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italyada tedbirler 
Ben Alman hükumeti tarafından değil, Almanya 
tarafından doğrudan doğruya, yahut dolambaçlı 
snr~tt~ vuku bulmuş tazyiklerden bahsettim. Bu 
tazglkler de vakidir ı1e Türlı matbuatına geçmiştir 

• 
Hazırlanan yeni 
lagiha üzerinde 

calışılıgor 

Halk bomba/.anan muıtaka .. 
/ardan pa.nik lıalinde kaçıyor 

Yazan: Hüseyin Cahid YAL Ç 1 N Ankara 3 (Yeni Sabah Mu
habirinden) - Milli Korun· 
ma kanununda yapılacak ta-

1 dilat projeı;inin hazırlandı -
' ğını ''e bu projenin e.sa.slan
nı yazmıştım. 

Bütün İtalyada ışık karartma mecburiyeti kondu. 
/Amerik adan döndüğüm 1.a- dusunu mağlup eyliyecckleı ınc • 

man, Londradan ayrıla·· inanılıyordu . 
ken yaptığım beyanatta Suriyede, General Weygand'ıtı 

"Abnanyanın si~ asi taVlzlerı el· kumandası altındaki Fzansız or
de etmek için son zamanlarda dusu bir işaı et üzerine Türkiye
Türk hükUmeti üzeı inde doğru- ye yardıma haZJı' görünüyordu. 
dan doğruya ve bıh·a.sıta ba;;kı Hatta bu ordunun Balkanlar Y'>
yapmış'" olduğunu sbylediğime luyla Almanyaya karşı bir t~r
\ie bundan dolayı D.N.B. ajansı- ruza bile hazır olduğu söyleni
nın Anknıa mtimessılinin sala- yordu. Fransızlar tarafından 

ispanyada 
dahili 

hadiseler 

Musolini'nin nutku nasıl tefsir ediliyor ? 
Londra 3 (A.A.) - Bıitano- lini 1Wyanla.rı son bir gayret 

va ajansının diplooıatik mubar- etrafında toplamak için m Uda • 
riri radyoda Mussolini tarafnı · hale etmek zamanının geldiğini 
dan söylenen nutkun İtalyadaki anlamıştır. 
huzursuzluğun parlak bir delili YAPILAN HASARLAR 
olduğunu kaydetmektedir. lngi- Londra 3 (A.A.) _ Öğrenil· 

50 hektar arazi de kı!mlen ha • 
sara uğranu.qt.ır. 

İtalya.da sınai merkez tr,lel'int 
yapılan son bes hafta zarfında. 
ki hMa hiicumunda 1500 ton 
dan fazla bomba atılmıEJtır. 

hıyetlı Turk makamlarına mü.- kafkas p ·tı ol ~.a~.al.~rının. bom- Blktmet aydarma 
racaat edcı ek 'bu sözlerin tama- balnnmasının du:unulmesı keıı- ' 

Haber aldığıma göre, bu 
proje üzerinde yeniden bazı 
tetkiklere lüzum görülmüş
tür. Bilhas:>a bin liradan yüz 
bin liraya kadar para cezası 
verilmesi hususunun ne de
recevc kadar tatbik edilebi
lec~i tetkik olunmaktadır. 

liz tayyarelerinin bundan evvcl diğine göre, 20/2l Souteşrin ge 
olduğu gibi İtalyayı gözebniye- ceai Torino ii;;erine yapılan şid
celderine dair Çörçi.l tarafından 

HALKIN HlCRl!."T.t 
Nevyork 3 (A.A.) - Bitaraf 

yolculaıın anlattıklarına göre 
ltalvada ıase bakımından oldu· 
ğu kadar nakliyat b"kımından 
da büyiik bir ka .. ı:sıklık lıiiktim 
sürnıektedir. Boınbazdımarı t • 

dilen bölgelerde şimdiye kadaı 
görülmemiş bir kesafrtt halk 
hicret etınektcdir. halyanl::ır ni 
<;İn {'3.rpıştıklaı ını bilmemckt~ 
diri er. 

mıyle asılsız olduğu cevabını al- dilcrinı Suriycdc şon derecede baberler yayanları 
dığına daır gazetelerde bir ha- kuvveth telakki ettikl~rinin acık f ki 

Adli Makamların, adli mü
eyyideleıin daima asgari 
haddini vermekle iktifa eyle
dikleri, binaenaleyh 100 bin 
lira gibi muazzam bir para 
cezasının ne gibi hallerde 
wrilebileceğinin tasrihi üze
rinde incelemeler yapılmak
tadır. 

detli bava hücumu, Torino hal· 
yapılan kat'i beyanat İtalya hal 
kı arasında endişe hüküm sür· kının sinirleri üzerinde büyiik 
düğünü göstermektedir. Mem • bir tesir yapmış ~ ~ir maka
lekette husule gelen bllyük talı- malının da. manevıyn.tı ~rsı~. • 
ribatın itiraf edilmesi ve faşist mıştır. ~ırde an~ak ~ç J?UD 

şeflerinin halkın harpten bıktı-\ so~ı~ ıntızam temin edilebıl -

\•adis ıntişar ettığıni duyarı:tk 1 bir nişanes:dir. a p eclf yor 
ha}Tet ~tmiştim. Çünkü Londra- M.~~~rnfih,,, m:un~·cbe;ıin .~dı- Madrid, 3 - ispanyada sefer-
da hıç bir yerde böyle beyanatta şi butun bu umıt!enn bır .. hul~a.-
bulunmamıstım. Hatta gerek ln-ı dan. ibaret . o~dııgunu ~~sterd~. bcrlik ilanı ile alakadar olarak 
gıltcrcde geıek Amerikada Al- Felaketler telaketlerı takıp ett. yayılan bil' 9ayıada siyasi hiı.di
manya hükum tinin kendisiyle Bı ıtanya gr.rpta yaı~ayalnız kal- selcr \'Ukuuııdan \'e kıyam hare
bu lefjllle.k ıçın b.!zi tazyik t:dıp 1 ınış bulum.ıyordu. B1?- gaı.p rl~- ketlerinden bahsedilmektedir. 
ctınedığı yolunda bazı ga.zdecı· mokrasılcrının asken sat\ etlen· İspanya askeri makamları bu Üzerinde durulan nokta • 

]ar arasında yalnız vurgun
culuğa mevzu teşkil eden 
menkul malın değil, vurgun
cumın menkul ve gayrimen
kul bütün mnllannın müsa
deresi ve o kimsenin muvak
kat veya müebbet surette 
her türlü hizmet ve ticaret 
yapmaktan menedilmesi hu
susları da varılır. 

ğını itiraf etmeleri İtalyan m~- nııştır. . 
dafaalarının bezgin ve mane~- Alınanv keşıf .. ı-apo:laı;ından 
yatlarının bozuk olduğunun bir anla.ş.ıldıgına. gore, Torıno da so

1 delilidir. Bundan başka Musso· hektara yakın arazi tamamen. (Sonu Sa. 3 Sıi. 7 del 
leı tarnfmda.n irat edilen sual- nin hır hiilyndan ibaret olduğu-
lcrc. nu teessiirle aı~ıyorduk. . şayialara karşı şiddeth takibat 

_ Alman~a hükiımetı hıc bır Fransa sı~ru,ı ka\ gal~ı_r. da~}ı yapmakta olup tahkikat -netice- • 
Akdenizde bir lngiliz EDEN mura aat ve tazyikte bu1unmh- nıfaklar ve sık sık de:;ı~n hı!· sinde bu gibi şayıalann rıkma

dı cc\•abını verdıktcn soma· kiımet buhranları 11 ınde ınh:htl sını haklı göstcıecek hıç bir se
'- Ve bulunmaz d .... kelımc-1 uçuı u ,1un. doğru ytirürkcn l:ı- bcp bulunamamışbı. lsnan'-·ol 

sını ılave ederek e~bıni de atı· gıllcıc " ulhculuk" haıeketınu. J lngilizlerin harp • 
Italyan deniz harbi • • • 

sonrası pro ıesını 
latmı tını: te::sırı) le oı dusunu tamamen ıh halkı ar~nda bır panik çıkar-

Çünkü kat'i bır red cev 1.>. m 1 etnı:. t Gerek ~ranı:;a, ~.e· mak gayesı ile yayılan bu ı;ayıa
al c hrıııı bılu. Bunu bile bıle de r , l l ilt('re kenchl rıyle boy ol· ların kimler tarafınd n çıkarıldı
hır b ı hiıküme-t dıplomatık bir <;ll mehe hummalı b r surette ha- ğı aıastırılmaktadır. 
t('. bbıi yapın • z11 ı. n rn mııthıı.; du~manı unut· 

anlattı 
Londra, 3 (A.A.) - Dün A· 

vam Kamarasında, harp sonııısı 
yapıcılığı hakkındaki mü~Rkerat 
esnasında söz alan Harkıye Na
zın M. Eden, harpten sonra Av
rupada yaµ'llması gereken ilk 
Uüzumlu şeyin yeni bir Alman 

-Uf ak gemiler arasındaki vu.; 
kubulan çarpışma sonunda 
iki tarafta zafer iddia ediy or 

SoylPdıkleı ımın tamamen zıd- mu l rclı. .. . .. .. 
dı bir ıddi nın bana ntfcdılme- Doı:;l, duijman bulun <lunya 
sını p k gaı·ıp gordiiğüm ıçin ou lngıltercnin galebe ıhtn~alindeıı 
hav dısın ncı den cıktığlnı ara~- üm.t kcst.ıkleri ve 1ı~g ltere.~ın 
tır<lım presti leri- e • son s~VJ) e.ye <.hı · 

Londrad<> Da.ıly Telegraı h tügu sırada yalnız bıı mıllet hıç 
g ne ) a:ı:dıü-ım bır makP ip. ~nrsılma b ı· dostluk \ e sad~kr· 
den <l l. ı Alnı ~ tel f J nsı· tıyle Büyuk Brit ııy_:ınıl! muda.· 
n n ı n et11 ı b hlı nı mu-
o ı<!ndım. M kal\:~ ı ıhll\ a. edl· ha faza etti. 
1ng 1 g.ı.z te ı Ahmet Emın Fı an~anın sukutumm ferda
y imanda bulunduğu için onun sı da, Türk Ba~wekih rnrmleke· 
vd ·tını bekledim. tının 'fiirk · lngıliz ıl tıfak mua-
lşte o m k lt:yı • mdi ın~ılız· hedenamcsinfl baglılığını temin 
den ) nen te leme ediyorum: \'e ılan eyledı. Onun bu beyaru:ı.· 
"1940 ene ı Mayıs ayının ni· tıyle biri kte TUrk matbuatı da 

hayetlenne doğru lng lteıcyı deınokrası davasını hatta b11.zat 
vukubulan zıyarctimde ılen ge- lngıliz gazctelerındeı daha ha· 
len lngılız d vlet adamlaı ında!1 ı aretlı bir suıctte mtidafaada 
bir1 şeyle d •mı tı · "Bız garpla devam etmıstır. /1 

ve ız yakın şarkta bıı bııimizlc Pransanın nhılfılinclcn sont a 
oıutt hıd bulundukça mılletleı 1- Buviır. Bı 'tanya hiiklımeti takip 
mız maglup t-><l lmesi u>ıkfın~ı., ettığı zuhm tlı yolda askeri mu· 
bu b ok te~kıl eo ı lC'r. ' vaffakıvclsizlikleı den ba§ka hır 

o t rıhte 8 vyctler Bıı ıı;: seve tcs düf etmediy e de Ti.iri• 
garp demokrası me muanz ıclı m · tbuatı İngılteı eye kar~ı sem
ve bır muahedename ılc Alman- p:ıtısmı ve dostluğunu gittikçe 
:,:aya b i{lı bulunuyordu. Bırleşık artar bıı suı ette muhafa?..a et· 
Am rıka mücadele harıci:ıde bu- ti. Ne Türkıyc üzerine hazan 
hunı~or v~ acıktan acığa t ~ıltc- doğrudan dogruya, hazan dolam· 
r )e yardım edemıyordu İngıl z baclı bıı surette vukua gelen Al· 
d vlet adamının Fı ansız muku- mnn b,ıskısı, ne vaadlar mücade· 
vcmctındcn tamam n ümıdini lcnın baı:;langıcındanheti Türki
ke t gı a.şıknr ıdı. Çiinkü Ji"'raı:- yenin kabul etmis olduğu hattı 
adan hw bah etınıyordu. 1ngH- haıekettc hiç b'ı tesir ynpmad1. 
Lercnın yanında sadık ve mert İşte Türk ve lngilız n illetleri 
b'r dost olarak yalnız Türkive bö~ le şiddetli bır ir;ıtiha!:1 g.~'~~ 
vardı. dikten sonra harbın dordwıeu 

1 tc lng lız nazırı bu ahval ve senesine girmiş bulunuyorlar. 
~eı ıt ı dedır ki bana Tuı k · Cereyan etmekte olan harbe 
lngılız c!o tl ı •undan ~hsetmiş bir muahetlenam ıle lngıltereye 
~e bundan medenı~et ve insanı· ba<'h olmasına rağmen Türkiye-
et ıçin hasıl olacak faydalara ni~"" il}lirak etmemiş ?iması 1n15~\-

i aı ette bulunmustu. terede resmi mahfıllerde degıl-
0 t ııht Tuı k - lngıliz do"'-t- se de bazı muhitlerde hakiki ma
ğu dd ti bu tecrübe ve iın· nasiyl nnlaşılamamıştır. Hal· 

ıh d ge m d<>::ıldi. Türkkr buki Tiirkıyenin takip ettiği hat-
Buyul, B tanya ve Frans.t ile tı hareket gerek nıh, gerek ma.· 
ıttıf k aktettikleri zaman, umu- na itibariyle Tfük • lngıliz ittifa
mı} tlc zannedıldiğiue görı~, lhnn muhalif dcğıklir. Muahede
g rp clemokı asileri büyük mad- nin tefsiri hususunda lkı hüku
di kuv~etlcrc mahktilcr. Fra.n ~ met arasında hiç öır ihtilifın 
Avrupanın en bir inci askeri .dev mc\ cut olmaması bunu isbat e
leti zannolunııyordu. Magınot der. 'riirK hüklımeti ~r:ıamen ~
hattının rkasına tahassun et- çık ve dürüst bir ı>olıtika takip 
mi olan li'r nsız ordularının her etmiş ve t.cşebbiis elt:iğh hcr.~an
hangı bıı Alman taatTUzunu tar- gi siyasi bi~ hareketten m utle· 
dedeccklerme ve sonra mukabil fikini daha evvel iıaberli tutmu.5-
taaITuza geçerek ln!!iliz ku\'\'et- tur. 
-= inin d • yardımiy Almtn or- (Sonu: Sa. S J Mi. 1 4'•) 

------~--------------------, 
EMOKRASi~ER 
D i YAR l·N D:A -Yazan : Hüseyin cahil Yalçın 

~~---~---·----~~~~-
8 a şm u har r irimi z lngıltere ve Am~rikad~ yap

tığı son seyahatte edindii i şayanı dıkkat ıntıba· 
ları pek yakında bir seri halinde okuyucularma 
takdim edecektir. 

=--

Tunusta Almanlarla 
ciddi harpler başhıdı tcca\•üzü ihtimaline karşı de Londra 3 (A.A.) - Bugünkil düı;man gemisile ikı mulnıp ba

vamlı bir müdafaa sistemi ku- Pel"§embe günü neşıedilen amı· tınlmı veya alevler ıçınde bı • 
TUlm ı vlaeağ1 ııgiltcr ·u rallik ı ak mının tcb · v • _ı Uz: ı:a ··u ve 

Al ı k •dd ı• b• bu SlSteme kend payıru ~rme· _.3 Kanuevvel gec sı kbntra· Argoıunı i 11 man arID ÇO ŞJ et ) ll ~e hazır bulundu~.runu söylemi§· mıral Harkourt kumandasında vazônimiızle, Quibcron ve Quan-
tır. bulunan küçük lbir teşkJl Tunus tin 1sımlerındeki iki muhrıbı -hücumu akamete ug"" ratılıdı İngilterede yapıCılıktan b:ıh· istikametinde giden bir düş - mizden mürekkep olan lnı\'\'Ct· 

(Sonu: sa. s su. 8 de) man kafilesine t.'l.arruz ederek lerimiz düşman pık b mb cı . 
Londı a 3 (A.A.) - İngiliz mı ve Garp Trablusuna giden kafileye mensup gemilerden dor !arının ve torpllli ta~') areleri • 

bahriyesi şimdi Tunustnkı mu- şimendifer hattını kesmek üze. B a 1 kan 1ar1 dünü batırmıştır. Bundan baı;- nin taarruzuna uğramışlardır. 
harebeleı e iştirak etmektedir. redirler. ka ik1 refakat destroyeri d b • Q d • . b . 

müttefik kuvvetlerinın öncülerini AMERİ"n..wAN TEBI .. 1Gl ·ı t>' d ad batmı'*•r ~·lı'ınt:te 
tınlmıf'tır. Bu kafile oiinclüzl uantin al ıgı ısa et ndıc:t. ın· 

~ • • d f bir hava keşfi esnasında go"ri.il- e sonr an '1 .... • • 
1 

'" 
külli kısımlara ayırmak için A l \ 7 · gt 3 (AA ) Dün' m U a aa b b .. ··k b' k ·ı k aşın on . • - mü~ ve gece yaı ısından biraz atının uyu ır ısmı l e U· 
manlar tarafından yapılan mli- .. wled '-· h . t' - l k 1 t Öl 1 og en sonra ua rıye nezare ı soııra lngı'liz gemılerinın taarru mam nm urtarı mı~ ır. en 
him bir teşcbbiis ciddi kayıplar t f d tebl' v ~.:ı:ı ı ·· kü" ı l . ara ın an §U ıg ııeşr\;U.I • zuna ugramw 1.,tır. Refakat geım· ?'in aile eri mum n o ur o m 
ile geri püskilrtübniiştür. Denız · t' "' ,__ -.:ı k · 

bon mış ır: B . . p t d lerı'ule bundan .,,,, .. .,,..a '"'npıla11 halX..·rdar ~nece ·tır. filoları Almanları ~ıddetle ı- u gaye ıçın eı e • J QV"U.. J 
Şimali Afrika: Taburda böl- fl,itldetii çarpıgma e nasında '4 (Sonu: S;ı. 3 su. 6 da) 

balamışlardır. Almanlar tanklar gesinde müttefik kıt'alan düş • bir top~antı yapılacakmış ----------------------- -
ve piyade kıt'alarıle müttefik • manın mukabil taarruzlarını ge Londra 3 (A.A.) - Balkan • 
lerin Tunusa 22 kilometre me -
safede ve Taburdanın şjmahnde ri püskiirtmüşlerdir. Tunus ve ların cenubu şarki kısmı üze - HOKOMETE AİT BENZiNJ 

SATARKEN YAKALANDI 
bulunan cenahlarına karşı mu· Bizerte hava meydanları üzeri- rine çöken tehlikeye karşı AI • 
kabil taan-uza geçmi~lerdir. A· ne yapılan bomba taarruzları man genelkurmayı yeni bir plan 
merikan ı.ırhlı birlıkleri Alman- devam etmiştir. Hafif bomba hazırlamaktadır. Romenı Macar 
ıarın booguna uğratılmasına yar ve av tayyareleri "leri hat üze - Ye Bulgar ordulannın kuman -
dım etmektedir. Tunusun 16 ki- rinde kıt'alaı ımıza yardım et - darılan gelecek Cumartesi günü 
lometre şimali garbisınde bulu· mişlerdir. 5 düşmatı tayyaresi Buda.peştede toplanacaklardır. 
nan Jedeyda etrafında şiddetli tahrip edilmiştir. 5 müttefik tay Nazi hükfımetinin şefi mUstak-
muharebeler devam etmektedir. yaresi dönmemiştir. lngiliz do- bel bir müdafaa için bu memle-

/ 

b 
Tunll6Un 55 kilometre cenubun· nanması ileri hatta çarpışan a· ketlerdeki mahalli kuvvetleri Bir posta-telgra an ar me .. 
da bulunan Falis köprüsünü laylarımızı himaye etmektedir. te.skilatlandırmak istE'.mektc -

=~~p~t~~=~~~=a=ns=ıtl=a=r=~=tl~y=o=~=-====(8=on=u:=h=.=8=J=su=.=ı=d=e)==ili=~=========ı~uru suçilstilnde gaka/andı 
Müttefikler Şimali Afrıkada :temizliğe başladılar .. 

- l;yi ki süpiır6~ .-P'""" elime alJtm. Yol.ta ılöR taTolı lıap)ıyan 
holav ~ ~e4:clıti I 

Elinde me ... ·cut ve hükfımete yasına bin kilo benzin sat r 
ait benzinleri şuna, buna fahiş ken cürmüme.c;hut halinde va 
fiyatla satmakta oldugu şuphe- kalanan posta telgraf aıibar 
si iizerine, çoktanberi Emniyet memuru Tevfik Sırmalı dün geq 
Kaçakçılık Bürosu memurları vakit l numaralı Milli Kortrn • 
tarafından takip edılen \ e Orta- ma mahkemesine teslim olun • 
köyde Sokoni Vakum kumpan- mu§lur. 

~tAYLARIN GEÇID2_) 
i N·B İ S A B Z A it L A B 1 

3"'""""""V>'' .. 'l'AVJV tın tcdblrlerln.i hıı;c a
yacak bir nkı1s1z1ıkl bu 
gibi maddeleri ~ı boş 
bırn ~amn:ı:dı.k. 

~1 Yazan ! 
Aka Gündüz .. 
~~ ................ ~ 

Tutiln dwnruunı. odu
nun dum:.uıından ~tiln 
tutmak. ımısterek ko· 

runma mantığımızı havnya 
"urmak demektir. Yıllardanbcr.I 
h ı· Uctsmı de lcullanırun. Bır gUn 
ı~k iz.. ık! gün tfirun ilz. kalıp da 
c rumı•ı çıktığını hatırlamıyorum 
1cen ıÇccektir. santıgramı kaca cı .. 
karsa cıksın. Katığı pahalıya nlır• 
ken zeht'i ucuza satbramoyız. 

Bu hayırlı ~ hottfl geç bile kal· 
dık 



• 

.Akşam üzeri başıma /es giydim ve 
Kazımla beraber dışarı çıktım 

lr teme 
---0--

Ankarada olduğu gibi 
yolda duran her taksi 

Bnşka çaı em yol'. da 1mıttndir. Ben tst.anbuldo. müşteri almağa mec-
O sırada ana caddeden ayn• doğdum. Sonra Selaniğe gittik. bur edilmeli 

Ondan sonra da yerleştik. la • 
1 

Bır okuyucumuz yazıyor: . ağa saptık; btru 
llOnra da bir evin önünde du;o. min nedir? 
Cık. Kapı ktı içeri girdik. 

Bır kadın sesi işitildi: 
- Kazını sen misin? 

«Ankara Belediyesi iiclırinılı<lt! 
- Teodoros. de tatbik edılme:rinl her :tstanbul-
- Teodoros efendi nasıl ol- Iunun arzu cdeoeiı bir karar 

- Evet ana benim. Lı aşalı 
du da sen Dramadan bura.ya ka vermiııtir: 
dar gelebildin? Bundan sonra tamirat ve,"& 

a bir .şeyler s{)yüyeceğim. 
Yukarıdan ihtiyar bir .bdı.n 

indı. Beni görünce &&Ierini ~ 

Derin bir nefes aldım ve an- benzinsizlik yüzilnden bJç bir 
latmağa başladmı Ana ile oğul taksi Ankara caddelerinde dtı.."3-
ha ..._+ :m .. ~,.. bana bakı'ı'oria.r-

luna çevirdi ve: 
- Kim bu? 

dı. J .. ~ ~ .1 mıyacak"t.ır. Caddelerde bekleyen 
h<ır otomobil muhakkak yolcu ta-

- Bu genç İstanbullu Bara,. 
Akşam ttstü ilrtiyar bir fesli :;ımağa mecbur olacaft, hiç bir 

adam geldi Bu da baba:hı.n idi. bahanp ıle müşteri almamak gibi 
l'8- gönüllü gelmiş, şimdi de t. 
ta.o.bula gidecek.mi • 

- İstanbullu mu? 

Kasaba.da esnaflık yapıyordu. yclsu.:l• kta bulunmıyacak•ır. 
Hep beraber uzun uzadıya Bvnı L'suı schrimizde de tati>ik 

...ı... Evet. 
llıtiyar kadın ib:ına baktı ve: 
- Oğhmı sen İstanbuldan mı 

konuştuk. Sonra onlar yemek ed ı rsc tııbiicfu k.i &<>förlere sa
yediler b~n de biraz yedim. de :e bakL-ın olan parayı vPrir, 

O gece orada yattım. Fakat Oste.ık t lr de nfyaz borcu 6de
yorgunluktan ertesi gün ha.re • meıctcn kurtuluruz.> 

din? ket edemeclim. Yaralarımı pan- -----------
- Evet hanımcığım. 
- Ne zaman geldin?? 
- Harpten bir ay sonra.. 
- Za\:allı oğlum. Kimbitir 
er ~kmişsin. 

- B şa gelen çekilir. 1 
O sırada K&zım önüme bul

&'W' ve Yoğurt getirili. 
- Y do tunı, ye. Sonra ko-1 

.DUŞUTU%. 

tst.ahla bulgur ile Yot,""urou 
yedim. Sonra alt kıı.tt.aki oda. -
mn içinde yıkapdım. Ayaltlan

ı sıcak su içinde bulundunı -
yordum. 

O sırada ihtiyar kadın nohut 
Ju bir kahve getirdi. .Kazım da 
cigara. ikram ederek: 

- 1sta.nhulda ne v.ar ne yok. 
Anlat bakalım. Bizim babamız 

sunan yapbm. .Ayaklarım da.vul 
gibi şişmişti. Biltnn gün oturu
yordwn. 
.Akşam üstü Ki2ımla beraber 

biraz gezmeğe gitmiştik. Aya -
ğımda terlik başımda fes ser -
~ seT"best kOllUŞa konuşa de>
laşıyorduk. 

Kasabada esDafın elinde Al -
man paralan ~u . 

Bir kahveye girdik oturduk. 
Kazımı tanıyan birisi yanımı:za 
geldi oturdu: 

- öğrendin mi Kazım? 
- Neyi? 
- Beraberlerinde bir para 

makinesi getinnişiıer, her saat 
para kesiyorlar. 

- Anlamadım. 
(Oiıvantı v•r) 

Hayırlı kardeşler _________________ .. , ______ ~-------
Bozacı Sinan ağanın büyük 
oğlunu dolandırmak istemişler 

İsta.nh.ı.l bU' numaralı ğır ce.. ağzından bir borç senedi tanzim 
sa mahkemesinde dün ôğleden etmizlerse de kalfa Kazım buna 
sonra gayet enteresan bir sahte- mani olmuş ve senedi ımza.latma 
kiı1ık. :va.sına bakılmıştır. mıştır. 

Ha.d;seıim enteresan tarafl: İki kat' dar kardeşin bu kur-
ta.illerın ikı ihtiyar 1kardeş olma- nazlığı yüriitememeler.ı canların' 
m ve ağabeyleriııin babalanndan fena halde sıkmış olacak ki ne 
'.ka1rua m·rasını elinden almak yapacaklarını ve l>ınkrce l~ 
gayesıyle :pılmış bulunması- mirası. .kendilerine nasıl mal ~ 
dır. aeceklcrini düşil.nürlcrkeu ağa-
Şimdi hadiseyi anlatalım: b ı · n--:....... \...: d b h İstı:ınbufdn. herkesin tanıd•"" ey en ~u, UJ.l'I en 1~ asta-

"l"ı. .lamwş ve sok.a.kta yere yuvar-
Cn;;aloğlunda., Nuruosmaniye lanmış, bunu gören İbrahim, 
eaddesinde meşhur bozacı Sinan 
ağa vardır. Bu adamcağız bir kendisini alarak doğruca kızkar-
!ıayli zaman evvel vefat etmiş· d(f'Jeri Haynyen.in evine ;e"ötür
ttr. Si.nan ağa öldüğünde Şefik, müş ve orada yatınlmaıum söy
İbrahim, Rasim ve Hayr'jye a- liyerek ayrılmıştır. 
dıncla dört evlat bırakmıştır. İşte, Rasim.in bu biçimck bir
Ancak bunlardan Hayriye, Sina.- denbire hastalanıp yatmasını blr 
ııın vefatını müteakip ik:i. kız ve fırsat bilen iki kardeş bu defa 
bir de erkek olmak üzere üç ço- hasta Rasimin mıza..c:aru. taklit et
enğunu alarak Aksarayda Va1i- me.k suretiyle (on bin} !iralılı.; 
d camii arka mda Oyunbozan '68.hte bir senet tanzim etmişler 
aok~ında.ki. .6 numaralı kendi- ve kurnazca hazırladıklan ~ 
sine ::üt eve çek'lmiş we orada di de losa \'li.deli yapmayı unut
ftç, beş ktll'llş iradiyle yaşamağa maml§lardır. Bu Sll"ada Rasım 
ba.şlamışbr. bitta:bi henüz hasta ve evinde 

&balarının ~ünden sonra yatmakta.dır. 
alan mimsın SCllJ<lasına d~n İşler1 yolunda giden Şefik ve 

1brahlm ve Şefik evvela ne vaı, tbralıim bu defa aenedin vadeci 
ne yok satmağn teşebbüs etmiş· hitam bulunca doğruca İstanbul 
ler, hatta bir ara1ık filen Sinan. icrasına müracaat ederek ağa.
ağanın yanında 1 sene kadar beyleri üzerinde kayıtlı bulun.an 
Jaılf-a.hk )'"apan Kizını :adındak1 tapuda .ne varsa cümlesinin ü
gençle beraber bir g-ün altıncı 1 zerlerine haciz vazettirmişler, 
notere gidip orAda. ağabeyler.in.in diğer taraftan da zavalh evde 

Belediye 
•• •• •• Reis uçuncu 
muavinliği 

Henüz .kimae tayin edilmedi 
Belediyede bir Uçü:ncü reis mu

a vınliğinin kurulmasına dair 
teklif; halen Dahiliye Ve illetin
de buhınınaktadır. Eğer bütçe 
vaziyeti uygun görülürse teklif 
Vekaletten Heyetl Vekileye ar
zedilecek, ancak ondan sonra 
kabul edildiği takdirde yeni ma
kama bir zat tayin edilecektir. 
Şimdilik muavinlik için ileri SÜ· 
rülen isimler mıevsimsizdir. 

bitap yatan büyük kardeslerine 
bir ödeme emri tebliğ ettirm:iş
lerdir. Rasim, evde caniyle uğ
raşadursun, günün birinde tak, 
tak kapı, bir miba.şir: 

- On bin lira borcunll2Jia.ıt 
dolayı ödeme emri tebliğ edec&
ğim. Şunu imza ediniz. .. 

Rasm ilk önce işin fvkmda 
değildir. Biraz ~iince mese
lede bir yanlışlık oldue,c7unu ve 
kendisinin kimseye on para bor
cu olnwiığını mübaşire söylemiş 
ise de, mü~: 

- Şetik ve İbrahim adlı ilti 
:ldş"ıye on bin lira borçlusunuz. 
Sinan ağa oğlu Rasim ısi.ı -Oeğil 
misiniz? ~mesi üzerine aklı ba
şına g•' Rasim, tebligatı te
bellfığ etmemekle beraber der
hal müddeiumumiTığe müracaat 
ederek kardeşlerinin kendi aley
hinde huırladıklan sahtekarlık 
ile ıcra dairesine dolandırma işi
ni haber ven:riişti.r. 

Bu müracaattarı sonra derhal 
harekete geçen müddeiumumilik 
hadiseye el koymuş ve müteca
sirleri .ağır ceza. mahkemesine 
tevdi etmiştir. 

Düııkü dwıışmıuJa bu garip 
ve meraklı h.B.dieeııin karan ve
rilecekti. Fakat müddeiumumi
nin bu mahkemeye ilk çıkınış ol
ması hasebiyle mütalea serdi.ne 
imkii.n bulunamadığından mah
keme, muhakemeyi bu ayın on 
yedinci günü saat 11 e talik et
miştir. 

~Mahkemenin suçlu sandalye
sinde ilô avukatla oturma..kta er 
la.n suçlulıa.r hiç oralarda değil
lerdi, serbest gülerek mahkeme
den çıkıyorlardı. Bakalım ayın 
on yedisinde ne olacak. 

YENi SABAH 

8 AB IE R L IE R fi l ~~~,..,..,., ... 
Z 1 L A Y Ş h . . d istiklal Milletlev 

e rımız e rin hakkıdır 
• hububat sahşı 

Aşevle~i çoroasında biltün hamlyetper- Vildyet Ticcuet Vekaletine Yazan: Nasuhi Baydar 
verıerın tuzu bulanmasını bekıiuoraz1 serbe.ı bırakılmasına dair Haıtin sonuna doğru r" alıımh-tQ olduğuınuza-

h 
. İztırapla, iç fe- Hatta ömürlerinde Kızılaya müracaatte balunda Iıenüz şiiılhasi olanlar kena~ 

Şe rm rahlıfyı~ .bu ka- ~i~)t~ruş vermemek taş yürek- Evvelce hUbu'bata el koym'.l 1'.i aldatmaJ.."fu Jıususi bir ze'" 
· · d dar bırbırıne so- lılıgıru taşıyan nice servet sa • karariyle verilen hububat alım bu ardır. Artan kuvvetin el<· 
ıçm en kulup adeta sar- h~pleri v~dır ki bugün onların satıımna dair memnuiyet; hubu- ilen kun·eti yeınmesi ezeli ~a-

maş dolaş oldu • bır saatlik gıda ihtiyaçlarını bat satışının ser.best bırakılma· nmınn hükmü değil nıiıl.ir? ~ 
ğunu; Kızılayın yeni açtığı aş kimbilir §imdi Kızılayın bere - sına rağmen resmen kaldınlm!§ harp sonunun milletle.re istıih-tfll 
evlerine bir iki dakika olsun so- ketli ve mübarek kaza.ııından değildir. Bu hal şehrimizde bir.- geti dillyelhn. Harp c(leJI 
kulmamış olanlar imk8.nı yok karnını doyuran fakir bir Top-! çok güçlüklere Yol açmaktadır. ,.., hariı.in dJ8IDda .kabn ııiinetW 
~aya.tlarının sonlarına. kadar kapılı ananın ufa.cık cılız bir ço Bunu önlemek için vilayet ma- rin ist.edildeıi yalnız budur; takSt 
oğrenemiy:ce1tlerdir. cugu sırtındaki kilfesile evine k9:fIU Ticaret Ve~e; şehri- bu hedef: ~bilıırek iç.in sıe9' 
Aş evlerı! Ne kadar sade, ne taşımaktadır. 1 nıızde hububat ve emtianın ser- mi§ oldukla.n usuller ayrıdır. 

kadar basit iki kelime terkibi.. Gelgelelim bu taş yürekliler, test saWıp satılnuyacağına dair M la, İtaly-a radyosu, breÇCO 
Fakat cemiyetin muhtaçlar_ına haddi zatında ekser.iya bir yuf- bir .müracaatta bulunmuştur. gtiiın, hu memleketi~ Avruın j)e 
en muhtaç oldukları bu soguk kadan daha yumuşak, gerHmi§ Ş.mdi bu hususta Tic·ıret Ofi- A:sy:ıyı \'e dilnla ham madde 
kıs günleıinde sıcak yemek da- bir ken1nn telinden daha hassas si hububat alım ve satunmı ser- 'kaynaklarını nı.üsavt şartıaıı. 
ğıtan bu hayırlı ocaklara biz bir kalp taşırlar. Yalnız onla - best bırakan kanunu tefs'ir et- ~>Öliişmek İiin harbe gimıi.5 ol-
"Ba~ e':~eri,, diyeceğiz.. .. .. rın görmeleri, işitmeleri lazım-! mekt~dir. Yakında buna dair va- duğunu SÖ)1iiyonlu. Japonya d• 

Çunku tam on alU bın uç yuz dır. zıh bır karar Yerilecektir. AJmanyanın da h:a.rp maksatlalt 
vatandaşın gözlerile ıslanan Mesela Kızılay; §ehrimizin bü Bu kararın alım satımın &:ır- \bunlardan basJ<alan değildir· 
"Baş ~vleri,, Kızılayın tüteıı. o- tün varlıklı vatanda.şiarını ha- best ~ırakılmasına dair olacağı Ancak, içinde bulunduğumuz d" 
caklarıle kummuş ve bu evlerin zırlanacak bir listeye göre sıra tahmın edılmektedir. Çünkü şeb- ra bilginleroo ''E'.ri~ adi ile. 
sıcak yemek hasret ve ihtiyacı ile otomobillere bindirerek bt1 :rimizde wı, bulgur ve emsali gi- neo - teknik devrede i.ldisacli vo 
söndürülmüştür. aş evlerini; yemek tevziabnın bi hububat maddeleri serbest sa- siyasi niifuz, geçeıı asırda oldO-

"Şimdilik tam on alb bin ü<; Y!1Pıldığı saatlerde ziyaret etti·ı tı~akta olup y1ne arpa, yulaf i!;u gibi sade kümiire \ıe denıitt' 
yüz vatandaş~ .. diyoruz. İnsan- nrse herhalde taş yürekler eri- gıbı yemler de piyasada bulun· değil, bunlarla beraber ka~i ,,. 
lığın en kemal mertebe~i olan yecek, inceleşecek; ellerini ya.Ş:- maktadır. hafif madcnJere, madeni yağı.-
hakiki \"e asil diğergam.lık his ~ g~zlerle sol taraflannda kalp ra, pamuğa \·e yü.ue, Jauu.,:uğa. 
ıerine uıaşmış otan muhteretı u:ermde t.a.:;ınan cüzdanlara gö Madeni eşya sanatkarları !It'ltraw 1!taddeı".re yetecek ":" 
İstanbul meb'usu Sadettin Uras, türeceklerdır. dar salup olan milletlerdedif· 
riyasetinde bulunduğu komite - İşte o z-ıman iztırapla, iç fe- için kömür temin edildi ~unların da yandan faz1a6ıl İ!-1· 
nin faaliyetini mütevaı.i bir eda rahlığının telif edilebileceğini t nb ı..., ıiJerle !Amerikalılara ajtÜI'• 
ile "şimdilik bu kadarını ya.pa- görebilmek vicdan rahatlıg!ını k" slta ul madem ~:ıc ~~t- 1n~itizlerlo Amerikalılar lliııet-
b·ıd'k d' •---- ·r ede •· "rl · · ar art uzun zamandır komur· 1• · · ·ı t'° , ı..- ı.~~· ~ ·ı ı .. ıye l\.u:MIA.4 ı ade r . omu e•ının sonuna kadar yaı>- .. 1 .. k .... d k .. kül eruıın ı ı ;ı)a~ıus:rnı SCU\,"?:lt. p!J .. 
ken gözlerinin önünde İsta.nbu- bkları ufak bir cömertlikle si- s~tz u yuzun en c;o _n:us va- sadlUl tatmin edebilettkİeriıd 
hın daha başka semtlerindeki gorta etmiş olacaklardır zıyette bu~u~~~kta ıdı. Bu h~- bildirerek da.\'8.yt iktisat sahası 
fakir çehreler canlanıyor, o, san İşte o ?.aman muhakkak ki ~:u~e~imı~ı 1~:; ;nk~;raya ıtk- dışma !,-1kannaJDab~ \'e bö)'Wt,:4' 
ki bu fakir çehrelerle içten k<>- gayrikifi olan bu ocaklar her 

0 
•1 kye r:ıt.1f e.~da .. ı .. ÇSe 

1

1.h- ban-, havası içinde kalruağa u~ 
nl h ·ta edi s y ı e oopeı a ı mu uru a ı. rsı•ır.brk Milı . de .1 tleri ~ 

nu.:ıuyoz-n:~, 0 ara 1 P. - tarafta d&ha fazla olltra.k ke • Kazıa.caovalı Ank d· d" ·· -..- en ~ 'ı:1". 'e rt 
yormu~ gıbı daha yavaş bır ses- yifli keyifli bir tiryaki çubuğu 1 d" ö~ a·~-ar~ an .. onmk~lJ bu maddeleri yetiştiren yerk 
le: "Daha fazlasını yapmak is-- gibi tUtecekler artık akmıya e~. 1 ~ ~e:~ ıgımtz~ gore ~- zorla ele geçirm<'l.k iizere ba.l'P 
tiyoruz, fakat elimizdeki para cak olan göz y'aşla.n sadece vie-j md_~r1 .. ~zı muesdses:sı umum ~u- hazırlıkl:ınnı tamamlamış, , .• 
rf 

K __ 1 _ • ur ugunce ma cnı eşya san at- b'J r-· · ....çbi b .. ··ı~ · ıo 
sı ı~ayın ~yırdıgı para, bi- dan rahatlığının verdiği sevinç karları koo eratifine tali a ·anlık j ~ < '~mıaz 61 

' U) .:~ aU"?1 
( 

ze belkı de harıçten gelecek yar yaşlan halinde ancak bekledi _ .1 . ti PK 'f k Jd. - r.ıha)et hıtu!}hınnustur. (it>r(.i, 

dı l 1 ktı O 
~. . ven mış r. ooperatı en ı ve- 0 ı· .. ı lf · ten· la&' 

m ar 0 a<;a r. zaman el - g:ımız o hamiyetli va.ta.ndaşla.nn saitiyle Zon~uldaktan o-etirtece- ı 11 ~a ~ore ıar 1 1~ 1~ • 0 
• 

bet Ramı, Kocamu.stafapaşa, mzlerin~~ herW>Vl berrakl<>.atı.I ~. k k d k" .. h 1 . . Jar otclolenifr. l\UJldJtt ıoın ılU 
F "k" B ·"' . • o~ \.K.".II -r-J~ ......, gı o ve ma en omur erını eo. t 1 t :ı i - 1 • e erı oy, e.r.er:beyı gibi başka ra berraklaştıra aia.calrtır naf.a tevii ed kt' a e p e u 15 er e r m o rl 
fukara semtlerinde de teşkilat Bu da yapılamıyaeak bi; kül- ece ır. 1 ~ a ş e ğ m <:. k eski'~Cll ~ 
kuracağız. Kızılayın müşfik eli !et, tadılma~"l istenmiyecek u • Romanya tu•Ptlin adet ol~n dı !~utlt~iı.klerm tur.,. 
orada da sıcak yemek dağıta - fak bir nimet değildir. Bu her ye u.ykınhk erup k!ı\~a <'ıka.m111 
cakbr. Fakat! Şimdilik!,, şeydir; bir kelim-e ile hepimizin SBfln Sfl'.JOr olduli~J.rı!" ~:oktan ('lba.n 1 tdıU 

D . -"""''- ki b · t kar ..... dil·;;,;; • b" altın aldı t•derdı :fi~kat hu kon•ı yszını ... ıycn;h san u va.zıye ogun Er'-• m ısan a - lz.m' ("' .... b c,. · ' . •. , _ şısında bir suç işlemiş gibi sa _ ğı, kimseye zerresini bile bı~- ır, ~eo'ı "a ah) - ..,x!h- :mı dışı.:ıdadır. Uız, 1\fıb\'f'r il~'. 
mimi bir iç şefkatinin 'Vel'diği mak istemediği ve bunun sade- rimizdeki nlakadarlara bildirilı:ı:- 1 k:tı<>ıiııın mahrum ohluL.~ur~ ıd. 
her kula müyesser olmıyan bir ce kendimize ait olduğunu zan· ğine göre Romanya tütün ve ~i-' {lıasıo~ ~luu.d~rı . ·~~:m~~ 
mahcubiyetle doda.klan titri - nettiğimiz insanlığın· yüzde yüz gara inhisarı memleketimiz tü- \'c neüce ıtibon.)k> ~ı)a ı csu •• Jl.I 
yordu. kendisidir. ' tünler.ı..nden mühim yekıln.a. bab!l" ı. lteS:;;ı oıa.r:ık k~n ~~nk eıııt: 

Kızılay her ne kadar cem·ıye- olan bir partiyi miibayaaya k:ı- hyl? bo) }(• bir harlıı guze :ıln.ıı. 
Kızılaydan bu hamiyetperver -..+· -• tin yardımına --..ı...-- oı_.. .. bır' l rar veımırM-ır. h.ulur.uukl~'l?H i_ı,a_n•t _r:tnl4>1i. t",: 

uQl.llll&[' •HLWl,i er listesinin ilanını, hamiyet - R nı K d · 00·1 · - · d -teşekkül ise de bu merhamet perverlerden de semahatlerini ome e.r ara enız gesı:ı- ti~?"!'.!.·. Li.k.iıı! ~l•t s.ı ~. '.'' .. ı~ r· 
ve insanlık ocagıv na lu''zumu ka- den 13 bin kilo tütün alacakJ:ı t', sı ı._tıld:ıl~r s1bı ht>.r tun., hu 

bekliyoruz. Fakat hemen ve rnk rı iş1 · "' b" · · · k · ı ı dar alika gö terilmediği de mu çabuk olarak.. ~v ay ca enmış .1.onga mncı ve ri.\ etler bii) iili w kiiçı · hı . ~: 
hakkaktır ikinci kalitelerinden 74 bin kılo 11. ı: U ~in r.ıalil. ı,lıııak isf.6Clıç,ı, 

· R~AT tı...•mt tütün mi.ibayaa edecekleı dir. ıl.·Acrlori ölrn rnui~ l' ı.~ı i ı< 

~'!~~!ike!~e~u!.1-:!ü 1 •.~!~.!:! ~'!~ ç;~!~ oo~:r.::. !~~ 
Mülkıye _ m~~bının ~urultı§U~ ı him meselesi olmakta devam et- k~tımızde ko:kuJ cak derecede 
~ yıl~on~~ d~layısı.yle şehri-! mektedir. Belediyenin koyduğu çıçek hastalıgı salgını yoktıu. 
mızdekı Mulkıyehler ve dostla.n azami narlıı pek az bulan pek- 1Yalnız münferit bir ·iki vak'a 
a_IL'jam saat (20) de Taksim ga- mezciler, pekmezleri sulandıra- kaydedilmiş ve her ihtimale kar
~osu~d~ t"'.pla~acaklardır. Bü- rak satmaktadırlar. §1 kalabalık daireler ve mektep
türı fülkıyelıJ:nn bu .toplantıda Bu yeni hilenin önüne geçmek I lerde aşı yapılmıya ba~ianmıfi.
bulunmalan :ıea ~lme.~. için Belediye İktisat Müdürlüğü br. 
Ayn.ca -davetiye gıonderılnlıye- fiyatların yeniden tesbiti veya I Maanıafih halkın kendilerini 
cektır. serbest bırakılma.sına dair Dai- a.~atması biı· tedbir olarak ve-

Et .sarfiyatı azaltılacak mi Encümene ıbir teklifte bulun- rinde bir hareketr.ir. -
Haftanın muayyen günlerinde muştur .. ".e~ecek. karara gÖl'e --o 

et ıkesi~ine dm Ankaradan pekmez ışı du7.eımış oıacaktır. Lastik. dağıtılıyor 
bir koo»dinasyon karan bekle:ı- Dünkü konfnanalar Ta.kBi Ye kamyonlara verilnıe-
melttedir.,. Gelecek olan ba ka- Beyoğlu Halkevinde dün saat ğe başlandığıru yazdığımız ıa ... -
rara göre haftanın muayyen 18 de Güzel San'atlar Aka.demısi tik te\·z.iabna devam ed•lr.ıekte
günlerinde ~ et kesil- muallimlerinden Bedri Rahmi E- dfr. Bir.i.nc'i listede ya.z;lı 350 tak
mtyecc \'e lokantJalanla et ye- yüboğJu tarafından (Resun ne- si lastiği \"edlıniştir. Bugün de 
meği yapılmıyaca.k, kasaplarda dir?) adlı bir konferans veril- ikhnci liste asılacak ve bu listP
o öünler et satılmıyacakbr. miştir. de isiml~rj bulunan otomobil sa· 

hiplcrine 18.sttk verilec"ktiı. 

t·h~umı\cW, niııu•U ,.·dir; :·rı •. 
sil· Aın!•rika < e\l<•flı ·i .. ;ı,; l ; :· 
~ ,.. 
<l" .1 a '• Jll pon.' a nishei .>ıJ • \ •le 
AJman)a :.uWır c,, İC::'\, L:.""? •• 
re dı-~esmdc tfoJ~ a., t .... p-.ı.ı~ ·" 
~fo.1r, llondüı<ts \l'~a So-.)t>lkr, 
hüla~ bütü:; ıHiı.ıy.t uıı!i •tl ·ı1 
istilili'tl \;e J..' rriyt•i IK "•ı I • ôi~ı· 
sil or. Ve hal.;J.at de odur Jd rıııt· 
Ji) et du.\ gus11'11111 U) a>YJ•ğı ı,!;<'• 
!,"f'll asm.!.a.nht·ri ~',()I ı0iitu .. iu eh·~· 
Jetlt>r kM'ŞISlmla mfüroı-;kopı~ 
h:rt'r mahluk sa~ llaltılei• .. k ol lıl 
--a.tlhırı 'e SR!Jıdrı ıı:.ıuüılıııu. _. 
m51! .. t!P.ri hile bugiiıı lit'ııtlin~ r ı· 
metmdt. imkll.m kalma ııh ır: 

Bu haDcre hükümdar pek so
vindi. Ebiilharise, derhal bir ke
se albn ihsan etti: 

- Al bakalım şu albnları, de. 
di. Ben, bana hizmet edoo kul· 
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hakkı mahfuzdur 

- Meğer beni ne kadar çok 
seviyormuşsunuz ba-bacığım '! 

- Tarbü. Hele bugün verdiğin 
cevaplarla büsbütün gözilıw" 
girdin. Seni kime vereceıfün · 
mi18takbel kocanın ismini bilP 

Kamyonlara 1.3.stik evvelce de 
bildirdiı:rimiz gibi bu sefer vcril
miyecek, kamyon lılstikleıi ka
milen resmi ve beledi müesseselc 
re dağıtılacakbr. 

Osm ınil itııv-.ı.r.:ıtorlıı;':u ı fa ı :t'~· 
rd:tn \OOİ tlt>\letW.r. kı· ·uc-· lı 
J,ıilmentbu,.g, a' m: ·<·ı ka laı· t:· 
'\İt,."""• belki Mın ~t.ko, s ' ! hr .. ıl 
.Ai orro cti.mlı-ıri~ eti, j,.,f ~ oıl 
\'P lıiirri~ tlf'ri hıı~"1n f'llı>rınılı• ı 
alıntı ya.nn onlan is1irıhl it. 11 

mlımkün olanı yupa<."Uklar 12r. 
\e bu n J"llkıtı tarih;n t'r r~i 
Mis::ı.Jlerden ha.5ka her giuı ., tıı· 
di olduğnınuz hadist'ler de lrnl'İ 
dereet"<le ishat etnıeld.;e.:fr. "l r.ı 
) iiziin le bir tarafm ti l,imi~·di· 
ne ili J:ınan bir siyaset .rnpı ıııı 1 

kalanuyacağı 'e~ n kurul .ı) ıı · 
lartmı unutmam. Bundan böyle şekilde karar vermişti. Ebülha.
seni müşavir haslığıma tayin e- ris kadar marifetli bir damat 
diyorum. Sarayda sana bir dal· nerede bulabilecekti? Bu suretle 
re açılacak. Bir dediğin iki olnu- sihitt>azı kendisine de adamakıl
yacak. Haremden de sana birkaç lı bağlamış olurdu. Aynı m
tane ı:w>vle güzel cariye gönder& marula genç !helvacı çırağı ilen
ceğrm. zası hilafına olsa blle her gece 

Ebtilhal'lliin sevinçten ağzı ku· dizdize oturan km.na da bir cea 
la.klara vanyorou. O, böyle ih- ve.l\llİİŞ olacakb. 
sanlara uğrayacağını bılseydi, Ebülharis hükümdarın hum
doğil kardeşini ıssız çöller.in or· rundan çıktıktan sonra iliüküır.
tasma atmak, babasını bile kes- dar derhal kızının yanına getiril 
m eten çek.inmezfü: mesini <emretti. şemsicihan sul-

- Köleınizi ebedıyen kend.iıme tan hem~ bahamnın yanına gir
kul ettiniz muhterem hükümdar! di. HiikilinOar onu yanına ça.ğır
diye onuştu. Büyük bir afsun <lı: 
'daha hazırlıyacağun. O zaman - Gel kı:zml. Şöyle yanıma er 
nu Ali Sina denilen o alçak he- tur. 
men yUdırmı çarpmış gibi gebe- ~sultan heruı>n b:ı.-
recek. basının yanına oturdu : 

- Halı, ~y1e! Hele bunu ya- - Maşallah, artık ıyice bUyil~ 
ıp:lCak olursan sana kızımı bile dün. Ser.ı>"ldiıı. Güzclle§tin. Ar-
\: eririm. .. .. E tık eıriemnen .sırası geldi. 

'Hükümda.:nn bu son sozu ,.,-
bilhnriSı b;r kat daha sevindir· Şenu;icıhan sultan kıpkırnmı 
tlı. Sevinçten ~di etekleri zil kesilmişti. Her genç laz gibi ev· 
çalıyordu. Kendini kaldırıp kal· ~ liı.:fı da ~up et
dınp bükümda.nn önüne atıyor, 
durmadan ayaklarını öpüyordu: lmküı::ı:ıdar bunu gördü: 

- Kölenize değerinden pek - Ah s'iz kızlar! dedi. Hem 
fa.zl&. iltifat ediyorsunuz bfty11k kocayıı. varmaya ean atarsınız, 
hükümdar! diyordu. ıh.em de W'.ı oldu um 'bQf» b 

Hükilmda.r bulla t>ir aGda kat't .u.m' boia.ııı r ınız: 

Şemsiciiıaıı sultan, babasınm 
kendisini ıhelvacı güzeli Caferle 
evlendireecğini zannediyordu.. 
Çünkü Cafer o gece, Ebu Ali SJ
nanın hükümdarla konuştuğunu 
ve kendisini Alla.hın emri ve pey
gam1>erin kavliyle istediğini, hil
kilmd.ar 'babasının da buna razı 
olduğunu ve düğünlerinin ya.
kında yapılacağını söylemişti. 
~ Şcmsicüıan sultan baba

sının kendisine bu kararını teb
liğ edeceğini sanıyordu. Arada 
geçen zama.n zarfında Şemsici
han sultan Cafer. adamakıllı 
bağla.:nm.ıştı. Oııu deli gibi sevi· 
ya1'du. t~ o kadar zamandan
beri özlediği saadet8 en sonra 
kavuşmak üzere 'bW.unuyordu. 

Babası devam etti: 
- Seni buraya çağırınam.m 

sebebim tabmin ediyorsun 'her 
halde. Seni evleındinneğe · .. rar 
vel'dim. 

- Sa bilindniz babacığım. 
'l'abit bia kızlara döşen vazife 
baba1arma ıitaat etmekten iba
rettir. 

- AJ.tffin. Bak bu sözün dQğ
rusa çok hoşama gitti. Demek 
sana tıuıduium klıca.ya "Y~a 
~ 

- Siz münasip gördükte.n son
ra her şeye razıyım. 

- Aferin yavrum. Yalnız sa
na şunu peşinen söyliyeyim. Sa
na münasip bulduğum koca öyle 
bir prens, bir hükümdar oğlu fi
lan değildir. Belki her genç kız 
g'ibi sen.in de gözünde böyle bir 
§ehzade vardır. 

Şemsicihan sultanın aıtık i -
çin<ie en ufa k4 bir §ilphesi bile 
kalmamıştl: 

- Ben .hiç bir vakit böyle süs
lü püstü insanlardan hoşlanmam 
zaten. Hem ben bir hükümdar 
.kızı değil miyim? Sonra k'iminle 
evlensem onu hükümdar yapa
cağım. O _j)enimle evlenerek şe
Pdf ve mevki kazanacak. Ben 
değil! 

- Ne kadar da doğru :Wylü
yorsun. Doğrusunu Jstersen sen 
den bu kadar akıllıca bir cevap 
beklemiyordum. O halde bugün
den tezi yok, hazırlıklara baş-
landmn. Kendine en rua ipek!i
leroen gelinlik esvaplar • aptu·. 
Düğün tam kırk gün, kırk gece 
sürecekt1r. Seni öyle bir düğün· 
le evlend receğim ki. dünya ku
Nldu kuru.lalı böıJ9 bir düğün 
Fziilmemis olaeM:ta 

sormadan, kim olduğunu bile 
öğrenmek istemeden evlenmeğe 
razı olll§un bana o:an itimadım 
gösterir. 

- TalJıi lbabacı,ğım. Sen bana 
kimi münasıp görüyonsan ba..?ı· 
mıu üzerinde ycıi var. 

- İşte kız dediğin böyle -01-
malı. Bu haberi kendisine de ve
reyim bari. 

- Kendisı ıburada mı? 
- Burada ya! Ne de olsa se-

nin vereceğ'ın cevabı helecan i
çinde beklemesi lılzım. Hoş b3r 
defa ben kendisine söz vermis
tim. Fakat olur a, belki de en 
istemezsin diye içinde bir kurun
tu kalmı.']tır. Kendlsiniı!ı bu kıı· 
runtusunu da defedeyim de içi 
rahatla.sın. Haydi sen şimdi git. 

- Mii>takbel kocam yanınıza 
girerken benim de bulunmamda 
mahzur var mı? 

- Hayır.. Madem ki yakında 
kocan olacak, hiç bir mahzur 
yok. 

- O halde ben de bur..ıda ko. 
layun. 

-Olur! 

Bir istifa ve bir tayin cağı mıt:ı ı!tnı~u. oosı mş" <~1-
dw!unu dii ~ rek muh riplf'ruı 

Haber aldığunıza göl'e ~hri- harbi de, sulhu <lu bu ~aVt'' t' 
miz Ticaret \'e Sanayi Oda.<>ı ida- te\ •ccülı etıııcl .. r.in n b t;Jia ı.:ıı • 
re heyeti rc:...i Nuri istifa ederek eri bulurunadtğ.m hir kt'rr 
vaüf esinden ayrılmış \'e yerine daha kaydetmcl.:} ız. 
Suat lüra Osma.-ıoğlu tayin o- NASUJIİ UJ\YW\H 
lunmuştuı·. Ycnı ıda heyeti reı- =========-.:.=:.:.;:.~:..:
s· e vazifesinde başarılar dile· 
ri.z. 

Altın· lfyatı 
Dün bir altın 3300 ve bir 

gram külçe altın da 434 kuruş
tan :muamele görmüştür. 

Ucuz şeker veriliyor 
emurl ra verilecek ucuz şe

ker.n t.cvziine pazartesi güıı· n
dcn itibaren ba~lanacaktır. Ev
velce de hab r 'erd;ğimiz gibi 
da'irelerın hazırlıyacagı lıstelPre 
giirc mut~metler şekerleri ala-ı 
cakl:.ır ve kendı mesuliyctJeri al
tında da.ğı'tac.akla mır. 

Ü'i B efediye dairetıi aynı 
binada 'ialııacak 

r < 
Etlerinde Petrol 
fişi bulunanı ara 
Vilii.yetten tebriğ edilmişti: : 
Elektriksiz semtlerdeki hal· 

ka tevzi edilen İkincit srin a
yma ait gaz fişleri bazı semt
i rdcki bayilere petrol verile
me c5i yüzünden kısmen i -
tihkak sahiplerinin ellerinde 
kaldığı anlaşılmıştır. 

Bu fişler Birincikanun ay 
iç· n de muteber olaca,';"lr.dan 
ellerinde İkinciteşrin ayına rut 
g ~ kuponu bulunan kimscle· 
rir, Bidncikanun nyı zarfı -
<la bayi bakkallara mür aat 
ederek gazlarını almalnn ti-u
mu tebliğ olurıur. 

(0.VaMı var) 

Belediye Zat1şleri, İktisat fü. 
dürlü,f;rü ve teftiş heyeti eski fen 
işlerJt·11 l.:tı alltığı binaya nak
led ım·ş olup -dünden itibaren lm 
daı 'eler yeni binalarında çatış. 

• nıı\·a başlamı~lardır. 
....,.__ ______ .J 
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