
Bu klJIRnu kesib 
saklayınız 

YERDE 3 KURU n 
-~---"':-------~~----------------

8 iri eclis nasıl ve 
nelerle uğraştı ? . - . ... . . . ' .: : . ' : : ~ - ·~; . '·\ .. . . . .· . . . . . . . ~·. 

6 
a11fa PAZARTF~i 17 ŞUB\.T 1941 ·nı.: M .v. !5A n: sı~n 

~ (Yazısı Z inr'd•I ~ARE EVİ: Ankara Cad. tSTANBtn. *Telgraf: VA"KT'N Posta Kutusu: 46• Telefon: 21413 fYazıl • 24370 fidare) 

0r ı~tısadıyatında ·-··-·····~--·-

hır terakki 
Y merhalesi 
~an: Sadri Ertem 
~ 815 ~u koJ lüııiin cllmleld buğ
la.."'11 hır lo l'\lsa snhn ulaeuk. Ilu 
~~ 1.-. • Ytrıettlr. füiJ lüniin ik
~ d::llQ"et in· ,""l!ıı ~.. 1 ut1tınna!'.ınn, ha-
l~ lllıt~llıt•I, tl:ılıu iyi hir sc
~ et il tasın& hizmet <~dt•cek 
lı. I t•~ nsorıarmılan biri <llurak 
.~ı."nek ı· 
~"'bir k azrmdır. Uu~dayın 
~J·~ı11 1~ ınetıc ntın alınnın ... r 
'-'~ lıi hadi lıünH~I bakı· 
\ı..'11·'" ınıtn:ı. ifade l'dC'eek 
~~ ır C 1 k~ tılil<İi tım ıuri>et Tilrl,l.n·-

~ l\lna lstııt1a:, '(' milli imi' ,l; tuttuf,1.1 ı•rCn ip Tür· 
~\an nl t<>si u 'e iç ıınıar
~ · aJi() lllnhrN; haline koy. 

... ~ka -·· k 
"I baıcn; ur l.,. cnin iktı.,adi 

'\ ~lıııllk rnctan bu hali elde 
1 lıtı' ekonomik hlr 1erul,1 i 

~'llıı t r. 
~ ~lll 'l':l'tılrkj olduğunu unla

~ ııa"rldl enin t;On ytiz sene 
~~ ttın 1.arııı__l' münnsebr.hetinl 

._ ıtll l'k kafidir. Türkl3 c l9 

4 dıı11 ~aıı itibaren bazı istlhsa-
"l"ııı' 11. Tlyasala.rmn. !.\ırnu"k 
" etın ~i ~etıdj ekle beraber. dalıa 

~ l"rııtkt s_ı lılr nt;ık p111.ar hrıll
~ llıe.:ı •dL :ı'abancı mai ına-
tlıı. l"rıtJ.~ette pahalı ~ahlı)or 
~ lil'IJ.~ bil memleket nıııh
~tJaıı: h~riee ~ıkanlıl or, 'e 
~ti\ıh 1 fihliık kudreti git

" ~ordu .... \ftı._ • 
ı ""laruı 
1~ U\11( '* 1~,da, ko3 lerimlzde 
"t tı>cç ile içinde btihlak etli· 

lngilız Sefiri vapıırdan mcrkcn - Belçika Sefir:i, rıhtım<la 

Bükreşleki 
l ngiliz elçisi 
ile maiyeti 

Dün ızmir vapurile 
geldıler 

Sefir dlJOr ki: 
Almanlar Romanyanın 
idare işlerini tamamen 

ellerine almış 
bulunnıaktadrr 

Romanyalılar Ingiliz 
tayyarelerinin her an 

gelmesini beklemektedir 
(Yn:r.ıM 2 n<'idc) 

.. 
llolancla Sefiri va ::evccsi 

ltııı._ llıaddcJeri miktarı ke-
t, <\drıı~ l üksehnC'nıi ... cm-:- A l manya n l n Arnavutlukta Şima 1 

,. ~anı basına h.nbet eden cephesinde 
~ııatııta kati, ı,.tJsn:ı. tes- A t • f • • 

"'•~ .. 11ııt'den IJirıocysiiylr- ına se ırz Yunan kıtaları 
~'laf'r değildir. }'nkat ~ası-
~~ il hayatıanndaki ı - YUNANı.STANA 1 1 · ~flıı-:ka~~ı~ ıleği!OrnCkfc oldu- i er 1 yor 
~.~~:~~:~:.;!~.c :.: .. ~~ SULH ŞARTLAR! T epedelen Yunan 
~ 1ı.1;~ 'l'urkıyede ~öze ~ar- KOŞTU hatlarının ~t \~ sc köklc•rl lktı adi o· 

~~·'"ı lt-tt<'ıı husuıo ı:<'ımck- Arnavutluktaki bütün 1 O kilometre 
t~ 11,~e yalnız fiziyolojik kazançlar Y unanistana 

dl% ıı tle cs--t.etlk hls!\lnln bırakılacak . 1· d k 1 d 
~fi;,"(' l;,nha lm1'iın yoktur. ger~s n e a 1 

~~ııllda 010j~k "<" t>sletik m·ti- Londra, J6 (.A.A.) - Dcyli E.'ks-
llt~tları: doı,.'ltlusüır. TürkiJ c- pres gazetesine göre, Almanyrunn Atlııa, 16 (A.A.) - Yunan orduuırı 
t l'ı;tk bu sartJarı bir yan- Atina elçısi Yunnnistnna af}ağıda- başkumandan\Jğının dUn ak.5auı tıt"'' 
~~ t,l\rt ııarasmnı diismesine. ki sulh §artlarını koı:ımuştur: Yu- rettiğl 112 numaralı tebliğ: 
ı :ıtııı_1 ~11 l'ıtı :ıdı tııalil etin nanistan Arnavutluktn elde ettiği Mevzii muvııffaklyeUl çarpışm:ılar-

ı tııt, l\rıı.ıtnıa.....run -.ehl'p ol- bütlin knzanc;ları, 1tnlyanlann iti- d:ın sonrn Yunanlılar dU§manı kuvYet 
~~;:'.'tih-ı , .. . :razlnrma rağmen muhafaza ede - 11 bir tnrzd:ı tnbklm \'C tclörgUlcrle 
'~ 'l lkt,!'< l uı 1,ı~ ı><ti mü.,takil cck, askerlerini teıhis, bitaraflığı- himaye cdllmi!J mevzilerinden s6kUD 
- '•>ir >adını bu büoJ ede ya- nı ilan cyliyecck. \'(' 1ngiltereden ntmışlardJr. Yunanlılar bir çoğu su· 
- ı.,\t l'slııı iishinc aldı. Girit de dahil olmak Uzcrc Yuna· bay olmak üzere 300 esir almışlardır. 
'~ı 1 il<t • niktadakl bütün kuvvClİC'rini geri Elimize çok miktarda harp malzc!l!eBi 

l'tııı•ı. ı"'t'dı biinyc~ 1 lim • nlınasmı istiyecektir. Almnm-n. 1- gcçıniııtir • 
'rıu 'aaııll' .n. bir yandan en- talyanlarm vaki tccavüuerine knr- Hava kuvvetlerimiz harp sa.bneiln· 

.-\;ı 11 '~t ı1'• .. bir )andım da l'r Yunanistanr garanti edecektir. deki !ı.:deflcrl muvaffakiyetıc bomba· 
u. lllıılı g l tıkleri uzaltılıım-
~t tıı!n, Bu §artlar hakkında fiUDU söy- ıamışlardır. BUtün tayyarelerimiz tıs· 
"" r,l

1 
·:a lıarblrıin ortn) 

11 
P.I· lcmek kafidir, Yunanlılar lngiltc- ıertno dönmU,?erdir. 

1 t ~ ıne-.eı"ı"r ,ar ki, bu reye olan sadalmllcrinde zayıfla- Atina, ır. (.\.A.) - Emniyet n • .,_ 
~ h1tıı lttkl~e lıu.lkını da '.l'ürk mıyacaklardır. Alman garantisi reUnln dUn ııl~amki tebliği: 
~ 'litlQı~l'ı.iııj ele ıkı bi'" su· nI lbütün akrbctlerilo kabul etmiş DU§man tayyareleri bugün Ztınlr n· 
l\~ı. '<lllılırnıaktaılır. olan memleketlere karşı Yunanis- de.cıını bombardıman etmişlerdir. Bir 

~~~. 'lf•tt..ı.· .. tanın duyduğu nefret iı,tc bundan klşi yaralmmıı;otır. Gind adasmda da 
~ ':'tı"' )ftai 1 'koJ IC'ri, ıınhi> ele- ilr>ri gelmektedir. köy mm takalarına bombalar atılmış· 

)'ıı 'rurk karnld('r ta ıynn tır. Faknt hn!!3 .. olmumı.tır 
~11.k "ndu,trlslnc ıııl1'te. H"tl • y ! i'ılon::ı.;tır, 16 ('\.ı\.) - WS;)t·r ~-

l I ~k falırii,ularm 1 flh-;ul 1 erın unosıav- j. r ının Arn"VUt hı.ıdu1wıdakl lll ı•ıa. 
lıaı; 11; 1~c <•tm{'k :ırtık bir ~i ı 

·~~·ıu· -~ını,,ı,r. yaya tskfıfleri t1rı yazıyor: (Drrc· 2 iııciıicJ 
""~ ~ 1\;ır~'~nüı~. l'lindrld buğ-
ı. ~t ~ita h";i.~ muba\aanm ifade 1 d. t'} ,- ·ı· ta ~ le ,· \ıı~· '<ösı·u ~akuuıınn ehemmi- ne er ır f ngı iZ yyare r 
.,,' ,,:at,ıı ~lı~ırı elinden lbliin JMgnıd, l 8 (A .• \.) -fü.1) terı R ur havza s 1 n 1 
~ 11l' 1 '.t. ac:ık buğdayın ik- İli malQmat alan Bclgrad mııbfule· 
~ ~ı dııJtırk ko,· halkının ih- rlnc göre, Hitlcr husus1 tckUfl<'rde 

1 1 ı,. ... •a ~Pnl-. mlkya.5ıta 
'"'ııı turk h . • bu1unınuı;ıvcşımd1Yus-ı·sı•n·vnc1aııı.;n bombaladılar ılıt \(•mı ıiki.mettnlıı bir tı cevaplar bckJcnıcktc ... ~ • .Hıtıcr Yu 
~ 111.1 lı c.' 1 kabul f'tmh ol-
~ll ılı.., d~ul~n iı·tlmai adalet ı;osla\'Ynya ı:imall Arnavutlukta Dr!m Londra, 15 (A.A.) - Hava nc-

lltılnıu ~erindl· bir 5l'Y ol- \Bdisilc Karndağlılarm acnclcrdcn!>e- zarclinin tebliği: 
lılıuıı 1 ı, o'mnl• il,.in Türk r1 istedikleri lşkodm §ehrinl, so ktıo- Bombardı:nan s nisine mensup 
~~llrı ~Uh~ı etti~ri mnclılrı- metre kadar g('nişllkte bir g çıtlc S~· tayynrcle:rimiziıı bu gece ynptıkla· 

la,.,n t• diğer suhal.ırı.ıı.b.i ltuılktc ı';ge dcııizir b!r ı ııhreç ve rı hlicumlnrın başlıca hedefini 
"aı,anıı ~<'lirini mcu·ut lsta· Ohri gölU ctrafındo.lti ara7.lyi tc~·'If Rur hnvza ı teşkil etmiştir. Bu 
fidir. l't il" mu' BJ c c et- ctmi~Ur. Eu arazi G6rlce ıle Yunıı..ı...•,.. Bu h<'dcfler p trol tr.sisatik bir iç 

lllıı lamı zııptetmlı olduk! rı diğ<'r ş<>'liı-- liman \ tnyynre ın~_. dnnlnr:dır. 
lir. ll l<all.ııuım .. -;ı dt"'""ı len ihti\ 1 ctmı l<tPdir • Yerdeki si \'Ukua getirilen haı..c ·ı• 

IJ t"~ kiıliiıı tahal.kııku P'l"'l mukabil Yugoslın \ Macarı6· la.::m müşahedesini ve tcsbitiııı 
\ ti, blrl!.'r .. ıip~ı-ız vnl- tuua , Bt•lrrnristana gcçrn harpte zorln.stırmışsa dn bir çok yüksek 

ıı.. ı "< .utııı-1111 ,ı • .ıfr. ,_ lmyb.:ıtUIUt..rı liç vlHl.yrU iade cdccf'k• infilfı'' l:uıtrctli bombalnım l"clc'f 
ı~kij'a:~ nıutınkka';,.tır. 1 a· lir. K zn Yuıw•ı! t 'ı ı 'ı.kıbc.>tinc · ı' l• , ( .ınur ı.ıatlıynrak bir çok 

~" lııı· l'nl.1 ı ııwrhal~tnd" ka gôstcrmcmesı \C Alm:ın kıh•a•ı, ,Rngınlara sebep oi•hığu ~örUlmüc: 
~~il _-nıu•i.mfi:.nl P•ıı_ .. rl~.,v'U\lı'iı.-"' • ı;·. 

ınu bet bir ı.,tır. l (Devamı ;, ıııcıdc) l ( Dcııamı ~ incide) 

Türk Hava Kurumu 
17 yaşına bastı 

Vatandaşların 16 senede ve1dikle1i 
K uıum oıduga 75 milyon liıa ile 

400 den fazla tayyare lıediye ·etti 

Türkiye, Yunanistan 
Bulgaristan ve Y ugos

lavya arasında 

BALKAN 
ANTANTI 

Barbın Balllanıara 
yayılmaması ıçıa 

Türkiyenin gayreti 
hususi bir alaka 

ve memnuniyetle 
kar§ılandı 

l.ondra, 16 (A.A.) - lngiltcrc 
Bnlknnlardaki vaziyetin inkişafnu 

büyük bir teyakkuz V<' dikkatle 
takip etmektedir. Ti.lrklyenin nzim
ll vaziyeti hakkında neıırcdilen ha· 
berler ve Bulgn:ristan, Yunanistan, 
Yugoslavya ve Türkiye arasında 
bir Balkan antnntı yapmak sureti· 
le harbin Balkanlara ) ayılmasma 
mani olmak için An~ara hükumeti 
tarafından durmndnn s:ırfedilen 

gayretler hususi bir alaka ve ha
kiki bir mmenunh·et uyandınnış. 
tır. 

Balnıakaleaindo vaziyeti muta. 
lea eden et.ara. gazetesi, Türk!yc
nin teyakkuzunu artırdığını ve ln· 
gi.Itereye karşı dürüst dostluk ta
llhhütlerlni tekrarladığını yazmak
tadır. 

Deyli Meyi bir Türk 
şnhsiyetinin ihtarına 

işaret ediyor: 

Türkiye 
Yürümek için belki 
taarruzun vukuunn 

beklemiyece!::tir 
J .. ondra, 16 (A.A.) - lnglliz 

matbuatı: 

İngiliz - Romeıı münasebeUc
rinin kesilmesinden sonra, Bal
kanlar va1lyeti ile Yugoslavya Ba3 
•lcklllnin B. Hitlcrc yaptığı ziya
ret Londra matbuatının ba.slıca 
mevzuunu teşkil etmektedir. 

Deyli Meil gazetesi Almnnyanm 
her gün Rom.anyaya kırk tren ge
tirdiğini kaydettikten sonra, söz 
söylemeyo saliihiyetli bir Türk 
sahsiyeti tarafından vapılnn F1.I ilı
t.nra işaret etmektedir· "'l'ürkiye 
)'Ürümek için belki taan uzun vu
kuunu bcklemiyecektir. G:z i Bul
gar • Almnn harekrt birliği Türkl· 
yeyi korkutamaz . ., 

Bu gazete ynzısma devamla di
yor ki: 

Yetişmiıı bir mllvon 'l'ürk aske
ri Trakyndaki hudutlnrın çelik du
,·nrlan nrkasında hazır du:ruyor. 
Uu, Tiirkiy<'nin hürriyet \•cya em
nirctiııi tC1hdido teşcbbiis edPcCk 
·ı .,,•rvlılcrl v ... ,.n onların cUrüm or
taklarını czıneyo hazır çok bL.} üt 
kıymetli bir kuvvettir. 
Bulgaristannı Almanynya müt

tefik olarak har'to gittiğine pek 
az şliphc vs:rdır. Bulgnr kıtalarmm 
'l'ürkiye hududuna doğnı ilf'rledi
ciiği sö~lcnı mcktcdir. n ··• hP 
defi hiç şüphesiz .Alın,111 Kı· • ı 
St:ımas vadisine vo geJanik isuka· 
mctindp Yumııı hududuna cri.:;lıı • 
ceye kadar Türk ileri hareketini 
tc-l1ir r-tmPldfr. 

: ı nan krtalarmın 
BJlg r t.opraklnrıııdan geçişinin 
Türkiye tarafından Bulgaristana 
hırsı h;r harp sc>bC'~/ •" 11.kki r Hl 

mi) CCL ğiı t: ~·ı : m ııa l ' k i. 
çin Ankarada ünıitsiz gayretler 
sarf etmektedir. 

(De1Jamı ~ incide) 

Bu açık muhasebe karşısında vatan-
daşların büyük milil davaya 

daha çok sarılacakları muhakkaktır 
Yazan : Yekta Ragıp Onen ·---!MI ,_~--11-enı;ı:,.K""~~ ... ;ıtı:ıı •• « .. . 

• H c ,. rtw t 

/nönii. 1>t1mpttldan An1.-arm_..n ~µen 1laııa Kıırmmı Gedikli. 
llo::ırlama 17UVası talebeleri ae havalarınn:ı be1:liyen 

tayyarelerimiz ..• (Yazısı 4 üncüde) 

ltalyan somalisinin 
ikinci limanı olan 

Kismaya 
zaptedildi 

Habeşistanda da bir 
hudut karakolu alındı 
Nairobi, 16 ( A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre, Kismaya zap
t.edilmiştir. 

Juhu nehri boyunca düşman 
bazı mukavemet göstf'rmckte \'C 

muharebeler devam etmektedir. 
Alınan esirlerin adedi ''e iğtinam 
edilen harp malzemesinin mikta
rı henüz malOm değildir. 

Nairobi, 15 ( A.A.) - İtalyan 
ı. Somalisinin ikinci limam olan 
Kismavnnın 7.aptı hakkında do
ğu Afrikasındaki imparatorluk 
kuvvetleri tnrafmdnn aşağıdaKi 
tafsilat tebliğ edilmiştir: 

Kıtalarımız kisınavavı 14 şu. 
bae:::: zrıpte~mişlerdir. Bu liman 
almnıakla İtalyan Somalisinin 
Juba n~lırinc kadar olan bütün 
cenub - batı böl~esi şimdi krta
lamr.ız tarafından katedilmiş 
bulunmaktadır. Harp ı::-emilcri-

nıiz bu harekatta sahild<'k; öliş. 
man tecemmularmı bombaıdı • 
man etmek suretiyle işbirlii• 
yapmaktadll". 

Mezkflr harp sahnesinde 25 
bin kilometre murabbaı dü§tnan 
arazisini yani Gal memleketi me
sahasmdan daha büyiik bir ara· 
zi elimize geçm~r. • Şimal bölgesinde cenup Afri. 
kası kıtaatı yeni terakkiler kay
detmiştir. Bire taraftar olan bir 
çok yerliler ilerliyen kıtaları se-
18.mlamışlardır. Yerliler, 1ta.ı .. 
yanların fena muamcleelrindcn 
ve meselıi kadın, çocuk ve hay. 
Yanlannm zorla nlırmı~ oldu 
ğud3n şikiiyet etmektedirler. 

Kahire. 16 ( A.A.) - Orta 
.şark J ngiliz kuvvetleri umu:nt 
karargahının neşrettiği resmi 
tebliğ': 
Eıitrede şimaldeki kolumuzmı 

ileri hareketi bir taraf tan dl\ -
vam ederken dirr~r taraftan Kl'
ren etrafmda takviye krt.at!tı 
tahşid edilmektedir. 

Habe.şistanda, l\urmok'da y • 
n"den bir hudut karakolu işg<"'' 
ettik. 

Beşiktaş hiç yenilme~en 
lstanbul şampiyonu oldu 

Dün Fenerh(lhreıri de mnl;ltlp ederek 1940 - 19"1 lstflnbul 
§llmpiyonluğunu hiç yenilme den ka.ııanan B~~ktaş ta~mı 

(Yama6Ml4e) 



Bükreşteki i .-1." 1 Deyli __ Meylin bir 
- . ngı ız mutaıeası 

elçısı 
lstanbul, 16 ( A.A.) - Birk.aç 

gtiıı. evvel lngiltcrenin Bükreş 
elçiliğj erkanım almak üzere 
Köstenccye gitmiş olan lzmir 
vaplll'U bugün öğledC'fl sonra 
saat 13. 13 de limanımıza dön~ 
mü~tür. \·apurda lngilterenin 
Bükreş e!çısi Sir Reginald Hoare 
refikalan ve oğullarından başka 
Belçikanın Bükre~ elçisi Vikont 
nuparque, Holanda elçisinin eşi 
e bazı Amerika, Holanda ve 
"orver tebaası bulunuyorlardı. 
Sir Reginald. vapurda kendi

ini istıkbalc gelmiş olan Türk 
vr. ecnebi ga1.etecilerine kısa bir 
beyanat yapmış ve demiştir ki: 

"İstaııbulda birkaç giln kal
mak niyetindeyim. Ondan somcı 
oiraz istirahat etmek için, ağle. 
Jİ ihtimal tayyare ile Mısıra gi
decc?tim. 

Romnnya ile siyasi münaseba
tı katetmczden evvel İngiliz elc;i-
iğince- yapılan son muameleler. 

den biri vaktiyle Romanyaya il
tıc•t ı~tmiş ol:ın 3000 Polonyalı
nın Almanlara teslimi dolayısiy
le Gcn<'ral Antoneskoya vermiş 
olduğınn b:r protesto notası ol. 
mus•ur. 

Alınanlar, Romanyanm idare 
fşl<'rını tamamiyle ellerine aldık
lart kin siyasi mUnasebatı katet
mek bizim i<:in bir 7.Clnlret hali· 
ni almıştır. Bircok İndlizler ve 
bırt"ok Romanyalılar böyle bir 
mecburiyetin hasıl olmasına mil. 
teessirdirler. 

General Antonesko ile son ko
nuşmamız pek dostane cereyan 
etmiştir. Romanya başvekili ba
na t ngilizlerin Macarlarla de~l 
de Romnnyalılarla mUnasebetle
rini katetın~ini pek dostane bir 
hareket bıılmadı~nı söylemı3tir. 
Fikrimce General Antonesko AL 
manln.nn harpten e-alip çıkacak
ları hususuna kendi kendini ik
naa çnlışmalda meşguldür. 

BiltUn Romanyalılar, köytOler 
de dahil olarak, nıünasebat kato
lunduktan sonra İngiliz bombar. 
dunan tayyarelerinin gelmesini 
b kleme'{tedirler. Hususf olarak 
şunu söyliyebilirim ki, lngiliz
lerln yakında oraya. gelmele
ri fikri, hatta zararı dokunaca
ğını b1le bildikleri halde, kent~i. 
terine "h0!9 görilnmektedlr." 

İngiliz heyeti meyanmda ge!
mıs olan tn~ilterenin Köstence 
kon~olosu da ~zetecilere şu SÖZ· 
Ieri sövlelllL;ir: 

"Son dört ,;in zarfında Alman 
ıtaatındau bir ~ğu Buls:ar hu

duduna scvkcdilmiştir. Hareke. 
t mizdcn bir gün evvel Köstence 
sebri ahalısi arasında kuvvetli 
bir panik zuhur etmiştir. Bunun 
~""bl, bıJahare Romen oldukla
ı anlas1lan, iki tayyarenin şehir 

0

1.E'rinde ur.muş olmalandrr. 
Ben Almanların bir aya var
dan Bulgaristana girecekleri 

annatindcyim. Geçen gün ma
nell Alman kıtaatı Bulgariı.rta.. 

a doiVu Köstenceden geçerken 

( JJcı§ taı a/ ı , .,wıdc) 
Diğer taraftan Tayms gazetesi • 

n1n diplomatik muhnrriri, kral Bo
risi ürkütmek için Alnınnynnın ma.· 
kedonya tethi komitesini kullan
makta olduğunu yazıyor. 

Muharrire göre bu komitenin 
reisleri Almanyada veya i.cıgal al. 
tındaki topraklarda bulunuyorlar. 

Deyli Jo:kspres sazetestnden: 
Yugoslavya başvdtilinin HiUcrl z!

yı:rctlnl Shusniı.; ile Hacha için tıazu. 
lıı.nnn mülö.kata benzetmektedir. 

Dcyll Ekspresin başroe.kalcsinA gö
re, HiUer mUtılerelren zuızlliktcn ne'. 
ret ecıen ve kar§ısma dikilecek o!an 
f:::ılkanlann 70 milyon nüfusunu te
ker teker tuzağa dU§Urerek taluı.kkU. 
mu altınıı almak l.stemcktcdlr. 

Taymlsln dlplomııtfk mulı.t'Tirl. 

Almanyanm Bulgarlstana n\li'uzu !:ııtl' .. 
kında bilhassa Bulgaristandan ~· ::rtlec 

haberlerde bazı ınUbaUi.galar bu•un. 
dLğunu tahmln cbnektedlr. Bu ba~r
le rortalıkta bilhassa Türkiye Ue Yu. 
goslııvyada tcta.ş uyandırmak ve Yu• 
cnnlılanı ltalya ile mllnfcrit bır sulh 
ynpmayı dUısUndilrmek hUll'..sa wmJrJ 
aliııak slyascUno dalın çok h!dln. la . 
labUecek ya siyası bir tabaı.tkUme ve. 
~ askert bir tecavüze hazırlamu,lı: t. 
Ç'.n AJınanlnr tnnıfındıın t~ıı.a cıfıl• 

mcktedlr. 
Aynı gazetenin So!ya mUhat>lri'l!n 

yaptığı tahminlere göre. TUrklye ııe 

Bulgaristan atnıunda yapılrn:ı.kta oıao 
diplomatik görüşmeler Balkanlar vo. 
ıunu hazırlamak için Almıınlar tanı. 
tı'lclan tatbik edilen manevranın bir 
kısmı addedllebUir. Bir Alman :ısre. 
lrt:Unln yapllması lmkA.nuı &rlln Ue 
Sofya araamda görUşfildilgü artı!: 

söylenebilir. Her ne pahasına ot1.1n13 

OIBIJD harbin dı§ında kalmak tııttvc.>n 

BuJgar bUkCUneU TUrklyenln vaz!ye• . 
tin! ileri sUrerek endişalerini t>lldlnnı, 
.BErlln de Tilrklyenin, kend18lne tıll. 

rom edllmedlğl takdirde bl.r eoy ısöy. 
lemiyeceği bakkmda Bulgarlstane te.. 
mir.at vcrm.l§tlr. 

H.ıtti Tür ':ire ile müzakereye 
başlaması için Almanya Bulga
ristana tavsiyede bulunmuştur. 

Daily Herald gazetesi bu mev
zu hakkında yazdığı makaleye 
bilyilk harflerle şu başlığı koy
muştur: 

"Mütavaat için Yugoslavyaya 
dokuz gUn mühlet verilmiştir." 

Bar•1et1e~ı Alman 
8l8DI 

K·udüs, 16 ( A.A.) - l\1üstaki1 
Fransız ajansı bildiriyor: 

Alman ajansı Von Hitting 
Ankara yolu ile Berline dönmek 
üzere arkad~lariylc birlikte bu
gün Berutt.an hareket etmhrt.ir. 
Bunun sebebi Fransız hiiktlıııe. 
tinin Alman makamları nezdinde 
teşebbüsatta bulunaraö hu ajan
nrn Suriye ve Lübnanda y "'trğ'ı 
propaganda dolayısivlc mevcu· 
diyetinin arzuya şaynn olmadr
ğmı bildir.niş olmasıdır. 

B. Von Hitting birkn~ hafta 
ticari bir vazife ile Beruta gel. 
mi~tir. 

r ........... ~ Birinci Meclis ............. .... 
· naSıl ve nelerle uğraştı? 1 
_ ..•..•.•••.•.....•.........•........•........•••......••..••....•....... j 

ıçki yasağı teklifinin geçirdiği safhalar 
- Dünkü Sayınıızdıuı c?e,·nın - mevcut pol.!Blerln ııdcdi 2200 dür. 32r 

Malı.ye Vekili Ferit Bey lclc!i!initı ıcnometrc n1urabbaı bir sahaya ı po. 
çn.cOmenlerdekl tel~ ve kabu' fiC. Us. 
lrlll.erlnl bUUisa ettikten sonra, ~eti Mü!lt Efendi (KUJehlr) - Yine 
menler ekseriyetinin imal ve lstimıı.l.n şayanı tUkra.nl 
tanınmiylc men'i değil, muhtelif au. Ferit Bey (devamla) - MUıık!mts 

rette tnkyidlni iltluım ettfğiııe ÜJ3Jet nlabeUe daha umumi aaayi§ ve tıır• 
ediyor ve Vekiller HeyeUnın '>lr a;> t>at f§lerinl takibi lktiza cdı!n pd~ 

evvel mUsklrnlm mulıtellf eln.eleri bUyUk auçlulan bile tutmakta a.~ 
Uzerindck! rüsumu artırma yolundaki gösteriyor. Bu teşkUAttan 81.z .çı-J 

teklifmln iki cncumc.ndc tasvip 'Jd.lliU. kullananlann takibi ile ceznlanıim.ı:. 
ğlnl batırlatnrak, dC\'lctin idare \ .! ""' masıru latiyorııunuz. 
mesullvetinl deruhte etmiş olmlidl ıu. FarzedeHm ki bu kabil olııun. mıh 
bariyle lcra Vekillerinden gelen ka. ml81nlz ki, bu te§klllı.t !c;erlainde mlb· 
nun lAylhaımım ötcldnden evvel mil. k.Jrat latimallnl 80n derece !Uyat tın. 
z;ıkerc cdllmeslnl "bir meselci :nu.,. Jlne getirmiş adamlar vardır. Ru ıtı. 

tc'hirc,. olarak ileriye sUrüyord•J. yada. alışık olan adamlarla inzihat'll 
Al! ŞükrU Bey buna cevap verı.1... teminini, bunlarla içki kuUıı.nanl!lrı:ı 

ye hazırlandı. talebini tasavvur eder misiniz? 
Ferit Bey dedi kt : MUııld,.atın lnzlbatm tamamen mevcut olmııdı. 

kendisinı cJeğll, rUeumunu mlldafnn (p bJr dairede mUaklratın men'i tcıt•. 
için rouvacehcntzdc buJunan !\\allre ınııll dolayısiyle birçok adamJann hu. 
Vekili, müskirat istimal etmemiş bir Opernför Bay 1.:mlq o zamanın kukuna. ~ok tecavüzler olaca!J!.!l. 
adamdır. İtiyat değil, katlyyen .sti. Bunıa Meb'uMJ nazan c!kkate ahyor musunuz? 
mal etıneml§Ur. Bu tarzdaki mt•d.ıfn. Tabs.i.ll Bey (Aydın) - EtUrm-,yi• 
alonmı §Bhsi bir mesele nddet'll"me- UyeU haiz değildir. niz. 
nizl rica ederim.· lEstnğfurullah sel!. Maliyemiz keza. Dablliycmiz mC• Ferit Bey (devamla) - Et~~e. 
teri). ~alnız bir mcsclel m:ıl•y". !.>'. lccmmel bir idari teşkUAta malik r.!ı-. mek kabil mi? Bendeniz 1At1fe olarak 
mcaclci tktlsadiyedlr ki mUdafcı.a edl• ~ldlr. Bunu tatbik ile tabU po!Uıl'ir söyledim: Eğer meb'uslar Uç ay ctga. 
yorum. MUsklratm bir de cih~~J sıb.. muvıızzaf olacaktır. Dahiliyeden ııd"~ nı. lçnıckten vazgeçerlerııc bunun tat. 
hiy"ı;I vardır. uu hususta heyeti umu- !erini sordum: BiltUn memle!<e'tfl bild kabil olacağına kanruıt bMıJ e-

miyenlz arasında zanncbnem .t• i~tl. 
1 1 derim. Bu derece itiyat edenlerl.a '\kl 

lMı PfkG.ra malik blrlsl bulunsun Şeri. Nı demeli 'l kudreti lBt1mal etmlyenlere nb?:ı.:t!c: 
nti Ahmcdiyc bunu menetmiş rJdu. Bakınız, bir bakı§ta kaç yanlı§: daha çok haleldar olduğunu d!.:~te 

ğu glbt muhtcllf mcmle.keUerd~ kanu- l - (Hudut boyu) bir beyan tıırkı. ı alınız. artık ne suretle takip edl'ir'sf> 
Di yoldan, kendi ~rlatıerlne mu'!tı.a bidlr, tAblrdir. (Hududun boyu) amı. edil&ln önüne geçemezsiııb. BUtr"'ln:Z. 
yir olmadığı halde men'i te~._t;ııırıı,._ nn uzunluğu mAnaaına gelir. (Halk ki tarihte enfiye 1sUnıali hak:<uıd.ı 

rinde buluomuşlardır; falcat bu te'!f!b- !}nlrl) takma acUylo manzume ytWln • en §edlt idam cezalan tatbik 4!dllıtlt' 
bUsleri btltUn blr millete §ll!J\!I lmtl zat "Hududun boyundan (yaaab!) dl- halde men'i kabU olmarol§tır. 
ve bir emri muhakkak olarak tasav. yon.ız!,. diyemez. Geri cihette, ctheU lktUıadlytl81 ~ı: 

vur buyurursanız bu. olmamQtır. \"ezin'i doldurmak maUQp olunca mühim bir meseledir: HemlokeUrnl.tfr. 
Ameriknda. bu mesele bir tnUbllr (Hudut boylarmclan) demeli. muhtelif mahalleri ztraa.te kun..eı: 

meselesi şeklini almışur. Çok l!orku- 2 - Blr radyo "beyA.ıı.J hO§Amedi,. sallh ollnıyan, !akat bağcılığa mU9talt 
yorum kJ Amerika memleketl!'nnde terkibini kullanıyor! (HO!I geldin) A.. bulunan araziden terekküp etm~kte. 
vaktiyle bunun men'lni kabul et•en!er nı>doluda yqayan bir tAbirdlr: "HO§ dlr. Buralardaki aballnin menfaa~f' .... ,. 
do m:ınlesef kaznnamıyııcaklar.:i.!r. goldin'e,, gittik,, ''Hoşgeldln'e geıdller,, ne de mı mani olmak taUyorııunuz! 

Rusyada men'inc te§cbbUs e1tl11jt! Her yerde, her gün l§itlllr. Ka~ılaıııa Sealer - Hayır, bayır? Pekmez ya. 
sırada orada bulunuyordum. '<Rt'!y. resmi bir sıfaUa yapılınca kelime ve. parlar! 
yen ~n·ı lmkA.n ve 1hUmal otmad·ğı. ya lA?>lri deği§tlrmek IA.z:ım gelruez Ferit Bey (denmla) - Pekme:r 
w gllrdilın. Bunun kabil olduğunu ıs. ya'! (Hoş geldiniz) demeli. bloklls mevcut olduğu zaman p:ıra 
bat buyurunuz. bendeniz de sWnle •ıt'- 3 - (Al) emri mütcaddi yapılmak eder; eonra ne yapacaklllll!Z T Hiç b!r 
ra~r men'i mQsldrnlı kabul edece. isterılrsc ldır) eklcnJr, (aldır) denir; zaman no y~. ne kuru QzUm ayn! deı
ğlm. taknt bazı kelimeler vardır ki ıııüe- reCNie para etmez. Eğer atz mWetlı.ı 

Bazı arkadaşlarımız diyorlar ki bu· tcsnadır: (Yat) tan (yattır) denmez, kendi mallyeslne aablp olmaıııru 13t•. 
nu yalnız tıı\fım alınll bıı.kkında Dı.tblk (yaur) denir. Bunun gibi (art) ~n yorsanız tıatcılık menbelannı ku."llt• 
edin; huistiyan ııluı.Unln dln1 v.u:l..fı:. da blr (t) ile artır) gelir, (artttT) dP. mamanız JA.zım gelir. 

teri mr~da lsUmalino mecbur o:ı. memelL Bendenfı; §U iktuıadl meseleden 'Ei. 
duklan bazı nevi mUskimta mUoaad" 4 - Felek Burhan dil vakuı va yade mali cibetinl görilyonım : MU~ 
edelim par ama dll yanlııı yapmaz. B'a~at ldratm muhtelli envamdan bük~~ 

Bu ır.l\s:ıadn, ba§ka mlUeUerln ce. nedense dün yaı:ısmda bir yanlı§ kal. ötcdenbort resim almaktadır. 18S!i 
bine isll\mlarm cebinden çıkacak yen• mış: i,ÇOğU bnldk&tler,_.) denLiy->r. KAnunuaanlslnde bu resimler az mlk. 
bir menfaat temin etmektir. Bu t~f· (Çok, blrçolt, ekseri) yerinde bolkl tarda idi Bu zamanluda bU:tUırıt't 
rik kat'lyyen doğru değBdlT. (çoğu) diyenler vardır; ama yaz·va vımdatı 60 bln liraya vannııtı. r;.h...-

Alclıtla.k men'? Bu takdirde kim glrm!yen bir mUsamahadır, bir yan· !tıt tıakkmda umum! bir lstatlstilc 
takip edecek. ıuınunıı. ay\tırı hareket Jı§tır. (Çoğu) dcmomcll, (c;:ok) . zarf yaptırmndığlmız içln resmin neye bıl. 
edenleri kim cezalandıracak? olarak (ekseriya) denecekse (çok'nkı ug olduğunu söyllyemlyecegım. 'l33G 

Sesler. - HUkOpıet. hUJromct!.. demeli (çokluk ycrlndo bulunmaz da rcaimler arttmldL Biz gerek aıt.• 
Ferit Bey (devamla) - Hükfinıcttcr gibi.) hatl muh!lfazaya doğru b!r adım a:.. 

'.>ahls l)••yuruyorsunuz. HUkQmet he• 15 - (Gerek o, gerekse ecn) dı!:ne. mak. gerek ötekl resimler gibi 'rmu 
eyi arzu ctm"sinc rag-men bUtUn nıU . meli; blSylc yerlerde (BG) IUzum;ruz. da arttırmak ıırzusiyle bir lAylha ı..r• 

ıetin idari lbtiyaçlarmı, idari ve a!ı\I\. dur, hiç bir vnzite görmez. (Gerek o, zedeceğim. Bazı luııına 8, bazı kıdı:ıa 3 
kt inz!oatmı temin edecek mUkem:ne. ı;erek sen) dc:rıcll. ( f)evatr.ı 6 ıncıda) 

keri 'makamlar beni evime ~ 
ilmivf' mecbur etmhılerdi. tz
ir vaofını Köstenceden bare
t ed"-rk<'n yüzlerce Alman ne. 

§imdi, bir tek arzusu vardı: Me- ,,-------··------.------------
like Adiliyeyi de ortadan kaldır· 

ciddi idi. Melikenin hiçbir arzusu 
yerine getirllmlyecek. Gözdon u -
zakla.ııt·nlmryacaktı. İhtiyar, mu • 
hafızlara yalvardı: 

en rıhtıma toplanarak eessiz 
iz vapunı temaflaya kovul-

uşlardır. Hareket esnasında 
nurda buluıı:ın İngilizler bu 
erle.re: "Yakında Bcrlindc 
luıracağız" diye bağırdıkları 
kit bu neferler serbest ve yUk· 

bir se.sle gülmiye ba.şlamış-
ardır. 
Ro~nvada kendi nrzulariyle 
almış daha birC'ok tn""iliz var. 
ır. Bunlardan bir tanesini Al
anlar, vanurun hareketi esna-
ındu t.ev; if etmişlerdir." 

V pur yolcuları arasında bu
an bir Amerikalı, B. Billar. 

ur g<U'.etecilere gülerek şu söz
eri söylemiştir: 

'
1.Bcn bir mühendisim. Vakti

e 'M~~inot h11tt.ınm inşasına var
ım ettim. Almanlar :ıaptettiler. 
ral Karol hattında ı,:ahşt.mı . 
<'arların eline ~e<-ti. En niha. 

et BcsnrabYa hududu tnhltima
mda bulundum. onu da. Ruslar 
le J!CC'irdiler. Ben de bundan 
nra bu i~aattan vaz..,.eeçrek 
sedleri yapmakla vakit geçi-

W• tf cemm. 

ngiJlz tayyarelerj 

mıik. Onun bir kalede hapsedilmiş 
olma.sına rağmen yeyip içtiğini, ne
fes aldığ:nı dilııUndlikçc fcnalıklnı 
geçiriyor: 

- Ölmeli .. ölmeli .. diye haykı
rıy(\?'du. 

Yalnız uunu biliyordu, ki Melik<> 
Adiliye, bUtUn nUfuzunu ku1lan
malda beraber sarayda kendis.lnl 
8evdirmiştl. En nihayet bir kadın
dı. ÖldürUlmc>si. iyi blr tesir yap· 
ı:ruyacaktı.' Bu işi hUkümet adrun· 
larmdan birine havale etmek iste. 
yordu. 

Sadettiıı Köpek seve seve ya • 
pardt. Yalnız onun da bilmesl doğ
ru değildl Sadettine: 

- Köpek, dedi. Bana hem ~nk 
cesur, hem de çok çapkm bir a.· 
dam bul.. Adam öldürmek ve boğ· 
maktan zevk duyan biri olınm •. 

Böyle serserileri bulmak, Sadet
tin Köpek için yoglıne işti. İki gUn 
sonra istenen adam bulunmuştu. 

Giyasettin, bunu, bir gece kabul 
etti ve gizlice emirlerini verdi : 

- Ankara kalesine se rbestçe 
gf.reoek vo onu boğacaksın .. 

:_ BaşUstUnc sultanım .. 
Grya.ııcttinden bu korkunç işi a. 

lan adam, Kanlı Colalettin adıyla 
anılıyordu. CelAlettin birçok l51Um. 
!erden kurtulmuş, birçok devlet n· 
damlarına alet olarak kıınlı işler 
yapmıştı. AIAettln KeykUbad zama. 

(B~ tarafı ı incide) nmda başmı luıldıramıyordu. Yal. 
nız Sadettin Gediğin himayeei ile 

Roterdam limanı da bombardı- y~yorttu. 
edilmiş ve bombalann bavul- Sadettin Gedik, bir giin bu ada. 

bölges~de patladığı görUlmUş· mm Jı:ıine yarayacağını dllşllnmUş
tır. BUtUn bu harekat devam eder uı. ÇünkU Sadettin, doğru yol ta

n bombardnnan servfsJnc men - kip ederek muvaffak olmak değil. 
p ba ka tayynrele?' Polonya ha- daima yalan, dolanla yük'3elmek 

muvaffakıyetli ve dewm 1 yolnnlfa gidiyordu. 
bir akın ya.pm:rıılard.ır. Umand& Celllettfnt uğurla:rken : 
gok lıU,yilk yanplır ~. - ı.te -.a bir il, ki dedL sul. 

SELÇUKLAR SARAYINDAN 

Ankara Kalesine 
Büyük Tarihi Harp, Sevda ve intikam roman 

~--- .\lo. 17 Yazan: NiYAZi AHMEl _,a 
tanın gözüm~ girmek ıçin bundan 
daha iyisini bulmak mümkün d C' _ 
ğild'r. Dönüşte mUklı.fatmı bulur-
sun ... 

Sadettin. bu sözü söylor ken dü
şilnliyordu: 

- Ey Cclillettin, çok badır<'ler. 
den kurtuldun anın, bu sefer k ondi 
ayağml-ı öksey C' takıldın. Gıya.set. 
tin seni de Mcliketdiliycnin arkn· 
sında.n gönderecek. 

Gıyasettin belki böyle bir şey 
dtişUnmlyecP.kti. Fnkat bunu dil -
6ilndllrmok ld.zımdı. Sadettin Gc • 
dik, Selçuk sultanına böyle bir 
tedbiri hazırlntma.kla sultanm is. 
tikbali ve b8.kimiyeti ile ne kadar 
candan alıil nr.!J\r olduğunu göster 
ntlş olncaktr. 

Cdalettin Ank:ıra yolunda lkt'n 
Gedik, GryasetUne şunlnn söylü -
yordu: 

- Sultanım, emrettiğiniz vazife 
mı:ımleketin sUkünu için P]bPttc 
lilzumlu idi. Anrnk sonnıdım talı . 
kik ettim. CclMcttin bir J?arip a _ 
damdır, ağzını tutmaz. Onun da 
arkasmdnn bir ndam salsak. 

Gr)·asettin gülUmsedi. Sndf'tt.lnin 
sırtını ok~adı: 

- Bunlan sen dnhn iyi bilirsin. 
• ' e lfü:ımsn yap, dedi. 

Sade ttin, saravda mevkllni bul• 
mu!:tU. 1stedil7!nl ynnrvorclu. Ha.ttA 
PmirlPr verebiliyordn. C'0 1Alettinin 
nrka.srndn .. 'H ''~ 1 <:füı~"rdi. t.A,.. 
zrntrelftı gizli talima.t.l verdi 

A..1\'liARA l<ALESİND1': 

Melike Adliye, Ankara kalesinde 
müthiş buhrnnlıı.r geçiriyordu. GU. 
zcl melike, hiç b"klonmiyen hAdi. 
s cleri bir türlfi iznh edemiyor ve 
innnnmıyordu. 

Kale muhııfızlanndan biç biri 
ona göz açlırmıvorlardı. Yalnız 
yeml'klorini getiren ihtlvar gardi· 
yan vakrt vakıt tesC'lll ediyor: 

- Korkma suJtanmı, diyordu. 
ff("?' şey geçcr, çektiklerini unutur
sun. 

Melike ağlıyordu: 
- Neyi, hangi şeyi unuturum 

~im için yaşamannı manıısı kal. 
madı art.ık.. Fakat ÇOt'uklarımı, 
kızlarımı onları dfüdinllyorum. A. . 
cab'l ne oMular? 

- J.::lbette onlar da sağdırlar. 
- Ah e ğ olduklnrmı hilsP..m ••• 
İhtiyar gardiyan, hlr gtin Melike 

ye yalan bir mlijdcı getirdi: 
- Haber aldım, dedi. Kızlnrnrz 

da., çocuklarmız da sağmış. Yalnız 
onlnr. da hansctmişler .. 

Melike Adiye hüngür hüngür 
ağlıyor. hıçkmycrdu: 

- Ah kızlarım, onlıın nasıl ha.p
sctmcğo kıyd lar. 

- Ama çok ro.hatmışlar! • . 
Melike, bir kaç gUn kırnand1ğı 

höc.·cden dışan çıkmadı. Bir gün 
ihtiyara rica etti: 

- Beni b'raz dıı,an çıkarsınlar. 
Yeri t?5ğü göreyim, dedi. 

'fııh•fır.larm aldıklan mıir <lok 

- Ne zaran olur bize, dedi. KU§ 
değil kJ, elimizden kaçacak .. Biraz 
hava aldtralı:rn. 

lhtiynr gardiyan, muhafl7:1ara da 
iyi yemekler tem!n ettiği için hatr. 
rı sayılıyordu. Melikenin dı§an ı;ık 
tne"'"a müsaade ettllcr. 

Adliye, dışarıyı, avdınhğ- gör. 
dllktcn sonra çok deği"ti. Gözleri 
blr nokta va dalmış gibi oldu. H 1ç 
knnr'damıyor, sadece dil!iUnUyor • 
du. Konuı:;tuğu vakrt da başmr kı. 
mıldntma.dn.n. göztlnU baktığı yer _ 
den avırmadan nı;tr ağır cevap vc
ri•·ordu. 

İhtivar gardiyan onun ballne 
nc"}o~u : 

- Sultannn, bu kadar k endini
zi üzmevinlz. yarm öbUr gUn ço • 
cuklnnnrzm yanma dö!lecekslniz. 
D:ıho çok iyi glinlcr göreceksiniz. 

İlk zamanlar Sı?:ardlyanın teselli. 
leri knn;lcıtnda lıfingtlr hünMir af
lııvan Mel'ke /\ dllve. artık ~özvıışı 
dökmüyordu. Blr elem ve tztırap 

muhassalası haline gelmişti 

* * « 
Celfilettin, Ankara kalesine ge

llr gelmez ka!e kumandanını gör. 
dil .. Elindok' kM t, onun her iste. 
diği yere serbe3tçe girebilec<'i'ffni 
ynz•ror, a.rzularınm yerino getiril• 
mcs\'ldC kumandanın yardımı em
rediliyordu. 

GUzol döşenmiş bir odaya. misa. 
flr edildi. O gece: 

- Melike Adliye nasıl, rahat 
mı? 

Diye sordu. 
Kale kumandanı, bu sualin ne L 

fnde etliğini anlamamakla bera • 
ber: 

- Çok iyi ve rahat dedl. 
fDevaaa ıw) 

______ ___,/ 

Yunan haraı 
(Baş tarafı 1 ı~ft 

BUtUn ııtmaJ cephesi bOyuıııı&lıı 
tt-B.llltlann ilerlemekte oıdutu ~ 
~·or. TcpcdeJen ıie KJ!SUrı& ,pı 
k unanıııann bilbassa §idcietll Jt"'" 
nı ruz1an be§ kilometrelll< tıtrtıU' 
rutye müncer olmuş ve açık ""' 
olı1n TepedeJen Yunan b~ 
k! omN.rc kadar ı;er..sıııde ~ 

DUn ııaf akla bcratıer yuıı&D "11' 
kflcUk ltalyıın mUfrczeıer!Di rtıf, 
rek Pogradeç tizcrindeld 
~.:ır t.<>tmışUr. ~ 
Şumbl nehri \•adlıslndcı de,oıst' ti 

uır şıdaeuı çarpışmruardıUI e" ~ 
ır m sevkulccyıı noktaJa.tlll1 

n-ı~lt rdlr. ~ 
Develi vnd!sindo uzun bit~ 

ateşinden sonra Yuruınıı.ıar ~ 
za geçerek mühim mevzile~ de er 
mlşlerdir. Berat istikıunetill 
arruzlarm.ı devam ediyorıat~ 

Ostraviça dnğlannda ~ V 
topçu düellosu olduğu bil 
tedir. ~ 

Tcpedclen j}o Klistıra ~ 
kı ileri ytlriiyiişlerinde Y~ ~ 
dördü subay ve bir çoğu ~ r 
olmak üzere yiizlerce esi edil 
çok harp malzemesi jğtiılaın .... 
lerdir. bV .. 

Şimdi Yunan kuweUc~ııJl;f 
şimal cephesinde baldın b.u e ~ 
lar ve İtalyan mevzilerUI 
tazviklerini idame ediyor~ 

Havalarda da büyük f Jeti ,.. 
olmuştur. İtalyan ta)ryare 1'fll. 
yük teşekküller ba.J.in~~e· ~ 
mevzilerine ve ihtiyatlar"'"' 
ruz etmişler ve lngiliz ts ~ 
de İtalyan mevzilerin!. ~e ~ 
yollarm ve Berat, ŞuktJll ~ t,ı' 
!!an \'C Timnadaki hedefle 
balamt~lardır. 

Hıtler;n VugoS'. 
ıavyaya teklif~ 

(Baş tarafı 1 ~ 
arruz ettiği takdirde yugoP~ 
ııiacağı vazJyetin tavzibJ l!lteO 

Be:gradm salWyeUI 
Hltıerin bu tekliflerinin ~ 
S'f zıu:ncdilmiyor. 4 
BERL11''DE l'ARIREsıd .,,., 

NE Dt:YOR'I' 

Berltn. 16 (A.A.) - yars ~ 
kaynaktan bildiriliyor: ~ 

HJrJı:rln evvellsi gUnO se 
~gc..sla v devlet adaınl ~:iti 
mU1'1kat Berlln siyası ııır-· · 
b&§lıca a1Aka merkezini tefldl J 
tedlr. eıs-J .,., 

Bu mUlAkat hakkmd& ~J 
ğin tılaJ'icinde bir şey bilin ,pl?,;J 
ıınnnevt iyi Alman • yugosl•" fl1'.ı 
betk'ri tebarüz ettirilmek~· p 
oıahfUlerde beyan edUl1;.- °' 
aıenııeket arasında mevcut 
yt m~ınııscbeUer yeni bir ıei 1 
Gec;l'L tıarpten hemen son~ 
ve o zamandanberl ber Ud dJ 
me olunmuştur Iktısadl saJıl 
münaaebetıer ticaret ıııUbll ştJ' • 
mU.saH. bir lnk~al gı>sterı111 '!' 

ac .. ~n tuırptenber:i M~ f 
Yugosıavya arasında styaıd ~· 
çıknıamışur. Almanya, 1'* ..ı r ,,,/ 
nm devlet btrliğ' için sarfcttiıt· .,,., 
:eri tevcccUhl' karşılarnt, ~ııt ıı'~ 
ıavva dahi AJtnanm ırk biri '!" 
ftlru:da bulunmamı§tır. ;.Jttl:: ;,tJI 
[?<'Plavyanm kom§u devıcuer ıfl)." I 
Bulgaristan, Yunantıtaıı "' IJS (JJ ~ 
1~1 bir anlaşmaya va~ i~rP'tl"' 
..aşmaya götUre.n yolu da P I 
temlzlemi§Ur. ıJtl~ ,J 

Mihver l13lmll bfr nı.zaııı "" 
mu~tur. Mihverin Avrupa ~dlf· 
zllınlyC"tl, bir rızam zihniye 

--o-- .,,,11 
Kral Alfons ağır ~ 

R11m:., 16 (A.A.) - :ES~ ? 
kmlı 13 üncU Al!oDB bU 1>~ 
blr &nJin geçlrmlgtlr. aıı.s 

yetı vablmdır • 

D" zeıtmı "~ 
Ostad 1bntilcmln ]dalırtl:: ııı'~ 

lnıı.Jro dünkü sayımızda çıl< ~' 
bunda bazı tertip yanlJ§lat' _,c414 

"8efll' gbrdllk. Okuyucular?"' "" 
:ı:Ur clıleycrek dUzelUrlZ: e ~ti 

M!clhat CemAlin makal~ .. ı 
(,'\l başlık "Sahibi kltab,. der' ~ 
hıcı kıuıb,, dır. 'Outt'.J 

•'Uzun zaman gl:Ssterlleıl bf1l'tl 
muhabbet mukabelesiıU g ~1-"; 
münascb,.t.. ibaresine ıuztl ~ f 
(ve 1 karışıp mlınayı wırı!~ / 
"M1dhnt Cemt.lin verecegi .,.,,.., 
vab., dettl "verd ği muhil< ca 41 

'•Bir mccmunda eserinde~ 
6tlyllycrek,. d«\ğtı "baıısedU"· ,;/ 

caktır ~. 
(Utaret) "Utarid", ( ıtJ' 

"KadirdA.n,, §Ckllnde ~~ 
"Bu ano kadar,. da .. .,. 

mll"tılr. 

•'Şunun hlmayeslnl. bt1!1':ıııt1 
mes•.nı .. lb&rtıaindeki ~ !..4-
kımemetıl) pıklh~de ~ 



Şehir Haberleri ' Sivasta Ticaret aırıp dlflDdllEçe: 

Odas! _ı~tıhabatı. Eski ve yenı 

İsviçre ile lsveçteki tacirler 
memleketimizden tiftik satın al
mak istemektedirler. Yalnız, tif
tik ihracat lisansa tabi tubıldu. 
ğu için lbu teklifler simdilik kar
şılanamamaktadır. Bu alıcıların, 

Blrllll toplaatlları 
Ay sonuna kadar 

bitirilecek 
Şehrimizdeki ithalat ve ihra

cat birliklerinin umumi heyet 
to!Jlantılarr, bu ayın sonundan 
evvel bitirilecektir. Şimdiye ka
öar üç birliğin toplantısı yapıt 
mıştır. Geriye 5 birlik kalmıştır. 
Bu ayın ikisinde madeni eşya it
haliit birliğinin umumi heyet 
t.oplantısı yapılacaktu. Bundan 
sonra birer gün ara ile diğer bir
Jiklerin umumi heyetleri topla. 
nacaktır. 

San'atlar Mektebi 
mezunlarının kongresi 
Türkiye sanatlar mektelJi me

zunları cemiyetinin yıllık kon. 
gresi dün Eminönü Halkevinde 
yapılmıştır. Toplantıda cemiye
tin bir senelik mesai raporu o
kumnuş ve yeni idare heyeti se. 
çilmiştir. 

Yangın başlangıcı 
Galatada Tünel caddesinde 

Hazaroz Nişanyan'a ait mağaza
da yangın çıkmıştır. Yangımn 
talaş ve kağrtlarm tutuşmasın
dan zuhur ettiği anlaşılmıştır. 
Yangın, etrafa sirayetine mahal 
bırakılmadan söndürülmüştür. 

Müessesenin 10 bin liraya si
gortalı olduğu anlaşılmıştır. 

Kömürden zehirlendi 
Ereyköy, Su ... Jıye İskele cad

desinde 25 numaralı k~kte balı
çrvan Çerkes 1.smail Gezer, oda. 
sına iyice yanmamış bir mangal 
kömür almış, yatmıştır. Biraz 
sonra İsmail zehirlenme alfilmi 
gösterdiğinden Haydarpaşa. nu
mune Jıast.ahanesine 'kaldınlınış
tır. 

Azapkapı önündeki 
kaza tahkikatı 

Evvelki gün Azapkapr önünde 
vukua gelen infilak hadisesinin 
ta.hkikatma devam edilmekte -
dir. İnfilakın '.kazaude Başağa 
romorkörünün kazanının patla
ması neticesinde wkua geldi. 
ği an1aştlmı.ştır. Buna. stim 
seyiftivatmm çalr§ması sebep 
olarak gösterilmektedir. Vazi
yet böyle kabul edilirse kazadan 
rornorkör makinistinin mesut 
tutulacağı ileri sürülmektedir. 
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- Hayır, hayn·... Kızcağızı. 
benimle hiç bir alakası yok ... 
(Sonra hiddetlenerek) Eğer o 
serseri, kIZin bir kılma doku. 
nacak olursa... 

- Vay! .. Demek 'beni tehdide 
cesaret ediyorsun. Ben ki, mil
yonlarca insanın mukadderatını 
avucumun içinde tutuyorum. 

Bu sözler, Lom'un kafasında 
bir şimşek gibi ~ı. Bu sözler, 
radyo başında ölen yüz kişinin 
mesulü Silveyn olduğunu göste
riyordu. 

Tevekkeli değil, Sir Harker 
bu adamın muhakkak surette 
takip edilmesini istiyoruz. 

Deli Silveyn, bütün azametiy
le tekrar ediyordu: 

- Evet! Ben milyonlarca nL 
sanın mukadderatını avucumun 
içinde tutuyorum. lçerdeki "tel
siz laborahıvan" mda. bir düğ
meyi çevirecek olsak, büttın İn
giltere dehamın önünde diz çök
miye mecburdur ... Evet! Şunu 
da itiraf edeyim ki, ibu ihtira. 
laboratuvardaki mesai arkada -
şun Valdez'in eseridir. Tecrübe 
ve tatbikatiyle ben meşgul olu
yordum. Nihayet muvaffak ol
dum. fngilterenin istikbali be • 
nim elimdedir. Bu suretle, 1n -
giltere hfikOmetinden istediğim 
parayı alabilecek mevkide bulu
nuyorum. Senin buraya, hakkım 
da malfunat elde etmek için gel
diğini biliyorum. Bu maltlınatı. 
mı alacaksm. Sana 'bu maliunatı 
istediğin ):cadar vereyim. Bundan 
çekinmiyorum. Çtbıkii istifade 
etmiye muvaffak olamıyacak -
sın. ~. bir I\ti dakikaya ka
dar öbür dilııYaYI b;>y~ -
sm! 

alıcı çok 
tiftiklerimizc iyi fıyatlar verdik
leri de anlaşılmaktadır. 

Bundan başka Sovyet Rusya 
ile de 200 tonluk yeni bir tiftik 
anlaşması yapılmak iizerc tema. 
sa geçilmiştir. 

işçi ılgortaıı 
te,kllAtı 

Amelesi çok yerlerde 
mümessiller bulunacak 

İşçi sigortası kanununa göre 
kurul:ıcak olan işçi sigortası teş
kilat kanunu ıırojesi tamaınen 
haztrlanınL!1 ve mütaleaları alın
mak üzere alftkalı Vekaletlere 
gönderilmiştir. Projeye göre iş.. 
çi sigortası, bir mnum müdürlük 
halinde idare edilecek, bir u .. 
mum müdür muavini ve müte -
addit şube müdürlerinden ve 
lüzumlu bürolardan mürekl«'p 
olacaktır. 

Umwn müdürlüğün 1stanbul 
Zonguldak, İzmir, Mersin ~ 
kara gibi amelesi bol şehirleri. 
mizde birer müdürlüğü buluna
caktır. 

Tramvay tek ücret 
tarifesi 

Oda reıslıgıne Rahmı 1 

Eltekli seçildi destanlar 
Siva.s, (Hususi) - Müddeti 

hitam bulan şehrimiz ticaret o
dasının meclis intihabatı hafta 
içinde valimiz Akif lyidoğanm 
riyaseti altında teşekkül eden 
komisyon huzurunda yapılmış
tır. 

377 müntehiptcn 52 sinin bu
lunmamasına rağmen seçim bli
yük bir alaka ve heyecanla ya
pılmıştır. 

Oda meclisi için seçilen 14 
müntehibi sani valimizin riya
müntehibi sani valimizin riya
setinde yapığı toplantıda mü.5-
terek ittifak ile oda meclisi a
zalıklanna Rahmi Çcltekli, Meh
met Yaşara, Mehmet Sanca, 
İhsan Kara.yaprak, Naci Sivaslı, 
Yat::,trüvetal, Salim Çerçil se -
çilmişlerdir. 

Bunların aralarında ittifakla 
oda reisliğine Rahmi, Çeltekliyi 
ve ikinci reisliğe de Yak Güven 
Ali, birinci reis vekilliğine: Sa
lim Çerçil. ikinci reis vekilliğine 
Mehmet Sarıca, hesabat mUf et
tifjliğhıe Salim Çerçil, muame· 
lat müfettişliğine, Naci Sivaslı 
kongre azaiığma da başkatip 
V:cfik Güldağ seçilmiş ve bu su
retle intihap sona ermiştir. 

Eski destanlar, ya kanlı bir ga· 
za meydanında, ya yalçın bir kale 
burcunun üstünde harikalar yara
tan, kahramanlar için yazılırdı. 

Çağumzcln destan mevzularmın 
daha çok yukarılara çıktığını gö
rüyoruz. Orta zaman şairleri, hi
sarların yüksekliğini nihayet bu
lutlara kadar çıkarmışlardı. Sivri 
kuloler, tırtıllı bedenlerle şehir· 

leri bir taş korsa gibi sıkan sur
lar için de. yiikseklik Tekoru Yino 
bu idi. · 

Halbu ki son harbin kahraman
larına "bulut" lar nihayet çok n· 
şağılnrdn kalan bir döşemcdlr. 

Şimdild savıı.şı;"lar. şımı-cklrrin 
kcndllerlnclen ı:ıek alç:ıkl3rda çak
tığı, yıldırımların, binlel"c(' metre 
d<>rlnliklerde gürled@ni görü-
yorlr.r. 

Ecıkiden ölüm, bunların nltında 
idi; Rimeli üstünde orak sallıyor. 
Tayyareler. biribirlerini oralarda. 
anyorla,.. ornlarda yakalıyorlar. o
ralarda rı~rralamyorlar. Her dil· 
şen tn~\' alüminyumdan bir 
kalbura l _ ~Yor. 

!çlerindeltl pilotlann vücutları. 
da delik deşiktir. Binlerce metre 
yüksekliklerde, crhennem takırdı 

lan kopuyor. Pcı \·anc gilrültülPri
nin yuttuğu bu kurşun doluları, 
ba7.an bir Uıyyarenin can evinde 
kümeleniyor. 'l'üfekleıi susuyor ve 

tepesi üstü, hm llcfh• tir&. 
şüş başlıyor. 

~"vet, dilıııin destanlan, yerde, 
dağda. hisar ve iburç Ustllııde idi.. 
Bugllııkülcrin ynzıldığt geni§ ıııalıi.. 
fo, baştan başa göklerdir. 

Eskiden a.kmcılar. dinç atlan 
bınerler, kılı<' f}ımı:;eklcrile yollan
nı aydınlatarak. dolu dizgin ufU
larn doğru uçarlardı. Bugünlln a
kıncıları, bruılannda beyaz, koca
man bir papatya ile gökten iniya.
lar. 

Evvelkilerin düşmanı. sade lmr
ı-ı tarafın IU!k"ri. siperi, pu.saa 
idi. Şımd.kilerin kendi ağırlıklan
na, kendi sil{ililnnna varıncaya ka
dar, her şey hn.smıdır. Hava, kor· 
lmnç bir pPnçc ile onlan aşağıya 
çeker. Parnştit n~ılmıyabilir, yeı:
aen savrulan fierat:penller, ma.ltin&
li tüfek dolulaı ı, piynde ateşle• 
it> blçilebillrl<'r. 
Yakın 7.amnnlara kadar sanıyor

duk, ki artık "destan'' yazılam& 
Bu nevin. kC'ndine mahsus alemi., 
tarihf', esatire gömülüp gitm.i§tir. 
Destnnı gcn;<'k dünyasına bağlı
yan iman, makine çağının adamın
da bulunamaz. Fakat eğer destan, 
harikalar üstüne kunılan bir hie 
ve fikir mimarisi ise, bugünün hi
di elerl, geçmiı;in haıikatlanru göl· 
gc•dc bırakacak kadar derin ve 
f('vkalade şeylerdir. 

Bana öyle geliyor, ki yarın or
tadaıı su harbin ba:rut bulutlan, 
vapnın s.islPri kalk·nca. ıdestanla
rrn en mükemmelleri yazılacak. 
Çünkü fovknladclik ?.amanda d6-
ğil, insandadır. 

Hakkı ~üha GEZGİN •.rramvaylar için hazırlanan 
tek ücret tarifesi hakkındaki 
proje Nafia Vekaletince tetkik 
edilmektedir. Projenin müte -
hassıs bir komisyona da tetkik 
ettirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Memleketin imar ve güzelliği
ne büyük c;aluşmalarla modem 
ve güzel eserler katıştıran ve 
bu hususta yardım ve yurt se
verliği ile temayüz etmiş bulu
nan oda reisi Rahmi Çeltekliğin 
300 müntehipten 293 niln reyini 
almak suretiyle tüı::car ve esna
fın bUyiik sevgi:-ini ka?.andığı 
sabit olmuştur. 

ı_G_o_N_D_E_N_G_o_· _N_E_· ı 
Konüsyonda bulunmak üzere 

İstanbul Nafia şirket ve rnümcs. 
silleri başkomiSf'ri Mustafa Arif 
ile elektrik ve tram,·av idaresi 
umum müdürü Hulki dün Anka
ra.ya gitmişlerdir. 

Otomobil çarpb 
Kasnnpaşada 13 numaralı ev. 

de oturan Emin, BeyoP,lunda 
caddeden geçerken şoför Ali 
Tuncaa.yın idaresindeki 2223 
plaka numaralı otomobilin sad
mesine maruz kalmış, sol aya
ğından yaralanmıştrr. Yaralı 
Beyoğlu hastahanesine kaldtrıl. 
mıştır. 

lzmitte rıhtım inpatı 
/zmit, (Hususi) - Şehrimiz 

belediyesi tarafından yaptırıl • 
makta olan rıhtnnm tesviyesine 
devam olunmaktadır. Bu civan 
doldurmuş olan bütün binlar is
tim.lak edilmekte ve yıkılmakta
dır. Rıhtım sahası İzmitin en 
mütena mevkilerinde nbiri hali
ne gelmektedir. İzmit belediyesi
nin bu hususta gösterdiği g-ay
ret ve faaliyet çok takdirler u. 
yandırmaktadır. 

Oda reisliğine tekrar seçimi 
mu~itte derin bir sevgi ve mem
nuniyetle kaI'Şllanmıstır. l{en
disinj tebrik eder, muvn!f akıyet 
dileriz. 

Ne. Ma. 

Kızılay 
Edirne seylapzedelerine 
5850 lira daha gönderdi 

Edirne (Hususi) - Büyük 
seylap vaziyetini tetkik ve sey 
lapzedelerden yardnna muhtaç 
bulunanları tesbit etmek üzere 
şehrimize gelen Erzincan mebu 
su Salih Otaç raporunu hazırla 
yıp Ankaraya dönmüş ve bunun 
üzerine Kızılay Umumi Merke 
zinde §ehrimiz Kızılay şu.besine 
daha 5850 lira gönderilmiştir. 

Edime Kıztlayı bu paraya 
elinde mevcut 1500 lirayı da ka 
tarak 3880 ni Edirnede ve 820si 
Meriçte bulunan fclaketredeler 
den yardıma son derece muhtaç 
bulunanlara şubat ve mart ay 
lan için altışar lira tevzi etmiş 
ve bu yardım karakış gününde 
geçirdikleri felaketle pek çok 
sarsılmı~ bulunan bu zavallı 
yurddaşları çok sevindirmiştir. 

HAYKIRAN KURUKAFA 
Çok heyecan il büyük zabıta, casusluk ve korku romam 

lngiliu:eden çeviren: H. MUNIR-
Sil veyn, bütün k07.ları kendi 

elinde bulundurduğunu zannetti. 
ği için, Lorn cevap verdi: 

- Silveyıı! diye haykırdı. T-
sa.rladığın cinayeti kolayca işli
yemiyeceksin! Muvaffakıyet se
ni şaşırtmış. Yoksa, içerisinde 
b u 1 u n <hı ğ u n t e h l i k e
li vaziyetinin farkında olurdun. 
Buraya geldiğin g'.indenberi şüp 
he altında olduğunu unutuyor 
musun? Şefim Sir Harker tara
fından, ben buraya sureti mah
mısada gönderildim. Bilmem 
ismi tamyor musun? ... Evet, se
ni göz altında bulundurmak için 
gönderildim.. Bu gece burada. 
yine ondan aldığım bir telgraf 
üzerine geldim. Eğer bana bir 
şey olursa, Sir Harker ve mai. 
yetinde bulunan ibiitün kuvvet, 
benim nerde olduğumu biliyor
lar_ Omm için, senin elinde bu
lunan yeg8.ne emin si18.h, teslim 
olmaktır, ibu suretle belki seni 
bir tımarhaneye gönderirler ... 
7..aten senin yerin pek haklı ola
rak, orasıdır. 

Silveyn bir kahkaha attı: 
- Gelsinler, baksrnlar. dedi.. 

Ne bulabilecekler? Hiç bir şey ... 
Sadece bir avuç kül!... Şurada , 
bir kaç adım ötecikte bulunan 
labora.tuvarımdaki elektrik ciha. 
ziyte, senin etlerini bir kaç sani
yede toz haUne gelinceye kadar 
kurutmak ve mahvetmek elim
dedir •. Bu ~ m.ııhterem 

şef iniz, kendisini pek zeki zaıme
den, fakat hakikatte, hiç de öyle 
olmıyan memurunu tamyabile . 
cek mi acaba!? 

- Beni tanımasa bile, her 
halde seni tanıyacaktır. Asıl mü 
him olan nokta da budur. O r.a
man yerin, doğrudan doğruya 
darağacı olacaktır Silveyn!.. Tı
marhane değil ... 

Bu sözler, Silveyni son derece 
kızdırmıştı. Bir tabanca çıkara
rak, Lorna doğru çevirdi. 

L<>rn, artık son 9a.tinin yak. 
lastrğmı hissediyor\; u. 

Derken birdenbire ortalık ka
ı"ardı. Lorn, vücudunda herhan
gi bir acı hissetmediği halde, ö
Iümiln gelmi~ olduğuna hükme. 
diyordu. 

Derken bir gürültü duyuldu. 
Sonra bir ses: 
- Korkma Lom ! .. Zamanında 

yetiştim! 
Bu, harikaların harikası bir 

hadiseydi. Lorn ne diyeceğini bi
lemiyordu. Çünkü bu ses. Sarı 
c;iftlikteki arkadaşı, Sir ROber
tin sesiydi. 

XII 

Tekrar ışıklar yandığı zaman 
Lorn, garip bir maazara kamı
smda kaldı. 

Fenton Silveyn, yerde~ tama. 
men hareketsiz, sırtüstü y3t1 -
yordu. Onun üzerine Sir Robert 
eğilmiş bakıyo~ Sağ elinde 

AJacak, veıecege 
. 1 NSA.ı~L~ birinden alacağı 

olması kadar kı~kırtıcı 
bır hal yoktur. Yekun n·e olur
sa olsun, fikrinde hep odur. 
Kamı tok, sırtı pek. cebi şiş
kin. tepe.CJİ sağlam olsa bile, 
yine o alacak yekunu. hayal 
sarayınn açılmı!'? kocaman bir 
delik olarak durur. 

O parayı almadıkça rahat e. 
demez. 

Mevcudunu hesap eder; fa. 
kat alacağını eklemeden ser
vetini toparlamış saymaz. 

Borç vermiş bir insanın ala
cağr, elinde bulunandan daha 
kıymetlidir. 

tnsanlar kanunlar yapm. lar. 
reL.alar tertip ctmh>ler: fakat 
bunların hic biri, alacaklı olan 
bir adamın imkansızlık manev. 
ralan içinde mahrumiyete bı
rakılmasından daha müessir 
olamaz. 

Adamın birine soıınuşlar: 
- Yahu. sen filan arkadaşa 

ne yaptın ki, bu kadar aleyhin
de bulunuyor? 

- Hayır efendim. bir şey 
yapmadım. Ne olmuş? 

ağır bir sopa vardı. 
Lorn memnuniyetle: 
- Nasıl yaptığını iuıh etmi

ye kalkma Sir Robert, dedi. O
na bir ''mucize" diyelim: kAfi .. 

Sir Robert tevazu ile: 
- Mucize, uzak olsun, dedi. 

Bu işin hiç de mucizelik tarafı 
yok. Seı ~idip de gelmeyince, 
ben şüphelendim. Ve Varingerc 
bir şey söylemeden ciftlikten 
fırladım. Onun küçük otomobili. 
ne atladım. Otomobil şimdi dJ. 
şardadrr; onunla tekrar dönehi
liriz. Girmek için, kapı, pencere
leri zorladım. Fakat muvaffak 
olarnadim. Lakin ibu esnada. sUr. 
gü gibi bir şeyi çekmemle, evin 
kömürlilğüne düı;;mem bir oldu. 
Kıyaf~timdeki bu komiklik (' ! 
oradan geliyor ... Uzun lfil"a ne 
hacet... Zamanında yetişebildim 
ya çocuğum. Şu sopayla herifin 
kafasına indiğim sırada. seni 
vurmak Uzereydi ... 

- Teşekkür ederim Sir Ro -
bert! .. Fakat çabuk ... Şimdi ha
tırladmı ... Burada bizim kız var. 
Hem de o portekiüi haydudun 
elinde galiba ... Çabuk. ba*larımı 
çözünüz. 

Birkaç dakika içinde Lonı '"8· 

mamen serbest kalmıştı. 

Mahzenden çıktılar. Dışarda, 
helozoni bir taş merdiven vardı. 
Sir Robert elindeki elektrik lam. 
basmı yakarak, merdiveni çıktı
lar ... 

Evet, birinci kata. gelmişlerdi. 
Odalar boştu. İkinci kata çıkan 
merdiveni Lom dörder beşer a.t
lıyarak çarçabuk tırmandı. Ge
celeyin kendi!hle yatak od38t o. 
lmıık verilmiş odanı'1 yamM. ~ 
difi sırada, bir çığlrk işitti. 

'""""'' .,. ) 

- Val!ahı bılmcm. Rastgel
diği yerde seni götülüyor. Bu
nwı sebebini anlamak saıin i
çin lazımdır. 

Bunun ü.zerıne adam. derhal 
ayağn kalkarak sokağa fırlar.. 
Bir müddet sonra soluk 80lw
ğa gelir: 

- Oh, der. Kendisini ioir cıe
zalandn·dım ki, de)ıne git8in! 

- Ne yaptın bakalnn? 
- Ne yapacağını. Hiç '1lel"-

memck maksadiyle iki lira 6-
dünç aldım . Bundan büyük ce
za mı olur? 

Evet. Bundan büyük ceza o
lamaz. Ve en büyük ŞEFKAT, 
şüphesiz "ödemek" tir ..• O 11e

beple r AZ1LET olmuştur. 
HiKMET MÜNiB 

1 Vırmı yıl evvelkı Yakıt 
n.:uıı 

Elektrik Şirketinin 
imtiyazı 

1376 cncsındc hitam bulaca.< oı... 
elektrik ııirkctı imtiyazının 33 8eJle 

daba temdid!ylc 1409 senesine it~ 
de\·amı hakkında Nafia ne.zaretlılı9 

mUıacaat vaki olmuştur. Şirket ~ 
gUnl>ti tcsis:ıtı mmnlckctin 20 .-e 
sonra.ki lhtlyacına. göre tadil için iL 
Ukraz ile para s.'l.rfetmek veyahut 
tah\'ll !:tkannak mccburlyetinde ulc!n. 
ğundan her lki hususta muvatf~e
tin temdide müte"·alrkıf oldu~u ile
ri 81lrUyoı . 
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Türk Hava Kurumu 
17 yaşına bastı 

1Urk hava kurumu dUn OD alı ya· 
şmı b!Urlp on yedi yqma baatı Mil. 
l.et1miz1n elinden gelen yardımla kal
kmazı bu ceml,yetuı memleket mU•!a. 
!uma yapbğı hizmet, orduya rulll~ 
hedlye:rt olarak verdığl tayya."1!1Prle 
ycti§urdiği havacı gençlerin sayı.smI 

bilmekle pekAI~ takdir edJletılllr 

On yedinci yapna gtrme.cıl mUnasE"
Uylc Türk, hav.:ı kurumunun on aJ. 

b senelik taallyeUnc bir göz a.wım. 
Hava kurumu on altı ecne :ı:art.-nda 

75 mllycm gibi bilyük miktardı& panı 
toplamı§, bu paralarla orduya m11ıe· 
ı:ıedJyeııl olarak 400 den fazla tayyuoe 
ftrmi:Ur. Halkın cbiıru ve c::a.e yar~ 
4ım1yle ydoayan bu halk müe3~~ 
ha va ordusuna birtakım ttsiı!ler .ney. 
daıla ı;eUrlllrken mUhlm muavi?tl.ıt 

Jerdo oulWUDU§tur. Kurum mem:eket. 
t.e illi de.!a olarak makini.at ve pllot 
mektepleri açmış, Cuınburtyet llf'aJ!ne 
havacılık qkını a§Ilıımıo, bu sayede 
~uın tayyare kampıanna. blııll'rce 
gvıc ye.nııreasma lro§arak yotır.n1,. 
ta. Kurumun bugün tanarocUlk ve 
p&.ra§UtçUIUk sa.halarmdakl çalıqmı.B> 
~çln ~ kadar motörlll ıayyaresı y'lr
ıere~ parll§UW, 200 deıı tıı.zla plArılirlJ, 

müteaddit tayyare hangarlan, m.•dertı 

hıJ' tayyare ve plftn!Sr fabrikam. B~'· 
mHUt pilot mektebi vardır. 
Kcrumuıı diğer biııala.rla tıirllk~ tıu 

malzeme ve tes!alerl üç milyon Jrayı 
~çcn bir kıymet g!S8termekte:tlr 

TUrk mWetuıln gllnlUndcn kop....ralr 
yaptığı yardmllarla yükselen l<unı 
muıı ele aJdığI •'havacılık da•a.ımu, 
u.uva!la.k1yeUe başardığmı yu1'ar"8 

ingılız gazeleJerı 1 
Türkiyenin 
vaziyeti ile 

Yaırıadaa alAkdar 
o ayorıar 

•'Türkiyenin azmi Ber
Jin, Lond~a, Moskovada 
pek iyi bilinmektedir,, 
Londra, 16 ( A.A.) - Mllsta

kil Fransız ajanın bildiriyor: 
Mutad olarak hananm hadi. 

selerini icmal eden pazar matbu
atının kanaatine göre birkaç 
gUndenbeıi bUtün gazeteleri cn
djaeye düşürmüş olan Balkan 
meselesi bahsinde vaziyetin te. 
mel taşını Türkiye teşkil etmek
tedir. 

Observer gazetesinin diploma.
tik muhabiri diyor ki: 

Bugünkü vaziyete rağmen har
bin derhal yakm şarka yayıla· 
cağını zannetmek için sebep ol
madığı tngilterede malfımdur. · 

Yegane tehdit şudur: Alman
yanın Irak petrollerini ele geçir. 
mek ve Mısıra hücum etmek için 
Türkiye üzerinden geçmiye te
§ebbUs etmesi hali .. 

kısaca verdiğim mal!im.nt da gö<rter
lXiektedir. 

Türk ın1llet1 14 senelik aulb devre. 
einne yardımını ke.mıemif, hs
ı-nyı asım BaVB§ meyd0.n1a.rmdan tiri 
>!arak tanımış, havadan gelcce~ her 
tOrlU tehlikeyi önlemek fÇiıı uı!PJ ile 
para ile kurumun yo.rd.Tt111U& 
ko;.ımuştur. Harp ba§Uı.dıktan 6WU1l 

i1ıe yardım birkaç m!Bll dalın ıı.rte>.l§. 

tıütün memlekette bavt\ kurununn 
vardım lşt bir mU!!abı:ı.ka halin1 aımu,. 
t:.-. Aııadolu ajıuı.suım her gün vc"J.L 
ğl yurdun her bucağından yagan te.
l'Pırillertn liııtes\nl olıudukça göt,sllm 
ltL~ı.arıa kabarsyor. 

Evtnı, tar1118Jnı , J<nyuntmu, kcçts!nı, 

yUzUSUnü, e~ıence par8lllllJ, cewız.e 

ınaoratmı tebcrrU eden her y~ta ~ 
nlrll ve köylOlcrJmlzin bu allLka& top. 
rağı gibi baVBl!Ull da nasıl knıkıu:dı. 
ğTDI gösterir. 

sn,ıa MllU Ş.:flnıtz olduğu nııı.ıc 

OUytılderimizlıı, bu memleketi ld!ln
edcııJcrln hava kurumuna gö:ıtcrdfk'e-
rı ya.kın alAka hava mUdataaaın!l V(.r. 

cılklcn ehemmiyetin bir delllldn 
Mare,.ııl Çakmağın birl•aç ny evvel 

ha'loacılık kıımrını zlyareU, btrkıı~ 

g1l.n cvvcl Başvcklllmtzln hnvn kuru

munu ziyaretle yent dlre'lrtitlfır '-'~ri~ 

l:>u dlmlcdend.lr. 
Vata.ı:ı.uı tstik1Alin1 l!onıınayı tek 

~ay edllım~ büyUklerlml.zin have.cılı. 
es ka.r§l gösterdikleri eJA.kalar. fle 
vatand~larm gittikçe ı:ırtan yıı.l"i:m• 

um elele verdikçe Türk yurdunun Sf'. 

rnnJarmda binlerce Türk kıınad ura. 
CDktır. l'EKTA RAGIP Ö!lil!:'N 

logHlzler 
Uzak Şar!•:L.ı bazı 

yerlere mayn dökti.Her 
Londra, 16 (A.A.) - Britanya 

bUkfuneti hududu aşağıda bildiri
len kıtanm eeyrisefain için tehlike
li olduğunu blldirmektediT: 

Şimalfnde 002 derece 44 5imal\ 
arz dairesi, §al=nda 104 derece 30 
~ark! tul daire&. cenubunda 001 
derece 35 şimali arz dairesi. gar· 
bmda Malezya sahili. 

Amirallik dairesi, yukarıda ta.h· 
dit edUen bölgeye başka bir llAn 
yn.pılma.dn.n nıayn dökUlece~ ve 
mezkih· bölgeden geçmek isteye -
cek vapur kaptnnlarmm Slngapur -
daki Britanya deniz make.mlarm -
dan yol istemeleri icap edeceğini 
tebliğ etmektedir. 

Bu talimata riayet etmiyc:n ibü· 
tUn va.purlarm Rkıbetlerfnden ken· 
diler! mesul olacaklnrdır. 

Hopkins Nevyorkta 
Nevyork, 16 (A,.,\..) - RWıtcu"l'lhtır 

H.uıvelUn İngiltcredeki §&t.st m~·r.":ı

slll Hopklns bugtln Cllpper tAyyı:ıl'f'cl. 
ıe Nevyorka avdet etml§tir. 

Hopklıuı gazetecilere beyanatts >.ıu. 

lurıarı:ı.k "İııgilterenln bıırb1 kaım.ruı.. 
cağına kanaati,. oldutunu bildim J;tJr 

Tabiiyet" ize geçmek 
istiyen tatarlar 

Buna binaen Türkiyenin rolU 
birinci derecede ehemmiyeti ha
izdir. Fakat bu havnlide mesafe-
ler, o kadar muazzamdır ki TUr. Sln klng, JG (A.A.) - D. N. B. 
kiye, büytlk Brltanyanm ve ken· Mançukouda yqıyan 700 den 
disinin dava.ama fhanet etmedik- !~la 'l'ntar, uzak enrkt.a bulunan 
çe böyle bir Alman teşebbUaUne Türk-Tatar . cemiyeti vuıtaslle 
intizar edilemez. Ancak Türkfy~ Türk tabiiyet.ine g~ek teşobbU
nin azmi Berlinde, Londrada ve 1 ııtınde bulunmuşlardn-. 
Moskovada pek iyi bilinmekte. 
dir. Dövizlerin vasati fiyatı 

Hltlerln Mezopotamya.da. bir 
sergüzeşte ablaca!'!ını biç bir ta
rafta. zannedilmiyor. 

ÖnüınUzdeki mart ayı lçin 
bo~da kote edilen dövizlerin 
vasaU fiyattan şöyle tesbit edil. 

Diğer taraftan Almanyanm miştir: 
Bizerteye doğru bir dnrbeye te- B!r sterlin 524 kuruş, 100 do
şebbUs etmesi de Pimdi dahn zi· 1a.r 131 lira 95 kuruş 50 santim, 
yade imkdnsız görUnmektcdir. 100 İsviçre frangı 29 lira 95 ku
Zira Almanlar Afrikn.daki Fran. nış 15 santim, 100 drahmi 99 
sız kuvvetlerini tensik etmekte kuruş 75 santiaı, 100 leva 1 U, . 
olan ~neral Veyganddan o ka· 62 kuru., 25 santim, 100 dinar 3 
dar çekinmektedirler ki kendisi- Ura 17 kuruş 50 santim, 100 yen 
ne "Afrikayı geçen haziranda 31 Ura 13 kuruş 25 santim, 100 
fethedilen arazi şeklinde telAkki !RVeç kuronu 31 lira 4 kwı.ı5. 
ettikler· • gibi zayıf bir ihtarda 

db!-llunma.yı münasip görmUşler- 1 Basketbol müsabakalar! 
ır. 

Diplomatik muharrir bundan 
sonra Hftlerin yapabileceği bil. 
t.Un taarruz şekillerinden bahset· 
mektedir. Zira harbin her taraf
ta en bUyilk şiddetini iktisap et
mesine intizar edilmekle beraber 
muhakkak olan bir şey vars o 
da Hitlerin en büvük tanITUzu. 
nun İngiliz bahriyesine karşı tn
gilt~ enin ablukasını tahakkuk 
etti~1< UlkUsU ile tayyare ve 
denizaltılarla yanaca.~ bir taar
ruz şeklini alacaitdır. 

İzmirdeki maçlar 
hmır, 18 (A.A.> - Buglln yatııtan 

llk maçlarmd:ı Cfö:r:t pe Kal'§l} ~ııyı 

~1 V1.1 Altay da Ate§i &-0 ~lCp 
e~c:rQl.r. 

Halkevleri arru!mda yRpılmak· 
ta olan Basketbol mUsa.bakalan· 
na dUn Bcyo~lu Halkevi salo
nunda devam edilmiş ve üstün 
bir oyun oynıyıı.n F...minönU "'fal. 
kevi takrmı Beyoğlu Halkevi t:ı.· 
kımıı maiFJCın etmiştir. 

Sinema ve Tıyatroıar 

ıli~!Wiif ş~~~~~·u 
Her artııt g1 :d~ eomk tem!J!Uert 

tein bilet \'C1'lllr 
Beyazrt. LAieli, AkBtlrav Şchrenıi 

nl ve Topkapl)'& otobtb ~ olun· 

. muft,W'. 

Tabiat konuları: 

Yağm r 
sıl ya --ıyor? 

I , l 
l 1 

1 

ı Birinci smıf köşesi: 

Nevinin iş dersi 
NEVtN IS DERS1Nt PEK SE

VER. RENKLt KACITLARDAN 
iSLER YAPMAK ONUN EN GÜ
ZEL EGLENCELERtNDEN BtRt
DİR. MlNIMiNt MAKASINI ELi
NE ALIR. KACITTAN KUS, EV. 
VE OYMA iSLERt KESER. öö
RETMENi ONUN ISLERtNi 
DtKKA TLE GÖRÜR. 

NEVINtN DILEGI 
BtR TERZi OLIVIAK. 
1 .ER D!KMEKTiR. 

GÜZEL 
ELBiSE-

BU DlLEGJNE ULAŞl\-1A K 
IÇtN O KADAR ÇOK ÇALl~l
YOR KL. sız ıs DERSİNİ .:;ı::. 

VER MiSiN Z? 

ifade Osmanlı 
• 1 w 

ınıoara or .uQu 
Hanqisinin do~ru 
olduğunu söyıevınız 

Yağmur yağarken okula gitti. 
nlz mi? BUt.Un caddeler ıslanmr , 

her tarafta küçük küçilk gölcilk
ler peyda olmuştur. Ak6ama eve 
döndUğünUz zamanda yağmur de- 1 - Postanede mektup yazan 
vam etmezse bu gölcllklerln orta· bir çocuk, mürekkepli kalemlrrl yc
dan kny'bolduğunu her t.arafm rA silkti. 
kuruduğunu görll rslinüz. Acaba bu 2 _ B'rkaç çocuk sakız şekeri 
sular nereye gftmiştir, bunu hl~ 
merak ediı:> öğrendiniz mJ '1 :ıldılar, şeker kflğıdmı sokaktaki 

Suyun bir kısmı buğu olup ha-
öp kutusuna attılar. 

\"aya çrkmt:ıbr. Tıpkı bir çaydan. 3 - lki çocuk adlarını okul du. 
lıkta kayruyan su gibi.. Su 'kay· vnnna yazdılar. 
navmca buğu olur. 

4: - KUçUk bir kız. umumt bir 
Bu bu~lar ha\"aya yükselir. kütilpbaneve girerken, ayaklarmı 

Buğu yalnız yağmur zamanında naspa.-uı sildi. 
de~, bUtUn derelcrln. göllerin. 
den'z.lr.rln gtıneşin ıııcakl·ğı Ue bu- 5 - Bazı ÇQCuklar, okul bahçe. 
~lan havayr çıkar. Hava bıığu ıılndeki dağınık kağrtlan topladı. 
doludur. Buğu yükseldiği vakit de lar. 
soğuk ha'lrava rastlar ve kUçUk su 6 - Portakal yiyen bir çocuk, 
tzrıeleıi haline gelir. Bu küçük su ab•ıklarmı c;öp kutusuna atb. 
tanelerinin binlercesi blr arava gc. 
lir. Bunlar bulut olurlar. 7 - Okul bahçesinde oyun oy-

ıııvan birkaç çocuk, kamçt vnpmak 

Ek 
nasıl 

RtlzgAr bulutlan havada sUrük· lç"n bir tığacm dollannı kopardllar. 
ler. Ba§ka su damlalarlle biri ir. rtJ 
rüzgtır bunlan dahıı soğuk bir ha-- 8 - ':l'ahtn.dn yan yazan bir ço. 1stanbulun yiyecek iei, ötedenbe. lırdt. Ekmeklerin t.& • 
vaya msUaymcnya kndnr sllrlik· cuk tebeşiri yere dilşlirdü ve üze. ri hUkflneti mer,gul etmiştir. Bu kadar eksik çıkarı~ 
lcr. Kti~k damlnlar birleşerek bü- ~ıne bastı durum, 18 inci yılda çok önemli bir mir divan defterine tJ 
yük dıunla.lar olurlal". 

9 
hal almıştır. Bu arada ekmek ve Frrınbrmda hs.S e~ 

- Blrkn.ç çocuk mahalle çeş. fırın meselesi en çok uğra5dan iş- ı;ı.ıı ""v 
Bunlar o kadar bliyUmeğe bn.ş· .... c~i ile oynad·far, musluğu kırdı· !erden birydl Fırınlar genel olarak mak isteyenler diVde şl 

tarlar ki hava bunları kaldıramıız lar. "kiyf' ayrılmışb: Has ekmem fırı· kadılığından müsa.fl e• 
olur. Aşai;'Iya dü§Tlleğe başlarlar. ıo _ Blrkac c;ocuk bir kırn ge?.. nı, harcı ekmek fırını. (Bugünkü tanbulun yf vecek, cltfaı,) 
1şte o uman biz yağmur yağıyor ınegc gittiler. Yerde yaktıltlan n. ikinci nevi ckmeklerlmlz gibi). lerine, başta ~'-

riz t şl söndUrdillcr. re, İstanbul 
de . Hnsıl ekmek daimi olarak beş şırdı. Ekmek iRine ç~ 

YnğmU'l' böyle olduğu ...tbi lrn:r 11 - İki çocuk isimlerinin bas fırın tnrafındıın çıkarılırdı. Bunun. diği halde bazr fırııt 
b ' la beraber, her gtin has ekmC'k ;.,_ glbı', h"a 'ekmeği hard da yine buğuların soğuk bavayn ha rflerini mralarma yazdılar. ... ....., 

vnrslamaımıdan olur. Yalnız sn leyen fınnlar, bazan harcı ekmek 40 dirhem bile noıteall 
damlıılıın yağmur rnstladtğı ~ 12 - Denıhanelerinl süslemek de i !erlerdi. O zaman (divanı hü· cJ 
~ havadan daha soE:'Uk rüzgı\r _ stı>yE'll Uç çocuk çiçek ge.tlrdiler. mayun) ati: \'erilen ve bugünkü ve. Fırmlarm bazıları ıı 
tarla b!rle~ip ve kar olarak dU • 13 _ Blr gUn bir çocuk sırayı killer h eyetine benzeyen hiikiinıet. larmm, bazıları da 
mcğ"' 1...n~1ar. Kor ta:nelen· dah emir çıkararak fırmlarm sayısını Ernıcnllerlndi. J{apalJ ...,_ 

' uoç ... ..,ynarken klrdı ve "- Zararı yok tıJl .,. 
ılddetll eoğuğn rulaymca bu sefer dedi, parayı ben venniyonım ki. tayin etnıiı;ti. !etmek için divand ~~ .. ı 
de buz olur; bir o zaman buna do- Has ekmeğin her biri, harcı ek- mak 1&.zımdı. Has c tsl'JılY 
hı yağıyor del'Ü. Siz SÖyJeVİD han!'l"fcj Ö(l~nt? mPkt"n On!U' dirhem eks'k Çikan- fırınlardan ba.c:k3, fS JcjlltJ ---------------------------------------1 her tnrnfmcla JıarcJ ear 
L A / f •• k •• ı • I fmnlar vardı. Fırıtı1 ~ a o n en o lJ . er l : 'Ulfoş:ımamnzlığa ds ,dıl-

ılaımıa yolları ;ı,ultJ ~ 
.,., ti) 

g 
8lr değtnnencı on beş on altı y larmda 
BJr oğlu lle beraber, ,,ehriıı pıa:uınnda 
Eocllııl tmağa gidiyordu. Ete e 

e 
DnhA kolay Vl' yağlı m~t~i çıksın diye 
Onu big yorınakaı:ım götilrmek IsUyc~k 
iple ayaklarından ltom agu blr direk 
lJ:ı.ertnc bağlayıp ıılmıştıbr omuza. 
llk l'&lltgeJcu bir ) olcu o.ıarok blr lmhkaba 
Dedl: ·~ Bh )'BıınuWyız lnsan oldnğumuba; 
Bu diyarda fıOOkler lnııaıılardwı S)Ok dn.ba 
Bııtı tlyn.r. Hey z.:ı vn.l lı calıll. ı;a vallı &el'M'lDl ! 

~ bu hayvana mı, yok&& &8J1A mı de8Cm '
De~lrnıe.ncl, bu &Ö:r:ü duyunca yapt Jluıı 
Anladı ve omnı:undaD lndlrerck htıl 

lpl çöum. Ulllıntı birden tıcnulşo ek 
Başladı yürüıoeğe !Sinden aöyleneref{.. 
Adam hemen UsUlno blndlrerel• o~lnnn. 
Kendlıd yaya, tult:o knaaba yolunu. 
Biraz aoııra karr:ıdan geldi Ud ı; Uiccar. 
En yn.§lısı çocuğıı &etil çıktığı öadar 
Hatırıırıık dedi ki. "Ayıptll'. dellkıuılıml 
IJ.ak boynz 511.Çlı bab:ın yaya; sı!D in be.ltalım, 
o b:.nsln. 1·11pıwrı bir parça ymak l5ter-.. 
Değlnnencl: "GonlünUz bo.:ı olsun bııylarn 
Dlyerclı çocu{."lınu lndlrdL kendi blndJ. 
Arkadan ~tı Uo im, blrl: "llcy OOba hlndl, 
Diye bağırdı, böyle arkanda lloşturduğuo 
Zavallı yavnıcafız ııenln ktndl çocu{;"UD 
öetu ml7 Sıkıl aucuu Baba öyle lrunıınlu 

• 
cı ve e w • 

l'aıı gellrkeu eı:cı;o l orcıe )1lrCr mli oğlu,_,, 
Adam bfru düıtUndU, bllkmetta kl kız haklı. 
Çocuğunun hııll do ltendlue dokunaklı 
Göründü. Hemen donüp dedJ: "--Gcl tcrkile .:ık!,, 
Arkadıı.ıı çıkagutıJJ J'eni olr lca.1ab3lık. 

Onlar da aöyllyooek ba§ka OCY buldulu, 
Dediler: ••- lnııaf yahu/ IU.laorr mı tın kıubt.r 
Yiıke mvaUı baymn f Be«bclU koo:ı bunak 
Puanb bu tilpanm dertı!dnJ satacak. 
Eekl yardımcıımı:ı biç t.e mı ncuuamın-.. 
Adam: ''-Hay Allab, dedi )llptığmı teY ~k yanlı : 
Yeryüzü.nele herkı-sl memnun etmek lstlyen 
Muluıltkak budaladır, belll. Bak.alını ne çıkncaı .... 
'E§ekten lkt51 de inip )ııyun olarak 
Gltmeğe bıatJ:ı.dılar. Çok geçmeden b:ı&ka bir 
Yolco çık&.ı: ''Bu köyün mod.BQ böylo nı!dlr~ 
Dedi. E,ek ytiriil'nr yUkallz, )1llnız başına; 
Ardında l&blplerl yolun lcetikln taDma 
Çarpıp ayaklıı.rmı yıpratıyorlar. Tann 
Eocle blru;ln diye yaratıııqı lnsa.nlıın. 
Bunlu bari eocklerlnl rafa koysunlar. 
:Og eoeklf'.?' uğtı rlar Ol8t1D !" 
- Ağam haltkıo \'&J', 

Diyerek cevap verdi del'lrmoııcl, eşeğim. 
Onu ben de öğrondlm. Fakat bilmiş olun ki, 

Ne derseniz deyiniz., &en. öteki. tıcrlld, 
Bcıa kondl bUCUğlmdea &ı1.ık dönml) ı;t.m... 

lııtanbulda bu f~.,ıctı: 
börekçi fınnlan da \ 
fırmlan asla eıaıı~ ~· 
dı. Onlar da çöre!<. 1ı 
rek yapnmazlard; ... 9~ 
lannda bir L'i bötuırı 
kat l 703 de böre1'~ i' 
adetin dışma ~ıkıı.rfl tJ)J' 
dörde'rlik ekme>k yıı.Pe~ ,J 
dılar. Has ve hıırc1 ııtJ' 
fası derhal divana : ,re 
ler; ötedcnberi çore ~ 
bB§ka bir şey çıksr;;eı 
rın Met! bozarak e . ~e~ 
}arından dolayı elleri!' 
de tezkerelerinin al ,,o 
ettiler. Divan derhal1 
rine getirdi. tat.an~ 
yolda bir emir yaıOJ•-..... 

Bir Arabırı d 
- Yarabbı, her 1' tSIOt 

defa zulüm ederse 
zalandır. 

tki defa zulum edt(.il 
hem beni cezalandır 

Uç defa zulüIIl ed 
beni ~ancilr' 
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ar-1~ de ınühı m bir hadise 
~a kogte tllerak cltım de bura
~ bıra.1::1· Bu akşam sizi yal. 
\l;ıl. 'Pckına~ mecbur olaca. 
'il ı zıyade me.,gulüm, 

Deııı Ve k 
~ana h' apı aralığından ter-
' Zil ıtap etti: 
lı1>.ına Çalrnadan. pehlivanı so

l Odasına indirmeyi unut_ 

* ~k ll 
~d u~araıarı bn~lamıştı. 
'luısu/ ~ç kişi .diler. 

' :Vaha_ alkcrin konuşma taı _ 
.... 'nu ITT sınirlenmışti: 

;ııne nend~tn benım husust iş· 
!':ı er... ?1Ye karışıyor? Ak· 
!)· .• ,,Pdı ve l A 

ı.ve Sö 1 sse am ... 
l'ercu Y eniy?rdu. 
~e bafan, Mıs Nelsonun yü_ 
' t'di. tırak. Yusufa cevap 

....._ B 

kat ederek, bu iki devin bakışla
rrndan manalar çıkannıya çalı. 
şıyordu. 

Bir pehlivanın hakiki hUviye· 
tini anlamak için, onu ancak gü· 
reş meydanına çıktığı zaman tet· 
kik etmek lfizımdı. 

Valker bu mceliği bildiği için, 
pehlivanlar biriblrleriyle !rapı. 
şıncıya kadar onlann halet: ru· 
hivelenni tetkikten ~ kalma· 
mıştı. 

ön sırada oturan seyirciler 
den biri: 

- Cak .. Göreyim seni. bu ge 
ce kendim ~öster! Damarlaı·mda 
Amerikan kanı taşıdığını isbat 
eti ... 

Dive bağırmıştı. 
Bu söz. Cak İGin iyi bir teşvik 

ve teşci vesilesi olmuştu. Cak 
ilk harnlelerind<> bile o kadar 
sert. o derece çevik görünüyor· 
du"ki.. •. 

~ aydanberi tasııamz bir 'cı.ıd: ı,ı 
jevaırı eden lfk maçları nltı:ıyet dün. 
KU wüsa.baka.larıa (tehir edilen tıu 

oyun mllstesnaı sona crdL Fonerlmb 
çcye karşı tikin BOD maçını Ja 1-0 
galip b!tıren Be§ık~ıuar son ~ce. 
ıerdc ıııç oir klUbUmUzc nasip oıını. 

yatı o:r §ekJldc yaptJkları 18 mUdllt.ıt. 
K&yı da hJç mağlup .>imadan, nau rı 
ocrabere da.hl k&lmadan ıuı.zan.ıs"tlk 

,şereflı bir surette 1940 - 19·U .ı.~an· 
ooı futbol pmpıyonu oldular. Uc.: ae. 
ocdıınbert üst Ustc lstanbuJ §ampiyon
ı.ığUnu kazanan sıyab _ beyazil!'ll"l bu 
muvaffııklyetJerinden dolayı tctırUı 
edcrız 

f'> - V\'ITr 1'7 Şlm\T 1N1 

üııı..ıtruıarn.} aKJDJarı da. görüJUyOI'. 
FaKııt tıt.>ccrlk~klerı gol çıkarru.ııla.. 
ruın manl oluyor. 

80 uncu \UiKlKada da latanbu~par 

merkeı. munacımı ı;iJlaı outün '::ı.ıa. 

uısnra.}' mUaa!Uerini ve kalcclSlnJ ele 
ırtıattJktan <IWlra lstanouu.po~ U. 
çünctl golünü de attı. liu &ıyıcıan "IOQ. 

ra ıst.anbuı.spor tazyıkJ biraz ge\·şn 
gibı oıau ve oyun mUtcvazın bı• şe 
aldı. Bu arada Galatasaraylılar eJıırt. 
ne seçen 01rçok tırııauardan l&ti.fade 
edcmcaııer ve tıirincı aevre bu l<)kllde 

3-0 lstaobuJsponm gaıebemylc ne• 
Celc.ndi. 

Uil:O.Ul UE\'RE: ~ ~. Bor'f sonra dôvüşeaeksı. 
tıı rı"tını~· e ınanasız şevJerle sı

sti}·ıe.n: oynatmavmız! Doğ· 
~? S•ı ~Yor muyum, Mis Neı_ 

I' ~lled e ~niın fikrimdesin:z 
Cezıc erun ı 

Mis Nelson locada. eli kalbi · 
nin Ustünde; 

- Şimdi neredevs0 boğu!a' a 
6m. divordu. eüer Yııımfu tanı
ll!amış olsaydım. bir daha ,)lün 
oeve kadar ~re~ sevretmemiye 
vemin ederdim. KallJlm heye · 
candan nerde\TSt' duracak. 

OUnUn !kıncı mUhtm spor 'u\dlncıd 

de, mJlli kümeye glrcbUmek içlL 1 ... 
ı.anbu. dbrdUncUIUğUnU kazanu.ı"~e 
;alışan lııtanbulsporıuıarm Gaıata.ın. 

-ayı 3-0 mağlOp etmesi oldu. i:sflUl• 
oulsporlulan bu muvnffnklyeUer.w\eıı 
ıoıayı tebrik edcı ve mıııı kUme..ı-e Je 

iyi neticeler almalarını temenni ede. 
riz. 

Fenerbahçe - Bcşikla§ maçından bir görünilş 

Devrcyt.ı Uatatasaraym mcrktt!J 
inkışaı eden bir akını ile Da§l.a.1~ 
Oywı mutevazln. lki tara. da f1'rııııı&. 

lar ımçı.rıyor1ar. GaJataaarayllW • 
raz sonra oyuna lıMum olur gtot cı&. 

cıuıar&a aa bir tUrıu neuce aıawas 
tar. Oyunun oundıuı eo.nr&ki 

8alıacı1~ kadın ~Ulerek başını 
e 'b· Şiinhesı·z Ş" h . Bö 
ık ll' g . ... up csız.. y-
~ıı Şe ~ sınırlenmek ve ma. 
e~dıt. Ylerc hiddetlenmek çok 

tısur. 
di ....._ F'e~a t.:. 'leıı.1u . olursa ne olacak? "e
·>qJuı, rıın dıyc mi korkuyor-
Neı · 

Son Sö .. 
61;':_ liatır zu~u tevile çalıştı: 
ifiı.~ecıı · Böyle bir şey dü -
<ti eı1te e~· . Asabileşirsiniz de, 

j'e kork •n 1zcıen bir kaza çıkar 
....._ 11.A UYorum 

çıı..._ wıe . 
<~~ıı, ;:t etme' Hiç bir kaza 

ıı, l>a.ın at: biz de, g'Jreşir. 
~k def~ §ılte üstünde oyna
~~~ra~ z Ya. Elbette şura
~. ıı bereıenecck .. Yara-

~; .. 
~t(etl~Ciler numaral"-' . ~· seyre. 
~iti l;ahUk 

l) t ~~i • çabuk... Boş yere 
~et· ı~ery.k rıney~niz! 
~l'orıard:rtistleri harekete 

1!tıf Uı~dı k . 
"l •. Caıt 1 

1 0 t?'ece herk~ CYu
~ ıtı~. ırtrıa~ını seyretmi~ e 

ram 80 lnct dakJkada Gazi ıtö~yl 

outan bir şiltle Vefanın birinci go!U:ı., 
yaptı. Bu golUn §a§kınlığı deva.!II f'. 

derken Gazlaeıı güzel bir pacı ;ur.n 
~Uhtil ikinci Vefa golUnU de çı.ta•t\ı 

Getellm mUsa.bokolarm etad sırası. 
Tercuman d" az heve"anlı de Son dakikalarda da SWcymanlY"'llıı 

u ' 
1"' ta. ıılllı.tma: en genç oyuncusu bir gol çıka, ;lı w 

ğildi.. Mütemadiven. !oradan 3• Şeref Stadında: blrincı devre bu şekilde 2-1 Vehıun 
şaC-n,"3 düşecek gibi. başınt uza· VEFA 2 - SULEY~'VtYE ! galibiyeti ile oeUceıendL 
tarak: Bu ııt&"'d .nı Un blrln J .. ~ .. ~•N'<. .. DE\'RE: - lştt bir kuvvetli hamle.. " 8 e.un c maçı ....._ uu ·~ 
İşte bir bovunduruk kaçtı .. İ§te Kem Feridun Kılıç idaresinde Vefa- lkincl devreye Vefalılar yine 'ı\km, 
Yusufun celmeleri.. :3Uleymantye takımları yaptılar. Oyun blr vekllde ba§ladllar. MUtem!i.1\'ıer 

08.§lar başlamaz Vefalılar hemen ha. SUlcymaniye nı.sll ııahasmda oynama. 
Dive sövleniyordu. kJmıyeti ele alarak suıeymantye ka. larına rağmen Hızırın gtızel kurtal"'.,_ 

Maamafih. gerek localarda ıesını sıkı bir tazyik altına aldılar. lan gol yapmalarına mani oluyor • 
~rekse diğer tribilnlerde Yustı· Fakat Hızırın güzel kurtan§lan gol Dakıka 15 suıeymnnlyenln vaptıC• 
fun tercUmanınm söylendiği gi. ! olmasına mani oluyordu. Nihayet Ve- bir akında sa.ğ ac;ık ant olarak ı•rt 
bi sövlenenler, bağıranlar pek _ra_ı_ıı_a_nn_taz_~_rt_k_ı _H_ı_zı_n_dn_m_a_ğ_ı_op_ı:_:t_ı. __ rı_r_ıa_d_ı _v_e_st_k_1_bı_r_vu_r_u_şı_a_tn_k_•_r,_·rnm 
çoktu. 

Amerikada. bu, sevircilP.nn 
eski bir ananec:ivdi: bu tezahU 
ratm ve bu l?ilrültünün önilne 
geçmiyP. imkan yoktu. Hevecan
lanmış bir seyirciyi kim sustu· 
rabilirdi? 

Sevirciler arasmda. inzibatı 
temin~ srelmiı:; otan r('!mli elbi. 
seli polisler bile. ara sıra. ken
dilerini kaybederek: 

( Deııamı oar) 

rakrm 
Beşiktaş 

Fener 
G. Snr:ıy 
tst, Spor 
~. Spor 
Vefa 
Beykoz 
S1llevm:ınJye 

Tonl:ap 

&L 
18 
l~ 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 

Puvan Cedveli 
o. 

18 
13 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
1 

n. 

1 
4 
4 
3 
4 
1 
2 
4 

&1. 

3 
4 
5 
7 
8 

12 
J2 
13 

A. 
84 
59 
57 
42 
40 
39 
27 
20 

18 

Y. P. 
14 54 
14 44 
23 39 
43 37 
89 34 
43 34 

44 29 
62 28 
83 23 

beraberlik sayısını kaydetti Dev-~n~ 
b'..uıdan eonrakJ kısmı iki t.arafcı d>I 
galibiyet saylSJDJ çıkarmak için ı.:g 

roı;malhl'.na rag.11 •n golsUz geçti ve 
aıtl.sabıı.k.a bu şek.ldc 2-2 bCr&lAı"'ik 
l! neUceıendL 

lSTA~BULSPOR 8 - G.S. O 

Sıra günün ikinci maçına gelo:":.ı1,u 

Hakem Şazi Tezcan. Bu mllsabaaaıa 
Galatasaray Faruk, Arif, Sa"-l!!ln, 

&llmdeo mahrum bir kadro lle vıo ~ 
tanbulsporluJar da SUleyman eksik o. 
ıarak çıkmı§lardı. 

Oyuna lstanbulsporlulann bU.:ı.ı"1ll

le başlandı. ilk dakikalarda GaJar!l.sıt. 
ray kalesJ tehllke geçinneğe bafll\dı 

Nihayet dördUncU dakikada lst.ıı.nlJuı. 
sporun uızyikJ semeresini vcrdJ 1-lol
can btr pas alan Tank temkinli o1r 

vuruşla takımının birinci ııa" mnı 

yaptı Bu gol lstanbuısporıuınn Jcııuı 

ııı.yreuı oynamağa ecvketti, Ş\ını.1• 

n:Utt:madJyen Galatasaray kaleslnı ·aı 
yik ediyorlar. 11 ine! dakikada. -ıa~Q 
l<'riniD Jlr lskası mUhlm bir gol fır·. 

sau kaçırtu. Dakika 20. Ylne ~ol.!arı 

h·klşaf eden bir akmcıa kale ön'\ndc 
rı.ıı alan Kadir karışıklıktan lst••ade 
ederek gtızeJ bir vunı~ıa Iııtanbu!.cpo.. 
run lluncı go!UnU de atu. Ara ..... 

iki taratm kar§lWW çaııornaıan 

gol.sU2'. geçti ve mlisab::\Ka aa w ae,; 
kJJae genç ve ener;ı.X lstaubulSpor 
ıaruı a---0 galıbiytıU Ue netJceıen 

Hw<em 'Şazı ·ıezca.n .oer zaman oıd._ 
ğU gibi dllnkU maçı da ~k gUZcl ıcıa. 

re etu. 
B~lliTAŞ 1 - FENERBA.BÇE 1 

!:)ıra günun bu en mlllı1m 
gelaiğı zaman sahayı oıı otne 
bır aeyırcı aoıaurmu§tU. Haxem 
nan Akmuı tcıarcsincıe oyno.naıı 

mUsatıauya Be§ikta§lılar emeıı: 

HIWlUyU ete alarak §Oyle bir ıı.acıro ile 
çıkml§ıardı: 

Menmcı AU - Yavuz, Utlımil 

IUrut. ttalll, teyzl - t;aklr, ~ 
&ıbrt. z;;crCJ, ŞUkrU. 

l<'illllüWA!J~ıı.;: Ulhat - Oe 
Lcbıp - Omer, ~ı. Mkrct - F' 
rot, NBcl, l:'apr, L'lii,)azi, Kebli. 

rı ı:)lrk ıç kunsenin gözU mu· 1 
l'Q.. rıunı,,-ı ö Ü 

~~~n~~=
1 

g nn . Beşer dakikafık hikayeler 
~,~orrn~u ~ece Türk pehliva- ----ıımıı--=---------=--=-z--~ 

Aparlıman kapıcıları 

Oyuna BC§lkta§m 01r hlıcuoıl 
ba§ıancıı. Bu aıwıcıan aonro ııaS" i 

i§lcmeğe ba.şıadılar. KilçUk Fikret 
lnl ıen B<ı§ıkı.aş kalesi ıçin çok t" 
Uketi oluyor. llk .&nıarda bir k'>rn• 
kazandUarsa da ıstıtaac cde..neJı.et 

Oyun çok aUraut Oluyor. lki u..r.t.t 
ıcar.aDmak azmiyle oynuyor. 20 
\lakıKada Şerefın nefia VOiesini C:b 
da ayni ncta.ııctte bır plODJOIUa Kurt 
ı&rak mUllJm bir gole manı .->lıtu. t 
uı.ratta aa oarı.z bir tıAkımıyct y 
Bır aakJka sonra eağclan inkişaı eo 
bir Beşlkta§ akınınaa şaıuraen 

vı~t> b •ve {!'eldim 
\>Uı!tıf a~rrnıştı ·· 

1 

Apartnnan kapıcıları sahiden 
!IQ~lerd · bu çocuıhuı sö •led' . tuhaf insanlardır. Onların yalnız 
\'~b·ıd 1 ~n Yalnız bir kelim~ ~h~ , ?.cnebi memleketlerd~ etliye sUt· 

Ve le 'Itrk. luye kanııan, girdinıze, çıkunı. 
" N tcOnıana sord . ı za dikkat eden, hizmetçınize paye-

I l'ı::rc;:ı~_1Bliyor bu u · k., ler vererek husuet hayat· nızı sa-
er-n :\"4llan çnnu.ı;...~ocu5 ·1 

d'k tm almnva çalışan lns:mlar olduğu-
~ 'c;Ytl ' ~'- f;Un S }' e l • • J 'k : en tercUm cd' y nu znnnetmeylnız. lk gençlı ça-

....._ e ınce, u. ğunı Jöncv'do, Granobl'dn gcçir-
!iak.~~olsun _ 

1 
• dileten sonra otuz yaşımda lstan-

ra,,.a ll SoyJUv~r çocuga. dedı. bula ~eld'i'!lm zaman, bizim de pıın
!Jı b :eıenıerin . · Bu ~e~ bu- siyon otel, yahut apartıman kapı· 
In1, b halde ~ vtizde vetmış be· cılarını aynı meraklar ve aynı dik· 
ı'u. Işı nasıın~oı .ne ~pa~ağı- I katler içinde bulunca art.ık bUtUn 

lçi.n ~eırn· '!-irecegunı an. dUnvanın st.andard olmaya bnşla-
O ;ştır. dığına, ve t·pkı Fordun seri oıo-

b l' Clkşanı mobilleri glbJ insanların da sınıf 
~kaçını sırk numanı'nnn<'lan smrf ayw kalıba döklilmUş bir ta
itnışıardJ ,U'"l',şten sonraya bı- kon mahlfıklar olduğuna, biribi-
SıJ ÇalJv rinden fa'rksız, aynı şekil ve aynı 
··{~ah ~rdu. hlP·h·eU tasıdıklarınn inand m. 

~l'ıl Usur • ta:va: Bir otel ve apartımnn kapıcısı 
b~1 hu <ık Cak gür~şinin neti- kimdir?. Elinde ne gibi salahiyet· 

y 1~or.•• Şanı ant~ılacak. Maç lcr vardır?. Ne iş yapar? Neye 
l'rı· ~ı bU . dikkat eder?. işte bir yığın sual 
ı;ı. YUk harflerle yazıl • ki cevaplan hııyl' olsa gerek ••• 

~ll \'ırcil Bir defa, bir kapıcının vazife ve 
~1k de, Peb{ telaş ve heyecan i- saWıiyetlerl saymakla biter tUke-
l!~alaıın ıvaotaıın meydana nlr şey demldil'. ''Vazife ve saltı. 

~~:r ~ 1 beklivordu biyet verilmez. alınır.. dilstunına 
'a....._l!Clt _ evvelki gibi·_ ehli- göre. b'r kap cı da vakit vakit a
~daıı v aYnı tnernsımle p yan· pı.rtıman sahibinden her tUrJU hak 
e k 81.lr e ,SOidan avrı a · k 1 

ve ea'a'ılveti almış Meta anartı· 
~· Clt}•le tneydana YM

1 
cı. • manrr~ kanıcısı değil de jandar-

~ Uthı ~e mış. mast. polisi olmuştur. Nasıl olma-
~ı~· bır alkış turam i k' sm ki umumi kapı kamcmm emri 

11 ~a.lklıl
1 ~ınlatıvordu 8 r m ild açılır kapan·r. Çamaşır gllnU-

!ıet ~Öste . er iki Peh · nU o tavtn eder. Isıtma tertibatına 
ll Clddtdı~f itiınat livana hk~- o bakar. Kı"'lık k6milrün sarfi\'atı 
~ a~1~n götiilecekv~.mu adi onun kontro!Unden geçer. Apartı-
...._ \'il§a llll: ır §eY • man katlarını 'fltertıe kfra~'11 verir. 
....._ \' Cakı isterse vermez! Kantda koca bir 
Seda~ l'usu.f !.. "Kiralık!" levhnsı olduğu halde: 

llrı 'Yllkseliy rd eğer burnunu:ru bUyUk. sakalmızı 
~~li 0 

U. uzun karnIZJ çirkin bulmuşsa 
~v~lar SClaını "Kiralık katımız yok!" demekten 
~~ arşıva Jreld~ştılar. kendisini hiç brr 'kanun ve nlzam 
\>aııııı bu akşaın 1 er.. • . . menedemez. Tnntdıklardan biri
U?\\ seıanı ~k cıddı ıdı. nin nlııantnşı gibi müstesna bir 

Claka l'lllştj_ verırken biraz mevkide banyolu, kaloriferli. ha-
~ık ~lince on vadar Uç odalı bir katı kiraya ver-
~t;sindeun zaten dai- mek için tam bee ay bekl 0 dii!'nl 
-~ 1) akşam ne. söyllveceğ olursam inanınız. Ni-

ll. ~ate ~r VOktu. Çin?.: Çilnkti an!',rtnnan kRTifl'TSI 

llıı:Ja ~._!alker ha sanşm kad nlara bavtlıvordu. Fa· 
~ ilu-~YOl"d~ ~enılerin Y8· ı kat, l!Je b"kın ki mUnırFRt Aden

llchU:van~ .. ~ til~i. ler araıımda bir tek eal"l!ml bile 
Yü.r.te:rıne dik- yoktu. Onun için de her ~ a.. 

partıman sahibine dudak büker: 
- "BeycllğUm, derdi; bugUn bir 
kalantor mUşteri geldi; geldi em
me: , ıh: gözUm tutmadı begüm! 
Adam ya dolandırıcı, ya hırsız!. 

Vallnhf siz vcl'8eniz bile ben vere· 
rnPm beJ?"ilm ! 

Buyurun b::ı.knlım; glSzUnUz pek· 
se vP.rln!. 

Bundan b:ışkn sannt·n ehli olan 
bir kamcı, taımmıfllnıia bulunan 
k Uan en azı zahmetsizce nasıl 
1dare edeceğini dilşilnilr. Bundan 
ıhha evvel tabii anartıman sahi
bini kafese kovmava bakar. Kızla
n vıtrsa akcrnm vı>zlnt!lerl l,.ln bir 
ct0förle bacı.,.öz eder; beyef Pndlye 
kan•"<ı bir kadeh sunar: hanl'l"IC
fpn..:ı; .. p bovun bilkt-r: J?""" o"la· 
na rı:ındevu evi r.rnştrrrr: hnttii bu 
,.~ __ ... ., ,.ııt.,,,,,l{ M"'r : h .. 1:. .. " mııs 

Uhane geçinim her şckllnc baş· 
vurıır: akcınmdıın nkcarunA 1-rn+lnr 
1'nkkrnda rnnorlar verir. Rakmrz. 
bu eon nokta çok mUhimdir hn ... 
Bl'lrı:lnlz ki biz insanlar, başknla
rna karşı ne de'l"eCe laknvt olur
sak olnl:rm. ka~ımıza biri ç•kar 
da nisbeten Yabancı olduğı•muz 
blr'nP dnir izahat vl'rmeğe kalkar· 
ea 0vaz~eı: canım!" d"'mevlz Hnt
tA bunu 93vlesPk bile mıık!!mı e
llnn"" "1mmıo:: B:ı;ı;."at knıiı<1mm · 
-" S5yle hocam sövle: ya' n da 
o'sa hı<ıntvorum ... de.:ıı~ clbi bir 
kuhı~m t·kar ötekini af'nnz. o. 
nun iı:'n bir arıar1mıan kıırııcısı 
hele biraz da h~ sohbet olursa bi
rinci kattıl ~ece '"R'rrı:nna. kadar po
ker çeviren yahndi kiracı lan: 
katm kocası Zonınıldak madenle· 
rinıie bir ı>n ieniver olan ana klz 
tatlt eu misafirler': flrUncn knt n 
üniversiteye l?iıien k11zen1t>ri. al
tıncı kabn gan!Oniveri hakkındq 

verece<Tt i?a'ıatt tatlı tatlı dinler: 
fnkat bir defPrtk bile: - Yahu' 
ne vanryor.run ?. B'z seni P.amırıAZ 
delH1 R"!'-rtTT"an kımrc1 tııttuk. Bu 
ne rez<t1Pt ! DPfol stırncfan !" de
mez: bllıikf.s Gli1er: b•ınrlnn cesa
ret alan karınız fll'I ikMP bir: 

- Kuzum ftl!-r efenill: kapı
na hlr kome Bl'Sİ vnr nrnn ? .. 

M•mr efc>ndl az sonm tin tfn 
gelir: 

- Aman Hanımefend'rix.!!'11 eor· 
maym. İkinci katta.ki Fi Fi yine 

uçtu. Gelmez bu gece; imktıru yok. 
Size bir haftadır haber ve'reyim 
diyordum; hep unutuyorum. Fıfi 
evde vatmıvor atnk. Anası beyaz 
köpekle alt alta UstUste; kızı da .. 
Bir görs<'n'z sab!lhleyin nasıl ku
laktan d'i<;ük dfü=Uk geliyor. Znt"n 
ktzcn~z bir deri bir kemik lmld•. 
Amn. para tutuvorlnr ha .. Eh. ne 
olur olmaz Güzellik kime kalmış 
han'T'nrt<'Fım? •. 

Fakat iş burada biter mi? .. Ne 
münasebet?. Anıırtımn.n kan cısı 
sizin kanmrzı çeker çekmez bu se
fer hnw~i iki nuT"nava: 

- Madam!. Oh MadnmcıiMn 1 

B'zim kUc;ük ic;' n matmazel Fifi
nin bi'r komb!rır:r.onu varsa .. Hem 
unutr•ııdan sövUvevim; ev schio
lerl sizin k!ra,·a beş llrn zam 'etl· 
vecrklerdl: saktıı ha ... Zatr>n kan 
koca uvı.ıcıamarl•l:ır yn ... Laf ara
m1zr'l'l Beyefendi slzrlen fevl<alfıde 
memnun... l{Uçük Bey divor ki 
Mııtmazel Fifi, acaba... Mndnmcı
~ım · 'ıiln bir ceket de vcrebılir mi
siniz? 

Son defa oturdı•f.11m bir annrtt· 
mamn kantc'S bana daha ba.Rlta bir 
şe • ö~retti ki kadm okuyuculıın
mm b!İhassa cİik?.atlerlne ancde
rim : 

Bekar bir n1ıımm ne gfb zevk
leri ola'hilnceö;int l:\c>r hl'llr'IP bPlr
siniz E<Yer otuz va•nna knrlnr ıw· 

lenmedinlzse .. Yol:. daha Yirmi ;ı:ı
slnde altın kafes tizl'r nlze konıın
mışsa . vaz~criniz! Yani erkeklifti
nfzi ş rrıdive kadar tecrilbC" etme. 
mişsi:ıl.z uemektir kl bu halinizle 
kanatları kopanlmış bir an gibi 
sizi bıroktık'ar tek clçck Uzerin· 
de ke.lmaya mahkt'ımsunuz. Ah. 
gençli";in ve erkekliğin hUr ve al· 
tm günleri. 

Kendi hesabıma, panslvon. otel 
ve anartrm:ın knnıcılan ile MeR"'lll 

olduğum bugfuılcr bekôrnn. Bes 
katlı bir apartımanın en UstUnde 
oturuvonım; iki odacıktan ibaret 
b'r katrm vardı. Bir de bir apar
tmıarı knn·cısı .. 

Misa'l'rlerlmden biri bir gUn 
dE'rt van'lt: 

- Ah, şu sizl:ı kanrC'•ntz nr>ıii. 
Ne vakit gelsem kar.ıı duvar. Gün 
orts.sm.da kapıyı niçin kapabyoP 

Yazan. Kenan Hulusı 
anlamıvonım. 

- Belki de b'\hs'ş olacak. de
dim. Ev sahibinin kendisine ancak 
avda on lira verdiğini söylilyor
du. 

Buna ra<:men 1-ndm ml.'!nfirimi 
tatmin edı>mı>dim. NE' olursa ol· 
sun ev sahibine ı:ikavet ('tmc kli· 
Simi. knp!Dm mutlnk surette açık 
buh.,ıdurulma.s nı söyledi. 

Mlııa!lri.mUı haklı oldufu muhak
kaktı ÇÜl"kU evli bir kadrndı Gil. 
nUıı tenhıı bir ısaatinde bizım a.. 
pnrtmı-uııı kNnli1'ı z:•m!lll Jı:ap-nın 
hemen a(.:·k olmasını is•iyor· ken 
dlnl r,öı ·ınme1 bir mevcut gJbl der 
~nl ı,. .. ri h•~·>:"T"'A •·a "" h•·vordu. 
"i.al'ıu.k: kar~ <ırkı:ı t11t'1'ft11 ko'a 
lşlcrill"m"Ş,;u •• .i. Mlsa.:lri:nar rıı 

tu.tn: cİnzı oiı ~üvrrci." gj,l-oi. dP. 
nıi- CB""':,"' ine .. pa-maklarilo ~lsk0-
ler vu -.. yo~. ve a-:ek ed!yor-1., Bı• 

"\Unla Öer&ber aparumruı kapısm11 
da nıhaJ: rlm kadar lıalı vc"fDektP 
gc.ri •:nlmn.dım ts,;er gn... e>rU.Sı 

i.st.(.>- ~ec" olsun nuıieır ki bir a 
pn"'•.§nla.nm quı •!y'.3ti '•en<Lsıne v~ 
,.l!.mişU • bıı rek •tbd" seı 'lcsttı 

Nit ~1tlın aie·rış etmdim \tıs~ Iir
ıer:.m ve bu:ilrı di':er kr.lian..'l mi. 
~rJ;r113ri batı..:. '\pa-t marı sa'ıir 

!eri kır•dn birer 'rer bcklu'oı 
nilı " ve• ka ... ıcı uıncml "ler l ' rnr 
"li:;i ::t'• -.a:_J- At bUl" 'lBn ?df I)}.;' 

kl. .:.ıı pc.-.c .re::ir. len rcn-c!JJ bir 
llfJ""..l. '.1Za a:a.k SU. -.;t:.yü QC! 1 Y2: 
'<nr· merrslmlt bu ;ek'ldr '\,11· 

paıı atan merkez muiıacun Sa'>n 
wvıyeyt ouııuı bir §UUe mUaabıuuuım 
ycgnne gotünu atınağa muvatfax 
du Oyun yine suratll oluyor FeD 
Uier ou arada bir tnkik kazaı:ırtıW. 
ea da latifaae caemedller. Yedik• 
bu golden sonra FeoerlUcr on ıtu 

veuı taralıan olan B:lgdan ~Uytct' 
!erine soı taraftan ~ıcmege ba,.ı 

lar. &gı ihmalleri aleyhlerine r.c 
veriyor. Blr tUrlU gol çıkara.aııyorl 
D-Ovre sonlarına doğru RebilnlD g 
bir kata vuruıwıu Menmet AlJ ı:ıe a 
nl oefaaetuı bir tutuŞıa bir gol 
kesuıe mani oıdu \'e birinci .1ovrıt 

şckUde 1-0 Beşikta.§m gaıcıı.1 

netıceıendi. 

llit1'lil UE\'RE: 
Bu devreye t-·cnerbahçenln mrk 

den bir bUcumlyle oaşlandı. Dk an 
kııln rdn Fenerliler Beşikt&O nıs:ı 

hasına yerte§tUer. Yerden ve 41 

p:ısıı oyunlarını tutturdular. FAk 
bir ıurıu netice alamıyorlar. Beştkt 

şın navndan oyunu daha mUıesa!r ol 
yor. Onuncu dakikadan sonra oy 
yine mUtevazın bir cereyan i!.•dı • 
ı.ara.. <b mukabil akınlar yapı\-orla 
Fakıt bir türlO netice alamıyor 

Devrenin son on dakil'ası yine fleş' 

1 
ta h'\klmlvetı alUDda g~esin°' •a 
m Pn gol c:ıkaramadı ıı.r ve a>!lnı>.tııı. 

da ou ŞC'ltllde l -O B~ikta§tD 

':>!yeti ile nPt'ceıenctı. 

Fener Star• ..... ,.ı,,..~ 
vordu 'J'altat ~ burunla bl .!YO" 
mı idi .. H"yır' cu lkU b'-ı ..... 'tap• n .. ~.o~'n<:NlT 5 To"''"""' o 
~ ~elen zl;:ar~tç'led 5nl".nc kat.n. Hıtkcm ~rklbin ldaresıncıP b 
raJ.ı bih1yr·Jerinl ı.ahkj•· edcnoo= lnnan ovuna To11knrımm sağda 
lse 'lıa vt;r .. tlrr:nd3n lQ mcknni" i ... ldı.ıaf enen bir l'l~ın!le başland 
m \la"tn .. Q; fr- içir 50 .. m; rd'··cl" 

1 

tııc aT'lPr kl'l1"''1•1"'ı ve nPtfres=z 
basgmai na ka.Jaı onJarı bı.l'('r bi k,...l:'lrlo rJ,.vam eclPrkPn Topka 
re- ;Ö; ien gC'~iri- ba.-ıgl kELt" git. R,.;;;,.;..,;n t-nlp (\n!infip cüt t'Pkm 
Uklerl.ııl kar k1'1 olc!ukl:ınr· yol• •ip rnhm '"P."'M!l<ı1 n .. ,.o~lusj'.k> 
lar bu iı.i'la.rla clıı ıcar· nı:ıl·· aı:ı ' blr "0

1 ''PJ"'Pl·ıpn kur1aM\'Or 
mu bi- Y01"U§" tırmanır 2iti mcr yı,..,..,j c;,,.,: ......... ı rfql·I' '!\da Hr'st 
dl·1enk~de- oı'-ar'ar "lakl::ta'""CI' onsr>kf, ,. ı .. -ı~ı ı; .. pri .. ..ıe vak11ladı 
m,,,.,,,,.,,. """'' ..... ~ .. n ke. tlrirae pcr. • .,,. q•'ln b r ııütlı> a"'1f''r8 tııku. 
cero.rl kın>8l' odasma cekil r k0fl- Otıı;r hnca(nci daHkRtia Bevof,lu 
tirmezse takip VSZÜ")SİQe ba§laıdJ, onrır Ra~ıi"TJ '"l\T"t•"1 bir ıılmıJa 0J 
G çrn <?Un o:ıe şu oldu: lııf1.,•n R''"nı ''·f-.cl C7o](} attı. 

Kl•ca.snu bil' otom :>bil ltn.7ttm. MnM ~ıt '1-,ırı .. ,.ı "'n•·r" 2-0 Beyoğ: 
da kayheden •anıd klaraan tJirl ""'"" ... '" ...... m • ·~•·•" "'"rı" f'rdl. 
karıy· hızil tuzlı çaldı Hc .tlı zili tı,;.,,,; rf PVPI' r"< ,., ~ ... "1"f"'llZ To 
bır&kuı ellerik l·umruk.laaı. aeıe. J knp n'T! rrıa"'lfibh·cttcn kurtulm 

{Dıvams 6 ıncıda) (l.Alt/en aaJı,ijeyı ~) 
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