boyunca 

giden §Oleyi ~an sık sık dö.. 
ğüyor, oradaki binalar -ve köprüler 
tahrip ediliyor ve ı:ündüz gelip 

geçmek güçleşiyordu. Hatta aha
lisi hemen tamamile Rum olan 
(Urla) kasabası bile bir kaç defa 
gemi ateşine maruz kalmış ve ka.. 
.sabanın birçok yerlerinde basarat 
vukua gelmişti. Kasabadan takri

ben üç kilometre uzaktaki küçük 
Urla limanında bulunan birçok ge
milerimiz ateşle batırılmış ve li
mandaki birkaç ev de mütemadi 
teh-:!kelerden dolayı sahipleri ta.. 
rafından tahliye olunmuştu. 

ten adasının pek yakininden ge
çecekleri için, buralardaki düşman 

keşif gemilerine rastlamaları ih -
timali d<! vardı. Zaten her hazlrlı.k 
\'1? büti.ın bu ~bbüsler, o ihtimalı 
gözönünde tutarak yapılmıştı. 

Fakat, bu hareket, fıliyat saha • 
sında büyük ve müsbel bir netice 

vermiş, Türk kumandanlarının yü
:ı:ünü güldürmüştü . 

5 mayıs sabah saat üçe doğru; 
toplanınız; Kösten'de düşman ge
milerinin demırlediği mahaklen 
yedi buçuk kilometre uzakta bu. 

lunan bir dağ ÇL1<mtısındaki •Ka
raburun• mevki.ine muvaffakiyelle 
çı.kanlm~tı. 

Ertesi gün tayyarelere j!Örunme
mek için hiç bir hareket yapılmadı. 
O gece toplar yerleştirilerek, sa.. 
baha kadar mevzi .. Iınmış ve 6 ma
yıs sabahı saat dört buçukta bir
denbire ateş ba.skınına başlanınJŞtı. 

Bır düşman torpido muhribi o 
an<la bir keşif vazifesinden avdet 
etmekte ve adanın şimali garbi 

cihetinde serbestçe demirlemiş o
lan iki monitörün yanıbasında dur
makta idi. 
Düşman gemileri o geceye kadar 

burada serbest dolaşıyordu. 
Monitörün biri Türk ateşinden 

müteessir ol.muş (2) atilan mer -
miler cephanelik kısmına isabet e. 
derek müthiş bir infilak netice -
sinde gemi yavaş yav8* sabile vu
rarak parçnlarunışlı. 

(Arbaı nr) 

(1) Liman Paşa hatıralannda İzmlıo
den baluederken diyor iri: cHarp za
manında İzmirdeki yabancılar, hiçbir 

Eğer Leyman paşaya ı:elen ha
ber doğr u.ise, yani İtilaf dev Jetleri 
Çanakkale ve İzmir üzerine yeni 
ve ciddi bir teşebbüse geçecek • 
lerse; K&ten adası kıtaatımız için 
çok kıymetli bir <C11<.1tavassıt üs -
sülhareke. rolünü oynıyabilirdi. 
Ru va'Ziyete karıp i?kônee bu ada. 

ı memlekette görülmemiş bir bilrrıyet 

lçinde d0Jaş1yorlıırdı. Türk1erin, hiçbir 
zaman Yunan vesalr mütelitin tcba...aı 
hakJonda şiddcUl davnıındtklan iddia 
edUemn.> 

yı zaptetmek lazımdı. 

1916 mart ayı lçinde dördüncü 
kokırdunun uç fırkası İzmir ve ci
varında kesif bir halde bulunu -
)'Ordu. Beşinci ordu bu havalinin 

kumandasını deruhde ':!drr etmez, 
kıtaat arasında yeni değişiklikler 
yapılmağa lüzum görülmüştü: Ya
ni, IJH!Vcut fırkalar şimal ve şimali 
garbiye, sahile doğru &ürü lüyord':1. 
Dış körfez sahillerine de kuvvetlı 
bataryalar konulmuştu. Bu batar
yalar yalnız geceleri çalışmak su
retile yerleştirilmişti. 

Nihayet, (Kösten} adasının zap. 
tına karar verilince, esaslı bir ha
reket tertip edildi. Bu hazırlığın 

esası, burada yegane muva!f:ıXi -
yeti temin edecek olan baskından 
ibaretti. Fakat bu, bir iki günde 
yapılabilecek bir iş değildi. Hazır

lıklar bitinciye kadar aradan - kısa 

da olsa - zaman geçecekti. 

Bu ı;ibi hazırlıkların mektum 
ıtutulması bilhassa İzmir gibi dt;rt 
yüz bin nüfuslu büyük bir şehirde 
kolay değildi. Ahalinin bir çoğunu 
te~kll eden gayri müslimlerle ec
nebı tebaası dahi bu şehirde kolla
rını sallıyarak dc!aşıyor, her yere 
serhestçe girip çı:kıyor, a.skerle te

mas ederek istediğini öğretebili -
yordu. (1) 
Mayıs ayında .. Dördüncü gece. 

lfava karanlık. İki eski romorkör, 

1zmirde .şat• tabir olunan büyük 
dubaları top ve cephane yüklü ol. 
dukları halde İzınir limanından 
çıkarıyc,rdu. 

Karanlığın k<'ynunda ilerleyen 
romorkörler, bu dubaları •!{östen• 
adasını nşirnali garbisinde İngiliz 
gemlierinin demirledikleri nokta -
nın karşısında, Asya sahilinde 
•Karaburun• sırtlarına geçirme
ğe muvaffak olmuşlardı. 

(2) Bir u.ı gDn ııonra ne,rodll"" İn
(iliz t~l.ği l'<'smlsıııde de; (10 numara
lı monitörün cephanf"liğin~ ateş isabet 
ed•r•k Türkler tara!ından batırıldığı) 
bild.riliyordu. 

Sırplar ve 
Hırvatlar 

(3 iincü •ahifeden devam) 
dı. Maçek Hırvatlar h=bına hiç de ih
mal edilmiyrcek bir mcvkie gc:tirildt 

O zaman Prens Pol, daha bir gün ev-
wl k.at'iyyen hoşa &ilme-dili, fakat şim
di kendi ~refine blyr;ı.kl; rla do:.-.ıtıl
mış bir şehirde, F-lırvat liderinin sofra
sında çay içerken ıl•çek, JUDlan ııöy
leın~t!: 

- Tr m nmarunda anlaştılı:. ÇQnlı.O 
7U1n lrimbilır? .. 

Maçek bir haritayı ve b:r ismi 'JÖl!· 
terdi: Maribar, ciın!:ü Y...;ı"\fncibar derulen 
Jı.aaabada 70 ki.,ılik bl konsolosluk Ih· 
das etmişiertli. Krup ntr·ka.CJının me
mur1an müternad..,yen a;.id.ip ıel.qorlar-
<IJ. 

Berlind~. Baı;kt ve BanıYla mmlaka
larında bulurıan Alma..n ckılliyelleri.rı ~ 
haklarının kcrunma11 itin bir kcn
t:re toplancı.ı:stı. l~alt~ Dr. f'ranim fs... 
minde bir Almanın Yu.g~tavyttnın tfr.n
layn'ı olarak. · örtlerilmes.i n~vzLıuba4-
ti, Bu ı::n ~farih:ırd::ıki Alnıo.n konso
lmhane<dn~ mtıl!'"mııdiyen ~ iı-ip ~ıJ..ar

dı. Dr "!\tar-ek bunu biliycı.rtlu 1 Jl.ıi:ip 

Prens Pot da. .• 
Her iklti de çsyların1 biUrirkt n. &n

la..qnanın lüz•Jrrı•ınu cnk: daha iyi k"avra 
mışlardı. Hatıl n kadar kı, Prms Pol 
lı'f-ı~eki'l ~uundRn çılır:orı~ffl. nvı'"lt.,r 

b.r lluv ... t n..ecbsin!n (Solxk) )(üma.ı 
davet ~ıleb ı~tı hakkındsk.l luıraı

nameyi de iınzala:nıştı. 

T A l'll V İ 1't2 

ŞUBAT 19.ıtl 

PERŞEf"1BE 

6 
Bunlar: Bir sahra topçu takımı 

ve i:ıir on beşlik Avuslury a ol:.W; ta.. 1 
kımı ile bir on ikilik uzun top ta

takımından ibaretti. 

Ay 2 - Kasım 92 
Vai-;_~i 1 Vakit 

{
4:znni 

... d. M. d .. 
Topçuyu göstermemeğe memur 

piyadelerimiz de gece yllrüyiı$le
rile mevcut tek patikadan ayni za. 
manda oraya gönderilmişti. · 

Bu e•ki romorkörlerin bu kadar 
müh•m bir iş yapabılecekleri na· 

zari olarak milrı.kün gürünmüyordu. 
z. a romorkör!er çok yolsuz ve 
ı.urda denecek kadar eskiydi. Düş
man tarafmılan işgal olunan •Köıi. 

7 08 
12 28 
ıs 12 
17 30 
19 02 
.5 27 

Gücıe~ 1 39 
Öğ:~ 7 59 
İl...indi 9 42 
Aktaru 12 00 
Yatsı 1 33 
ılJ'~l'k 1. 11 58 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 - 2 • 941 Vaziyeti 
A k t 1 f 

ıı-: 

Altın: Safi 1ı:11oeram 72.903. 011.
BanJtnot. 
U1alı:lılı: • 

Da!ID«et ••• w .... 
Türk Llnw • 

BarlPelı:l •111ı.aWrler: 
Altın: Safi lr.lloıram ~.010.756,

Allına tahvili kabil .. rııesı döviz
ler 
Diğer dövizler v.ı borçlu JCirlnt 
lıaluyelerl •• 

ll&ııbıeTüı .. uıwt: 
I>eNJıte edilen evrakı ııalı:dbe 
karşılıb • 
ıtanunun e - 8 maddelerine te-vtl
kan Haı.ıne tan.tından vW tediJ'al 

Seıı...ı&t Cüıub.aı; 

'l'ıcarl Srn('ller 

l:sh.un ve &ahvtlit etbAuıı: 

1 
De.ruh edilen evrakı nak.di .. 

A • yenin karşılı&ı:ı e:J1anı ve tah-
vıl!t (itibari kıym~L2) . • 

• • 6erbeoı Eı.b.r.ın ve TaJn,Ulh 

A"'an.alu; 
Altıo ,.~ döv~z itı:erme svans 
TahvilAt üz.erine avans • 
liaı.ineye ~111.a vadeli avans. 
Hazineye 31150 No. ıu kanuna ıöre 
açılan altın ~ılılı:li avanıı 

Hıssedarlar 

14uhlelil • ' 
• 

1 

Lira 
Ura 

lft.1%1.9114,ıl 
U7UIC,50 
2.lil3.UI,4Z 11U7'.IMIUS 

UUSZ,21 111.151.Jl 

,Ml.ftt.M 

---
ıo.s10.ın.21 S7.5A.H&,75 

lH.741.11!~ 

u.1u.ıs1.-
131.!199.426,-

256.713.71 %56.753.Sst,71 

t5.833.•18.93 
13. 780.ttS,47 7.!iı&.606,54 

8.003.H 
7.808.722.-

-r-

114.584.9%6,?5 l!!.40%.812.49 
4.Sto.000,-
9.!119.514,0G 

YekQn 737.629.191,8% 

1 Temmuz 1938 tarlhınden lüba-: 

p a • 1 f 
..._. 
tı.UrU 

Adi ve fevkıılld 
Huausl 

~ 

Deruhle edilen 
.-....ı-tu..ı 

evrakı nal<'"" 
1 inci maddelerine 
• tarafmdan vW 

Kanunun 8 -
levfiltan Huin 
tedlyat . 
Dttuhte 
bakiyesi . 
Karşılıtı tamamen altın olaralı: 

vüle vazedilen !llveten teda 
Reeskont muka bili lliveten teda-
vülc vazedilen 
Hazineye yapıl 

avans mukabili 
mucibince UAve 
dilen . 

MEVDUA 

an a 1 tın karşılıklı 

3902 No.lı kanun 
ten 1,edavülo vaze-

Tün JJnr.s ı: 
Altın: Safi kilo 876.809,-

3850 No. lu ita nuna göre Hazineye 
mukabili tevdi olu-ac;ılan avan:ıı 

nan al tınlar: 

S.ı:ıfi kilol{r.l m 65.541 U30 

DOvtz Teal'ı hiıdatı: 
Altına tahvili k abil dövizler 
n· .-.• ~r döviıler ve alacakli KJ.ir!nıı 
bakiyel~ri 

Muntelif • . 

~. 

Ura 

1.U8.HC,ll 
t.OOt.001,.-

JA.7'8.111,.-

' !l.Ht.ıl'I,-

ın.ıın.us,... 

n ....... ,,... 

Ut.000.000,.-

14.HO.Off,--
78.354.461.56 

1.233.302.56 

71.1%4.187,90 

-....... 

ıt.!155.711,75 

--
"e:.on 

lfl;konto haddi ~ 4 Altın üzerine avans "' 1 

Lir• 
u.eoe .... ,.... 

u.ı ...... ,ıı 

'18.599.4%4,-

77.587.714.1% 

71.IM.18'7,90 

ıı!.556.7&1,75 

106.573.405,Bt 

737.629.191,8% 

-~- -·------------
mııınmııınmımmnn ı , " 1~m,i1ınııım~ımımnını 
TÜRKİYE CUMl-IHRİYETI 

. 1 b deniz Çalı kôyılnde t/103 \~ han~ 2 numara.,.ı·ıda mukayyet 
Kar~m;:;atı .,.ı.,, <lcıtma l~f~ rı.ı" Salih Kayiuıç'ın 8/121940.cıl.~iınü 9/12/940 

Veli og:.u - .,..·nde alovanl.'.t Kı!4-ıç lJitluyesınl! tw,gı1 l' .. urbtı ç,ftli-
.. ·· bagı·..,Jn ~ece ı""ı 

gıınune ~. . ıd UJ.~rd.ın anlaşı.ld i:'ndan tereke h!ki.nü sılatiyle Yalova 
"•nd• vefat e,~gı va 97 li Tti k -•· · -'·d ·l ·ıe in · -· · ı ... -.ı .... ak 12eri.nde.ı 11 ra r evr-.,. OaA .yes ı Y o 
Mkımliğrıce ıeru•" Y•~ . . . , 
. . eUen eşyalar \...edelinın tutarı olan 16 lira ~ kunış k,, ccm an 
Uzerın~ ,,:uhlrur .. ~. vuiyet edilerek ma:arif pkt.ı.ktan ..arı.ra 1197 lira seksen ye-
ı213 lira ~ uru~ c!ı• •· dl ed·ı · · . -•net olarak Y.Jo"·a r.11&.l sao ,;µna ..,;;V ı muştir. 
&~~·-· . 

Ja-k!ı v~ bo-lulann m k-.nunu medeninin ~1 incı maddesi 1 JdUt.?veffanın a "'... -.: ·" . 
. bl av \<;inde ve m.i.raJK'1lannı t da met.k:Or K. nunWl 5'4-6 ve müteakipJ 

ır.ucthı.nc~ r cıbince Uç ay içinde Yalor.ı tereke hlkimliğlııe mUı-aca&ttia idd.iala-1 

İstanbul Sucular ve Küulsüz 
Cemiyetinden: 

Meşrubat 

CemlyMimltin 1940 yılı muomelftt ve hesahatının tetkiki için 21/1/941 taı1-
hitıde toplanması nan edilen umum hey'ct içtirnaınrta ekseriyet h~~ıı olmadığln
d<ın ikıncı toplantmın 18/2/941 sah ıünli saat 15 den 17 ye kadar bırakılmasına 
karar \erilmiştir. Cemi1ette kayıtlı esnnfırnızın hüviyet rUzdanlartle birlikte 1940 
yılı h~abat ve muamel:'.\tının tetkiki için yukanda göst<."r•len gün ve saatte TQJ"be... 
do, RabıAll caddeı.in.dek.I eonaf cemiyeUeri binasında cemlye,t merkeUDde hazır 
bulun.malan nan olunur. 

RUZNAME: Mesai raporu - Hesabatın lellciki ve idare bey'etinin ibrası - f. 
dıı:r t.• he-y'elindt'n dej.iştlrllmes.i lcabeden n.ıs.tının yerine yeniden seçim yap11.ması· 
Dilekler. 

RADYO 
Dalga Uzunıu~: 

1848m. 182Kc/s, 120 K"· 
T.A.P. Sl.7 m. H65 K~/s. 120 K" 
T.A.Q.19.75m. 1Jil95 Kc/ı. 20 K\f 

ECNEBİ DİLLERDE HABE• 
LER NEŞRİYAT PROGRAl\11: 

6Şubat1941 Per~me 
Saat 18.00 Program ve memle 

saat ayan. 
18.03 Müzik; Radyo caz orkes 

traı;ı (İbrahim Özgür idaresind 
18.40 Müzik'. Radyo in<'~ saz h 

yeti. 
19.15 Konuşma (Karad"nız 

portajları) 

19.30 Mt•mleket s~at ı..yar, ve 
jans haberleri. 

19.45 Müzık: K~d 'llar f .ı b 
yetı. 

20.15 Radyo ['"' •c 
20.4~ Mıız"k: Ce bi Amer 

havaları (Pi ) 
21.00 Müzik D '7 rı ı 'tle 
21.30 Konuşm:ı (S•l tı2t . 
21.45 Müzik· 1{.ıdyo 

(Şef: H. Ferı Alnar) 
22.30 Memlekı• Raa a ı . .ı' 

hab<'rleri; ziraat e_t, • • dl 
kambiyo • nukut bonas. (fiat) 

22.4!'i Mütlk: Cazband (P. ) 
23.25/23.30 Yarı"lki program 

ka:>anış. 

Galatasara)"· 
No. 16 

Sullanabmet 5 inci Saib Kukalı 
lı:lmllfındeıı: 

İstanbul Sirkeei İsüklill otelinde 
met etmekte ikon 2.5/8/9J8 tarı 
ölUmU üzerine terekesine mahk:enı 
ce elkonmuş olan ve Bakırköy ma 
mesi baş.kıit.ipliginden mtitckaıt old 
bildırilen Halim o&Ju Abdül:ızlz ınfıt' 
sı.lannuı ı.;lıu ilAn tarihinden iti 
3 ve alacaklı ve vereceklerırun de l 
içinde mahkemelriı.e muraC'a.aUarl 1 

mu ilAn olunur 938/143 

DEVREDİLECEK 
Bl::RATI 

•Demiryolu ve::;ait.i nakliyesinde ' 
ıi.idaimli buhar tcshinatı için ~e 
naz.imi• hakkındaki Jhtır.:ı içın 1}; 
Vekaletinden icı.lihsa1 edilmiş ola?! 

Şubat ı936 tarih ve 22ZS No. lu ili 
bel"J\ımn ihtiva ctLigl bukuk bU ~ 
başkasına devir ve yahut f(.1]dı 1' 
yede mevkü fille koy'11o!t !çın saP 
yet verilebilt'Ceği teklif et.ı.,m~KV 
makla bu hususta faz.la malılmat ı 
n1ek istiyenlerin Caıatacla A.shıl"! 
5 inci kat l ·3 No. Ja.ra nıfıracıtııt 
lcmeleri Hcln olunur. 

ZAYİ - Kartal Nil!us ım.-murl 

cZatülharake esl~tıal nariyf' 1ct1
1 

sUııteminde kapai\ tertJhatı> hak 
. . J::.ı,. 

ihtira içın Iktu.:ı.L 'Vt.lw.tetınden 
edilmiş olan 8 şubat 1933 tarih vr 
No. Iı ihtira brrJlı.nın ihtiva ett.-IP 
kuk bu kere ba:ka~ına dt•vir .,e ! 
icadı Türkiyt·de ıncvkü fıı!t• ~
için saliıhiyet tlu!ü veTiJı.:lıilt~cl'!~~'uı 
ediJmekte olmakla bu hususa f(!V"" 

lümat edinnu~k lstiyt"ıılerın t_j.tllf 

&lan Han 5 inci ko' ı-a Nn. ıı:" 
racaat eylcmelt"rİ llluı olunur I 

- ~:0Cu1' Hekimi 

11Dr. Ahmed Akkoyu~, 

m:ıddelcn mu - . n• 1 ru .ı tu burustakı deftere kaydetlırmelcri u.Jn o un\.ır. (836) 

Taksim - Talimhane PalaJ ıl. 
' Pazardan maada her gıiP , 
'-15 den sonra. Tel: 4~ 

-----------------------DEVREDİLECEK İHTİRA 13# 

DiŞ ÇIKARILOIKTAN SONRA .DIŞ APSELERiNDE,AKIL DiŞI ILTIHAPlARIHDA 
Göz Hekimi 

Dr. 1"1urat Rami Aydın 
l:lerı>i(lu • Parmak.kapı, İır.nın 
ı;ol:a I; "· 2 Tel. 415~ 3 

lnv, t·ne Vf! hrr türlü J:İ.·Z 
a.;.~n,."-tı fıksrn ·a parasızdı r. 

DOKTOR 
Bahz cemal 

LOR IAN HEKiM 
DAHlLİVE M'ÜTEHASSJSJ 

Dlvanyolu 104 
"taaY~ne !ll&atlerl: !J; .. S. Tel: %2 !91 

i 

~'. ~.~ 
1.1.ıı.ı ,,.. 

Şehir tiyatrcs'J 
TEPEii \ŞI DRA:l<I 

Kıs:ın:;·DA 

RID~• D'""S S .AJçılıbantlarimaliusulJ' 
~ 1 'IJYU !tındaki ihtira için lktısat '{t) 

NUN iLiK OLARAK GARGAR ASI. BU ILTiHAPLARIN SIFASINI TEMiN EDEll tinden aLnmı.ş olan 12 sc~ 
' Bu akı;am sR&t 20,30 da 

EMİLİAGALOTTİ 
lstiklil caddesinde Komedi 

lnsmında 
Bn akşam saut 20,30 da 

ç • 
ı FTÇ • 

ı LERE 
KİRALIK ODALAR Anadoluhisarmda 54 dönüm arazi ile aıkar suyu ve muhtacı tamir 

DOKTOR köşkü, kuyusu, ahır ve havuzu olan mahal ehven fiatla acele satılıktır. 

1ı-F•e•y-z•İ Ahmet Onaran ıı Muracaat ycrı: İstanbul, Cağaloğlu. Şeref efendi sokak No. 3 

Cildiye v• zıihreviye mütehassısı j Sahip ve Ba9muharriri: ETEM iZZET BENiCE 
AdN'a: '·bıaıı Cajjıaloilu yo- · ı Nqri7at Direktörü: CEVDET KARABILG/N 

1 ku•u kclfesinde No. 43. Tel. 23899 1 cSON TELCRAFa Matbaaaı 

1937 tarih ve :ı.2~5 numaralı 
beratının ihtıva ettiği hlll<~l 
kere başkasına devir ve yıılı~ 
dı Tücltiyede mevkiı fiile J<O: 

için salahiyet dahi verileb
1
' 

teklif edilmekte olmaklP lı~ 
f) 

susa fazla malUm~t edın"' 
ı!'~ yenlerin Galatada, Aslan 1 

kal 1-3 numar.:ıara mürııc-' 
lemeleri il.an olwwr, 


