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Her Şegin 
Başında İki İşi 

Bu iki iti sür'atle yap
mak lneilizlere dü~D 
hizmettir. İfasında hem 
zaruret, hem de fayda 
vardır .. 

!MİLLİ ŞEF Doku'!'~cdar ko
operatıfı hakkında 

Doğu seyahatle- 1 h k• k I I 
rind~~ A'?_karaya 8 1 8 yapı ıyor 

donduler 

Y•zan: ETEM iZZET BENiCE 

Balkanlarda ve Fransada artık 
va~iyeıin ıyidcn iyiye aydınlan. 
Dı;c;ı için uzun zamana ihtiyaç 
kaLna)llıştır. Gün ve hafta m~ 
lesulir. ilugiinler içinde bu vazı. 
)'etin iıılı.i~afına yardılll etm~ 
Üzere lngılulerin de ifa etmesı 
iktiZB eden iki hiznıct ıııeV%UU 
Vardır. 

Bızim f8hsi kanaatimize göre, 
hu hızmet mevzuları şwıiardır: 

A- Sidıyayı ve on iki adayı 
işgal etnıek 

R- Yunaıı.istana külliyetli nıı"k-
tarda asker çıkarmak.. . 

Reisicahur İsmet İnünil 'l!J/1/ 
1941 tarihinde başladıkları doğu 
seyahatinde Sıvas, Erzurum, Er • 
zincan, Diyarbakır, Elazığ ve Ma. 
latya vilayetlerine uğnyarak tet. 
kiklerde bulunduktan sonra dün 
aaat 16 da Aııkaraya avdt>t buyur. 
muşlardır. 

Bulgar Ziraat 
Nazırı neden • 
istifa etti? 

Başvekil mebus'lar 
toplanbsında bu hu

susta izahat verdi 
İngiliz donanması .ı\kdenızd~ 

hakimdir. On iki adayı kuvvetli 
hava baskınlnrı ve donanmanın 
büyük yardılDl ile nıukaveme~tcn 
düşürıuek, Jıattiı işgal etm.e~ şun .. 
diki halde mümkündür. Sıcılyada 
da vaziyetin biraz fedakir_lıi<la 
bundan ıayri olouyacaiı fikrınde.. 
Yiz. Filhakika Sidlyaya ~ 
hava kuvvetleri yerleşoıiştir. 
illan kltaab ıetirildiği de işaa ~ 
lıuuııll§tur. Buna rağmen ıere 

•- iliz Kralı :ıiyaret ettiği bir tayyare istasyonunda ıeee hile mnlan hakkında izahat alıyor 
~ı • Dün akşamki Ankara Radyo 

gazetesi, Balkanlardaki son vazi. 
yet hakkında gelen haberlerden 
bahsederken, şunları söylemi~tir: 
•Almanlar Yugoslavyadan asker 
geçirmek istemişlerdir. Belgrat 

Avustralya lllustrius tayyare Yeni /tal.l/a"ı! 
Başvekilinin gemisi isken- mukabil taarru 
son beyanatı deriye'ye gitti zu püskürtüldü (Devamı: 5 inci ayfad&) 

Tek vergi 
usulü 

Sicilya cerek on iki atlaya karşı JngiJtere bu harp• 
Yapı!a:aı. taarrus ve işgal teşe~ 
hü.sü deniz hakimiyeti Iııgilizler'.n ten daha müşkül 
elUıde bulundu&una ıöre Bardi. • b f 
Yaya, Tobruk ve Solluma yapı~~· j Ş J er 1 aşarmIŞ IY 

lııarruzdan daha çetin, daha ~uş. Kahire 7 (A.A.J-B:B·~· Avuot. 
lı.ül ve zor olmıyacak, belkl bıx&Z ralya Bqvekili Mcnz~ dt.unk~eya • 
fazla kan dökülmesini, kuvvet ve ııatta bu]unarak demış ır ı: 
eephane israf edilmesini i_••.P e~ Filistiude bulunan Avu•t • 
lir"<!ektir. Yunanistan• k~liy ·ııı.. r~lı kıtaatın vaziyeıinden ,çok 
-.iktarda asker çıkarınak..., .". ınemnun kaldıııı.• 
~iki halde hi• de müşkül değil~ır. ~" 1 "ni lı l' ' ..;y 1 be in ik 
b ' d -L .;,vzerı ··ı . 
.. er iki tqebb . Un bi.nUI •. • rnu,- ettiren Başvekil, şunları soy enıış. 
kiilitına ragm· en getirccegı fay.~a 
~ . · · !er bu~uk.. tir: bb"' U ·ı •e hasıl edecegı uetıce , _ Giriştiğimiz tcş• us n gı ç. 
liir. Sicilyanm işgali garbi A,J,:de. l'"klerini hakir görmüyoruz. Fakat 
llizdeki İngiliz hakimiyetini tak.. ~~itanya impar:ıto~luğu çok daha 
\'iye eylemekle beraber, A.lınaıı.. .. biiyiik işlerı başarmıştır. 
1 d .. liılıaZB ıu~ vestralva hu'"kıinıeti, biltüıı im. arca garbi Akdeniz e mu .. .. ,,.vu , 
•dilen teşebbüslere karşı da buyük • Un ve kaynaklarını im~arattorI_:
'bir engel mesnedi olacaktır. b p gayretine tahsıs c me.,e 

ğun ar 
On iki adaların işgali ise Y•!111;" karar vc_r_ın_iş:..t_ir-c . .---

latkl Akdenizdeki İngiliz hakımı. 1 

l'elini tarsin etmekle kalmıyacak ı·ngı·ııereye bin
lııgilt.,enin garbi Akdenizde ve 

Cebelüttar.ııta me-guJ olacağı sı.. lerce Vana Jalı 
l'ıılarda bu adalardan orta şark Aj Uı 
.\kdeniz karalarına karşı yapıln. ı • 
'-k her türlü akınlar1 da şimdiden pilot ge ıgor 
lıaJe dmiş olaraktır. 
l'uııanistana külliyetli miktarda ı:.ondra. 7 (A.A·>,;;, 1:c~~~~.o~~~= 

l.ıgiliz a.skerinin ihracı ise, Yn • d:ın bilrlirildJ~ıne bölüklcrlnde vaufe 
t<ıolavya ve Bulır:uistana kar§I ıneti. ı<an•d• h~;:den başlı:n lnglltere-
"11kua celmekte bulunan Alman gören ıayyare<"ı ıa,yyarecı gtıııderecek· 
~Yikl.ııi hafifleleteği kadar tıaL ye dalı& bınlerce 

Londra 7 (A.A.) - (B.B.C.) Si
cilya boğazında geçen bir vapur 
kafilesini himaye ederken vuku 
bulan muh.<rebelere iştirak eden 
ve Alman tayyareleri tarafından 
hasara uğratılmış olan İllustrius 
İngiliz tayyare gemisinin evvelki 
gün Maltadan lskenderiye lima -
nına vasıl olduğu dün akşam Loıı.. 
dra salibiyettar malıfillerinde ilşa 
edQJııiştır. 

j).lus riı,ı, u arnrı: l'SIUI.· 
sında mürettebatından 80 k~i 
ölmüş ve 20 tayyaresi hasara uğra
mı.ı;tı. 

6 tank, 4 :zırhlı oto
mobil tahrip edildi, 
ltalyanlar çekiliyor 
Londra 7 (A.A.) - (B.B.C.) \"u

nan resmi sazcüsü İtalyanların çar
şamba günii cephenin merkez mm• 
takasında ipnk ve zırhlı otomobille
rin himayesinde şiddetli mukabil 
taarruz!,,. "Qptıltlanllı beyan ey • 
lem iştir. 

İtalyanlar, bu mukabil taarruzda 
(Dnaal 5 inci •Yfad&) 

Kendi kendilerine 
d ğiştirilen tabelalar -Tramvay ldareslaln haber vermeden 
tabelAlarm r:ınklerı:ıı de§lştlrmeıı 

Jıalkı maşkilata dlşlrdl 
Tramvay idaresi; lr•mvaylann tabe- 1 kırmızı olan Beşiktaş - Fatih wbernlan 

ıaıaruun; bil.1a!a geceleri. uz:ı.kt.An ko- sarı yeşil, kırmızı bcyw.z olan Sirkeci -
layc;:ı tefrik. •'<'ilmesi içın rcnklerıle baz.ı Edirnekapı tabel4ları Yetil beyaz renk-

Hazırlanmakta olan 
yeni proje önu
müzdeki haftalar 

içinde çıkacak 
Anlraradan verilen maltl.mata 

göre, vergi kanunlarının tatbika -
tından alınan neticeler, vergiler. 
den bazılarının tamamen tahsil 
edilemeğini göstennşitir. 

Vergilerin muntazaman tahsili 
için tek vergi usulü daha pratik 
bulunmaktadır. Tetkikat netice -
sinde bu hususta bir kanun pro
jesi hazırlanacaktır. Önümüzdeki 
haftalar içinde proje çıkmış ola • 
caktır. 

Bir karı koca 
yatakta ölü 
bulundular 

<!ek ;şiklild~r yapmıya ba~lamıııır. Bo !ere boyonncaklır. Bu~ başlanmı,ı ve N ı o"'ldu"'klerı" h k 
.suretle; şırndiye kad;ır kırmıı.ı beyaz o... bazı tıamvaylarm tabeı..dlan degi~tiril- ası a -
lan Maçıka - Tünel tabe13lıırı mavi kır- !iliştir. • 
mızı yeşil mavı olan Harbıye _Aksa- LAkin halk bundan evvelce haberdar kında tahkıkat başladı 
ray ~beJAları mavi kırmw, Sır.ıh san MHmemiı;, pıetelerıe obun bir iJAn 
olan Taksim • sır~cc! tabcl~lnn dilz be dnh1 y•pılmımıı bıılunrlııgund•n ev • Koumustafapaşada Stinbillefen. 

--------1-------
İpllk tevziatı muntazaman yapılmadıp 

gibi, senede temin edilen 38 bin 
Ura kir da inhisardan saklamyormnş ı 
Şehrimiz dokumacılar koope • 

ratifinin iplik tevziatın1 ıı:ayri _ 
muntazam yaptığı hakkındaki ıi. 
kayctler artmıştır. Teniattaki 
yavaşldı, intizamsızlık yüzünden 
her hafta pazartesi günü ikmal e. 
dilmesi icap eden tevzi işinin çar. 
şamba akşamı bile bitirilemediği 
ve esnafın günlerce işini, gücünü 
bırakıp iplik almak için lı.oopera. 
tilin kapısında beklediii beyan 
olunmaktadır. 

Bir baba 

Diğer taraftan kooperatifin her 
hafla iplik tevziatmdan 800 lira Jd 
• ki ayda 3200 lira, •enede 38 bi• 
lira etmektedir • kar temin ettiği 
halde, azalara bu~ine kadar 011 

para kir bile taksim edilm~ylp 
•zarar ediyoruz!.• ~eklinde garip 
bir cevap verildiği de J5rarla ileri 
5\iriilmektedir . 

Aynca; esnaftan atış için ke.. 
misyon namile % 2 alınması da 

(Devamı 5 inci a:rfa.Ja) 

Düşüren karısını ve 
Kaynanasını e e veı:~i 
Beyoğlunda, bir ana kızına ver- oturan Hüseyin evvet/.t n polise 

çocuğunu 

diği ilaçla ~cuğunu düşürtrnüş, müracaat etmiş ve karısı Şemsi. 
fakat iş anlaşılarak ikisi hakkında yenin üç aylık çocğunu aıınesinil'I 
da tahkikata başlanmıştır. Hadise- yaptığı bir ilaçla düşürdüğünü 
nin asıl dikkate değer tarafı işin, söylemiştir. Bunun üzerine der -
çocuğun babasının ihbarile mey • bal tahkikata başlanmı tır ve ka-

dana çıkmış olmasıdır. Hfıdise fU• dm Haseki hastanesine kaldırıl. 
dur: nuştır. Adliye doktoru da ha~layı 
Beyoğlunda ııo..tanbaşında Çu· muayene etmiştir. Müdöeiumu • 

hırcuma sokağında 7 numarada milik de tahkikat yapmaktadır, _____________ .. _________ _ 
17 zelı.ir kaçak- j Guga define 
çısı tutuldu bulmuş gibi .•• 
Üzerlerinde ve ev
lerinde 
eroin 

esrar ve 
bulundu 

Kasınıpaşada Salı tekkesi aoka. 
ğında 1 numarada oturan Bahri 
garip, Yeşilköyde bamya tarlasın
da İbraniye sokağında 22 nwna • 
rada oturan Arif, Ni!<o, Kantarcı -
!arda sabıkalı Mehmet, Kılıçarslan, 
Firuzağada sabıkalı köfteci Mus· 
tara, Fındıklıda Nihat, Çemberli 
taşta Muhittin Erbeden, Kasımpa. 
şada Agop, Ayvansarayda Turan 
Güler, Süleymaniyede Ali İlkgül, 
Tophanede Osman Akgöz, Fatihde 
Fethiye Aynalı, kainbabası Kamil 
Bilir 34 paket eroinile, sabıkalı 
Nameli Mehmet, Şehreminin<!e 
Basri, Beyoğlun<la Arapcamiinde 
Hasan Yazıcı eroin ve esrar satar 
ve alırlarken yakalanmışlar, ad -
liyeye verilmişlerdir. 

Pirinçten bir haçı 
2000 liraya sat
m ı ya kalkmı{Car 
Kadıköyilnde bir ole! sah!binl dolan

dırmıya kal.kan iki defineci cürmüm('Ş
but halinde yakalan.nu~ ve adliyeye ve
rilmişlerdir: 

Kadıköyünde Çuhadarağa !<>katında 
oturan duvarcı ustası Laz Iiıısan ıle ar. 
kadaşı Kadıkoyünde rıhum co:ıddC'sınde 

Anadolu otellnde yaLıp kalkan Kerim 
iki ıtın evvel otel mClsleclrlne ınOrtc at 
etml~ler ve topral;ı knzarlarken bllytık 
bir altın haç bulduklarını, çok kıymet• 
li olan bu haçı kendi$1ne 1&labll...,kl -
rini söylcmi~lerdir. Bunun ılzerıne pa.
urlık edilınlş ve 2000 liraya uyuşul
muştur. Fakat otel mü.stec..rı Arnkst va• 
zl,Yetlen fÜphelerıınlş ve işi polise ha
beı· vermi.§tir. İki defineci bu suret.le 

yakalanmışlar ve otldclü odalarında hu· 
lunan bUyük haçın pirinçten matnul 
olduğu anlaşılnuşlır. ikisi de ad!Jye;ı>4 
verilmi.Jlerdir. 

(Denml • IDel •:rt"""'..!_tır~-----:======-~-: 
~---~-;:::::~~~~:-~~~~ \. __ _ y~ mavi k:ımuzı olan Ata . ..::a _ Eminö-ı· ~rlk:J akşam. bilha~~;~ İstanbul cl~e- dl caddesi civarında müstakil bir 

nü tabcl3lan mavi beyıu, düı kırmızı t~de traınvay be-~cye~ler. baylı milı- evde oturan Osmnn ile karı.sınm \;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, 
Olan Mec.d ,.köyü - EmınönU ı.abelA- 1 ktilfı.t Ç<"km.ı:ılerdir ... Ç.lnkü e:-ki tabe- b" k d b d .. ·-: :\-. 

:,~. :.: 

. ' 

. ki ır aç gün r .. , eri ev en çıkma.. 
1 

Jnrı san • san yeşıJ ola'\ Kurt:...ıluş... lcilardakı ren ere 811ŞTl'\ı.ş olan ve yerıJ 

1 
EnıinOnü ı..ıuelfi.lctn eerı beya.ı., san ma- rerıklerd(n mahlınat.ıar bulunmıyan dıkları komşuların nazarı dikka. 
vi olon Tak1ıın - Beyazıt tıı.beJAJarı bf'- halk karanlıkta ista!)'onlarda eski ta- {Devamı: 5 lnf:I •Tfada) 

ı 
yaz nıavl, dUZ ktıyu mav.a ulan Orl..~('ll- belilı tramvayların gt-Jh1C$Uli beyhude 
.i\ks:ırny tabelıiJurı san kırmıı.ı, yt:$lı (!>evanu. 5 iDcl ıayfada) 

------
ASKER @· ZiLE il 1 ( 

j! CEFllE ER : 
KISACA 

- I Radyo 
Asmaraya oğru - son 

gazetesi 
l"elgraf -
suval Son ıeıen l:uıberlf .. b~kıhrsa. İngilJz 

kuvveUerJ B.ngw2l U,tikan1ctindc slır'
aU~ ılerlt.'mekt.edı.rler. ltalyanların da 
mukll"emel etnıeden çckHdiklerı bıldJ· 
rıJıyor. Bıllıassa kara yolunda anu.l 
aon derece arız.ah ve mukavemete nlu- 1 
saıt oJduıu halde, İtalyan kuvvetleri 
a:eri çe:Julmeyi tcırcıh et..ınektedırler. Hu 
çekdi.:;tn, İnf:lulen daha tçerfy<"' almak 

1 

Jçin tertıp edihr.i.ş bır p?a,ıı old,>i;u ka- ı 
bul edılemez.. Çtinku B11\&UZ1 i:::likan1e
tınde cekil~n i~lyanlar c\'velkı gfın _in-, 
ı:Hızlere 4000 e3ır dftha ver:mısıerdlr. 

bir 
Dize hazan soruyorlar: 
- Son Telgraftan Radyo gaze .. 

tcs.ı nıçın aredabir babı.ediyor?, 
i;iu <e..abı veriyoruz: 
- Son Telı;raf •akşam, gaze • 

tesi oldul:u için ••abalı, gazetele. 
rindrn ~oora Ankaraya ve Anado.. 
lu~a gider. Bunun ıç:ıı radyo ser. 
\.İ~in~ :ünü güntinc )·etı~mez. Bu, 
bir .. 

İkinciye gelince, Radyo gazetesi 
güııü giııııiııe Son Telgrafın müta.. 

Ent're cepte:ı:ine ıelıncc, Jngılı~ Xuv·ı 
veUeı-ının ~:nara ve d~nu: ıslikltmeun
dekı ı.aeyıkleri art1r11~tır. Bu ıs!.ıkarr1e.t 

1 
ruıbHınde bulunr.n Keren kasobası bl'l· lea!arını nakletmek vaziyclinde 
kı de şu <lakı.ko İngHizlerıı~ .rlınti du.ş... h.nlırsa kendi~ınju sö. ·Jiyeceği bir 
müştur. Şın1di hert-kfltı~ı botun aıkJct ~ fey kaJnıuı. Çıinkü, ·~uu Tel af• 

1 mf":rkezını N.mara teşkil etnı~~ktedır. k 
1 1 

. gr 
. o ·u~ an ar gece erı Rad\·o gazete.. 
JıaJyanJar daha cenupta Dart'tltu'dan . . . . ; . 
e .. ar ve malzeıne bır.UC:a bıraka Adı Ug. ~ınde ek!-erıla gilnun st~·ası mev. 
n ve Adı Gualaya doğru <ekilmekte ve zuları h"kkında okuduklarından 
ya_ııından da ıakıp .Jılmektedırı.r. ı daha başka bir mülahaza dinlı\'e. 

ıı>eumı 5 ıu.:1 "Yfa.ta) m:) orlar. • • 

Peten kararını 
'Bugün • ven yor 

Londra 7 (A.A,)- (B.B.C.) A. 
mirat Darlan Vişide dün toplanan 
kabınc i~tımanda hazır bulunduk.. 
tan sonra Parise ıritnustir. Am~ri .. 
ka biiy·iik elçisi Amiral Lcahy, 
Darlanı .. harek~tini müteakip Ma.. 
reşal Peıenle ıürüşmüştür. 

Jllareşal Peten kararını, bu ak.. 
şam \"e rahut yarın radyo ile ilıin 
eduektir. 

Almanlann kontrolii altında bu. 
luııan Fransız gazeteleri ve ra<L 
yoları tarafından Visi hükumetine 
karşı hücumları tle\'Rm ediyor. 
Taarruzun bu yeni safhn>ı. raris 
rad)·osunun bızzat Mare~al Peteni 

(Devamı: 5 inci 1&1fada) 

ÇERÇEVE 

Blyilk lırsat 
NEdP FAZIL KISAKÜREII 

Almanların doğrudan doğ • 
mya İngiliz an&\'U!aomı istıliı.. 
ya kalkmaları ihtimali, yine 
kocakarı masalcılarına nefis b:ı 
helva •ohbcti kaynattırıyor: 

- Yapacakhr; yapar mı ya. 
par; yapmıya kalkars11 becerir 
de; yapmayıp da ne yapacak; 
ı:ıutlaka yapacak ve mademki 
yapacak, bu İ§ yapılabilecek bir 
iş. .• 
Bir taraftan, kocakarı ma•alcı. 

!arına hi~ de benzemiyen İnıi
lizler ŞÖ) le diyor: 

- Yapacak, yapacak; yap • 
nıak üzere ... 
Amerikalılar da haber veri. 

:ror: 
- Bütün hazırlıklar, yapıla. 

cağını ı:östermckte.~ 

Kimse dikkat etmiyor ki, İn. 
gilizler ve Aınedkalılar bôvle 
konuşmıya mecburdur. Z.ira 
harbi bir darbede bitirrhilmek 
bakımından lng:J.,ler hrsalıına, 
Almanların bihle bir te~rubü~e 
kalkışması kadar büyük bir 
fırsat hayal edilemez. Amerika. 

War da böyle konu~>uktır. Zi • 
ra hem İngıliz, hem de Aıııeri. 
kan umunü vicdu.ıu...u , azlfc \.'e 
yardım ga) esinde ~'<k nre bir 
şahlanmıya dürıükl~n. k için 
yine bul!dan büyük fınat ola. 
maz. 

Biz ki, hadiseleri gösı.,.ilır.ek 
istendiği g'.bi de~il; olduğu gibi 
görmek mevkiindcyiz; kansa.. 
tmizce bu işin (olamaı) bir iş 
oldoğnu, tam 7 ay evvel haber 
verdik; ..-e İngilizlerin tn ıayıf 
anlarında teıebbiisün ) apılma.. 
mış olması haysi)el.le de dava.. 
yı yarı yanya kaz odık. 

Şimdi bir nok yı işaretle • 
JD•k isteı iz: 

Kanaatimiz ve göriişfimüzce 
bu iş (olamaz, b~erilemC">:) bir 
iş ... Olamıyacağı, beccrilemiye. 
eeği için de, gayet besabl bir 
kafa taşıdığından kimsenin ~iip. 
eh etmemesi gereken .ı\lman 
kurnıayıucn te~ebbii. edil 1ıiye. 
c:eı'\'i kuvvetle muhtemel .. }'ukat 
kıdenıli bir çcr~~vemizde J el;rı. 
tiğimiz ı:ibi, (olamaz) la _ (ıe~eb .. 
hiis edilemez) nra~ında biı· hrk 
vardır. Almanlara, hele nıalüıu 
mut flaki~ctler'nden sonr~: 

- Denizin üzeriud,n lı.oş:ır 
adım mar~ mnrş!!! .. 

(Devamı: s inci a;raU) 
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BiR AYDA 

EVLENENLER 

Veremle 
Mücadele 

HALK-~ 

Son ıaıo 

Günün meselesi: 

Un Fiatlarıno Dün 
Yeni Zam Yapı dı 

Bir isttistik okudum: latan
bulda bir ayda evleMnlerin 

yeklınu 419 a balii olll)'OI' • 
ınuş .. Şehirde, en fazla nikala 

l:ıyılan daire Beyoilu. aonra 
u Fatih ıeliyor. 811 iki k...,. 
•ın nüfusu fazla. Bittabi _. 
lenenlCI' de çok obıc•k ! En 
az evlenme, nüfun aa olan Jıı,. 
d a lar kazaımda olsa ıerekl 

ŞeEkat pullan için 
sinemacılar vilayete 
garip bir müracaaf.. 

ta bnlundular 
Verem le mflcadele ceıniyetiDe 

yardım için sinemalarda biletlenı 

yapqtll'tlmııaı icabeden pullann 
bazı sinemalarda ııeraa halktım 
alındığı halde }'lıPlftml.mtıdığı h&
lmıdaki şikayetleri yazmıştık. B~ 
nun üzerine derlı.al tahkikata ııe • 
çlhn!ştir. 

Atatlhk, so nhalo c-hıi Bm. 
aada yaşadı. Soa defa, oncl,a ılMn. 

eettl. Sen defa • baloda eilaıull. 
~tınr&, aman5.1x .ha~blık, ODU bı. 

rak.mııdı. Yatap düfll.rdii. Aylar. 
ca ıstuap çektirdi. 

BW'sadaki balonun hatıralan 
.ıık tarihi bir kıymet l&flyor. l!f&. 
Mrrir arkad&flDlız N isamettia 
Nnif, teaadü!ea o baloda balu • 
nanlar arumda idi. Bu enteresan 
&ecenin hatualarını, oldağıı Jibi, 
7uılı. Bu harikulade rlbel yaııı 
eeriıi, bandau birkaç ay eonel 
•İkdam. da aepıedilmifti. 

Et narhının yükseltilmesi kabu 
edilmigerek vekalete bildirildı 

Fakat, unutmayın ki, bir
çok izdivaçların zeminini ,. .. 
zın adalar hazırlar. 

4EV SAHiBi 

DiLENCi 

5 mıin dilenci daha yak .. 
lanmıf. Hele, içlerinde 100 y.

tında ihtiyar bir kadın nr ki, 
artık, o, sade zencin deiil. 

ayni zamanda emlak, akar 
...Jıibi bir Hanımefendi! 

Dört ni vumlf. Allah an. 
brıın. Fakat, dört eve sahip 
.lduktan aonra, hali, neden 
dilendiği cidden meraklı bir 
-ıdir. 

Galiba, biz, batı.mızı aok.. 
c.ak bir çab alb olmadıiı için 
dilenıniYoruz. 

ŞEHiR MECLiSiNiN -KARARLARI 

Di~er taraftan beı:ı lıinema aahlp
leri vilay<"te müracaat ederek, bi
letlerle beraber verilmekte ohm 
verem mUcadele cemiyetine alt 
.,..!kat pullarını halkın almadığım 
bildirm~er ve kendilerinin bun. 
!arı satmaktan istisna edilmelerini 
istemişlerdir. Halbuki vilayetin 
tetkiklerine göre, halkın bu pullan 
memnuniyetle aldı~ ve böylelikle 
Jcısa bir zamanda 1() bin lira top
landığı an~ıftır. 

Bu sinemaların 51rl adamlarına 
fazla if olm aaı:n diye bu §"kilde 
bir iddiada bulundukları anlaşıl • 
ınıştu'. Bugünlerde vil!;rette sine
macıların lştirakile bir toplantı 
d2ha yapılacalı: ve pulların mun • 
tazam bir şelı::ilde sat~ için karar
lar alınacaktır. Bu meyanda mez.. 
lı::ftr pulların biletlere evvel~n ya
p~tırılması da diifÜnülmclrtedir. 

Verem M6cadele BalOllQ 
Erenköy dl!!pAllllerinin genişle • 

tihnesl için bu syın 15 inde Taksim 
şehir gazi nomında verem müca • 
dele cemiyeti tarafındın bir balo 
verilecektir. 

tlatanbal umumi Mecliıi, Ünivenitede yeni bir imtihan 

Bizim gazetelerin idare ve mu.. 
hasebe kısnnlarında çalışan çok 
lı:ıyınetll arkadaşlarının: vardır. O. 
kuyurular için, bir gazetenin can. 
damarı olan idareci arkadaşlar 
meçhuldür. Sev<lifimiz bu hısan.. 
lar ara~ında bir de Ali Gümüş 
vardır, Ali Gtımü1 ""n günl~re 
kadar, bizim gazetenin idare lmir. 
lainden idi. 

H sene Babıali yokuşunda ~mek 
"'111İf, itinin ehli ,ınütenzı bir 
meslekdaş olan Ali Gümüş, son 
ıünlerde pbai teşebbüs ve gaynti 
ile açtığı bir tabı ve neşriyat mil. 
e•e&e•inde, Nizamettin Nuifin 

•Son Balo• i•mile yazdığı o taribt 
gecenin. hatıralarını zarif kapaklı 
küçük b.ir IOtap baliade Jıutır • 
11UfUr. 

Fazla yazmyorurn. Anlı;rorsunua 
ki, cldclen gtiııel bir hatıra olaa 
cSoa Balo• eserini ve keı:ıdiai
aempati. dnydutum Ali Güınüfe 
nklim yapıywum. 

Ba reklim, •Son Ba)e. ıaua dıı, 
-Ali Giimiif• ün de hakkıdır. 

REŞAT FEYZi 
lıııUıa vergilerine yüzde on zam ttıım:nııe _, anrtmda DNTatraıı: 

olamqan ~ler için ymlden bir - lıtanbul radvoıw•ua yapılm•ıını kabul etmifti. Da- t11ıan açılm.uı kararlaştırılıruftır. J KM 

lıiliye Vekaleti, bu kaam teSlllDd8D vazgeçildi 
ltozmut ve teklifi reddetmifl K'OÇÖJl HABERLER İstanbul radyosunun tekrar iş -

Hay Allah razı olıun 1 letilmesi hakkında yapılan teklif 

Eğer, latanbul balkımn men MAARiF, ÜNiVERSiTE: bitınşitlr. Neticede şimdilik tstan. 
fa.atlerinin müdafauı bizim bul radyosunun işletilmesinden vaz 

+ BOT.il< TOTiı: plrl Ali Şlr N'""'- geçilmiştir. bu yolda bazı tesisst 
!;>ehir Meclisine kaldıysa, yan- nin 500 üncd ,.Ud&ılnnü mfuuıı.'ebeble noksanları da ~!etmenin tıehiri.ne 

d ktir, bu pazart'11ı IJlil saat 17 de Ünıve~• olm ı.:, eme • sebep uştur. 
c.....ı.:.. ~ -- bO;yWt bır lbtıtal O halde, muhtenım ..,.,.... yapılacalttıl'. __ _,, __ _ 

Mxliıi azuı, acaba, kimin + tlolvenıltede ıı6meslr t.atul bu - B 1 r 1D u il tek 1 r 
derai- 22 .-~ 1 

......- bitec<&tir. t ev 1111 eti 11 tl ı + Badema talebe velileri m<l<tepı... 

GRAMER 

HAKKJNDA 

Mekteplerde tecrübe için o

kutulan mqhur bir ıramer ki
taôı var. Bn eseri yazan zat 
h:ı.dtında dil &limlerimizden 
Beıim Atalay: 

- Buııünkii latanbul türk
çesini bilmiyor, o, nuıl er .. 
mer yazabilir?. 

Demif .. Erbabının anlattı • 
ıma göre, hakika en,

0 

bu kitap 
b'rçok hatalar, ıaripliklerle 

d o • ' c.u unıf. 

itin dahuı var: Bir F .. 
k · ltede doçent olan eserin 
müdlifi Türk dili için: 

- Türkler göçebe halinde 
pek az ekle kelime yapıyor
ları> diye den veriyormuı! 

Halbuki, ,..nardır, Tür1de
rin göçebe olmadıiım anlat
mıya uirqmıyor muyuz?. 

AHMET RAUF 

re davet olunmıyacak. t.aleb4ılerin vazi
yetleri ve baklarıDdalu dilel<.ler teıke
re ile kerıdlli!r'lne blldırileoekllr. 

TiCARET o. SANAYlt 
+ DQn AJ.maD,J'•,.a 50 bin lıralılı: til

tün aatılıruitır. tlç lf(in<lcnberl Alman-
783• ıonderil.en tüLWıleı-ın mıktan bu 
auntUe 7anm mi.l,yon lıt1111 bulmUjlur. 

+ Dün tehriııı.a ıüınnlttıue Bulp
N\aDdan 200 bın luk> odun kömürü, 
Rotn1l117adan deaur tıçı. demir levha, 
l<A:ıl, em, mukavva, oıaara (<jğıdı, a
"" tuııaa.. cibre, demir 101 le\1ıalan, 
anilin bo,.a, amocırU. porwelon --. 
mekı.lc, lumdura levıw.uu.Lı, c=ıe kA
lPdı, karlon. dı:mir 7olu nı7 halltalan, 
eczayi tıbbiye gdmlfllr. 

+ Hariçten madcrıt en"' ~tirlmelı: 
Ozett uılın11 olaıı 800 bın liralık alt
redJ!ln sür'atle ltullaıulınuı hakkuw!a 
ı~ulmel< u.zenı dun madeni eua 
llbıde bir h>ol-...nll yapWruıllc. 

MÜTEFERRiK: 

+ Amerikanın Ankara oefaretl ı..
klttbl mezıınen m.emlekrtlne citmlflır. 
~yısta vazifesine diDlcelı:llr. 
.. Tak.il tahdidatıruıı kaldınlacap 

hakkındokl haberlerin ı!mdtlilc dotru 
olmndı111 A.nkandan blldi.rllmelctedır. 

• G ilmriUtler umwn müdürü fclu:i· 
mi.ze ıelmifür, 

+ - 26 bln çuval bhve-
n.in llmarumıza. mutevecclhen 7ola çı-
kanldıtı ~-

Son Telgrafın Edebi Tefrikası; 22 
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ILLO K ş 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SEL 1 iZZET 
c Y eşilköye geleceğine de mem

nuıı oldum. Nihayet beni hatırla. 
demek. Yapmak .istediğin şey

ler hakkında scn!nle konuşmak ıs
terim. Mademki t.avsiyclcrimi din
liyeccksin, ben sana doğru yolu 
taniye etmekten geri kalmıyaca
ğun . Ana sözü dini yen yamhnaz.• 

Cemal mektubu okuduktan BOlll'a · 
jl.gu.s geçirdi: 

• Hiç d J;-işınemlş diye söylendi. 
hep o es1d kadın!" Lcmandan tek 
kelime 'bile bahis yok. .. Neyse, ben 
'llh' kere gider konuşurum. Yill yü
ze gelince onıı nasıl olsa razı ede. 
Jİm.> 

Bu mektubu Jcrnana eöstenne-

di, çunkü gösterilecek mektup de
ğild.. Fakat Cemalin annesınden , 
ve annesınden gelen mektuptan ' 
:konuşmaması Lemnıu bütün bütün 
telaşa düşürdü, endişelerini arttır. 
dı. 

Leman mektubun 5ab:reden gel
dı,i!ini derhal anlamıştı. Cemn -
lin mektubu göskrmeyii! onu çok 
üzdü. k n Sabir nin .. ı;ıu ile 
ev' • 'll sine razı olr v 1 1~n e. 
miodi, bu emnıyetı ı:rtık kat'I~ 
u. 
Bır hafta müte!l"ad yen 1cıır yağ

dıktan sonra hava blrnz kırıldı ve 
dwu1du. Bulutlar dağıldı, ılı!: bir 
ııüııeş etrafı ısıttı. Fakat rilzgiır 

Toptan olarak düzünesi 230 ku
ruşa satılması icabeden eleklrllt 
cep feneri pillerini 325 kuruşa sa
tan Sirkecide elektrikçi Salamon 
Eskinazi Sultanalıme-t 2 inci sulh 
ceza ı:nalıkemcsine verilmiştir. 

Maznun : ı Ben bu pilleri 270 ku
ruştan aldım!• demiştir. Neticede 
tevkifine karar verilerek tevkif · 
haneye gönderilmiştir. 

5 milyon Urabk ma
Dilatua getirW7or 

İngillereye •=arlanan 5 milyon 
liralık ma nifa~uradan mühim bir 
kısı: ı nın yola c;ık lı~ı lıaber alın • 
nnştır. Bu mallar geldikten 11<111ra 
piyasada manifatura buhranı kal
mıyacıı:ktır. 

ikinci Kağıt Fa.brikuının 
lnıaab Tamamlandı 

İzmitteki ilrinei l<!ğıt fabrıka • 
eının inşaatı tamamlanmıştır. Fab
rika bugünlerde faaliyete geçecek
tir. Bundan &0nra memleketin bü
tün kağıt ihtiyacı dahilden temin 
edi.Jınlq oLlcaklır. Fabrikaya liizun 
ııülliilozun lıarıçten gelmeai temin 
edilmiftir. 

gene sert ve soguk eı;iyor, hararet 
ıifu;Uyordu. 

Ertesi gün gene şiddetli bir kar 
başladı ve blr sabah uyandı klan 
za rr-:ın her tara!ı donmuş gordıiler. 
Ağaç dallarından salkım salkım 
buzl:ır sarkıyordu . Afife bu kara kış 
manznr~>ı karşısında , saatlerce baL 
kon .kapısından ayrılınıyor, gı.incşln 
karlı vadil<'rdeki parlak füimala
nnı cyrctme e doyaıruyordu. 

B.r p:ızar gunıi kapının önünde 
bır otomobil durdu ; Zekı oğlu ıle 
beraber ındı' r. Zekı Bey Lemana: · 

- S izi merak ttı dedı; kar için
de köyde mahsur kaldınız sandık. 
Şefik Afı!eye lutap etti: 
- Sonra şehre bir de güzel kıs 

getirdik. Gelecek cumartesi •ka -
yakc lar ki•bU• Akmdağında mü. 
sabakalar tertip etti. Sizı davete 
geldik. 

Canal gayet ı;oğuk mukabele 
etti: 

- Buraaan Alcmdağına bu ha
vada gidiln:ıeı. Bir kere otomobil 
bulamayız. 

Zekiler, baba ol!ul. eeliP Afifeyi 

Fıat murakabe komisyonu dila 1 
toplanmıştır. Un fiatlaruıa zam 
İfİ. de bu tıcıplanbda tetk.ik olun • 
muştııı-. 

Fabrikatör ve d~ 
Toprak Ofia buğday lsn teV7i et • 
miye ba§ladığındamen p.iy-ya 
on beş günde bir (2500) ton normal 
buğday, (2000) tal da ebtra buğ... 
day satmaktadırlar, Normal tıuğ.. 
dayın fiatı 9,10 kuruş., ekstra buğ.. 
dayın 18e 9,30 kllnlŞtur. Değirmen.. 
eller ekstra buğdayın (500) tonu. 
ııu fıranc<ıla unu, mütebaki (1500) 
tonu da ekmek unu için kullan • 
dıltlanru ve evvelce alıcı aleyhine 
kabul edilmİf olan yüzde bir flra. 
nın şımdı Toprak Ofia tarafından 
kabul edllmediğini ileri aürmüş • 
lerdir. Fiat murakabe kıımbyonu 
yapt.ığı tetkikat neticesinde bunun 
hakikat olduğwıa kanaat getirdi. 
ğinden un çuvallarının fiatlanm 
1040 kuruştan 1060 kunıfll çıka • 
nlınasına karar vermiştir. 

Bu vaziyet Toprak Ofiain eline 
dalına normal buğday geçmeme • 
sinden ve değirmencilere llzım ge. 
len buğdayı verm!'k için arada 
ekstra buğday da ver.me:tı: mecbu.. 
r iyetinde bulwunasından ileri geL 
mektedir. 

Eskiden alıcı lehine verilen yüz. 

de bir fira için Ticaret V~ 
7w•knıftır. Eter VSllft bu fi.rayı 
itabul edecek olı.ırN lllW'*-i:>e ıro.. 
misyonu koytDUt oJdutu fiatta 
tenzil ederelt ywıi bir bat laııy'a • 
cak:tır. 

Bu vaziyet üzerine yMında be. 
lediye ek:meje yeni bir narh koya. 
caktır. 

KASAPLARIN ZAM TALEBİ 
Et flatlarına kasapların zam &. 

temelerl keyfiyeti de dün fiat mu. 
rakabe komisyonunda tetkik o. 
lunmuııJ;ur. 

Kasaplar etin yennde pahalı oL 
duğwıu, bu fiatla et aataınıyacalı:.. 
lannı söylemektedirler. Komisyon 
baııpların iddiasını makul bul • 
ınuşsa da istedi"klm fiatm ~ 
yü.kııek olduğunu görmüf ve bir 
fiat tekli! etmiştir. Kuaplar ba 
fiatı ksbul etmediğinden her iki 
fiat bir rapor şeltlnde Ticaret Ve. 
kiletine gönderilmiştir. Ticaret Ve.. 
kaleti tetkikatını yaptıktan ııoora 
kararını murakabe lıomJ8yonuna 

bildirecektir. 
BEK 15 GCDZ BD NABB! 
Diğer taraftan murakabe koınia.. 

yonu et fiatlarına her on beş gün. 
de bir narh .koymayı düşünmelrte.. 
dlr. Buna ancak Vekaletten cevap 
geldiltten .onra kanu' verilecek • 
tir. 

--C ADLİYEVe POLİS -J -

Aşıkından korkup diğer sevgi
lisine iftira eden kadın ! 
~~~~~~~-.. -~~~~~~ 

· OıkCldarb genç bir kadm kendini alda
tan adamın telldldlne nasıl kanm q 'l 
Dün asliye 6 ıncı ceza mahke -

mesinde garip bir iftira davasına 
tıakıl~tır. 

Davacı Niyazi ismindelıi genç, 
davasını ~"U suretle anlatmıştır: 

•- Bir müddet evvel bu bayan 
beraber yaşadığı Ziya adındaki de
likanlı t.araiından bir taarruza uğ.. 
radı ve boğa7.ındarı bıçakla kesil
mek istendi. Fakat yetişenler onu 
muhakkak bir ölümden kurtardı. 
lar. Sonra efendim, Leyli Üsküdar 
mah !temesinde bir yaralamak dıı
vası açtL Fakat işin garip t.ara.fı 
dava ettiği adam kendisini yara • 
lıyan Ziya değil .. bendim. 

Bundan evvel de karakola mü • 
Tacaatlarda bulunmuşlar ve ben 
polis t.arafından yakalandım. Gün
lerce, gecelerce karakollarda, mü
diriyetlerde dolaştım, durdwn. Fa. 
bt nihayet mah.kemede men'i mu
hakeme karan aldım. Temir.A! ç.d<
tun. Şimdi ben de ondan davacı • 
yun. Hakkımı istiyorum.• 

Leyla ıse yorgun, nevmit bir aea. 
1e şunları söylemiştir: 

•- Bundan bir müddet evvel 
Ziya ile seviştik ve beni alacağını 
söyliyerek iğfal ettL B11kire bir 
halde aldığı anamın. babamın e • 
vinden bu yıil.ıden kovuldum. Be
nimle bir zaman düştü, kalktL Son
ra ıerketli. O sıralarda bu Niyazi 

alacaklarını söylediler. Leman de. 
di ki: 

Kayakla kaymadıktan sonra bu 
eğlencenin zwki yoktur. 

Afife alıldı: 

- Öğrenirim anne .. 
Şefik d erhal atı klı ; 
- Bir iki saatte Afife hanıma 

ben öğretirim! .. 
CA-malin 1uış1arı çatılmJ4lı, fakat 

Zekiler o kadar ısrar ettiler ki, ni
hayet kayakcıların davetini kabul 
etmek mecburi}ethde kaldı. Cu. 
msrtesi gunıi gelip onları alacak
lardı. 

O gün Alcmdağı çok kalabalıktL 
Kayakcıların gclec lenni haJx>r 
alan bh•çok ır. ra:klı ve miitece56'.ı;, 
havaııın karlı olmasına rağmen da
ğa koşmuşlardL 
Şc ', bir al(acın altında, düz bir 

yerde Af fenin ayakların~ kayak
ları tal.-tı, sonra kızın kolundan tu.. 

1 tup '· ydımıağa başladı. 
' tk, ,enç esen soğuk rüzgAn d-

ile tanıştım . Benim halime ~ 
acıdı . Muhakkak evlenmemizi ve 
benlm bu vaziyetten lrurtuhnamı 
istiyordu. Tıı:bit kabul ettim. Ni • 
bıraktı. Artık anam ve babamla 
barıştırdı. Onların evine getirip 
bırakt.ı. Artı.k ana mve babamla 
oturızyordum. Yakında da evlene
cektik. 

ÇİRKİN B1R TEHDİT 
Fakat nasıla bütün bunlardan 

haberdar olan Ziya bir gün e .. e 
geldi ve benimle bir siirü kavga 
etti. Evlenınekliğimi istemiyordu. 
Beni kılikand.ığını söylüyordu. Ta. 
bit ben de klll'şılık verdim. O za
man kızdı. Beni yakaladığı gibi: 

- Seni gebertirim! 
Diyerek gırtlağımı çıkardığı bı· 

çakla kesıneğe başladı. Dar kurtul. 
dwn elinden. Çwpgideri<en de ; 

- Bunu benim yaptığınu söy • 
~ıııen seni öldürün.im. Beni Niyazi 
ya:raladt diye polise şik!yet et. 
Yoksa hakkında gelirim. 

Dıxli. Ben de korktum. Onun de. 
diği gibi yaptun. Fakat mahkemede 
İf .meydana çıktı. Niyazi kurtuldu 
ve Ziya da altı ay yirmi beş gÜJı 
haJl"e mahk{\m oldu. Şimdi ha • 
pishanededir. Eğer böyle olmasay
dı çok azap duyacaktım .. • 

Neticede dava şahit celbine kal
U14tun, 

Bu talim uzun sürm~~ Afife 
kayağa pek çabuk alıştı ve nihayet 
sadece Şefikin elinc:k·n tutup ya
vruı yavaş kaymağa başladı. Bir 
saat sonra Şefik de kayaklarmı 
takdı ve genç kızı biraz daha sür'at
le kayıd=ana başladı. 

İk i genç. tam iki saat, kfıh elele, 
ktıh kolkola kaydılar. İki saat ııon. 
ra A!i.fe a..ıal , morumor Şcfiğln 
anncsile beraber oturan Lenıanın 
yanına ge!di: 

- Anneciğim dedi ,bilemeain 
knyıık ne zevkli şey! .. 
Bır m!lddet knyaklanm çıkar -

dılar, konuştular, ııonra tekrar tak
tılar ve gene koıkola girip uza.it -
~ılar, 
Şcfi~in annesi iki gencin arka. 

lan.,..,d;ın baktı, sonra Lemana dön
dü: 

- Birıbirlerine nekadar yıtk.ıp. 
yorlar! dedi. 

ğerlerınc doldurıraktan zevk du
yurorlardı. A!ife arada sırada arka 
üstü düşecekmiş gibi oluyor, Şe- 1 
fi,k belinden yakalıyordu. 

Ve kadın içinden: cTmn oğ!UJD8 
liytk bir kadın• d iye düşünüyor
du. Görün- e CcmalleT n!n/'.ln ve 
rabıtalı bir aile idi. A!ilc tek ço.. 
cuktu. Ze1:ller ise fakir dcl(lllC'rdl 
'll11In:t, ellerindeki avuclanndak..ini 

Harici 
Ticaret 

Basra yolu yerine 
Süveyşle ticari mü
nasebet yapıl m ası 

tetkik ediliyor 
Amerika ve ~ ınemıeceuer1ıe 

Basra yolu yerine Süvey~le tıcarl 
münasebet yapılmaR hakkında te~ 
klklenle bulunulınaktadı.r. 

Buradan memleketlmiu kadar 
olan nakliyat deıniryollann.ın dar. 
blı ve vagonsuzluk yüzünden mÜf
külltla yapılmaktadır, Halbuki 
SiiveYf yolile müşkwat kalkacalı: 
ve vapurlar doğrudan doğruya ll. 
marumıza veyahut t..kenderuna g.
leblleceklerdir. Harici ticaretimizin 
inkişafı için halen yapılan esaslı 
tetkikler neticesinde bu mevzu da 
eözden geçirilmektedir. 

Ltlkı &Jakllabdar 
jçbl garip bir iddia 

ve aeucell I 
Fiat mürakabe koımlayonu aza • 

!arından bazılarının ayakıkabı fiat.. 
larındaki fiat yilkaellflni ihtikar 
addetınedilderi söylenmektedir. 

Bunlar, normal zamanlarda da 
Beyoğlunun lüks mağazalannd.a 
30 - 40 liraya kadar ayakkabı ,şa. 
tıldığını ve bunları alanların orta 
halli halktan ziyade çok zengin 
kimseler olduğunu ııöylemektedır. 
ler. 

Yine iddıalara göre, orta halli 
halkın almakta okluğu ayakkabı • 
!arda fazla bir fiat yuksekllği yok. 
tur. Nihayet normal zamanlara 
göre fiallar 2 - 3 lira kadar ~ 
tır. Ve neticede bu da d'eri ve dl
ğer malzemelerin pahalılrğmdan 

ileri gelmektedir. 
M aıı:mafih tetkiklere devam edil

mekte ve billıusa ekseri halkın 
almakta olduğu ayakkabılar üze • 
rinde durulmaktadır. 

Kızılay Alemdar Na
hiyesinin kongresi 
Kızılay Alemdar Mhiyesi 1940 • 

1941 kongresi yarınki cumartesi 
günü saat 16 da Gülhane pario met
halinde Alayköı;künde yapılacak • 
tır. Bu mtinasebetle Alemdar na -
hlye reisliğinden aldığımız bir meL 
tupta kongraya azalar davet olun
maktadır. 

-··--<>-
Küçük Deniz Vaııtalan Tekrar 

Çalıtabilecekler ıni7 
Yelkenli ve motörlü küçU:lt de. 

niz vasıtalarının çalışmaları hak
kında yeni bir karar verilmek (1.. 

zeredir. Bu vesaitln evvela ttmıl 
dairelerin nakliye ihtiyacını temin 
etmesi kararw hedefini teşkil e
decektir. Ancak bu ihtiyaç temin 
olunduktan sonra bu vesait hu • 
susi nakliyat ·apabileceklerdlr. 

Zarar eden ve kayışı 
eskiyen Tünel tatil 

edilecek mi ? 
fnglltereye Tünel için bir ka,,. 

ısmarlandığını yazm~tı.k. Fakat 
bunun gelmesinin 4 - 5 ay süre • 
ceği halbuki şimdiki kaNUt &nıC&k 
2 • 3 ay dayanabileceği anlatıl • 
m!ftır. Binaenaleyh o vakit ee.fer
lerln tatili lcabetmektedlr. 

Diğer taraftan Tünelin zarar et. 
tiğı, günlük hasılatın 250 lirayı~ 
mediği de öğrenilmltlir. 

sarfediyorlardı. KWarına verecek 
paraları olmadığı içindir ki, Fal • 
kaya kısmet çıkmıyordu. Şefi& de 
kolay kolay zengin bir kız bulup 
evlenemezdi. Mal\ım ya, para pa. 
rayı çeker derler. Eğer Cemaller 
hakika°k"Iı z ngin iseler, Afife Şe
fik için hem biçllmis kaftan, hem 
de devlet k.uşuj du. İki gencin ara. 
sında başlıynn samimlyeti tqvil< 
etmek L1zımdı. Bunun için de Le
manı hoş tutmak, ona boş görün.. 
~k şarttı. 

Şe!ik ile Afi~ kalabalıt arasın
dan çıkmışlar, karlı bir meydandı& 
yanynna kayarak U2akloştlbr. 

Afife: 
- Ah bir kere adamakıllı <iğren. 

sem diyordu, rüzgara karşı ok gibi 
uçır ak ne güzel! .. 

Şefık, Afifenin elini biraz dııha 
sıkarak m ukabele ediyordu: 
~ Ev t. slztnle böyle ömrüm oı-

'-kça beraber o n saadetL 
DUl'dular. Afife: 
- Çok uzaklaşbk, artık döne • 

liın ! dedi. 
(ArlıUl VU') 

Fransız. n 
görQşmeıeri 

Yazan: Ahmet Şükrü ESMER 

Siyasi faaliyetin ağırlıt>, Fran.. 
aa ile Almanya arasındaki miina. 
sebetler üzerinde topluomışlır. 

Muhtelif kaynaklardan gelen ha. 
berter, Almanyayı temsil eden bil. 
Jtik elçi Abetz ile Vlşl hllkiımeti. 
ilin mur!'hba.ı olan Amiral Dar. 
lan araııı.odı Pari. te müzakrrefor 
olmuştur. Alman istihbarat bü • 
rosu, sörtifmelcriıı mevzuuou, 
•l'ra.mn milletinin u.mun1i si~a • 

seti• ofank tarif t'tmtkt•d;r. LoıuL 

ra radyosu da göriişülen me elt•. 
leri üç kısma ayırıyor: 

1- Lavalin tekrıır Vi i kabi
nesi içine alınması; 

2- Fransız. donanma~ının ıun . 

kadderatı; 

ı- Parlate kundan y<ni siya i 
partinin vaziyeti.. 

Pari& görüşmelerin.in yaınlmn. 

smı istilzam eden vaz ıyet, 13 bi • 
rlnci Unundanberi Vi <i hül.üıııe. 
tile Almanya arasındaki ınU ase. 
betlerin zi)·adesile gerı; n bir hnld• 
bulunduğunu anlatmaktadır. Al • 
ınanyanın Vişi hüküruetıle i~birli

ii yapmak için La\·alden istifade 
etmek istcd tJ. bir sırada bu t'ran. 
sız pollikacısının kabioı-den atıL 
uı,ıısı gerı;inljğe iimil olmuttur. 
Bundan ı;oııra Almanya, Vişi bü. 

ldlmeti üzerine ağrhgı ırittikçe ar. 
tan bir wyik yaparak Peteııi La
ya} ile barıştırmıga muvaffak oL 
muttur. •'akat Peten bundan JIOU

tt da IAnli kabinesi içine alma
makta urar eltiğinden Almanya 
yeniden t112ylk icra etmeğe baş. 
lamıttır. Bu defa Almanyanın kul· 
laııdığı tazyik va&1taıl, Pare te AL 
man elçisine yakın ban Franı.S. 
tardır. Mali\m olduğu üzere Al • 
manyanın Vi§İ h!ikGmeti nezdlı>o 
deki büyük elçisi Abetz l'ransıJ t 

politikıı hayatının yaboncisi olıtJI 

bir sima de&ildir. Aheb harpte• 
evvel de Pariste faaliyetle bu • • 
lunnıut ve bu faaliyeti Dalady• 
hükiı.meti tarafından tehlikeli Ilı;. 
riildü&'ündea memleketten ih,.C 
edHmişti. Fra,.....oın au.lı.utund ... 
.;..... Fraasa:ra elçi olarak celcıll 
Abetz ,eski arkada§larını etrafdl' 
toplıyarak, Vifiyi, Alman:r• ili 
•ifbirliii politikaat> aclıaı verdijl 
bir siyuetia takibine imale et_.. 
le çalıtınıttır. Ahebe pre, La"al 
bu işbirliiinin sembolüdür. Bi..,. 
eoaleyh Lava! kabine içine alııl • 
madıkça, Almanya, Vifi büka; 
tinin l7i nl;retinclea emin olaıJI# 
İtte !Ja tuyik altmdadır ki ,.. 
ten U biriocilWıuods ulettiii _. 
hatti bir rivayete göre, tevkif ,J. 
tına aklırdtiı Lava! ile ~ 
nıuvalabt etmiftir. Belki de ~ 
tnyik altıada Lavali kabin~ 
~ine alnu7a nm olacaktır. ....ı 

Vifinia, Pariste kunılan JP' 
siyuS parti hakln•dald gtırtı,a-' 
gelince; bu glirilt de Uyea nd~ 
n tarafıadaa izah edllmiıtlr. V1" 
Pariatekt partiyi kuranları, .fi' 
tenin tlyuetlae ılevunlı ~ 
ale;rhtarlıkta bulunmUf ltlmle1"° 
olarak vaaıOandınnaktadır. 
Anl•tılıyor ki parti timdi ~ 

lba kahbıeye ıhom•m4a _., 
mektedlr. Milli blrlitl lı:mmak-: 
yesU. ı.vaı ile !Janfau7a ...SS, 
W. Petea, lıelld ayni ...... ,,. 
bedlalai b!ıolnea•u alnuya 
m11Tafabt eMeeldh. Fakat~ 

• plla ltaadaa daha ileri pi 
çok .. ,helidir. Ç8aldl Petea. ~ ~ 
disinl Fran8a milletinin maP':ı 
deratına lılk.im vaziy~.tı. 

mektedir. BerıeyclCll ve her 
yalım blulWnin mes'ul old 'I' 
tekrar tekrar aöylemlıtir. il 
mea'nllyete kimseyi lıtirak ~ ....... ı. 
medlji sibi, Franaız mllldiıılD 
bdılerııtlle alik dar icraat 
faaliyete de kimseyi karı tı~ 
maktadır. 

Bununla beraber, Alman 
elinde de binblr tnzyO. vııf11" 
v.ı rdır. Üzerine yük k n ti 
bir \'azi!e almış olan ya,Jı, fi 
metin l\!arcşd il , • a laıı Ftıı01 
nın d ğil , bUtlln bir kıt' nın f'1 
vnzi) et' de bulunan bi d<' it 
rasuıdukl politi a Uc d•'e , 
neticeıı i her tara'tn rok ,e 
kıı ile beki nmektcd·r. 



• rı 

Vişi Hükume
tinin vaziyeti 

Almanyanm, lngiltereye 
kartı giriıec~ği_ ilkb~ 
taarruzu, Viıı bükUmetine 
kaJlı açılan aiyaai taar· ı 
ruzla ba§lamı§ demektir. 

lmf8]1 
şrl, r'aU t mlD 

e seıer 
On ı ·ralık ceke 25 • 

ı 

·ı arası aMldı ve ihtiyar Mareşal, 
ı e ~- b .. 
başvekil muavinini ve arıcı~ e n~ 

13 birinci kanunda azlettı. 
H atular.ınız, bir zaman • 

lar da tramvayların gayet ağır 
gittiğinden ıiluiyet Ol.urdu. Ga
z.eteler yazardı. Tramvay ida.
reai fU cevabı verirdi: 

li aya ·sat ışlar 
~iş~ zaman zaman, 1>01itika sah. 

. ön plllnına geçer. Parist• 
111 bir siyasi partinin kuruluşu 
• ın<laki haber Vişiyi gene ön 

a atmış bulunuyor. Ayni za. 

zırını • . Al 
Bundan sonra Vişi lıükumetıle • 
manya arasındaki münasebetler. de 
• kıtaa um-adı. Almanlar, Lavalın 
ın b" v· . bü. 
azlin·i hazınetıncdilcr \ e ısı 
k. etini taz! ik ett ler. ıhayet bu 

t 
um.k kn~'lSında Pdcn L val ile 

- lstanb!!lda yo cu çok. 
Bizde, onun için hat ara laz a 
araba UViledıyor:u:r.. O ~adar 
çok araba •elere çıkarmak 
mecburiyetinae kalıyorı.z ki, 
hatlar doluyor. Arabaların da.
ha fazla siır' atle gitmesine İm· 

Zavallı köylünün cebinde kalan 
l 35 r:r yı da c"'zdanla çarpmışlar .. 

ltda bu kurulllf Vişi hükUıneti 
buhranlı günlerin yaklaşmak. 

Oldt w d' )l• ıgunu haber ,·ermekte ır. 

.
1
1r defa Fransa vaziyeti tetkik 

l d'~. 
ıgı zaman, he.rşeyden önce 

11 gözöniinde tutmak lazımdır 
ortadıı bir Fransa kalmamıştır. 
aııize bir Fransa yoktur. Şa. 

-.e bunu yapmak istiycn bir ta. 
Fransnlar vardır. Dö Gol 

ll&anın kurtuluşunu L"nltere 
Qı" , -e· 

llcadclcye de\ am etmekte gö. 
)'~: Lavat, Fransanın İngiltere 

ıne Almanya ile ittifak ha. 
e harbe iştirakine taraftardır. 
dn~ haziranda Almanya ile inı. 
ıgı :mütarekenin hükümleri. 

~dık kalarak, mücadelenin in. 
lllı bcklemeği faydalı adde • 
r. Veygand Petenden avrılma. 
ı &ÖyJemekJe beraber: her. 

\'· ~İrisinin Alman nüfuzuna ti-
lfi de, diğerinin de Alman nü. 

n uzak şimali Afriknda bu. 
ası i ter istemez bir fark ya-

.. alttadır. I 
)'le başlıca üç cereyan ara • 

. en ihtiyatlı politika şiip • 
~. l>ctenin intiznr siyasetidir. 
t l'tlareşnl bu siyaseti uzun za. 
.~kip edebilecek mi? İşte Vi. 
~· ~lana geçiren vaziyet bu.. 

işinin Peten taraf1ndan çL 
btı intizar politikasını takip. 
~iliğe ınanız kalması, Alınan. 

tazyikinden dof,'ltlaktadır · 
J'a, haziranda Peten ile mü. 
inızaladığı zaman, İngilte. 

\a:rşı giri eceği taarruz ile 
tebeyj nihayetlcndircccJ;tini 
etnıişti, Bunun için İngilte. 
~llt mücadelesinde işine ya. 
~ 01an limanların ~e sahil. 
,~lldisi~ tesliminde ısrar et. 
"' t Akdenizdeki Fra~ıı: üs. 
e ll' v· . :ransız donanması ışı 
e~-·-'t ....... elinde kaldı. 

'r .. _ "1rnanya İngiltereyi yaL 
'1~ &ahilJcrinden istifade et. 

'-'lilüp edebilseydi, Vişi 
!\~ larnfmdan takip edi.. 

. ı>olitikası hakkında bit 
~ 0lanıazdı. Fakat ln.gilis. 
da cadele etm .. ..k için Fran • 

ll'll • Yardımına ihtiyacı var • 
•htiyaç geçen eyliılün or. 

tıt İngiltereye karşı yapılan 
~ h.va hücumlarının neti • 
"'ltnası üzerine hissedilınit

lıl'lardadır ki Hi tler U2UD. 

~hhat yaparak Franko ve 
.\ı~ gö.rüpnüş 'e l\lareşal • 
~Ya ile işbirliği ) apmak 
"1 •ait de koparmıştır. Fa -

'lllıyor ki bu «işbirliii• 
~anya ile Vişi ara • 

·~~yetli bir ihtilaf var. 
l~ İfbirliğiade.u. anladı • 
4.ı~delcden sonra bir Fran • 
.:~ ınukarenetidi.r. Del • 
ı.:taat kordiyali yer~ııe, 
. b·, Kayyolarm tavsıy~ 

il' Alman politikası. Di. 
"Alımuıya, işbirliğini, 

~e karşı açtığı muharebe. 
11ııı fili yardımı şekliD. 

' tadır. Ve Laval de bu. 
ıı "llda anlıyor, Laval Vi~i 

, .. , kaldıkça, Peteııin bu 

11 
le edilebileceği ümit e. 

&e l"alr:at henüz maltim oL 
bepJerJe Peteniıı La\'81 
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azyı "'S •• 

b t Bu, Alman polıtı :n ı ıçm 
arış ı. 

b
. ferdi Fakat, znfer tum de -
ırza · 

~ 'ld' Çünkü Petcn La\ ol ile barış. 
gı ı. k b' . 

1 akla beraber, onu a ınesı 
ır.ış om 
içine alınıya yanaşmadı. Ah~auya. 

hedefi pctcni Laval ılc ba. 
nın , ~· La r 
rıştır.ınaktan ibaret dcgıl, va ın 
kabine içine alanınasıdır. Batta ni. 
hai gaye bu da değildir. Fransan~ 
ingiltereye karşı ynrdınıını teunn 

et!llcktir. Anlaşılan Petcn buna 
pek yanaşmadığından Alnum.ya 
ta ikini arttırmıştır. Bu tazyık, 
p::ıste Almanlar• tabi olan bazı 

1 tarafından çıkarılmak:. Fransız ar 
1 1"Touveau Temps" gazete. ta -0 an •.ı. .. 

sinde Vişiye hücum eden bazı ) a. 

1 çıkınasile başlaım tı. Al -
:n a.ruı .,.anı Vişi hükumetinde.ki 
nıan or., , . . b' 
b uwvlan, Almanya ıle ış ır. 
li~ıyapmıya yanaşmamakla itham 
~ Gazctcvc "öre, bunlar Laval 

~l 'ıPeten ar~sı:daki son mtilikatın 
ı c d" .. ~ çalış. . . · suya uşurmege 
netıccsını . . b. 
ınaktadırlar. Bunlar Vışı .ka :ne . 
. d kaldıkrn, Alınanya ıle Fran. 

s.ın e ,.-- · ı·~· kurul ----·-..ıa bir işbır ı.:-ı a • sa 8l'Jlı>LU"' 

DlllZ· • t 
nJ 'L!mlerdir? Parıs gaze e.. Bu ar.. • . 

ı . . . .;1 rcdc.rck ynlnız Lavali 
erı ısım ... • 

•atlatan• Flandeoe hücum etmek.. 
le beraber, askeri unsurlardan. baş.. 
ka diğerlerinin Uım~m~.n d.~.;ı. • 

. ı·· umunu ilen surmuştu.r. 
mesı uz 
Yani Peten, Jlutzingcr ,..c Darlan. 

d b k diğer kabine azalarının 
an aş a ·~· b'ld' 'l k ·ı . 'cap ctügı ı uı me • 

çckı mesı ı 

tedir. k' b zete Fakat anlaşılıyor ı u ga 

1 arkasından gelecek daha 
yazı arı, 1 ~ . · 
büyük taarnnun hazır ıgı ın11ş. 
'Ih k'ka dün gelen haberler bu 

Fı a ı h' t" · 
b

.. "k taarruzun ma ıye ını daha uyu l .. 
t·- Pariste Alman e çısı 

anlatmış .... b" 
b t ·ı temasta bulunan ır ta. 
Aezıe ... i 

F nsızların yenı bır sıyas 
kım ra .

1 
_,_ 

arti kurdukları haber verı mca. 
pt d' Paris radyosunun dn kunı • 
e ır. t' t ·ı ·ı~n ettiii bu par ı, ngı • 
luşunu ıua • d d . ınagwliıbh•etın en sonra e. 
tercnın · ~b· t'nd w•ı tngilterenin nıağlu ıye 1 en 
~~·el Alınan) a ile Fransa ara!'llL 
c . . birliğine taraftardır. Harp. 
da bır ış .. b' ligw inin şartların.. 

onraki ış ır 
ten s . . Fransız müstemleke • 
da~ ~ırı" ~e anY• ile birlikte isti&. 
lenıun ruın h 

Bunun bir Fransı::t are. 
ınarıdır· . ad bir Alman hare.. 
kctinden zıY ··e"nüne getirilecek 
keti oldu~ni'!ı":'asıl bir vazi)ctle 
otursa, v'! bmiıı edilebilir. Dil• 
karşılaştıgı ta •. Amiral Darlan 
b'Idirildiğine gore 1 

• • tir Diğer taraftaa 
Parise gıtınış a~nları Petene sa. 
VeygandlDt ~vet eden nutku da 
dık kalınıya 
dikkate layıktır. ·ı ·u 

A]man)'anın, ngı e. 
Anlnşdan,. . ~. ilkbahar a1. 

karşı gırı!:ccegı . ·~ 
reye v· . e karşı gm, ... 
keri taarruzu, ı~ıy b Janııştır. 
ği siyasi taarruz ıle af • • 

tcşclr.icilr e<l rım, be
J{a~ - ~ekli çorap b ısrını al· 

di1e ettıği:niz jp 1 

dım. Pek şık do~~ ~un bflhaSS:l ı 
Erkek - Bend Bakalım. ba· 

.. _...,ye koŞhıın. 
onları goı ·- elrni4 diye' 
c:ıklD rını.za nasıl g 

Mem' ctnen yem b l 's saf ve 
temiz bir koylu ... Yası k rk kadar 
var. Kemali afiyetle, b~ır.dau ge
çenleri anlatıyor: 

kiın yoktur. l 
Bu ulxıbı mucibeyi ileri sü-

renlere ıunu halu l.atmalı ıs
teriz. Bugıin, a1·aba ar, inti
yacı ka. §ıla.-nak §Öyle dursun, ı 
kımya halınde gôı'iuıuyor. Ya
ni o kadar seyrek •• 

- Köy<!en yeni geldim .. Sırtıma 
Pekçe bi rşey alayım dıye, yeni 
camide dolanıyordum. Elbisecilere 
baktım .. Pahalı .. Tahtaknlede, han
da hemşehriler var. Onlar çoktan 
burada duruyorlar. Onlnr daha iy!
sini bilu-ler, nerede ucuz bulurum. 

Acaba, bugun dolu değil, 
hatta bomboı olan a;mı at· 
lar üzermde biraz aaha lcu
la sür'at temin el1rıek müm • 
kün değil midir? 

Bel i, bugün de, b 'r baıka 
esbabı nwcib. ileri sürülecek
tir. 

Kabahati, kim ÜzeTine alır?. 
' Vaziyet §U ki, arabalar, bu • 
gün, eskisinden daha ağır 
aksak gidiyor. 

BURHAN CEVAT 

Yeni iaşe teşkili tı 
Haber aldığunıza gore, kurul • 

ması ıçin tetkikler yapılmakta olan 
iaşe teş.~ilatı uzerınde henüz .kat'l 
bir karar verilmemi tir. 

TeşkilUtın bır müsteşarlık ve ıki ' 
umum müdı.lrlukten veyahut da 

Ticaret Vekaleti rnüsteşnrhgına bağ
lı iki umum müdi.irlirken müte • 
şekkıl olması uzerinde durulmak
tadır. Umum müdürlüklerden biri 
iaşe ve diğeri fiat mürakabe işlerine 1 

ba-kncaktır. Bu umum :müdürlük
lerden birine Ticaret Vekaleti mü
dürlerinden Talhanın getirilec<?ği 
söylenmektedir. 

Apz Babai 

İştiham~ dninuı yerinde ol
ması, hazmın kolaylıkla \'Ukubul· 
ması ve net in kokmaması için 
ağzımızın ı;ıhbatine dikkat etme
mizde pS: lilzımdu. Bu sebcıple 

ağznnızı ve dişler'..mlzf miltcmadl 
surette trorı.ımıımız lazımdır. Bir 
defa yemek yedikten sonra, yani 
sabah, oğle ve akşamlan muhak
kak: suret1ıe dislerlmizi herhangi 
l.ri bir macunla :fırçalamalı ve 
dişlerimizin aruında kalan ye -
mEK artı.klarlDl cıkarmalıyız. 

Ab.ı sık sık su ile çalkalamak, 
dişlerin temizliğiıı.i ve iyi muhafa· 
:usını temin eder. Gargara edilen 
ııt.ıyWl içme birkaç damla nanesu
yu i!Ave etınck te l.ri olur. 

Sonra, ele alınan şeylen ağıza 
koymadan evvel yıkamak clhetf
de daıma göz.önlinde bulundurul -
malıdır. Çünkü bunlann ba ı sarı 
hastalıklı adamlar tamtından ele 
aJ.ınınış olması ve bu yüzden hiç 
beldenilmed.ik bır hashılı kapıl
olmak ihtimnlı mevcuttu . Hill"sa 
aızunızın sıhhatıne çok dikkat 
etmek ~ır Dilh çoeuk

Iarda." 

\. 

lih geldi \C., onn dc!'in derin nefe 
nlnınk fırsatını verdirdi. 

Ablam h i bir ona. Koca ıııın ita .. 
nsı ve evinin kadını. Col~ ol.umuş 

Tahtakalcye gidecektim. Y()lda 
karşıma şu kadın çıktı. Elinde bır 
m{;:sin ceket vardı. 

- Arslanım, dOOi. Palto anyor. 
san, bende iyi ıbir m~n ..:cket var. 
Bu, paltodan ıyidir. Su geçmez, 

k 'şleme-z. Hem de ucuza ve. 
'11. Bir defn bak. 

(.. te baktım.. Hoşuma gıtti. 
·Biz, rençber adamlarız. Bize böyle 
-ey yak~ır .. Soğukta, karda, yağ. 
murda ... 

- Gey, dedi •. Sırtına gcy de, bo
yuna bosuna bak. 

Yenicam'in yanında, ceketi sırtı. 
rna geydim .. Tamam .. 

- Bak, sanki ana göre biçılmiş, 
Ne de yakıstı! dooi .. Sahi de, bana 
biçilm'c; g b'ydi. 

- Ne istıyorsun buna hemş·re? 
diye sordum. 

- Otuz lira! dedı. 
"öenim o kadar çok param yok 

Altmış lira param r G lelı t:ir 
hafta oldu. Daha i bul madım. İş.· 
siz gezer!':em, ne yapar.m?. Otuz 
:ira veremiyecc im. 

- O kadar veremem! dodım. 
Derken, yanımda, şu bıyıklı a. 

dam peydahlandı .. 
- Hemşire. Bakayım şu cekete 

dedi. 
- Bak! dedi, o da ..• 
Bu baktı, bal.tı. 
- Kn a verıyorsun? dedi. 
- Otuz lira ... Dedi kanuı. 
- Otuz lira çok, yırmı beş lira 

veririm. Dedı bu ... Kadın: 
- Olmaz! dedi.. 
P zariı a gıri tiler .. Derken, şu 

öbıir ndam geldi. (Dıger bır maz
uun.ı g~sterıy:ordu) cekete o ca 
baktı. O dn sordu. K dın ona da 
<Otuz lira• dedi. 

Ben, artık yürüy<mium. Bu adam 
peşime takıldı .. Beraber gelıyor. 
hem de bana laf söylü)or: 

- Ceket çok iyi ceket .. Otuz Je. 
ğil elli lira bile eder. Amrnp, kadın 
farkında değil. Bcnım param olsa, 
hcnM!n alırd1m. Otuz liraya al, ba
lbanın oğluna kırk liraya sat... Sen 
neye almadın kuzum bu ceketi? 

- Param yok o kadar .. dedım. 
- Benim de param yok .. Yirmi 

liram var. Yirmi liraya verse alı. 
r.ım amma, vermczki ... dedi. 

Ondan sonra ağzımdan girdi. 
burnumdan çıktı, beni kandırdı. 
Döndük. 

- Ben <mu sana yırmi beş li. 
raya alırım, hiç merak etme! dedi. 
Kadın, bıraktıgımız vı>rdc. bu bı. 

yıklı adamla hala pazarlık ediyor
du. Bu: 

- Yirmi beş liradan fazla V€r. 
mem .. İşine gelirse1 dedi, yürüme
ğe başladı. Biraz uzakla ırken, ka.. 
dın, arkasından do •ru lendi. 
Bu, duymadı. 

Bu be ·m ~anımdaki şeytan, 

- . ' en de Seveceks~ · 
·-zET EENıCE 

Yözan : ETEM iL -

• dC'~iJ. fakat çok ptntik zeki bir 
k .. ın. Snlih'n g<'1i. 'ni ö~le iyi idare 
e ti ki. O geldi i vnkt ben hiç gö. 
rünmcdinı Onu: 

- Ben dtirüst bir koca3 ım. Ko. 
calık vazifelerimin heı.-sini ihti • 
marnla ) aptığıma knniim. Evime 
muntazam gelip gidiyorum. Karı. 
nun ihtiynçlarmı temin cdiyol'utn. 
Kendısini hizmetçisiz bırnknu~o. 
nım. 

Adan en 1 ın knn ve kocalık 
hal kın ı tun geniş \ e hudut. 
suz du iıı.ccsi ı le hu cümlenin i. 
ç'odc~di. Onun mnhdutluğuna ve 
büt"n bir aile, kadınlık \'C erkek. 
lik da\ ası uzerindcki basit dü il. 
nüşüne hem güluyor, hem acıyor, 
hem de merakla onu ''C ikisinin 
lı:onuşuşlannı tnkip cdi~ rduın. 

~ - Tc ·sc şimdi buıılnrı konuş.. 
111 ~<>k. Ö} le bir adam ol. - N ) ' d ..,1J Bu adanıcngızı 
aı . anın sırası • · 

1}'11.i ~nı ~crm .... zdi. Jlcr~wcs nı "ı.rdını. yemek, ne 'ar 
t nı, durıi t urunı oge yenıege çag' 

.~~~~?r· Kendi h~linde, a. bilınİY.oruın?. dan ayrıldı. Fakat, 
il 1 ıu crl~cgi bir adaın. ı>edı, yanın. • •t c irdi; hl. 

)t_ -, • ki hala mu c 
.:".. (! belli idı .- • ~ de) di ve hiln: 

t~ \et, Ora ı doğru. Evi. la üzüntiı ıçın . n tırabilseın.. 
•hdestı Je ı amnzında, şunJan hır ha ş .k v 

l t.ıı. Qrr b' L' k t - 1 •ordu' ve .. en U • •tt ) .,,ı ı • .. . ra a Diye tasa anı~ . .:ı Sali. 
ltı;_.ll llr be . bc\;ecan1 .,.a 
: ~ . nim gıbi ıçli, ihti. vetli ıncrak ve " nr i. 

sı11d . • • sinde arıy ~ ' 
lf0~ en zıyadc beynı, sı.. h. gelip gelnıcn1e . . ırılda. 
ıc_d llruJı ak ihti3 acında o.. k~nd bir kendi kendısme JD 
llli'. Ü ıc 

>or çın hıç hır d ger a. ordu: k . ., 
ıı. • nıy k"kateıı gelcce mı •• 
~~ ''"e ett' • -Acaba, ha ~it el.aha ne gidcb.i.. 
""~ ım. 'l;'aer gebneıse bT 

l'agrn h" • kit :ı:-,, b •a çağt.ra ı ı • 
l en ıçlıll' va o. lir ne de onu ura~ hk tabnk-

l hiJ. <lu3 urmadun. Dalına . ' ., İde 0 zanıaa a)Tl 

~lt d ~~vce olnrnk hareket rı.Dl··cd~r. 
~ ll..kikada da Ôl leyim. kuk .k rktu!'tı gıbi olnı dı, Sa. 

Fakat. 0 

- Hos 1 'n dan adun!. 
Di) cr~J. çok şen bir görfinüş i. 

çinde karşıladı. Biitiln ofkesini 
saklı) or, çok sevimli ve güler ytlilü 
da\ ranıyor, hem de: 
_Damadım~ 
Kelimesini ikide bir tekrar ede 

ede onun hisleri ve düşiinceleri il. 
zerinde manevi bir torite tesis 
edıyordu. 

Sofraya oturmadan Salihlc tek. 
rar kışlada )arım bıraktıkları ko. 
nuşma meuuuna döndtiler. Hara. 
retli hararetli konuşuyorlar, ben 
de yandaki odadan dinliyordum. 

Salih: 
_ Bu yolda bende hiçbir kusur 

ve sıı nrnnmamalıdır. 
n·, r, du unc 'ni hul 

)Ord • 

Ablam: 
- Bir kere daha bu ayrılmak iL 

kırdı mı dilinize almamanızı ve 
bol~ e bir şeyi hatta bü tiio dıişün. 
ce ve hislerinizden silmenui iste. 
rim. Bir koca için aynlmak en 
sonra düşüniılecek en at-t.r ve U. 
mitsiz tedbirdir!. 

Diyordu. Bir ora konuşmalan ha. 
raretlcndi ve adeta kavgamsı bir 
münnl a a seyri içine irdi. Salih: 

- Hanımefendi size karsı bütüa 

- Tey re, t€yzc .. Bırak onu.. Cc
lketi biz alac.ı tız! dedi. Yirmi be 
lirayı biz de verıyoruz. 

- Yirmi beşe olmaz, yırmi yedi 
bu~uk! dedi. 

- Canım uzun etme, yirmi beş 
lira iyidir ışte .. Bu da fıkaıa adam. 
Sırtına giyer ısınır da, snnn dua 
eder. dedı. Kadın ela: 

- Peki, decıı. Haydi, verin bata. 
lım parayı .. 

Bıyıklı adam, karşıdan teknır 
~öründü. Bu yannndaki: 

- Aman, geliyor .. Fazla veı·ecek. 
Kadın da oruı satar. Parayı ab:.ık 
say! dedi. Acele, koynu~ dalcı cuz-
kanarorkYHsıZ ; 
c!ann davrandım .. Çıkarıp yirmi b .. -ş 
lirayı verd'm .. Ceketi aldım. Ka
dın parayı aldı, gıtti. Bu bıyıklı bi. 
zim j nnımıza g di. 

Kaça aldınız? dooi. 
- Yirmi jedi buçuk' dedi öbürü: 
- Vah vah .. Ben kaçırdım .. Sıze 

iki buçuk lıra kar 'crcvim de, 
otuza bana verin .. Almndıgın'a pı{r 
anan oldum .. dedı. Öbür ı::cytan da: 

- Olmaz .. vtrmeyiz .. Kendi gı. 
yer. Hiç bu ceket otuz liraya ve
rılir mi? dedi. Bana da bir göz işa.. 
reti ettı: 

- Verme! diye .. 
Hani bennn hemen aklım yatı

yordu: Beş lira kar .. Otuz liraya 
verecek!im. 

Bu bıyıklı: 
- Siz bilırsin z .. dedi .. Gittı. 

Bu ~eytan, ceketi sırtıma gıy • 
dırdi. İki yakasından tutup çekti .. 
Tartakladı .. 

- Bak, ne guzel oturdu .. Haydı 
güle gi.ile gey. Sağlıcakla ,dedi, ı 
bu da gıtti. 

Tahtakaleye, hana gittim .. Hem. 
şehr:leri buldum: Ccketı gostcr -
dim. 

- Etmez, dediler .• Yirmı beş li. 
ra etme Stni kandırmışlar .. Bu 
mesin d il, muşamba ... 

Bu r n r<lan 'karnım ~ndı. 
- Goh .. rup bir ıuılaı ana goste

relirn, dedim. 
Herr ehrılerin Mercand bır ta. 

nıdı . , rı varmış .. Ona gösterdık. 
- On, on beş lira ed r.. dedi, 

Seni kan<'lırmışlar .. Onlar, taveıdır. 
Polise git. 

Yolda giderken, elimi cebime 
attım .. Cüzdan da yok .. Dem<' • ö~ -
le keşfettim ki, bu şeytan yııkamı 
çekip tartaklarken cüzdanı aşırmış. 
İçinde otuz beş lira vardı. 

Polise gıttik .. Kadını tanıdılar .. 
Resmini osterdiler .. Bunların iki. 
sinin de re~rnini gösterdiler Ben de 
tanıdım. 

- Hah! İşt bunlar! dedim. Er
tesi gun ,yine oralarda başka b.i. 
rine bunun gibi hır ceketı satar
ken gidip kadının ~ak ına sanL 
dım. Bunlar da oradaydılar .. Kaç
tılar.: Şimdi, paralarımı ısterim. 
Kadın, me hur sabı'kalı tavcı Ha. 

cerdir. Kendini müdafaa cdivor· 
- Almasaydı, efendim, al~asay

dı . Mal benitn değil mi? Otuz li. 
ra da isterim ,kırk lira da .. Para 
snı zorla elinden almad m yn .. Mal 
sattım, para aldım .. Kendı gönül 
rzasile. Artık ben namusumla ça. 
l~p kazanıyorum .. Ceketi yirmi 

(Devamı 6 ıncı sayfada) 

hürmet ve sa~gı hislerimi muhafa.. 
za et1iW'me emin olunur. Ancak, 
Lfıtfiye ile ya amak benim için 
hakikaten güç olacaktır. 

Diyordu. Ablanı kızdı: 
- L\ıtfieyenin nesini gorduniiz 

de onunla yaşamnnın sizin için giiç 
olacagını söyliıyorsunuz nlı! a. 
nu~orum .. 
Di~erck de\:nm etti: 
- Lutfiye fakrinc ~ e kim esiz.. 

liğinc rnı.,'lllen kendi kendisini iyi 
yetiştirmiş, olgun, sağlam seci • 
yeli. dürüst bir kızdır. 

Namusuna her an için kefil ola. 
bilirim. ltaatse kocnya itaatin ea 
izimini göstermi lir. iki üç güa 
evinde seni beklemistir. Bir defa. 
cık bile kendisini hatırlamnmama 
ve aratnıemana bakmıyarak yin• 
izzeti nefsini zorlamış ve sana Ze. 
liha)ı göndermiştir. Ayrılmak iL 
kırdı ını ağıza alnı.ak sana d ğil, 
ona düşer. Zelihayı ki ladan adeta 
kcwarcasuıa geriye çevirmeniz kar. 
şısında bile bu kadua se çıkar • 
mamış. sadece ailıJ arak baa.a ıet. 
ıniştir. 

3 - SON .. TELCRAF -
E 

~HALK~ 
l=-SÜTUNU_J 

Evlenmek istiyenlcr, 
i§ ve qçi arı yanlar, 
ıikciyetler, temenni-

ler ve müşküller 

İzdivaç Tek lifleri 
* 32 yu ındıı, 1,75 boyundn, kumral, 

b..ılık etınae \C mümtaz bir müessese
de 80 lırrı maaşla çal~an tlkbali mil
cınınen, kim esız b•r c.~c:.n1, benimle 
evlen bilcce.;c bayanda aranılan mczl
yc.U , kcndısilc dogrudnn dogruya 
me t ~nuy b 1 d mu: zaman, 
mutckabil mutalealarla, mahrem olıırat: 
tesbıt \C dcnncy n edılc tır. 

l lmz nlncaı;ıı ı kı ın, 18-25 ~ ara
sında, sarışın vcyn ku•nra olıruısl, bo
yunun 1,60 tan aşugı oım ması, blr nett
lc veya ime b.r scn'Ct sahibı, te
n Ubu endama m.ıllk bulu•ıması l.'ızun
dır. 

Bu ev <.!ı hnız olruıl rın, fo~flı:ı
rmı h:n:ı mektuplurını, Son Telgraf 
l..< Sutunu (M. oShın H.) adenııne 
B "m1cler1 rıca olunur. 

* 22 Yaşındayun tahsilim onuncu sı
nıfa kndaraır o dukca zcn.gın asil bir 
o ye m~ubunı. 60 lira n Nil d \ lct 
mc uruyı.m. Kılom 67, Loyum 1,72 ç k 
guz <: cm de çl.ridn de değilım. 
C d ı olarak evlcnm k <Stiyorum. Bıilm
de aracı. ım ya lG ılil 22 aras o pıak, 
asil, o a tça z ın C\' işlerini bilır ba
lık etl kız V<-') dul namuslu bir aile 
kızı veyn laıduu olm dır. Taliplllerl
nıın re mlni ve k ı §Jri ve araularını 
Son T lgrafuı H. r. Y. E. Can rumu-
zuna m ktup ura J tlrın. 

fıh kanunuı.1wı O cu mnd<lesinde: (M9 
a ,crl m üllcrle izdıv ç edecek muhruı 
sesatı z:ıtıy '<len ahıbı n: herhangı 
bır hanımm maaşı katolunm z) denn
diğınc nawran 40 ile 50 y lan arasın-
da hay t ~ 1 dı olmamak terbı-

h.p m~fık 

b 

Gelen Mektuplar 
K. Y: Ennkoyun n - E H: Gala

tadan B. B. l:ı: DwıkU mcktuplnnru
za ılll\e olarak Ha köyden, utang:ıç -
Evvelki mektuplannıza il ve olarak Has 
köyden - B::ıy R t B yo lundan -
Da.> :ın H. Ozı<an \Heyb .ı a Iı): Pan
g:ıltıdan - Bay:ın H. N. Y Galntadnn 
ıondeıilm m ktuplarınız \ardır. Saat 
15 - 19 nr. ında aldırmıınu: mcrcudur. 
Bay.:ın 28 Ncrının - Mektuplarınız bu
gCln dr .nıze göndcrllml.şUr. 

B y n S. G - Mektuplaruuz buıun 
adrc ınıze yollruunı tır. 

l\[\jJılJn Not: Elimizde muteaddit tek
lif mektupları mc\cut.tur. Bunlar posta 
dan gclı~ sır:ısile d rcolUl)duğundnn r.a.. 
rurl gccıkınelerln mazur tutulmasıw 
ve bcp.'>inin konulacagııu bllclırlrlz. 
&zı mektuplard:ı adres bulurunadı#ı 

g6rt.llmektcdlr. Adressız tckli!ler derce
dilmlycceğınden bchemeluıl adres kc>
nulınn ı 1 p etm ktcdlr 

Açık Konuıma 

(Açıksöz) Remzı sahıb nden aldıtı
mız b r mektuptn badema (Açıksöz) 
rumuzuna mektup gönderilmemesi ri
ca olunmaktadır. 

Size kabalık isnat etmek iste • 
mcm. Fakat,)• ptı ~ızı en kaba 
bir erkeğin yapabileceğiıu söyl6. 
mek yerinde olur. 

Salih : 
- Belki haklısımz .. 
Di3 erek devam etti: 
- Beııinı preu ibim Lfüfiyenin 

gidiş 'e nnlayış.uıa uygun dt: ıldi.r. 

-Si Lut 'yeden ne i&tt..-diııiz de 
yapmadı?. 

- İstemi) e luzunı ~u ki, takdir 
etmeli 

- Meseli .• 
- Ben bir kadıaıa lı:O<'.asma ha. 

lter vermeden sokaj'a git:Jllesine W.. 
le razı defilken o bir davet kabul 
etmİ§, i!eç vakte kadar orada kaL 

nuştır. Eve ne vakit, 11.e şartla dön.. 
düjiiııü bile bilmi1 onun: 

- Niçin beldemedinu?. 

- Neden?. 
- Bö)le bekleyişe kendınıi 

mecbur ddf"tmi-)'orum u onun 
i~in. 

(Arbaa var) 

lnaan, bazı, dol~torların 
hangi sözüne inanmak lô.zım 
geldiğini keatiremiyor. Evet, 
biliyoruz ki, tedavi u ullcri 
inkişaf ettikçe, gc.yet tabıi o
larak, doktorun tavsiyeai do 
değiıecektir. 

Amma, her şeyin bir haddi 
var. Me,ela, geçenlerde, ma .. 
ruf bir tıp al.iminin fi t ·i ola
rak İleri &Ürü)eıı §U matalea 
kar115anda. !attım, kaldım. 

Efendim, bu zata nazaran, 
açık başla gezmek gayet za-

rarlı imiı ! Bunun, yazı kıtı 
yok .• Daima 2ararlı imiJ .. 

Yazın, bilmem hnngi haa
~lıklara, ~ışın, bilmem h~ 
ılletlere U&"rıyabilırmişiz •• 

~ski atalar sö., udür~ .;qııu 
aerın, ayagını aıcax tut, der
ler. 

Ba§açık olunca, terlemez, 
serin duı·maz mı?. Bı:zirn eaki 
Atalar sözüne nazaran, ha§&" 
çık olmak iyidir. 

Sözü, döndürüp dola§tınp 
Bayanlara naJdebneyince, i
çim rahat ebnez. Benım de, 
tabiatim vardır. Bayanlar, bu 
eaki Atalar sözünü, erkekler
den çok yerine getirmiyc dık
kat ve gayret sarfediyorlar 
Şu, yeni moda kadın p puç.-
la ın dikkat edın ! Yerden ne 
kadar yükse ? .. Sonra, al la-
n ne kadar lu~.lın?. Tahmin 
etmem ·i, Bay nlnrın ayakla
n, bu kadar kalın ve yüksek 
papuçlar İçerisinde üşüsün! 

Sonra baılarma gelince •• 
Giydikleri §apkalar, gittikçe 
açılıyor. Baılanmn müh'm bır 
kısmı açıkta .. Yani, kfıfi dere
cede havalanıyorlar. lhnae • 
naleyh, muhterem bay nların 
bqı, daima ıeriıı tutu m 
dır. 

Yeni papuçlar, yeni fa ka
lar, kadınların aaııtıgmı ıyıce 
koruyan imillerdir. Biz, er
kekler, doguıumuzda talısız 
insanlarız. Kıyafctimizde hıç 
bir deaıııklik yapaınayıı:. Kuk 
yılda bir Bob-Stil aibi bir bı
çim çıkaı·, elaleıııe maskara o-

lur; butta, emirler, yasal~lar a, 
bu acayıp kı~a eti la§ımaıı&1:z 
dahi mcnolunur. 

Yalnız, kadınların ayakla
nnı yerden bir hayli kaldıran 
yeni moda papuçlar, unubna· 
yın ki, birçok erkeklerin aya• 
ğını suya erdiriyor. 

20, 30, 40, 50 lira papuç pa
raaı ödiyen insand &ıhhat ııi.
mma ne kalır ki? .• 

R. SABiT 

Ekmek yapıcıları 
cemiyetinin kongresi 

Dün ekmek yapıcıları ccn ı 
azaları esnaf ce ı etlerı m rn z 
ibınasında yıllık kongrclerını yap. 
rnışlardır. Toplantıda evvela faa
li) et "e hesap raporları ıttıfakla 
!kabul edilm~ ve bil h re ıdare 
heyeti seçilmiştir. 

Bu yıl 4 bın !ıra biıtçesı olan ce. 
miyet 1200 lira h staneyc y rd m 
etmış 200 !ıra Erzincan fel ket c
delerine ve 198 1 ra da ınuht 
nafına yaıdımda bulunmu.şt 

Börek fiatlarında 
da ihtikar mı ? 
Tophanede Gcockuşu sok.ağın

da oturan bir ikariımiz gonderditl 
mektupta diyor ki: 

c- Hergün şu veya bu mad
den.hı :fazla tiııtla sat1'ıp satüı
mıyac guu Milrnkabe Komisyo
nunun tetkik ettıgıni duyuyoruz 
F k.; t birçoklarımızın 1' gı-
dasm t kil "'1 bö n bnzı 
ye l rdc 50 60 ' bazı yerlerde de 
ıo l:!O k tıld ğuın neden 

acaba? .. 
nazarı dikkatini 
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Ah, bu çocuklar 
Cocw.k - Btıytı.k a.nnE>, tufan dıy. orlıır, ı· 

o ne demek? . 

.rfo: 76 l"azan: RAHMi YACd 

Deniz Fedaileri 
OSMANLl- ITALYA HARBiNDE TRABLUS 

GARB ve ADALAR MUHAREBESi HORTLAK 
=1§ Yazan: DİLARA AKÇORA 1 

aş 

'a 
aa·t a 

a 
ala 

Buyük ann.. - O, Q<>1< -. bır bi
kfıe:ydır yavnıır. 

- Sen bilir misin? 
- Elbette; Çok, pel< çok zaman w-

vel dünyayı sel bastı, insanlar, banan.
lar hep boğuldular. 

Kar.şdtklf topçu düellosundan son 

ZJıni onbaşı ağır adımlarla 25 sene evvel Türk Tiyatro
sunda oynıyan artistler 

- Sen ruısıl kurtıııld1>11? 
- ?? ... 

• 
İki g<ınaE"rrberi K:rı.klı kıö'yÜnU 

bir ı .. ıaş oılmı...ıı. Fısıltı halinde do
laşan bu haberle. herkes çekingen, 
korkak bir hale gElm~. köye neş'e
eızlı« çökmü.jtü. Kahvede topla -
narı imam, muhtar, ihtiyar mııal
lim. köylüler hep bu mevzu etra. 
tında konUO(IUyurlardı. 

mezarlığa doğru yürüyordu. Me. 

zarhkla korul:ığun araıım<ia bü
yiik bir kayanın arkasına sakla -
nara!< hortlağı beklemeğe ba§ladı. 

Yan tarafta bir çıtırdı oldu. Heye

canla sarslklı. Elini tabancasına 

götürdü. Çıtudının geldiği tarafa 

baktı. Küçük. ince, siyah bir gölge 
sıçrıyarak: yanından geçti. Koru. 

luğa girdL 

=1= Yazan: ~XIMET NiS I'l 

Bay Hamdınuı arkadllfl )filıni ~,..ıe 
aeldi. Knpıyı açaıı çocula 30rdu: 

- Nerede baban., 
- Dı.şçi1c gittı. Belki bir .alıe k.eöar 

ae-Hr. 

Dahoı illı! Türk mermileri etnıl.. 
larında ıu •Ühuıları yükseltirbn 
papuçun çok palıalı olduğunu be
ıaplıya.n düşman zırhlıları demir 
Jerini tanyarak e.~eaedaam ae.. 
riıine kaçtılu. 

Bu Tazi~·el Boi'az kwnanclanlıitJ 
tarafından ılerhal pa~·tahta biltl.i. 
rildi. O :ı.amaJla kadar her ihbara 

Mezarlığ>n arka,,,ndaki koru -
luktan her gece yarl6ı, uzun, beyaı 
llı:denli bir hortlak çıkıyor, dolaşı. 
)'llrrouş ... Bunu ilk gören muhta -
nn oğhıydu. Bu haberi köye yaydı. 

Birçok köylüler ıle1 hortlağı göz
lıerile gördüklerini yeminle 9iiy • 
)edile-... 

Köyde bir faallvt't vard• İmam 
~i millMrine diz çökerek 
yaaz edi)"()rdu. 

- ET müminler! Ahir zaman 
yakla.~ı. Dtlnya fesatla doldu. İn-
11anlar ııey-tan oklu. 

Ellerini dizine vuruyor: 
- Ey elin kardeşler! Haram ye

meyin. Yalan söylemeyin. Zina kıl. 
mayın :z.inhar. Cehennem yalklnı 
"'"inizi yalıar. 
Di~rdu. Ayreten muhtar nasi

lllat veriyor, mualhın hikayeler sı
nlıyordu. VelhMıl köyde en mü.. 
tıim mesele hortlaktı. Güneş Köııe 
dağının arlı:U1J1a indi mi, Hiç bir 
köylü «ırıanm yanından geçmezdi. 
Ge<;ıntt f(iyle dun>.ın, yan ge 2 le 
bfl.e baka.mazl.ırdı. Atuıeler uyu -
.mayan QOCUldannı uyutmak için 
tüzel bir çare bulmuşlardı. Hort
Mk geliyor .. Hortlak hortlak .. Tam 
cırı beş giindenberi 9iirüp gidiyordu. 

Bir gece)'Oİ ... imam, mı.;htar 
muall1m, köylüler kalıv<de toplan. 
m.lflard,ı Konuşacak ne vardı~ Ge

lle hortlak ... imam okuyor,- dört 
tw:r tarafına üflüyor, muhtar dua
m ırurı ldamyordu. Bu hortlak hi.. 
lı:ıiyeaiııe aldırmayan tek bir adanı 
nrdı. Jandarma onbaşısı Zilini! .. 
o. köylülerin bu telaşına gülü -
yor, böyl<! birşey olmadığını an. 
Jatmağa çalı~ıyoı-du. Dinliyen kim? 
Ôy .. ya, birkaç ltöylıü hortlağı göz.. 
lerlyle gönııöslerdi. ZWıi daya -
Damadı. 

- Hocam dedi. Ben bu hortlağı 
YUracağım. 

Herkes l>ayreUe onba1S:fa baktı. 
İmam gururla ııüJ.ere«: 

- Oğ'..ıl, hortlağa ne bıçak lf/k!r, 
ne ku:njun helik <Hursun. Yaz:< 
gençliğine. 

- Sen izin ?E" hocam. Ö\Nıne 
kanpna. 

Bir çolt mmnwat"'ardaıı eonra 
biiUbı Söylü razı olduler ... 

• • 

Onbıısı hayretle durdu. Ona hort
lağın. çok uzun boylu, kefenli ol. 

duğunu söylemişlerdi. Halbult; ya.. 

nından geçen ince bir gölgeydi. 

Biraz daha beklemeğe karar verdi. 
Tabanc86ını muayene etti. Par

mağını tetiğe koydu. İşte hortlak ... 
Zihni onbaşı garip bir he,·ecanla 
titriyordu. Hortlak m<'Zarlıktan 

lronıluğa doğru geliyordu O da 
korulukta kayboldu. Zihni onbaşı 
hortlağın uzaklaşmasını b<>ltledi. 
Sonra yavaş adımlarla koruluğa 

girdi. Biraz yürüd'Ü. Etrafına ba -
landı. Hortlağı gördü .. Yerde o.. 
turmuş, durmadan kımlıdanıyordu. 

Binlen Köse dağını inleten iki el 
llilih patladl... İki el daha ... İki 
el daha... Rüzgara tiz bir feryat 
karıştı. 

- Yandım anam! 
Zihni o,ı;ıba.şı koşarak hortlağa 

yaklaştı. Uzerinden örtüsünü çekti. 
Dehşetle iki adım geri sıçradı. Bü
tün köylünün hortlak dive korktuk
ları, köylerinin ~hanı Yusuftu ... 

Göğsünün üstünde öler. sevgimi 
de imamın k1Zl... İki gencın bir. 

birlerini aevd>klerini biliyor<iu. İ
mam fakir ~bana kızın: verme -
mi§ti. Zihni onbaşı gen,lerc baktı. 

- Talih yar olmadı. Kuc8"' lııı. 
cağa öldünüz. 

Diye mırıldandı ... 

Yarın alq>am ŞEHZADEBA.Şl 

TURAN T1YATRO'awıda 
Sinema - Tiyatro _ Varyete 

BÜYUK MÜSAMERE 

San'atkar NAŞIT 
Ve 

ll1'bdaıllln okJyu<:u BİİRHAN 
GtlRSES, sahibinin ... i ba3 olı:u
yucu!amdan kuçuk MUKADDER 

SEFAHAT 
DOŞKÜNLEı: 

Rüzgirlı bir gece y...-w. .. .. 
Xcoue<iı 3 perde----~ 1 

50,000 1e1irci ... ' HEİNRICH GEORGE Ye H1LDA KRAHL'ıa 
Barilındade lıtr MHnt lm4ndle OJinadıkları 

ıun sinemantn en böyiilı bi:r mu\BHaki);eti oldııj:unda 
müttelik tirler. 

ŞARK Siaemuı (ESKi EKLER) 

1 

Bu miist- Filmi, ...,. f. iin<oü w son hafta daha 
ciistaffektir. ~, 

YA UZ SULTAN ELiM 
Halifel,r Diyarında 

No. 1 ı 9 V aW. : M. SAMI ·KARA YEL 

Kale tarafından trampet sesi duyuldu 
- Karaıbulut!. Artık bu herüi 

buldum. İntikamımı mutlaka ala.. 
l:agım. Amma burada olmadı, baıj. 
i<a )•erdr ola<'ak. Lakin sen beni i.. 
Goınıdan kw'tardın şimdilik ... 

- Kurt Mehn;et. bu tecrübeni 
tekrar etmemeni tavaıye ederim. 
F.sasen art · g~ti. 

Bız tıunUırı kor.uşurken kale ta.. 
Jabıdan trampet ses~n gelmeğe 
başlad. Bu sesler muharebe ha • 
ıtırlığ ı<li. 

Bu aralık k«·~k~ bulunan ku • 
mandanlar dışarı çıktlar. Maiyet. 
krindekı sıpahilerle beraber Ha. 
~ lı.aı..ırıe doğru yüriidülar. 

Bvler de hep ıbirden harp niza.. 
mına girmişti.k. Kumandanlar ı.. 

çinde E1basan beyinin oğlu Mu _ 
radı görmüştüm. O da beni görüp 
eliyle işaret etti. 

Sipahiler kumandanları bir çit 
gibi çevirmişlerdi. Akıncıların w 
~ipalıilerin omuzları arasından hiç 
lı:imı;eyi ~ kabil değildi 

Hu borazan ve iki uşak sipahi. 
!erden yirmi adım ileride bulu • 
ooyorlardı. 

- Onbaşı Kemal! Ağnbozlan o. 
muzlarmda, kavlan yanmış dört 
nefer al da peşimden gel!, 

o.ı.baiır.m aldığı neferler ara • 

Geçen gE'..:l', .ırLı:>! Btirhııncttin Tep
aiyl, l:'.-~·n ;z tiyr.trosuni..i.~ •Le per Le 
berınara• rolundc !>eyre-ttiın. On yerli 
sene \"atöndaıı uz.ak yaşıyan bu e~i 
san';ıt adamı, !'.enelcrın h •. bii olan tah
ribahna r111:-r.nen 1 yın~ :tinde ve W\·a
n.a. ' k1sı ıı:ıbı sahnede bü.ylik oır 
caulılı.c gOSteı-d.i .. 

Hıı; unut.rı.anı; 1908 de Pcı.risten &el
di6'· z.anlan 'lepeoaşı t!yat-rosl.ında ılk 
mw;anıerc~ı.:·u ver •. fş, Abch..:lhak HA.
midin cT .. ı 1.1o,.t> uhl.i.ln cHaı.inelen p.dr
ça~1nı dtüd;ınle etmiş .tdi. Yine o &e
ce bırk.aç .Fra1151z Hrtibti bazı nıonolog
lar :,,öyle .rı · c;, o zarrı• n tiyr.u-o hayatına 
atılına.-: tsı.ye!'l Jzı.ct fıolciih Bfoyle bir
likte cMa.t:Ki de Priola> di:'n b!ı snhne 
temfll etrn:4lt-rdi .. 

O <le"~..rtic erkek cihetinden iyi kotü 
birkaç eic-YT:.ırıu &ahlp olan Ti.irk ~h
nes.ı, k~d:nt:ızlıktdn dolayı si>nük bir 
halde idi .. 

Bu duıun)a riıl,'men, genç istıd.at: .. u, 
Btirhctrun et.raıında Loplanarak faaliyet
lerine de,am ederlerken, &J:nün bir!n
de, mes·uı bir haberle karşılaı;:n:ışlc.rdı: 
Merlıum Ahmet Hikmet Bey t.:ını,,'1ı- : 

iı Mari nillnıntl.ı bır ermeni kızının 
türic~e okuyup yazdığını ve fasih türk-j 
çe konuşlugunu bildınniılti. Er\esi gun 
Kari, .BUriJ<ııntttin kumpanyasoına alın- ı 
mış ve AJvnet Hikmetle bilmuşavere, 

=~i•iı>e bir ti,Jatro iSml verilmişti: Su-ı 

San'at a,.ınte yen.an bu k.ııla Bürha
ııeddınin ilk tıkardıgı piyes •Eşber, den 
bir parça olmuştu. Temsilde thtlunan ı 
ıazeteciler, ertesi &ünkü tenk.iilerinde 
cSumn> ı ayyuka çıkarıyorlar, Alunet 
Jılitlı.a.t Efendi ille, Tercümanı Hakikat
te Suzanın., Ti.Jrkiyen.in müstakbel .sa
n. Benıar> ı olacajuu yazıyordu .. 

BilAh.ara tamamen sahneye .konulan 
yine A.bdulhok Hiıınid.in <Tezer> pi
yMintn provalarında, Tevfik Fikret, 
Ahmet Hikmet, Cenap Şehabed.din, Su
zan ile arkadaşlarını, hatta Bürhaned
dıni çal!Jlınyorlar, onları *•• edi,Jor
lardı .... 

, Tezer> in ilk °"""" için, birçok fe
dak.lrhklaroa bulunulmuıı, dekorlar, el
bi8ell!.r yaptınlmJft.ı. SU2.all, Tezer ro
lllnde lıaklkaten ~k muvaU~ 
ıöotermiJ, Sllrlwlı lise, HAmldln ••r
leriııi temsıl için. <Comeille> vari, lro-= .. ~n...,, usulü bir five ihd•• ~- , 

31 mart hadisesinden aonra «Edebj
yatı Cedid ciler tiyatro muhitinden bi-, 
rer birer (·ekilm4ler, onların yerine 
cFecr.iati' cil~r kainı olmuştu. Bu aıra
da merhum Ahm<'t Fehim ve değer

y(ı b~l<imıı;l;ırdı ... 

de baı-.ı ak:-cckhk s-~ruln .. ü.-.t.ti, Jıtkat o 
lt"'~C oy-naıı.an •Taı,k, ayarrndl.' Bürhan 
şi aıye kader mıır.tazan1 ve eUze: bir 
oyu11 \'{'lnlf'JTı)~ti. 

Ak'< tu1'aı:ıı ve ~•mı.,11 ntim.;.yı~er a
r<ıı. ,, •tı perde bıml'd(."!l C\' tol, halk u!
l~ch o.ııan~ı ~hr.ey<.> çıknııya tnecbur ı 
etn.ı.,,u .. EJ. ;.rahk B.ı.th;ın d:l u .. t:ı:.la 
bnlık~e ~fihnf'<if' goruJn1\.ı.:s, alkl'.ların, 
artı.s lt:re cit-ifı pıye--ın mubg~ı llnmıt 

Bl'~·e 01 ~ oldLI;.'1.lnU kdydeı•rli:t, b· ·flr. 
reuk. b< .roe bultman HSmit: 

- Ya \'ah, nb! Demde ciifi ll$rı
yordu. 

- Yok, yok amca! Babamın h.Jobir 
dq:i iigrıauyordu. "':ıı'eilnı.z &WlfllDiıı dit
lıılrini yapt.ırm1,7a ı.ıtu. 

• 
Kızı anoeslnt> dedi Jıti: 

- 1Itım onda:ı nclreı ed.i;\'or~un. Hem 
cie onı.a:.la e-\·lennıt"mi u.tıyors:un. 

- lyi ya, kaynanası olacagun, 

V si et 

011nız silken hükumet verdiği ce 
'1apta: •Düşman sefinelerinin bo. 
i'az stılarına ~:aklaştırrlDUlma ı i... 
çin İtap ~n her harekete teves. 
siil ohmuı....,ını.. boğaz kuman 
danlıj:ına bilc!irml>kte geeikme<li. 

Bogaz istihkamları. tabyalar 

nndini ı;;;.tere.ıı dli~man donan -
ma!-ıının botazı zorlıJ"acağını he -

saplaııılş, Trablu-.111 isliliısile yü - Jiayır, he.yır. cı'.kJşJarınız Bıırnan 

lle :->uzana ~itlir. /\\'!lfptda bile bu e
M:!', bundan mükt'T.11 .el n r ı:ınd. tP:-n-

1 

s:. oc ~P.rıe~ o:yt-rfi .. vu~ tU.: l.ur 1.(;•;a- ı 
z~ 'c ennı.~t.:: .. 

Y.ıT.:.ıc. bei.™C:erlercitn Bohoncçi, w:ı.m reklcrinde özlü bir kin a-teş.i alev .. 
bır ha t~ 1 .... ~n ~t•n!d. OlıUr QıJ.nyaya iÖÇ 

. .. tu. \'arj!:~erı )'oktu. L ... ,y;;tL"lın son gun- lencn Türk top~·ul~rı ir.\ikam a)_ 
le..rınoP noıetı yanx~a ÇLıgu·dı. İİki yi.ız mak hıı.!>lle tutu~-.ı tutu a toplan 
b.in llı·aıuc ı-ervet1uın d0$1larınd.-ın Ya- na hcdt{ teşkil edl·cck düşman ı.ırh. 
sef, Avr&ın v<; IM1ka verllrnesı içiıı bir lılıu·nH KÖLICnlt'ğe. beklenleğe k,o_ 

B•li<an r:ıuharebe:i lt bü:'·ıb.k h~ırp e&- \•a:Jyernn··nc yaz.dırriı. Fakat vasiyet-
yulmıışlu. 

nasınd<.ı, Suzan, hayJtını try.·:1.trod .. l(Uç namf'o. y .. ln1z bıı wrt vardı: O da, 
ital.Yall mitirc:Lesi Bozc::aad.a ci 

kaznnıyurdu .. x·illıye-ı 5an'a· mıoh;t,n- gömuiın<.Llt(ıı t."\\el. Ulbutunü hırr üç 
den a)TI~dı. o d;ı. bıl"\o.~:arı gı.bl bır ö-I vnri!>in "lii~er ıra koyn1alarınd.iıin ıba· varında ,;izlenerek top ateıi harL 
iC')"e çekil~rek unl.ıtukıu... tttti. cind(' bogazı tarasMJda dt'\·anı e-

J~t.e geçen ak~aın, ·Fı-..ınEı.ı tiyatro- ! İçicııncicn A~r•ıın, k.u.ın degil, lihn di:vordu. 
suoda Bürhaneddini tl"k:rar &Onn~, &cletf'ii ~e::tien IA.\. ... ı;ı: e.sirgeınemek ı- ı.·aınız e-rtesi günü ~·ine karakol 

b ~ı- . . ~' 1 çin, na •. :~r elli Jiruyı koynn"'a mecbur d k M t• bende u eMl J"nQZ,yı c-aıu~ı.aırt.ı. r- .. de ~ için boğaz an ç1 •n • uaveae ı 
h · hal ıa d ·ı la oldu. ·ya~ <J.e. tlJerı ıilı .~·erek Avra-

B• ana aıt ıra rımı e~. onun milli~·t ve Ga,·refivafani)e dest.. 
tE ı:ıkı me::oal eden bırtok:c.rının h. trra- JJUJl p<~i sı;-a eHi lira.yı koydu. Fakat 
a.ını da aruruya sebep oıdu .. Turıc. ti- İsak eli: lirasının mahvolmasına bi.r ruyerleri İtal~·an destroyerlerinin 

hi.r)ü tlizı ol&~lııy.,rdu. AvrauU<.ı. Ya..e- hücumuna ui,.-ramışlar. kartılıklı 
yatrODwıun tet:is.i e&r.a .. ınd._.. u;i}cJı şanl- tin daJgınlıJdanndan istifade ederek, ta-
n.:.rnralarhı geçen ~rlo..ıı.:. -"it-rl, \'Ol< j l>ir topçu düellosundan SODJ"a hiç 
.---~ 0 -...... buttak! ,.uz lırayı f· .:.c- attı ve yerine 
d•. ralar do Y.ırmi. d<>rt ı.aaı aç kald>klan l bir i~abel almadan l>ogaza av.let 
ıunleri d~Wldum ve bir zmanlılr Pa- , _ Bo:ı.dur~un. bozdursun J'l!nn k.- etmh;ll"rdi. 

;yU% e!Jl lirohl: bir ~ bıraktı: ı 

nain en perlak yılciw o102n PoJajr) in 
1

\ nta! Dedi. Donannıa kumandanı Tahir INıy 
iki sene evvel Waıet 1«,.·inde, kırk SE'k.iz . -============================-•! 
••at devam ectn aoı bir ihhzardan "°""· •• • TAKsı·N~ Sinema 
ra, kuçük oda>ında Y•1"'ya.lnıı; Ol•J,,ııtınü Bugun matınelerden d 
ve ıJU ıun ronra d<ı yapılan muhleıem sın a 
cenaze elayıru habrladım.... 

Su.ı.anm son oynadıgı oyun •Fın.Len> 
idı. Pronlara Süleyman Naı:if ıle Ce
Jtıl Nuri neııaret elm'91erdl .... Yloe Su
ı.anm seei: 
Her zaman karanlık olmaz, Davalı&cıru .. 
ve yin<ı p~aıin oon sahnesinde: 

Mezar - lilY zullü bıtab, hiıbıphm• ı 
gel. 

Fintm - Ah ... Ah ... Kimindır bu 
J:>eni vuran e-1? 

Meaar - Pıntıen, F'inten, iKtiCfarı 
zebub ~. 

Flnarn - (Muh\azar): Elmenı, me
zarım .ten değil, ey me,•ci s.ıyah 

Fakat bir lnrıruıı denizdir ki .. Ah ... 

• • 
Suzan - Mari - Finten ... de buııun 

hay. ta ııözlcrini kopam~u. O da di
ğerltti gibi sefalet ve müzayaka içınde 
hıı,Jat piyesinin son perdesml oyna
ınış bulunuyor .. 

San'ate can Vt· ıonülle .sanla.o, 
ouu rlimagıannm yegane a:ıdası ola
nk t.runyan ve onun için can \'eT't'n 

bııkıki san'atk{trlar, hayatlarında oldu
iıı &ibi rrıcmatJannda da o :idıeal ile 
yıw.mak\a, ııilılarile keodileı::ine bir 
&an"at türbeai y«pmakıadırlar: 

Bir fU'ltı&i var ki, şem'i c8run 
1'Unu.suna sığmaz A.sürı\anm ..• 

li artist Ra~t RWl da aynı kumpan-
7aya ~~rdi. Yeniden vaz'ı sahne 
edilecek p7yeslerin provaları Celil Sahir, 
Şabap Suloyman, T•hsin Nahit glbl 
ı~ç edip "'e tiyatru müellifleri tara
fından idare edılıyordu. Gtinün birin- 1 
dt!, Ra.,.Jt Rıı..&ya uyan Suı.an, ar'.ı:adaş- 1 
larını tt"rkt:dcrek, oııtınla beraber E
dimeye gltml.!, ıaybubet çok 6ilnne - ı 
den, avde~Je-ri Pf'İt feci olınl.11, yine kwn 
pan,.~.ıya Ot.ıha;c edf"rek beraber çahş.rrn-ı 

O arcılık, Su:uu·un a\--detindcn bili!ti- -------
föde ~ hf'n t:uıYını olarak oyr.. nm.ıştı. , 
Sıtt.ilrun taılı PHİ e1'an kulaklarımı ok:

ruyor: .. • 
Allah idn olaın. anlat, Efber, 
.A.keı M ıc;in bu,glln seferber? ... 

Birkaç nldt ııanra, biiyük Hıt'!tidin 
ıeretine, Şchz.adebaşmda Şark tiyatro
sunda bir gc:t terlip edılmiştl. O ı:cce, 
HQmitle beraber, nlerllleketimizin en 
namdar, en benn;un ıa.hsiyetleri hazır 
bulunuyor ardı cTs ""lk bın Zeyad v .... na
nı,yordu. Kwnp.-ınynnın kddroEiuaa ili
\.t-tcn elli kadar fiaüran da alınıruştı. 
O Mırnana kedar verHeın piyesler -

&mda ben ve Kurt Mehmet de var. 
dı. Kara Kemal bize doğru bir göE 
altı. Mehmet I?İ anladı. La.kin O

muzlarını silkti. 
Yüzbaşımız.ın hiçbir şeyden ha -
beri olmadığt için Mehmetle ben, 
lr.wnandanların evin.in kapıs.na 

nöbetçi bıraktı. 
Kendisi de birkaç neferle önde 

bulunan akırıcılann yanına gide. 
rek gerilerinde vaziyet aldı. 

Aradan bir buçuk saat geçti. 
Kumandanlar geri dönmüşlerdi. 
Önde Elbasan beyinin oğlu Murat 
okluğu halde geliyorlardı. Bu defa 
onu daha yakından tanımıştım. 

Bana bir köpeğe ba.lı.ar gibi halta.. 
retle baktı. Elbiselerinin düğme.. 
leri altın, zümrüt, pı:rlanta idi. 

Murat o kadar azam.etli idi ki 
eörmelere sezi idı. Bunun bu hali 
beni fena halde ltızdırdL Benim a.. 
yağı.ında eski kunduralar, sırtım. 
da bir argibo:., yırtık heybem, ve 
ııüneşteıı ııolmuş ve harpten yır. 
tılmış elbiseierinıden başka bir 
feYİrn yoktu. Doğrusu hın; ve ha.. 
1et lı:aJbimj kemirdi. 

ebellamn matemi 
Madam Rabeka. gözleri y ı evme 

dOnuyord~. Yolda taıııdıklarındın bir 
kadına raı;;tgeld.t. Kadın b~yı et le aor
du: 

- Ne o? Neye bôyle ag.lı:yo~un? 

~ Sorma, k:oco.m öldü de ..• 

- \.~ah, v&hl N~ :ıaınan? • 
Dcin havraya fitıniflik. Kocam 

nn ılso. yere b!r gümilı; lira d~rdü. Al
nı>k :~.n egJlirken, bütün bavra bal
lu 1irarun ciot\!!>e hucum ettiler. Ko
cam da bu UJabQhğın ali..ı.nda ezildi, 
öidu. 

• Iuradın arkasından bize deha. 
:ıet etm.i:j olan Memluklerin bey -
leri, silahsız olaral< geliyorlardı. 
Elbiseleri h.,:ı altın arına işlemeli 
idi. Kılıç kayışları hep altından 
örgülü idi. Azamet w l!'Jrurların.. 
dan geçilm.iyordu. 

Daha geriden babası aeliyoc • 
du. Sorguçlu ,sırmalı ,altınlı, pır -
lantalı elbiseler ve silfilılarla kap. 
Jı idL Bizim yayabaşı Memıuklere 
~ çıkarıyordu. 

Kurt Mehmet, yayabaşıyı gö • 
rünce sarardı. Derhal elleri tüle. 
ğinin tetiğine gitti. Ben feci fıkı.. 
beti düşündüm, sabretmem.iz 11 • 
:nm geldiğini anlıyarak usulcncı.k 
Mehmedi yapacağı cinayetten me. 
nettim. Zavallı aı<lcadaşım dur. 
du. 
Kumandanların etrafında sipa. 

hiler vardı. Bunlar, Anadolu sipa.. 
hileri idi. İri yarı muhafızlardı. 
Meğer bunlar eve dönmemişler, bi. 
rı..i teftiş ediyorlarmış. 

Kumandanlar, bütün askeri göz. 
den geçirdikten sonra tekrar Ha
lep kaleı;w dojcru yürüdüler. Birt 

de bölügümüzle beraber onları 
'8kiben Halep ,ehrine doğru yü.. 
rumet< 1ıa.~1adı.1c. 

Sessiz, sedası.z yürüyon.ız, lıleb
met V{! ben sapsarı kesilmiş birtı4.. 
rinme bir ili etmeden yüriiyorwı:. 

Halep şehrinin dar bir sokağın. 
dönerken, Kara ali Melımede .5().. 

ltularak kulağına eğilip yavatÇa 
pın.lan söyledi: 

- İkisinden hangisine kinin var? 
- P8§a mı, bey mi?. Bilmem, 

yayabaşı mel'ununa ..• 
-Neden?. 
- O, babamı öldürmüştür. 
- Kan davası ölye mi? 
- Evet, biz Arnavuru.. Kan 

güderiz. 
- Aferin more! ... - ........ . 
- Mehmet, ben senin yapacağın 

l§i çaktım ... Vazüem ocağın na. 
musunu korumaktır. Bir yeniçeri 
va:züe başında böyle bir iş yapa. 
maz ... Vazife baş.ında böyle b4r iş 
:yaparsan e''Ve!İl boynımu ben vu.. 
nırum. Vazife haricinde ne ya.. 

' parı;an yap ııeri>elilsin. AnlaWı mı?; 

llıleiıroet, hemen tereddütııüı ce
vap verdi: 

- AnJad.ım sevgili ağam, teşek.. 
ılr.ürler ederim. 

Mehmedin di§lerini gıcırdatt.ı.ğı.. 
tıı gördüm. Gözleri yaşla dolu idi. 
Liıltin kahraman Karaali llÖZAt 

başladı: 

- Tekrar ediyorum, sakın hiız. 
meUe iken böyle şey yapayım ete.. 
me ... Bu ocağın namusudur. Şahııi 
kinin varsa vaı.ifeden hariç laxzıu.. 
nu paylaş ... Tekrar ediyorum an.. 
!adın mı?. 

- Anladım 5evgili çavu~urn .• 
Mehmet, çaVU§unun namuslu ve 

,erefli naeihatine itaat etti ve 
memnun oldu. Artık Mehmet ve 
ben rahat bir nefes almıştık. 
Çavuşun dedikleri doğru idi. 

V azüe başında herkes intikam al. 
mıya kalkarsa anarşi olurdu. Oc•k 
ııamusu sözü doğru idi. 

Reıı,garenk elbiseleri ve başlık. 
larile zırhlarını sağ ellerinde tu. 
'8n, önümüuleki ııüvari böliiğünü 

·önnü~tük. ' 
(An.l.u .,.., 

BQ'Z.Caafla civarına ı::iı.lenen cİ\İf 

m.an fırkasiJe kar~ılnşnıak, 
ölçüşmek kararında~ dı. Fakat 
tasn\'u.runu açlıj;ı Boj:aı ku 
danlıi'ı ve kararını leklif elliği 
mantı Bahri~e :Sezareti asla 
fikirde değillerdi. 

Tahir be,·e her iki nıak 
•rarla 'erilen CC\ aplarda: 

•Yeni gailelere ~ol açacak 
kabil bareketleı·dcıt ternkki ol 
masL ehemmiyttle ihtar ll:liy 
du. 

Halbuki orh·ıc.la çıkarak ,-e,,.·• 
karılacak gailt ıni kaln1ı"tt'? İ 
iki hüJ.oiınıet de lıarp hah d• 
ler ,.e: tarafl;.rdan hiriı-.i dona• 

masile, digtf' n1uharip tarafın 
raı..ularına k~tlar !-.hk11lm1.1~ b 

nuyor .belki de '"'"':iz ic::n fı 
bekliyordu. 

:lluharip iki dcd< ı in donan 
)arı kar~ıla~h;!ı tuktl:rde b-t 
•yeni gaileler• rıhına ı l!rgil. 
bin ~yri nol :,~j naz."rınrlan 

him nt>ticeler heldt'n<'hilird1. 
nanm:ı. kun1anc1 ;ını rııhir hey 
ve kat'i bir Jisarıl:t '<·rilen t 

!erde bu harthlt•n alıkoınıl 
ğuna esef et mis, dona11n1a n1 · 
tebalının: 

- İtalyan zırhlıları boğaza 
tla~:anmıs ..... ·için bir huruç 
keti ~·apnu~ oruz? 

Şeklindeki d"likıııluların• 

ye-ni l'&zi!eler it İJl hazırlıklı 

lundur!"ak ga~ ninde olduğu 
ılirilmekle iklifa rdili~'l>rdı•. 
Osmanlı donann1a\n1ın Ni 

İtalyan deniz n1iifrf''fe~inin 
dtşında, &zcaada gerisindt" 
ıe,.;.ıeri de\anı edrrkfn it• . > 

ılonruıma•ının di"er filo! r 
iri Bahrisefit yiJ.i;vt'tine taa 
bsslamış, 12 adan işgale ko. 
mu,tu. 

-5-
RODOS JIH 1HAREB".SI 

Osntanlı _ İtahan harbinİll 
fakat en canlı safhnsını on ;Jıl 
danın İtal~·an işgaline ha•l 
sırada ıı..dos ada ının gösl 
mukavemet te<kil eder. 
Osmanlı donannın'lnı h 

Narada hap.o;ellii;i .ırtık k<D 
tehdit C'decek hkb;r tehlike 
madığı fikrine kapılan İt•hııJI 
ellerinL kollarını allıyarsk 
edeceklerini sıındıkları n1ii 
ınz 1% adanın karsı koyuşu', 
tarihinde takdir alıi!rlrfll: 
lenmiş bir bahis r-•ydann ıı~ 
Yukarıda. aıdıj:ınıız _.,ıı 

batta apılan Bcnııt okını • 
yanlarin limand• Arnillah ;it 
.kara muhribini batırmaları 
halkının hryetanını tnz!c"ıit 
Jiyet ve muta"8rrıflıklar 1• 
dan paytahta rekilrn tel ~ 
verilen tevaplar sükı"ıtu ıe-' 
ıletek yerde halkın kuşku<ıl 
tırnuştı. 

Herketi, sahile çe\ irdigi 
hırını Ak.denizin scrın b• 
dolaştırırken bu bakir !ıi,
Jarmın da dii,ınan urhlı}srı 
tinden kirletiİecegı zaman'.~ 
dakika biraz dal. ) akl tıSY .. 
pinüyor, içten bir >ızı ilr b 
lan gönüller bü~ le bir Jııidı~ 
panda §İdıkıle muka"•"' 
ıuıd i~iyordu. ..ı 

Muka,·emet kararı uınuJll""; 
Fakat mukannıct için 

harp malzeme i, cephane ı#, 
cliier te~hizat mevrut de~I 

Rod& kalesinde bile ı:ıel 
da konulan eı.ki toplar nıe 
Bunlar değil adayı koruııı ... 
milerini lima.n dışarısına 
le ulaştırmak kabiliyetind~ 
nun eı;k.i silıihlardı. En Y 
n ııeri ateşli İlaly an don 
lan karşısında bu siliıbl~ 
kavemete kalkışmak, diil"""~ 
Dflerine bu silahlara giİ 
red cevabı vermek danı 
Türk kanı dolaıan i ;,/ 
başka kimsenin yapanuY'. 
lına getircmiyeceği bir İ~ 

Fakat, Beyrııt baskın' 
Bodosla çalkalandığı ıii' 
mahalli kıımaııdanı, lı ~ 
kale to~ularını vazife~• ıl 
mi~, hiikıimet konaiınb 
lanh yapılmıştı. 1 
Toplanlnın mevzuu şıı 
- İtalyanların mııbl·..J 

taarnızu karşıı ında RocJO""" 
hareketi ne olaraktır?. . .A 

Bu w.ale korirııktda b"°J 
nanlar topluca ,.e bir 
cıewalııl ~: 



Marep1 Pelala'la nıliıı ~ 111 
li .afatile Pariate Laval ile 
g&ipıeı.. yapmakta olan 
amiral Darlan bu akfam ve 
yahut yann Vi,iye döne
cek ve LaY&l'in cevabını ııe
tirecektir. Laval, Dahiliye 

(Bu yazının ınetİllleri .Anadolu Nazırlığını, cenubi Fransa: 
Ajansı bültenler.inden aJınmıştu") daki ve §İmali Afrikadakı 

T elhiı eden: Muammer Alatıır F ranıız üslerinin Almanya· 

d. ya terkini iatemİ§tir. _Mare-_ 
Dünya politika alemi, şim 1 en 1 -

· f Alınan talin buna razı o. acaııı zan. 
Zl\·aôe Pariste bir tara tan • U 

· L"val nedilnıemckteclir. muml Yanın mümessili Abetz ve a 

lngiltere'de 
bombasız 

geçen geceler 

Slovakya da 1 EN SON 

Üçüzlü pakta 1 DAKiKA 

iltihak etti Peten kararını 
ile <liğer tauftan Mare~al Peten'in kanaat Almanyanın müta • 
ınüme..sili Amiral Darlan arasında. reke prtlannı ~eğiş~irmek 
cereyan eden müzakerelere büyük istediği merkezındedır. 
b;,. dikkat göstermişlerdir. ::============:! 

Amiral Darlan Vi.şiden }fare -
§lllın mukabil tekliflerini hamilen ıUınata göre, İngiltereye mahsus 
tekrar Parise dönmü~tür. Bu ak • silahlarla dolu vapurlar l2 rıhtun 
'lam veyahut yarın Llval'in ceva- boyunca sıralanmış bulunmakta • 
bıııı alarak Vişiye d5necektir. dır. Büyük küçük \•apurlar .g~ 
Söylendiğine göre, Mareşal Pe- gündüz Umanı terketme~, Ingil. 

len hafta sonuna katlar bir karar terenin çok muhtaç oldugu tay. 
ittihaz edecek ve bu kararını rad.. yareler!, tankları, topları, mer • 
YOda söyleyeceği bir nutukla Fran- mileri götürmek üzere Atlantığe 
St7 milletine bildirecektir. . · çı. 

LAVAL NELER tsTtYOR? açılmaktadırlar . .Liınana gınp ,. 
kan vapurların tonajı hesap ooı. 

Lozanda çıkan La Tribün gaze. J..ir.;e, bugün Nevyork dünyanı~ en 
~inin Vişi muhabiri, Afıruınya : faal Jiınanı halindedir. Hangarıar 
ıun Fransayı açlık ve Pariste ye~ hıgiltereye gönderilecek mallarla 
leşkil edilen parti vasıtasile ibti- dopdoludur. Dağlar gibi yükse .. len 
lAIIe tehdit etmektedir. Muhabire k ııazaran, Laval son mül~atta A· harp malzemesi vapurlara .yu • 

h ıenme saatini beklemektedırler. 
Dıiral Darlanın dikkatini bu te • r .. -
'"-. ı ra Diğer taraftan .Amerilta ....,,,, • 
.....,ıere çekmiş ve Afınan a hurreisi Ruzveltin rıyasetındc as. 
P'ı-ansanın cenubunda ve Tunusta gizli 
·· J ·~'""- keri ı/.j•a\~rlerin de iştiraki.· le. · 
Us er verilmesinin Fransanın ..-- ..., t 
file telif kabul etmez bir fl!Y ol- 'bir içtima yapı.lnu§tır. Bu ıç ıma. 
Jrıadığıru iliıve etmiştir. da !ngiltereye yapılacak Y.ardı. • 

Hatta L~val Fraruıız ordu ve nım tesrii ve yardım proJe»ının 
donanmasının fiili iş birliğinin d8 kabulünü müteakip tatbik edile • 
iııtenilllle6i münı:kün olacağını tel· ek tedbirler görü9ülm~tür. 
llıih "tmiştlr. c Ruzvelt, yardım projesinin meh. 

Londra 1 (A.A.)- Resmen biL 

dirildi~ •öre, İngiliz bombardı. 
.man ta)'.Yareleri evvelki g11ee, dü~. 

maoıu işcali altında bulunan ara. 

zidckl ısıilii limanlarını bombar. 
dıruan etmişlerdir. Londra, diin 

sakin bır gece geçirmiştir. Son 
16 geceni.ı 14 ünü paytaht slikün 
itinde geçirmiş olup diinkü geco 
on dördüncü idi. Büyiik Britanya. 
run saiı· ı ksaınında da sükun hü. 
küm •ıirıniiştür. Gect'nin başlan. 

gıcında di4ınan tayyarelerinin in. 
giltereniıı garp şehirlerinden biri 
civomırla ve Gal memleketiniu ce. 
nubuııda kiiin bir şehir yaklninde 

bulunduğu zannedilmiş ise de h:ç 
bir hiıdiı;e olmanuştı.r. Dün gün. 

düzün dtı İngiltere iizerinde hiç 
bir tayyare seferi yapılmamışıır. 

Hava ve dahili emniyet nezaret. 
lerinin resmi tebliği, diqman tay. 
yarelerinin 6. 7 tııbat gecesindeki 

faaliyetini şu suretle tavsif etmek 
tedir: 

Evvelki gece dli~man, garp sa. 
hilleri üzerinde pek az faaliyet gös. 
termiıtir. Bomba atılmış olduğuna 
dair haber yoktur. Liıval, yeni kabinede geniş sa- usan meclisinin bu akşamki içti. 

lah~yetli dahiliye nazırlıl!ı isi':'":· maında behemehal reye konulma. lt!lldl~'-tr:ldtGllİlilllılılll!lıdlllf~llt-r.ı 
~ır. Otoritesinin FrQD3111llll ışg şıru istemektedir. j l k b "l t 
edilmiş ve edilmemiş ıosnnıanna ROMANYADAKİ VAZİYET ta ya mu a ı aarruzuJ 
llınil olmasını matbuat, radY0 ye D. N. B. nin Bükreşte bulunan (1 inci sr.ııırecı"' Devam) 
bütün polis •-'....ıroıüniin kendi • k hk • b " h · te - 1 ""'' ınuhabirinin bildirtl iğ ine göre, ye. a arı ır ezıme ugramşı ar-
line bırakılmasını talep etmekte • . neşredilen devleti koruma ka. dır. 6 tank ile 4 zırhlı otomobil 
dir. nınununa go .. re, ~agıdaki suçları ış. tahrip edilmiştir. İtalyanların insan 

Fakat Mare<al Pcten Fransızların 
'-'· ' L" ale ıı·ye- '-· 0··Jüm' ce.ıasına çarpt.rı • ve malzemece uğradıkları zayiat 
uuyük bir ekseriyetinin av ıı= 
ltiınadı olmadığını ve hatta Lava~ ıacaktır: da çok ağırdır. Mukabil taarruzu 
lin •Fransız gaulavter'i• teliıkkı , Yanında izinsiz si!Mı taşmak, idare eden İlalya runwayı maktul 

' üh" •--at ve infilak edıci mad • düşmüştür. 
t<lildiğini bildirmektedir. m u•-" • d 

Bununla beraber Mare~glin en deler bulundurmak. asken epo.. Yunan resmi hatibi, Arnavutluk 
llihayet La vali kabineye alacağı lar yağma etınrk. orduya ait sto~ cephesinde vazi.yeLin memnuniyet 
""-ııtıedilmektedtr. Fakat BiU!'t Iardan veya fabrikalardan sı!Jıh verici olduğunu, fena havalar dü-

~nün ve diğer üslerin Alman- veya ınıı:himmat çalmak. ~·eııt·in zelir .düzelmez büytik mikyasta ha· 
)\ya verilm-lne muvafakat et " -·• · •'-·' nızamı ı.ıı.. '-·'L ,__,_, · ,._ u· ltıt ~ &iy- ve lÇ"""""' parti il re- ın vwueıımeııı ..uun gewı • 
Y~ktir. de sözler ı;iıylemek, e veya ğini söylemiştir. 

Bratislava 7 (AA.) - Stefani .a
jansından: 

Slovak parJamentosu, dün Rei. 
sicumhurun ,.e kordiplomatiğin 
huzuru ile aktolunan mutantan 
celsesınde Slovakyamn üçüzlü mi
saka iltihakına müteafük projeyi 
tasvip etmi;;tir. 

İki tayyara çarpıştı 
NevY'ırk 7 (A.A.) - Stefani a· 

jansın-O~n: 

Ukhi~ldfield'de iki tayyare bi. 
ribirine çarparak yanmıştır. Bir 

pilot ölmüş, öteki pllot paraşlitü 

sayesinde Jmrtulmu~tur. 
Diğer taraftan Amerika ile Ka

nada arasında servis yapan bir 
tayyarenin on iki yolcusundan be· 

şin.n Toronto'da iniş esnasında ya,. 
yılan fena bir manevra yüzünden 

telef olm~ oldukları bildirilınek
tedir. 

Bfr Fransız yel· 
kenUıi battı 

Hclsinki, 7 (A.A.) - Stıcfant Ajansın 
dan: Üç bin be, y\\z ton hacmindeki 

ve I1enang adındaki büyük bir Fransız 
)'elkenhsi, cenubi Arnerikadan hububat ı 

yükiü olduğu halde a:elirken İrlAnda ' 
sahillerinde batmıştır. Müretctbatını 
teşkil eden 18 ltifi ölmlJıiWr. 

Lindberg yard&D 
aleyhinde musır 
Vıışınglon, 7 (A.A.) - (Colwnbla rad 

yosu) Miralay Lintlberg, B. Rotr~\·cltin 

İngiltercye yetrdım prdjesı ale1hinde 
bulundu&unu söyk.'tniştir. Lindbcrg di
yor ki; 
. - Aınerlka, en &:lizcl t ayyarf'lerlni 
lngiltereye vennjş ve kf".ndUınin elinde 

modası cecmitJ ta:-yarelel· ktı~ınışlır. 

İngiltere, Amerikanın yardıınile Al

man hava kuvveUeri dereccsi:ıe yükse
lemez. İngiltere için yegane yol, .mü
zakere yolu ile sulh yapmaktır. 

euaraı ~ 
tekzibi 

'ID 
londra mehafili, bu vaziyet ~~r- ·!fn isyana teşvik etmek, dev. Londra 7 (A.A.)- (B.B.C.) Röy. 

11Sında Hitler'in mü~lil :ınev. ıe ~;t :damlarına karşı siliıh kullan. ter muha'birine göre Tepedelen Cezayir 7 (AA.) - B. B. C: Ge.. 
~U,tüğü kanaatindedir. Cebir ~~ • ınak, gayrimeşru surelte devlete şehrt kısmen alevler içindedir. İ. neral Weygand Afrikuda Bizerta 
~'.'1&1 edilmediği takdirde, bugıın: ·t binalar! işgal eLmek. Kral ve tal .. anlar, Arnavutların yiyecek.. limanının Almanlar tarafından ; •• 

U kararsız vaziyet devıı.m ed. e aı k ·'·-··t. ..., ""k al Kral aı·ıesi azasına aı-şı suı,..,,; !erini ve eş,·alarıııı müsadere et. galinin muhtomel oldu••urıa dair 
"' lir. Fakat Hitler cebir istım , ., ~ k d nnıası terde bulunmak.• . .. mekı.c bulwıdukla1"1 ndan birçok çıkarılan haberleri :tekzip etmiştir 
it e olursa, Fransız oruı ·r· bu suçları işliyenler o. Arnavullar hududu gcçer~k Yu • +~bil, 7 (A.A.) - Stefanı Ajamm· 
olayhk:la Fransız Jiman!arından Bu un · d dan: Alınan ~aberlere göre bucünlerde 

a}·rılarak, tekrar harbe girecektir. J"" cezasına çarpılacaklar ı~. goolavyaya iltica etmi ·!erdir. Hindistanda !ngi!lz sanayi mcri«zle-
l>iğer taraftan Stutgard radyo• ~eni ıuınuna göıe, • dev!~.~~ Londra 7 (A.A.)- (B.B.C.) Yu. rinde ça~mak üzere lnglltereye gönde-

tlıııun Fransayı tehdit ed.r ~o!IU ınüsaade aımıyan ~ıyasdeşe u nan!ılar Klısuranm ötesinde İtaL rilec<k olan amelenin ilJı: ırupunun -
lıtşriyatından dün bahsetmıştik. L..::· ~h:e~pı;~i .. l,..ag;;.1\ .. ·ed_ı.,1.-ıı-=ış=tı=r=. === yaııbrdan zaptetmi oldırl<:laıı mev. çilmcsine başlanılmlflır. bu lerın zılcrı t.a:hkım edıyorlar + l\Iontevideo, 7 (A.A.) - Slefaıd 

n akşamki All'kara radyo gaze- AiansınJan: Arjantin, Urug1137, Para· 
leıi bu neşriyatı bahis mevzuu e- Her Şeyin guay, Bohvya ve Brezilya"nın 1ıtiru1< et.- 1 

llıırek, Almanların mütareke ah- o en'% 1 i Me- 'usu mit oldukları la Pıata konferansı. bu 

ltiıııını değiştirmek istedikleri ka. Başın Ja ı·kı· ı·ş ·' K Jl s 1 memleketlerı atlkadar eden elli iki me-
lltııtine varıyor. Zaten Stutgard. Uı az 1 m ama n 1 seleyi tetkik etUkten sonra mesa;sina 
~ hit~nn verm!~til-. 

tı- Yosu da açıJtça şöyle söylemli" (-u~---••lffiEN DEVAM) vefat etti Kral Zogo Yunan o-
. •Abnanya ile Fransa arasında .......,,.~ • -

lltılh dır Fa- utluktan behemehal Denizli rneb'usu d~r Kazım d · l · · 
\.. yoktur, mütareke var • 1anlan ~öknam~.. ·-Abbüıünü •de usuna gırme c ıstı yor 
"it Almanlar tam bir itimat te • --•·· 0 - _,., Samanlının İzmir • Denizli ara • 
llıııı· · h""kı1 c1- kti ynnanistana küL B 6 (AA) Havas· Gazette ıne mecburdurlar. Vitı U • tesri edece r. • . sınıla bir kazada feci bir surette ern · - · 
llıenı.ıı· t tt ğu ı b u temin e. ıktarda ingHiz aakerı çı. vefat ettı"aı· 0··oı·nnilm;.ı 1·r. de Lausanae muhabirinin Yunan 
~- . u u yo un IJyetli nı Almanları bütün bü. " ,. " .,.. ""llııyor • 1 asının Milli mücaılckde memlekete mahfil!C'l"inden aldığı bir habere 
~İKADA İNGİLİZLER HER )<an.~ ve tahrik edeceğini la. büyük hiz.ınetkri dokunmuş olan göre, eski Arnavutluk Kralı Zogo 

CEPHEDE İLERLİYOR . tün :::~nıek doit"U bir mtllahau B. Kazımın ölümü derin bir tees- Yunan ordusuna yazılmak arzu • 
lıt~ tebliğlere ı~re, Biııgaz~ aavv B"likİS yukarıda da ipret ı;ürle karşılanm~tır. sunu gii6terınişlir. 
ııu;ttaınetinde İngiliz ileri ııareıte :!:t.ni•

1

gioi ürküJ.iirıf\"Cu~elr~~~k J;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=. 
tşaf etmektedir. · Almanlar zaY • bab tt".. L-d 

tritredn Keren eıcanncı- ttuv· Zıra, lulirde Balkanlara Ç E R Ç E V E dc .. ıin se ıgım .. enıli çer. 
~I • ·ıe sa- bulduktan ta . --=== çevede ve daima iddia ettiiim 
... e nıüdafaa edilen ınevzı r . ı· ve Yunanistan cephesuıe 1 Alm .. ı.. •-o ... h 1 ... ah fır sat gibi, eter anıar hiç t-...ı.. 

""akta"'r. Darentu'dan şarh• uını<., "ti"barile karar il. 1 U J a ""T""" "' tl ı q esa• 1 btis etmes, yahnt eder de bir 
~. u çekilen İtalyan lcuvve cı ulaşnıa., , . etınislerdir. Bu işi 1 
'•'- d ı-aıt > ·-EclP l'AZIL KISAKÜREK darbede mahvoluna sözüm ay. 

•.ıtıctan takip N'ilmektrdir. !in e - 1.: çctinliktir ki ~im. •' ' " İ ı n nıak1-,.. ııile çıkacaktır. Eğer teşebhib 
.~1lndive kadar cksNisi ta ya başar Almaııları teşebbüs ""'ll , l k d,r (1 lnct sıı.1ıır...ıeu Dev:unJ ederler ve muvaffak olurlarsa 
ltıış~k üzere 1500 kadar esir ~ ~; diye :t mer · ·iştir. Diğer Kuıııundrun verilse, hemen ben malw-up olacağım ve ınah. 
ltt· ır. Birçok harp malzP.nıesı geçttı• e~ ikan devle!lcıiııin a. buna teşebbüs c<lileccğiııde yi. cup olJı ı;uıuu yazacaıiını. Sa. 
~ lı:ıaın olunmaktadır. İngiliz kuV· taraftan afi • yuoanistnnda hü. · ı kl d eıı d ·ıer b"t ra ıgı ne k:mseniıı şüııhc.ı o mamalı. de yazına a a kalmıyaca~ıın; 
ı...._ eri İtalyan Somalisiııdc e 1 

• zimli 1 a 1 bulwıdurulması Al! ı 1 ·• ·· ·· sanı ha..,nda bı"r saat evv·clkı" -·nekt · d da Gon- . k kuv•·ct er . dır. Eger a ı on arın g.ıwnu .-
' edir. Habeşistan a Y" 

1 
ok tahkim ve ı.~çı ve klllbini düğüm! r de böyle lılikmtinli )'alıyan muharrirler 

tır Yolu boyunca ileri harr·ket.te suretilc do 
18 

ç. · Alınan ta7ı i~.i bir emir ,·erdirir e cihette te. soyundan olmadığımı belirtmek 
%im terakkiler elde edilmi .tir. edılı11i' ola~nğı .. ~ ·ı haline ·«çe.. F" k t 1 · • b" d 1 ı· İSTiLA LİMANLARININ .,ıilJ;elliıh bu •" .~ k. şebbüs edeler. ıı a an ayışı. ıçın ır a ıa po ıtika ve harp 
l'~" ·yoR a•la • . .Alıııaıılar garbı A mıua, telli pullu ordulanııı, tahminleri sahasında yazı yaz. 

ı:; ·<rı.RiBi DEVA..1\1 EDI miyc<ck '•.·ur ettikleri neti.eyi (Manş) 1 tll§ıracak ınik)ı.;ln \"C nıı~ncağım. 
() lıyı çar<•mbaya b:ığ!ıyan gece, denizde tasa'u' !kanlarda kendileri d b lıkl h 1 t. s· d. .. 1 k 

nd
• ,... d anı b;r darbe c a ara ava c e "un ı son soz o ara kayde.. 

Aı. - d.an Bordo'ya ka ar .' _ dt•nenıcden ab henıehal fcla'kctli ~"'lllıı· an ışgali altında bult;n. ı sa büyiık ve e d ıuiş olurlar. l\Iantık, Almanla. dr)ım ki, artık ilimli vahşet 
ın b ka· için 1 asına ıueY an ,·er. rın bu deliliğe kııpılınıyııcağını politikasına karşı binl:ir fırsat 

11.... i rucun<lan öbür ucu n.a b"ır cephe arı m • b d • •< "•- k dok ı;aJlllıakta lduğu içın en: k&rnııııııya ogru giden dünya. 
ı. · -...nan saha dahilinde ·ı • · ·eccklerdir. lı "'!" v b Al.. 1111' t nerede se _Yapılamaz, yapmı)acak. nm en bü)ilk fırıatı, Alınanla. 
ııı e u Lmanlarda bulunun · kk k ki kııv•·c ~ haro p,cmilcri şi~:Uetle botU • ~ıuha ·a ~a'ı.ulunmamak .. dev. Jar!. nn varkun·ctlcrile bu teşch • 

.,, dııı:ınn C'dilm~tir. Al~an)g.~r':~ştir ve bunun için dl.e Di)orum. biise ) cltcıımclcri olurdu. KCf-
'r~ıı şid e~lı akın gece 20 jle 22 resıııe 

1 
rın yalnız Ba Alınan ruhuna, bilhassa şim. kc yeli nscl r d •, bıiyiik ve sü. 

' n ı ı tır ınuilaka Balkan ·"t·ı•-··ıınııı muha. diki Alınan ruhunu i"hsıııda rüncemcli bir ana b bM gününe 
\1ıı. 'a Brcst üzerine yapı nıış · b u , .• L' "' Ilı"' Şiddetli bir infilak olmuş, 150 )<aıı su~ ~ f eden mevcut ku~- temııll eden zatın nı' una lıiıkiın &iiriiklcncn dünyn utiklıali bir 
Ilı elık bir sahada yangın çı.k ~ (azayı ıstıbda manda taz'if lçıa. mistikayı pekWa bildiğim itin hamlede emniyet oltınn olınsa.. 

al lın tır 1 
·n·ı a-1 za t ..;ı;. ~-.· Fııkal yine iliıve ede, un· ·, du'"ııya 

~t,_ .evJc.r 60 metre yükse ış • vet erı Y~ büyük bir n .. ~- ..., • 
""QQ, Diy p, Dönkerk, Bord~ sı· vunaııistandn uıa ihtiyaç oL - Teşebbüs etmelerine ula istikbalinin (llla~) sahasından 
A .. 1;'?mbardrınan edilm~tır. ı.uvvetl bulun~. Datimal yok! kıtrtulacal:'lnı sauanlardau de. 
-..,l.l!;JtiKANIN YARDIMI ..... bilE~ ... lzZET BENiCE Hükmünden kaçınıyorum. silim. 

?-; GENİŞLİYOR ı.,._ 
e"Yıorıctan Londraya gelen ınıı-

Bugün veriyor 
(llıooi~-) 

tebditlerile başlaınl§tı.r. 
Londra 1 (A.A.)- (B.B.C.) Ce.. 

zayir radyosu, dün akşam Fransıs 
hükiımeti namına General Vey • 
gandın bir mesajını neşretmiştir. 
G-eral Veygand, Fransanın Bi. 
zerte üssüne karşı herhangi hir 
Alm3n taarruzunun haztrlandığı 
haberinin doğru olmadığını beyıuı 
eylemiştir. 

~ 

Bulgar Ziraat nazın 
(l lnd Sablfed.., Denm) 

hükumeti bu talebi reddetmiştir. 
Bulıı:ariatandan da asker geçiruıek 
için Sofya hükumetini sıkıştır • 
maktadırlar. 

Kudüs radyosunun neşriyatına 
nazaran. Bulgar Ziraat Nazın 
BağTıya;ıofun i•tifa.ı, Sofya rad. 
yosunun tekzibine rağmen, bu 
vaziyetle aliikadardır. 
Bağnyauof, Almanya ve İtalya. 

ya giJerek, lli!ler ve ilkscl'ni ile 
gtirü ;tü kteıı sonra Sofl •Y• dön. 
diiğil zan1an, Bulgar ziraatinin fa. 
şist usullerine gijre tanzimini mü. 
dafaa etmişti. Bu dR Nazınn mih. 
ver taraftarı olduf:mm ı:ö•teri • 
yord1L Bu şerait altııula i•tif&Sl 
ise mih\·err iltihak politikasile a. 
liıkadar ı;:örülmektedir. 

Başvekil Filof, bir meh'uslar 
t"'"'"'ntı~ınrl ~ 7:rnnf Noz1r'"''" ·~

ıtüası.nm :sebeplerini anlatmış, 

nıcb'uslar E3i'-·ckıhn izahaluu tas. 
vip etnıi~lcrdir. 

Bulgaristan hadiseleri bütiin 
Balkan milletleri tarafından al&.. 
ka ile takip cdilmektrdir. 

Kendi kendilerine 
değiştirilen tabelalar 

(1 lnol S&!ılfecl.., Dev-) 
beklem!ştlrl ... 

Bu meyanda okwna yazma bilrne7iP 
bineceğı tı·amvayı sadece rcn!<lerden t,a ... 

nıyanlar bilhassa milşküJAt çekmişler
dir. 

Binaenaleyh herke!'i alikadar eden 
bu kabil değişikliklerde evvelden hllber 
verilmesi Jfızınıdır ve bu \"-"Ul itti.ha& 
ediltnelidir. 

VALİNİN n;TKİKLF.Rİ VE 
ÜSKÜDAR TARMVAYLARİ 

Vali ve Belediye Hcisi B. Lülti Kır
dar dün tramvay !dar( ,,.inde ına lzeme 
temini i.şile meogul -0lmu ·. Atıı ertka
dan alınabilecek malzeme- ıçin tran1vny 
idaresi umum müdürü B. Mu ·tara Hul· 
ki Eren bııgi.inlerde An1u1rrıya gidecPk· ' 
Ur. Diğer taraltan Üskudar tramvayla- 1 
rının tastiye edilip beLediyeye devri 
hakkında da bir anlalffill yapılmıştır. 

Bir karı koca 
(1 tact Salılf..ım Devam) 

tini celbetmiş, kapılarının çalın • 
masıua rağmen de bir ses alına. 
mamıştır. Bu vaziyet karşısında 

zabıtaya başvurulmuş, usulen eve 
girilmiş, karı kocanın odalarında. 

ki yatakta ölll olarak yattddan 
görülmüştür. Tahkikata ehemmi. 
yelle devnm olunınalUa ve ölü • 
mün selıeltl araştırılmaktadır. 

Eski bir kin 
Evvelki alqam Şehremininde 

kanlı bir kavga olmuştur. Şehre • 
mininde Antep caddesinde oturan 
Saim ile ayni yerde oturan ve kun
duracılık eden Arap Hidayet eski 
bir kin yüzünden .kavgaya tutuş • 
mu~lardır. Arap Hidayet bir ara 
çakısını çc>kmiş ve Saimi muhtelif 
yerlerinden ve bilhassa yüzünden 
ve boJtazmdan yaralamıştır. Yrti
~nlcr Saimi Ceralıpaşa hastanesine 
kaldırmışlar ve Hidayeti de kaçar
ken yakalamışlardır. Tahkikat ya. 
pıhnaktadır. 

Asker gözile 
cepheler 

(1 inci Sahifed.., ı><waaı) 
İngilizler Erltrode de ga,,, çöliln<Vı 

kullandıklon ı!ir'al slralejlsinl talbilı: 
etmclctcdirler. Asmararun münakale 
yol1:ırının kesildiği lı:ıbcrler! gelnılıı -
tir. Bu takdirde Asmar:ıdaki İtalyan 
garnizonu da muhasara edllecek ve bin- ı 
nel.ico di'er 7crlerde olduğu gibi, ı..-i 
!im olmak mecburiyetinde kalac:ıktır. 

1

! 
Asman dilştQkten aonra. artılı: bilWn 
Erltrcnin ısgallııl bir ild il.afta meııel.Mi 
oddıedehUiris. 

-
Barit Ye CaıasıaJE Te!rllıası 

Bilen idam olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 7 

Adamın elindeki mektubun 
içinde neler gazılı idi ? 

Byaz sııçl.ı, t.ıkı:ıaz.ca, fakat BOll 

derece sinirli bir adam olan tah. 
ldkat komiseri vııılı:'a falıitlerinln 
biri>irini tutmaz, gayet garip ifa. 
!erini Cıinledikçe d~lerile fıdeta do. 
dağını yiyecek gibi. ı..anyor, hatta 
dayanamıyarak: 

. - Entellektüel, yüksek bir teJr.. 
nıx, bir ilim müessesesindesiniz!. 
diye '!>ağrıyordu. Gözünün önünde 
bir vak'a cereyan ediyor da haya. 
!at mı gördünüz?. Rica ederim, 
çok rica ederim!. Akl:nızı 'başınıza 
tı<>playın da öyle ifade verin!. 

Fakat, muvakkat de olsa polis 
nezareti altna alındıkları için pelı:. 
ürkmüş olan şahitler, sinirli ko • 
miserin bu köpürmelerinden bils. 
!bütün ürküp kekeliye kekeliye, 
gördüklerini aynen söylediklerinde 
kat'iyyen ısrar ediyorlardı. 

İkide birde, sabrı taşan bizim 
kuru direktör dahi ifadelere mü • ı 
dahale ediyor, mantıksız ili söy • 
lcmemelerini şahitlere ihtara ili.. ! 
zwn görü~~ Ju. 

Bir defa. adamın elindeki mek. 
tup tetkik edilmi , fakat miıdirL 
yetin adresini daktilo ile kayde • 
den bu kiığ t parça•ından hiçbir 
şe~· ç•kmaıı. '§lt. 

Tutulan adamın, kendisine so. 
rulan hiçbir lata cevap vemwmiş 
olduğu için ne milletten olduğu da 
n.eçhuldü. 

Bunun için tahkikat komkeri ev. 
vela sahıtlere bu adamın mllli • 
yeti hakkındaki taluninlerini so. 
ruyordu. 

Kimi adamın Ru,a benzediğini, 
kimi Poloryalı olarak tahmin et. 
tiğinı, kimisi bir Fıı'li olduğunu, 
hatta bir k.smı da jnpon tipinde 
olduğunu söylüyordu. Binacna • 
leyh adanun milliyeti anlnşılamı. 
yordu. 
Adamın Lipon olmak ihtimali 

bulunduğunu söyliyen 3 ür.ciı pav. 
yonun gardiyanı idi. Kendisinin 
LlponyaC:a bulunduğunu, anlan 
yak:ndan tanımu; olduğunu, ada. 
mın sağ kolunun bazusunda La • 
ponlardaki gibi döğme işaretleri 
gördüğünü söylüyordu. 
Vak'anın nasıl olduğu hakkın. 

daki ifadeler ise tahkikat komlse.. 
rini Adeta sinirinden çaUatacak 
bir hal alıyordu. 

Zira kontrol memurları adamı 
kontrol pavyonunda anadan doğ. 
ma soyduklarını ve her tarafını 
dikkatle aredıklar .nı söylüyorlar. 
dı. 

Binaenaleyh m<'Chul adamın ü. 
zerinde bir bomba veya dinamit 
nev'iııden herhangı birşey <Jlma. 
sına imkan yoklu. 

O halde 'bombanın hariçten atıl. 
m:ş olması lazım gelirordu. 

Vak'a mahallinde bulunanların 
çoğu ise kulaklarina adeta ansı. 
zm yapuıtınlan müttı~ bir tokmak 
darbesilc yere yuvarlandıklarını, 
birşey görmiye vakıt bulamadik • 
lannı söylüyorlardı. 

FA•.9en 'hariçten bomba atıl • 
ınasma da pek ihtimal yoktu. 

Zira vak'anın olduğ avlunun eL 
rafı yii!ksek pavyonların duvarla.. 
rile çevrili olduğu gibi bu bina • 
!arla vak'a mahalli &rasındaki mıı.. 
safede bir bomba atılabilecek de. 
recı'C'en ç<>k genişti. Binaenaleyh, 
olsa olsa, vak'a yerme toplanmış 
olanlardan birinin herifin üzerine 
ant bir surette bir bomba atması 
icap ediyordu. 

Halbuki vak'a mahalline topla. 
n'"Jlar arasında hariçten veya 
yauancı hiç kimse yoklu. 

Oradakilerin he~i atölye asi.s. 
fanları, hatt.iı. profesörler, eski ve 
emniyetli w;tabaşılar ve gardiyan. 
!ardı 

Bunların içinden herhangi biri. 
nin gi>na1ısız ve biçare bir gaı·di. 
yanı parça parça edecek bir bom. 
ba sanıracak tıynette adam olma.. 
sına imkan ve ihhmal yoktu. 
Bunılan dolayı tahkikat lııomi • 

seri, hiıdiseyi bir tıirlü ani yama. 
dığı için pek sinirlenmiş, bilhassa 
oradakilerin bir bomba ntıldıgını 1 
görüp görmecikleri, ınfilAkın nasil 
vukua geldiği noktası üzerinde ıs. 
rar etmekteydi 

Halb••'ki bu noktada yapılan '6-
tıadetler d!Hıa acayipti. 

19 numaralı pavyonun asiştanı 
oian Polon)'1llı profeııör Nagaviç en 
geride duran olduğu için vahşi a. 
damın vöcudünden birdenbire a. 
l4v çıktığını sarih surette gördü • 

ğünü söyl.iy'en yegane adamdı . 
Profesör patlıyaıı maddenı.ıı. 

bomba olduğuruı kat'iyyen emin 
olduğunu söylüyoıdu. 

Fakat etraftakiler<ien hiı;bıri.9i.. 

nin bir el hareketi bile yapmamıt 
olduklarını iddia edivordu. 

Talebeden bir Al~an ıae; 
- Ben dışarıdan bomba atıldı. 

ğını görmedim!. Heri! parmaklıga 
bağlı olduğu ipleri zorlayıp yere 
düştüğü zaman ben merakla badi. 
seyi seyrediyordum•. Birderrbire 
ibir infilak oldu!. O anda adam • 
dan benzin alevi g!bi ·bir alev çık. 
tığını gördüm!. Adam zaten bir. 
denblre ateş verilmiş bir benıın 
deposu gft:ıi patlad. !. Onun için, 
bundan hükmediyorum ki her • 
halde bu adama sentetik benzin i. 
çırılmış olacak!. O patladı!. 

Tahkikat loom!seri di<lerile du. 
daklannı y1yerek hayretle Almam 
dinliyordu. 
vurdu: 

Birdenbire yumruğunu masaya 
-Çok şey!. Sentetik benzini siz 

şampanya olarak mı kabul edi • 
yorsunuz!. Benzin ıçirileıi adam 
ya.,«ar mı?. Ne demek?. 

Diye söylcndL 
Hiç istifini bozmıyan talebe hi... 

J.ıi ısrar ediyordu: 
- Yaşar efendim!. Tedricen 

an trenıııan y apt.rılarak alış tırıl • 
mak suretilc'. Sirklerde her gün 
böyle petrol ,benzin içen hol<.ka. 
bazlar görülüp durmaktadır!. Ben 
hlidiseyi biıyle izah ediyorum!. 

Harp kimyası atölyesinden bir 
stajyer Danzigli ise tahkikat ko. 
miserini fena halde sinirlendirdi. 
Çünkü bu stajyer daha garip bir 
ifadede bulundu: 

- Efendim .. dPcii. Adam yere 
düşh!gü zaman bü lün kuvv~tile 
dişlerini birbirine vurduğunu göı. 
di!m!. Ağzından o anda ancak gô. 
rtilebilecek renksiz bir kıvılcım 
ç:ktı!. Herhalde adamın dişlerini 
şiddetle biri>irine vurmak suretile 

çıkardığı bu krvılc.m havadaki ok. 
ııijeni iştial ettırmiş olacak!. Muh. 
temel iti bu adam.n difteri hava.. 
daki oksijeni iştial ettirecek blr 
madde ile teçhiz edilmiş olsun!. 

Tahkikat komiseri tekni9yen ta.. 
!ebelerin bu acemice ilim görüş. 
lerine artık tahammül edemıyor. 
mu~ gibi dişleri arasından garip 
:birşeyler söyknerek, ayağa kalkp 
oturuyor, ikidebird~ direktrün yü. 
ziine ağlıyacak gibi nazarlar fır. 
!atıyordu . Birdenbire b · !rdı: 

- Bir ağ z dişkrincie havadaki 
oksijeni i tial ettirecek madde hat 
Allah Allah!. 

(Arkası var) 

Dokumatd 
(1 inci S&!ılfeden ll•vam) 

yersiz görülmektedir. 
Alakadar rc•mi makamln ba 

çok şayaw dikkat §ikiıyelı.ri bir 
ihbar telikk..i ederek ehemmiye!le 
tahkikat yapmaia karar vermit
lerdir. 

Bununla beraber; iplik almak 
i'1a uun müddet kooperatif bi • 

nası önünde eonafın hekletilıaelı.. 
ten kurtanlınuı, kuopenıtif eğer 

tevziatı ıslah edemiyorsa bunu a.. 
likadarların sür'atle ıslah etmesi 
lazımdır. 

İRTİHAL 
Muallim Mustafa Namık ve mu

harrir Kemal Salih'ln b!rad~ri ,, ııp 
mezunen 1stanbulda bulwıan li •)I. 

niik k,ymakamı 

Cevdet Salih 
Dün sabah hayat zlerini yum-

muştur. Hukuk f:.J<ultesınin eski 
mezunlarından ~ up meşruti. et 
iptidalannda merhum Tevfik Filr.. 
retin müzaheretile ne rettiği (A· 
şiyan) mecmuasile matbuata da in. 
tisap etmiş ve biliılıare memurh et 
hayatına geçnuş olan CEVDET 
SALİH, muhit nin muhabbet ve 
hürmetini celhe muvaffak olmut 
kı\mil bir insR' dı. 

Cenazesi dı n Be~ oğlu zültilr 
hastanesinden kaldırılarak ihtifa
latı layı.ka ile Fe~ıki:iy mezar • 
lığına ~nedilmiştir. Alla.lıın rah. 
met· !er, ailesine tez.iyetlerimizl 
bey n !eriz. 
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(İttihat ve Terakki) nin bünyesinden, vatan
perverane yükselen sesler de vardı: "Leyman 

paşaya itimat edilmiyorsa, orduda 
neden istihdam ediliyor ? 

Diğer monitöre de gülle isabet ı 
elmiş, o da gökleri saran kesif dü
manlar içinde geriye çekilebilmişti. 
Derhal hareket eden ve şiddetle a
~ açan İngiliz t.orpido muhribi 
dahi • monitörlerinin ateş ve dü
manlar iç.inde kaldığını görünce -
ikörfezi terkederek (l'vlidilli) istika
metine doğru açılmağa başlamıştı. 
Şimdi asıl mesele (Kösten) ada. 

mnı zaptet:ınektl. Bu a<ladaki düş
man kıtaatı; topçumuzun tı.iıııayesi 
altında yapılan tarassutlara çadırlı 
ordugahile tayyare meydanı keşfe
dilen Midilli adasile geceleyin sık 
11k yaptlan münakalfıtı kesmek i&. 
tediğimizin farkında değildi. 
Düşman gemileri Lu vak'adan 

sonra, tehlikeyi görerek, adanın 

limanından uzaklaşmışlardı. 
Bu adanın zaptına ait raporlar

da şu tafsilatı görüyoruz: 
·Kösten adasına asker ve mü -

himmat ihracı için yapılan hazır. 
lthlar (Gü!Balıçe) körfezinde tek.. 

Bif edildi. Bu hazırlıklar tamamla -
nmeaya kadar bittabi aradan biraz 
zaman geçmişti. Nihayet ~ haziran 
gecesi ihraç teşebbüsünde bulu • 
nuldu. Lakin sandallardan müte -
ıe.kkil Türk filotillası (Kösten) in 
cenup köşesine asker çıkardığı za
man anlaşıldı ki, ada düşman ta. 
rafından çoktan tahliye edilmişti. 

Adadaki tayyare hangarları da 
olduğu gibi bırakılmıştı. Düşma -
nın burada tahribata meydan bul
madan, alelacele l:cçtığı anl~ılı • 
yordu. 

Kösten adası derhal işgal edildi. 
Ve tarafımızdan adanın tepelerine 
ikuvvetli bataryalar yerleştirildi. 
BUD<lan bqlı:a (Karaburun) un 
§imal ucuna ve karşı tarafındaki 
(Menemen) sahilinin tır.m burnuna 
da ayrıca toplar konular>Uc, İzmi
rln dış körieWıin metha ti de ka
patıldı. 

Bu suretle İzmir ve civan tah. 
ltimatının düşman tarafından bun. 
dan sonra ateş altına alınması tlı
timali kalmamıştı.• 

Leyman Fon Sanders pa<a, En. 
verin bu teşebbüse de taraftar ol-

lan bir teşebbüsün muvaffakiyetle 
neticelenmesi; kumandanı binba~ı 
cLirav• ile onun sadık muavinle
rinin ve o roeyauda hassawn balı. 
riye birinci mülaziml • Misovayt. 
ve diğer mülazım •Dizinger, ile 
Avusturyalı yüzbaşı •Mano.;ak. ın 
eseri gayretidir. 

Bunlardan başka, ayni suretle 
bir~k Türk zabitleri de (1) burada 
cesaretleri ve müdebbirane hare
ketlerile bu muvaffakiyetin hUBU
lüne yardım etmişlerdir.• 
Leyınan paşa bu muhim Mdise

nin Osmanlı tebliği resnıisinde an
cak birkaç kelime ile haber veril
diğine işaret ederek diyor ki: 

c- İstanbulda almanca çıkan 
(Oınnanişer Loid) gazetesinde, bu 
muvaffakiyeti hdıer veren tebliği 
resml şu veçhile yazılmıştı: (Kös
ten adası tarafımızdan i~gal edıL 
miştir.) bundan b~~ka tafsilat yok.. 
tu .• 

Bu mühim hadise de "österiyor 
iki, Leyman paşanın ha7.ırladığı her 
hangi bir hareket, bu memleket 
için nekadar hayırlı olursa olsıın , 

boş görülmüyordu. 
Bu mesele İstanbula aksettiği 

zaman, Leyman paşa hakkında 
(İttihat ve Terakki) merkezi umu
misinde şöyle blı- cereyan başla. 
mıştı: 

•Eğer bu adama itimtıdımız 
yokaa, uden Ol·dunun başında 
bulunduruluyor? İtimat ediyor
sak, onun mmtakamndaki mu -
vaffakiyetlerden millet neden 
layıl~ile hııberdar edilmiyor?• 

(İttihat ve Terakki) nin içinden 
yükselen bu ses pek çabuk boğul. 
muştu. Zira, bıınu yapan ve Ley
manı istemiyerek mcvkündc tu -
tan Enver paşadan başka kimse 
değildi. Talat, Enveri gücendir • 
memek kayg sile bu sesi ona du.. 
yurmamağa çalı~mı•tı . 

Bütün bunlara rağmen, (İttihat 
ve Terakki) nin gözbek•l;i olan ba
zı şahsiyetler 

(Arkam var) 

madığına iı;aret ettikten sonra: (1 • Leymun pa.,r.1'ı-ı, Almun ve 
•Kösten adası, büyük harbin so- Avusturyalı zab•tler' ~ i.<mini kay. 

nuııa kadar Türklerin elinde kal. dederke11, ayııı ."1;ret7e hatla hiç 
m~tır.. süohe yok on'ıırd,.ı çuk d~ha bil-

Diyor ve bu muvaffakiyette bir yilk bir gacretle b ~ rn:ı~·affakiye-
kaç Alınan zabitinin yararlarını tin lıt1S1J!J1M ~ alı.~un 1';;.rk zabit. 
kaydederek ilave ediyor: Zerini ni .. imlerini ka•ıd.ct-n.emiş ol-

cÇok cesurane bir şekilde yapı- masınıı e•tj etmeınei: kabil midir? 
==============~=-e=-==~ 
On liralık ceketi 25 ' 

liraya satmışlar 
(3 üncü ıayfadan devam) 

llrııya aldım, yirmi beş liraya sat. 
tım .. Beş lira kaıaııdını. 

- Peki, ya -Ou U.vc:lann?. 
- Onlan tanımam bile .. Kendi-

leri geldiler .. Benım tavctlarıın de. 
ğil ... 

Sabıkalı tavcı p~abıyık Musa da 
§Öyle diyor: 

- Ben Yenican.ic bır palto al
mağa gıttim .. l3u me{.n ceıtet bo. 
şuma gıtti.. Önce Jİrmi lı< ş lira 
verdc n Vl'rMedi. Sonra buna sat
mı~ .. Buna otuz lira verdim, ver. 
medi. Ben de gittim, !\fahm ıt pa
şadan, kırk liraya şu sırtırr<laki 
paltoyu aldım .. Benim hiçbir ka. 
lbahatim yoktur. 

Yankesicilikten müteaddit sabı
ika!ı Yakup da diyor ki: 

- Ben yankesicilikten elimi ete. 
irimi çektim.. Buna iyilik olsun di
ye pazarlığa yardım ettim .. Ceketi 
alıp sırıına giydirdim. :Bırakıp git. 
tim. Cüı.danına elimi sürdiimse e
li":.1 ~ın- JJelki yolda dü.5ilı' • 
-.-ıtur ... 
Maznunların üçü tle ı;ı.brkaLdır. 

Fakat, ~abıka kayıtları tamam cle
ğildir ... Mahkeme, her üçünü!l de 
tevkifl<>riM, ~;.b;J:a kayıtlaım:n 
1eLkikine, Hacerın ıı.uşamma cc -
keti nereden ve kaça aldığının da 
tahkikine karar Vl!riyor. 
Mağdur, mal:kemeden "çtktıktan 

ııonra etraiını .saran heınşehrile -
rine: 

- Bu gece de siz:n handa yrta
yırn da, yann Bakırlı:öyüne b: !:\dere 
giderim .. Bakalım, o, bir iş bula •. 
caktJ, ne yaptı? di •or. 

KULAK MiSAFiRi 

Dalı:a Ur.muuJu ;] 
1'48 m. 18'.! Kc/a.. 120 K lY. 

P. 11.7 :"° U•S Kc/ı. 120 ~w. 
Q.19,ı .. aı. 151:1<1 Y.c/s. 2~1 

7 Şubat 1941 Cuma 
Saat 18.00 Program ve memleket 

saat ayarı. 
18.03 Müzik: Radyo .Swinor• ku

arteti (1. Özgür ve Ateş bocek • 
lerö) 

18.30 Müz k: Meydan fa.•h. 
19.30 l\lemlek~t saat ayan ve a

jans haberleri. 
19.4~ Müzik: Mu.htelil roli.>t oku. 

yucular. 
20.15 Rad~o gazetesi. 
20.45 Temisl. 
21.30 Konuşma (İ:ktısat saati). 
21.45 Müzik: Radyo sakın orkes-

trası (V ioionist Ncdp Aşkın ida • 
res;nde) 

1. Ziehrer: Valı 
2. Bruch: Kol Nidrel 
3. Becce: Macar dans, No. 3 ~ , 
4. Becce: Noktürn 
5. Lepe: Gallito (İspanyol marşı) 
6. Strecker: Kalbime &:ılıipsin: 

(Yals) 
7. Middleton: İskoçya melodi • 

lerinden müntehabat. 
22.30 Memleket saAt ayarı , aj~n< 

haberleri; ziraat, esham • tahviliıl, 
kambiyo - nukut bors~sı (Fiat). 

22.45 Radyo salon or'.ı:cstrıısı pro. 
gramının devamı. 

23.00 Müzik: Dans müziği (Pl.) 
23.25/23.30 Yar~ pn,.;:nun ve 

kapanı& 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 

CJlnoj Ma'.lan Da. Şdıli 

cıvata 200 m/m lil< 114118 a<lfl PazaTlık) 

Civ•ta 120 m/rn lik 19800 ad~ Pazarlık) 

Pul 22000 adet Pazarlık) 

Terden }"'UJUvnr 250 Kg. Pazarlık ıs~ 

1 -- Yı.ık:arda cin!-: ve mıkterları yazılt mıılı.~Jne pazarhkla salın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 12/11/941 çarşaınba gUı;ü hizalan:oda yazılı saaUMde Kl!lba

taota levH.Jm ve mObayaat şubesindeki ~lın1 knmiAyoounda yapılacaktır. 

3 - Terden Ftijüvar f&.rln&metn sözü geçeıı &ubeden parasız alınabilir. 1 

4 - istA:kliJeTin pazarlık için tayin ohınan gün ve saatte teklif edecekleri 
fiyat uzerinden ~4 7 ,5 ıüvt"nmP parasiylr birlilt!P me7.k1lr komisyona müracaat-
~. (~) 1 

Fatih Sulh 3 üncü 
Hukuk Hakimliğinden: 

Haseki kadınlar hastanesinde 71 
numarada kayıtlı iken 2~/12/940 
tarihinde vefat eden hademe siyahi 
Abdullah oğlu Selimin ilan tari
hinden itibaren alacak ve borçlu
larının bir ay ve iddiayı veraset e
denlermin üç ay içinde mahkeme
mize müracaat.ları aksi takdirde 
müteveffanın terekesinin hazineye 
devredileceği ilan olunur. 

940/105 T. 

DEVREDİLECEK İHTİRA IlERATI 
·Silaha arzani cihetten sevkedi. 

len şarjörlü eslibai nari~ için imal 
tertibatı. hakkındaki ihtira için 
tktısat Vekfiletinden istihsal edil -
nıi.ş olan 23 ~bat 1933 tarih ve 
1584 No. lu ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kerre başkasına 

devir veyahut icadı Türki,·ede 
mevkii fiile koymak için salihi • 
yet dahi verileceği tek lif edilm ~k-
te olmakla bu hususa fazla mallı. 
mat edinmek istiyenlerin Galatada, 
Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 numa. 

1 
ralara müracaat eylemeleri ilan 
,...ı,.,...,n.,. 

., 
IH-1'_, 

&-

lstanbul Asliye 5 nci 1 
Hukuk Hakimliğinden: 
İstanbul malıyc hazinesi tarafın- ' 

dan Fuat ile Ananyadi Hanın 3 

No. lu yazıhaıı<'de mukim iken ha. I 
len nerede bulunduğu ve mübaşir 
meııruhatına göre ikametgôhı meç
hul olduğu anlaşılan Ratiiı Şev • 
kiye gönderilen tebliğler bu se -
heple geri gelmiş olduğundan H. 
U. M. K. nun 141 inci ve müteakıp 
maddelerine tevfikan ilan suretile 
tebligat ifa,ma karar verilmiş ve 
muhakemenin mualliık bulunduğu 
31/1/941 tarihli cdseye de gelme • 
miş olduğundan hakkında gıyap 

kararı verilmiş ve muhakemenin ı 
devamı 14/3/941 cuma saat 14 de 
bırakılmış olduğundan yevmi mez-j 
l<i\rda gelmediğı veya kanuni bir 

1 vekil göndermediği takdirde gı • 
yaben muhak~meye devam olu-
nacağı ilan olunur. 937 /1945 

ZAYİ - Bursa erkek lisesinden 
1938 senesinde almış olduğum ol
gunluk diplomamı ·kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hük.. 
mü yoktur. 

Sabahat Esmer 

En tehlikeli nok
tada en emin 

nöbetçi 

Ağız ve ditlerinizi 

RADYOLİN 
Ue temizlerseniz vücudünü
zü birçok hastalıklara kartı 
korumu§ olursunuz! 

Ağız, mikroplara kartı da
ima açık olan bir kapıdır. En 
büyük hastalık mikropları bu 
kapıdan girer, ağzın içinde 
yerl~ir ve çoğalarak vücude 
yayılır. Çürük, bakımaız bir 
tek dişin ü!tünde milyonlarca 
mikrop barınabileceğine gö -
re tehlikenin büyükiüğü ko
laylıkla anlaşılabilir. Bu açık 
kapıya . 
RADYOLIN 
gibi mikrop öldürücü haasaıı ı 
' 100 olan bir nöbetci dikme- , 

liıiniz. Sabah, öğle ve akşam 
her yemek en son~a günde 3 
defa dişlerinizi f1rçalayınız. 

~----.... ....,~.-
İstanbul üç~ncü icra 1 

Memurluğundan: 
Evvelce Beyoğlunda Kamerhatun 

mahallesinde Arslan sokaii'ında 23 
numarada mukim iken halen ika
metgahı meçhul bulunan Mehmet 
Rasihe: 

Milli emlAk müdürlüğüne izafe. 
ten İstanbul maliye muhakemat 
müdürlüğiinün aleyhinize İstanbul 
asliye beşinci hukuk mahkemesin
den istihsal ve temyiıen lastik e. 
dilmek suretile kesbi kat'iyet eden 
ve dairemize tevdi kılınan 13/ 
3/939 tarih ve 37/141 ve 39/287 
~ 39/296 numaraları mukayyet 
hükmü ilam mucibince Beyoğ • 
!unda Kamerhatun mahallesinde 
arslan sokağında 23 numarada mu. 
rak:kam haneyi füzulen işgal et -
mekte olduğunuzdan mezkur ha. 
nenin tahliyesile hazineye teslimi 
ve masarifi muhakeme olan 1083 
kuruşun ve takdir edilen 15 lira 
ücreti vekaletin temyiz masrafile 
birlikte tarafınızdan tahsili takar. 
rür etmiş olmasına ve bu hususta 
tarafınıza gönderilen icra emri ika
metgahı hazırınızın meçhuliye • 
ti hasebile tebliğ kılınamıyarak 

mezkur tebligatın bir ay müddetle 
ilanen tebliğine icra hakimliğince 
karar verilmiş olduğundan müd -
deti mezkfi.re zarfında ve 40/1620 
dosya numarasile mahkfımunbih 

borcunuzu ver'™'<liğ'.n iz ve tahli. 
yesi mukarrer haneyi tahliye eyle
mediğiniz ve yine bu müddet zar. 
fında icranın tehirini müstelzim 

DIŞ MACUNU 
Al)tzdakl rnlkroplart temizler. dl•lerln eıh

hatını muhafa:za eder. 

Her JWd• O E N T O L dit macurwrııı arayınıı. 

OTELCİLER ve HANCILAR 
CEMiYETiNDEN 

24/1/911 tarihinde heyeti umumiyede ekseriyet hasıl olmadığı 
ikinci içtimaın 13/2/941 perşembe günü saat 14 den 17 ye kadar 
Esnaf cemiyetleri binasında yapılacağı ilan olunur, 

Deniz fabrikaları umum müdürlüğündeıı 
AlamJ bir sene müddetle çalışmak veaskerlikle ilişiği olmamnk üzere 

i$1.Crinde ihbsa!il bulunan resimden anlar sanatk~rlar.. ile lt"vhaC"I, perçinct, 
1at.ç11 tesivyeci, elektrik ve oksijen kaynakçı usUılar1 alınacaktır. 

l'Jütw; kiığıtalrı, polis vc:;ikaJarı ve bon.:rervislerıle mao::arıfi kendilerlui' 
olmv.k üzere ve imtihan edilerek muvaffak old~ları takdirde t.C!mC'n iŞe 
tılmak Ü7ere Gölcük deniz fabrikalarına müracaat ~<LJ'Ylıe&i (81S) -----'! 

SATIŞ İLANI 
İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan : 

.NazgUJ tara/ından Vakıf Paralar idaresinden 26899 ikraz No. 6.ıle bort 
pan:ıya ınulf:ıbil birinci derecede ipotek g65terilm~ olup borcun ö<.lerun 
den dolayı tatılma~ına ksr~r verilen ve tamamL"la ehlLvukuf tarafından 
lira kıymet takdir roilnıls cıan Beşiktışta eski Abbasaga yen! CıııanniltııS 
halicsin1u Husa.ı. paşa dCri:!iı Bostan sok.;ğ.uıda (Tr;ın1\·~y depo· un..,n ynW 
svkak) ~k.i 4, 4 ınukener 6, 8 mük0rrer yeni 1 No. 1..1j 37 k<.tpı 1'o. b 
solu 17 par~cı No. h mahaller, :ırkası saraylı Müşfika l..ınhçe~i., önu Ha 
dere~ı... so.K.ağı Ue mahdut İbrabimağa ve Fatma Hac ın vakfınrian kA 
hanenin ev:-;af ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

}.tez.kür hanenin zemin katına cepheJen çift kanatlı bir dem~r ktpı .ilC 
dikte: 

Zemin kat: Ufak bir sahanlıktan be, bası.mak mozaik merdivenle çı.k11 

sola üzerinde .iki oda, bir heUl ve bodrum katına inen bir merdiven. 

Birinci kat: Mozaik b~şamaklı demir parmaklık korkuluklu merdjvcnJt 
br ı;ıamek.fınla bölünmüş bir sofa ü:zerinoe iki eda, bir hela. 

Bodrum kat: Zeul.ini çini döşeli bir 1aşJık üzerinde bir taı oda. bir ınt 
alb, bir banyo mahalli, bir kömürlük, zemini Çini bir nı • vbak. bahçeye 
bir kapıdan iOOrettir. 

Hnenin arkası bahçe olup Jdglr dU111arla çevrilmiştir. 

Umumi evsafı: Gayrime.nlrul kaair dahill aksamı abşapt.ll'. Birinci 1'8° 
ka kısmınd3 bir balkon vardır. Bina yeni olup içinde terkos ve elektril' 
mevcuıtur. 

Hududu: Yukarıda gösterilın.lı;lli'. 

Mesabuı: Tamamı 77,5 metre murabbaı olup bunun 43 metre mura.bb'1 

bina millebakisı bahçedir. t 
Yukarıd> hudud, evsa! ve mesahaE :yazılı ga,yrimenJrullin tamanu açıl< 

maya kQDlDustur. 

1- 1ıbu gayrlmenlrulUn arttırma -tnamesi 13/2/941 tarihinden itibaı" 
416e Na. ile İs1nabul ~ 1tra ııaireoinin muayyen numarasınd' 

sın gt>rebilmesi içın açık.ar. llfuıda yazıl.J olanlardan fazla mallı.ıııJ::ı.t allf# 
yenler, işbu şartnameye ve 940/4108 dosya No. ille memurlyelimin 

elmel1dir. _ . Jl 
2 - Arttırrn .1ya iştirak için yukanda yaz.ılı kıynıetin % 7,5 nısbr.t111 ı 

akçesi veya rruil1 bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (M.,_dd 

3 - İJ>Otek sahibi alacaklılarla diğer uliikadarların ve irtifak huklcl tf 
rlnln gayrimenkul üzerindeki haklarım, huaıısile faiz ve masrafa dair ol~ 
larım ~bu ilan tariliinden iUbaren on be= gün içinde evroıkı mili.bit.elt~ 
likte memuriyetimize btldii'melt:ri ieabeder. Aksi halde hakları topu 
oablt olınadık.,;a oallf bedelinin paylaımasından hariç kalırlar. ,1, 

4 - Gösterilen Cilnde arttırmaya iı;lli'ak edenler arttırma prtnaJ11 
tumuş ve lilzwnlu malumatı alm11 ve bunları tamame:ı lı.abul etmiş ad ff 
olu...rıurlar. 

5 - Gayrimenkul 28/2/941 tarlhlndeCuma gilnü saat 14 den 16 1~ 
dar İstanbul beşinci icra memurluğunda üç dela bağırıldıktan sonra en. ~ 

tıran.a ihale edilir, Ancak arttırma bedeU muhammen kıymetin 'f(-, 75 aıııı 
v~a satış i.UyerJ.n alacağına rilçhanı olan di&er alacakWar bulunup d• 
bunların bu gayrimenkul ile te.nun edilmil alacaklarının mecmuund•11 

çıkmazsa en çok: arttıranın taahhüdü ba kl kalmak Uzere arttırma 10 ıO" 
. temdit edilerek 10/3/941 tarihinde pa'3rtcsi cUnil saat 14 d"'1 ıe ~ 
lstanbul beşinci icra memurlulu odasında arttırma bedeli aatış lstiyenın • 
rüçhanı olan diğer alacaklıların bu &•7 rimenkuJ iıe tc:nun editmı;ı ~ 
mecmuundan 1azlaya çıkmak prtU• en çok arttırana ihale edilir. 
bedel dde edilmezse ihale yapılmas w salll talebi düşer. 

1941 İkramiyeleri '\ 

T. İş B nkası 
1941 KlçQk 

T asarnıf hesaplan 

İkramiye planı 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > no > = 1500.- > 
4 > 
8 > 

35 > 
80 > 

MO 
250 
100 
60 

> 
> 
> 
> 

= 2000.- > 
= 2000.- > 
= 3500~ > 
= 4000.- > 

800 • 20 > = 6000~ > 
Kc;idcler: 4 Şobnt, 2 Mayıs, l Ağus
to•. 3 .İ.kirıcitqriu tarihlerinde ya
pılır. 

tetkik mercünden veya temyiz mah
kemesinden veyahut iadei muha • 
keme yolile ait olduğu mahkeme
den bir karar getirmediğiniz tak. 
d:rde mezkur müddetin hitamını 
mütealnp cebri icra suretile lazım 
gelen kanuni muameleye tevessül 
kılınacağı malumunuz olmak ve bu 
baptaki icra emrinin tarafınıza 
tebliği makamına kaim bulunmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. 4-0/1620 

S - Ga;yrimenkul kendisine ihale olunan kimae derhal veya veril'; 
ıet içinde parayı vermezse ihale kararı feoholunaralt lceııdlslnden evvel,; 
oeJc leltli!le bulunan !timse an:e~ olôu,tu bedelle alma~• razı olursa 1 
olmaZ veya bulunmazsa hemen yedi ıriln mQddeUe arttırmaya çı&arıııı> ~ 
arttırana ihale edlJJr. İlti ihale arasmdal<I fart ve geçen günler için % ~ ...-" 
sap olunacak faız ve dığer zararlar aynca bükme hacet kalmilk.s.ızul ıJl 
lirouce alıcıdan tansil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeU haricinde olaral< yall\JZ tapu ferat hatcl"ı 
aenelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar p~llannı., deH~liyeyi v~rnı~ 
burdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve t&nillat müterakim vakıf ıca 
bedelinden ödenir. I 

iıbu gayrimenlrul yukarıda gösterilen tarihde İstanbul beşinci ıcr• 
tutu od;.sında işbu ilAn ve &östt:rilen a:-ttırma şartnamesi dairesl.rıao ı' 

TAKVİM 
ŞUDA'l' 1941 

CUMA 
7 

Ay 2 - Kasım 92 
Vaııati 

1 Vakit 
Ezani 

... d. ııa. d • 

7 06 Güoq 1 34 
12 28 Öğle 7 56 
15 14 İkindi 9 42 
17 32 Ak§am 12 00 
19 04 Yaw 1 33 
5 25 fm,ak 11 53 

Şehir tiyatrosu 
TEPER ~ŞI DRAM 

KISMINDA 
Bu akşam saat :?0,30 da 

CMlLiAGALOTTt 

1atikW caddesinde Komedi 
kısmında 

Du akpm ıaııt 20,30 da 

KİRALIK ODALAR 

Her ıOn kilede Çocalt TemsWerl lçln 

bilet verilir 

Jıl. 

RAŞlT RIZ.\ TİYATROSU 

Bu akşam 
Bakırköy Militiyadi sinemasında 

BENi ÖPÜNÜZ 

.tl4: Jıerde komedi 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

cİki darbeli dahili ibtiraklı ma. KURTULUŞ 
kinelerde ıslahat. hakkındaki icat 
için İktısat V ek"aletinden ıstihsal • • -~ 
edilmiş olan 22 il.kkAnwı 1936 ve IİÇKI ve nı .... ş ligvinden: 
2322 No. ihtira beratı.. l 9ı 

•İki darbeli dahili ihtiraklı ma- DER S HANE;:, Huzinc, mal!ye muha.keıı'l 'I 
kinelerin doldurulmasında ısla • Müdiresi: Bayan Papazyan dürlüğü tarafından TaksıJ11 ı/ı 
hat. hakkındaki ihtira için İktısat lık sokak Taliıtbey aparlı 1" 
Vekaletinden alınmış olan 22 ilk- Haftada dört gün kadınlara gün- No. da oturan Cafer SadılC Oi 
kanun 1936 tarih ve 2315 No. ihtira de üçer saat Fransız usulü ile biçki zılt.oprak Hacı Kamil .efe~<) 
beratı. ve diki§ dersi tedris edilir ve 4 ay- 38 No. da Ahmet Nedıın ı:ıd' 

cÇifte darbeli dahili ihtiraklı d ü us ddak diploma ve- ikame edilen alacak davası il 
makinelerde ıslahat. hakkındaki a maar çe m a • . deialeyhten Cafer Sadık 11. ,ı 
ihtira için İktısat VekAletinden is.. rilir. Feriköy Tepeustü UO No. adreste bulunamamış ve ~D 
tihsal edilmiş olan 7 sonkanun 1937 Papazpan apartımanı. giıhı da meçhul bulunmuŞ ;.-
tarih ve 2400 No. ihtira beratı. l---------------1 dan davetiyenin kendisirıe ıf 

Tafsilatı yaztlı ihtira beratlan ı---- DOKTOk tebliğine karar verilerek 
1
: 1 

üzerlerindeki hukuk bu kerre ba~ Feyzi Ahmet Onaran d!lmiş ve bu k....,.~ rna:,~ı 
kasına devir veyahut icatları Tür. gelmiyen Cafer »-jık eııı' 
k . ed Cildiye ~ zührevlye mütehassısı • ıy e mevkii fiile konmak ı'çı'n gıyap kararı tastirine ve ".., Adres: ...-•bıAU Caialo&lu ya- d•t1•· 
salahiyet dahi verileceg· i teklı'f . e- veya bir vekil de gön ' .• r lı:uşu köeesinde Na. 43. Tel. 23890 . )' 
dilmekte olmakla bu hususa fazla takdirde muhakem<"nin gı ~ 
malfrmat edinmek istiyenlerin Ga. - yapılmasına ve duruşnıal11

1/ 
!atada, Asl~n han 5 inci kat 1 - 3 :;;ahlp ve Başmuharrtp: Elem net U.>ılcel 941 tarihinde saat 14 d~ ~~ 
NQ. !ara muracaal eylemeleri iJAıı Nep-lyat oirekUlrll: Cevdd KarabU&~ karar verilmiş oldukU ı:'~ 
plunur. .SON TELGllAh l4atııaaa nur. 94 

llAn olunur. (875) 
. l 

lstanbul Aslıye 
1 

nuncu Hukuk Ha~ 


