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Yanlış hesap 
ve Rumen, 

Bulgar, Macar 
orduları/ 
Balkanlarda ciddi bir 
harp batladıiı takdirde 
Almanların bu üç orduyu 
da cepheye ıürecekleri 
muhakkaktır. Bulırarlar 
bu bakımdan da hataya 
diifmüılerdir, eninde ve 
aonunda kan dökecekler 
ve hem de iıtiklallerinin 
zevali pahasına bu kanı 
dökmüı olacaklardll'·· 

fuaıı: ETEM iZZET BENiCE 

Bulıı:arları.ıı, iatikbal ve ia~ • 
!illeriııi tehlikeye koyarak mih
vere iltihak etmelerinde iiç iımil 
yardır: 
~ Makedonya, Eı:;e !Milıı:ele • 

rindeki taleplerıai tahakkuk ettir· 

ıaek 
B- Harbe pmeden, kan dök· 

meden Alınaıı.yaıwı yard.unıııdaD 
iltilade etmek 
C--Aimanyanın zaferi talr.dirin-

ıle, Ala.aoya karşısında ve ıno -
lr.avemette kıılıııış olmak qup un· 
ılan kurtulmak.. 

Sofyadaki İnı:;iliz elçisinin intı
kına ıı:öre; A.lmanların safe~ne 
•uhalr.kalı: nazarile bakan Fılof; 
Jıer üç bakımdan da aldanmış, ha· 
tanm en bUyüiiine dUımüştür. 
Mihvere iltihak bidi•~sinin seyir 
Ye vukuunda, Bulgaristanın arın
ları de "'I daima Almanyanın 

ınenlaat" hesapları hikim olmtlf 

Ye işlemiştir. ' . .. 
Almanya, Macaristanı hükrnu 

altıııa aldıktan ıenra; Roman) a~, 
Bulgaristan. kendisi ve :"acarıs- ı 
tan arasında talı.slııı etmış ve fa· 
ket bunda bir ıün Bulp.r_istaaı 
kendine be-nde,-lemek, ışgalı allı· 
il J ak 

..... nu hiıkiın kılmıı;tır. aam ar2~ . 
~itekim tahmil olunan •cenubı ı 
Dobr nıiıınettarhİ'ını!• Bul • 

uca . · · · -·· ü emre 
caristaıa kendi butunlugun 

• 
.&nıawııuktalri Yunan ordulan ~ 1 
eephe Kumandanı General Pitsikas 

• 
Italyanlar 2 
binden fazla 

~ --
Yunanlılarda Ameri· 
kadan büyük mikyas· 
ta yardım görecek 

Atina 10 (A.A.) - BBC: 
Dü na ısam resmen bildirildi -

ğine göre, cuma ve cumartesi gü
nü vuku bulan muharebeler es • 
nasında bü}ük mağl(ıbiyete uöra
mış ve 2.000 den fazla esir vermiş 
olan İtalyan kuvvetleri, dün tak
vive kıt'alarının yardımile Arna
v~tlul< C'1'hesinde muleaddit mu· 
kabil taarrırzlarda bulunmuşlar ise 
de, hiçbir muvalfakiyet kaydede
memişler ve yine ağır zayiat ver. 
m.işlerdir. 

(Devamı 5 ıneı Sa7rıı4a) 

Loadraya Gire : 

Balkanlarda 
1 Alman taar- ' 
ruz tehlikesi 
genişledi 

Yunanlılar da Türk 
ler gibi Nazi vait· 
lerine inanmıyorlar 

Alman yanın 
Balkanlarda 
son hedefi Yu
nanistan değil 

Londra 10 (A.A.) - Sunday 
Times gazetesinin diploma-
tik muharriri yazıyor: 
Yunanlılar ve onların İngi

liz müttefikleri bir Alınan ta
arruzunun teşkil edeceği teh
likenın gen!şlij!ini tamanen 
müdriktirler. Fakat, Ywıan 

milleti bir tek hedefte birleş. 
(Denaı: 1 ine! IQfala) . 

• 
lngilterenin 
Sofya Elçisi bu 
gün Bulgaris-
tanı lerkediyor 

• • 
Sefir garın I s-ı 
tanbula geliyor 

Londra, 10 (A.A.)- BBC. Etı;cb.an
&e Tetegra t('lh AJ_ansının Sofyadakl 
muhabirine .are, Ingll'ereııin Sofya 
EJç1c;I B. Rcndt>ll Elçilfk memur1ariyle 

birliittt' bu akşam Bulgarlstanm mer
kezindm İstanbula mtiteveccıben ayn
lacaktır. 

Şehzadebaşı büyük bir tehlike atlattı 

Amerika Reisicumhuru Ruzvelt 

Ferah sineması ·ıe 
bir dii kin tamamen 

1biri de kısmen yan ı 
Amerika'nın Tramvaylarda1 Yangın esnasında 6 vatandaş 
yardımı Mih- !pahalı tarife hayatlarını zor kurtardılar 
verı·n harbi bugün başladı s· ı . ki. ı . . v ıgorta ı ve ıpote ı o an sınema 
kkaz.~nm.agıa idare, senede 300 bin binaşı neden sabah saat4de yandı 
abılıyetı o - lira fazla kar edecek 

Tramvaylarda bilet iicretierinl m a d ı gv ı h ak pahalılaştıran • tek tarife. nin tal-
- bikine b:ı sabahtan itibaren geçil. 

kmdakı• hissi•_ miştir. Yeni tarife ile ikinci mev
kide 3 J;.ı..rus on naralık biletler 

k t 
5 kuruşa cıkarılıruş, 5,5 lr.uruşlulr. yat 1 uvve - biletler QC kaldırılarak her nereye 
gidilirse gidilsin 5 kuruş ücret tes-} e n d İ r d i bit edilm~tır. Birinci mevkilerde 
ise; 5,75. uruşluk biletler 7 kuruşa 
çıkarılmış ve 7, 75 kuruşluklar da 
7 kuruşa indirilmek suretile tek bi
let kabul olurııpnstur. 

~--

Amerika derhal 
malzeme gönder· 

mi ye başlıyor 

Loaıl:ra 10 (A~) - İş Nazın 
Bevin, Nortb.-berlanddaki As
hingtonda ı;öylediği bir nutukta 
yaklaşan •Atlas muharebesi• ııin 
neticesine itimadı olduğunu bil -
dirmiştir. 

Borç n ariyet verme layiha -
amm Amerikan padAmeııto u ta• 
rafından kabulüne ~mas eden 

uu; ..s • ir: 
Birleşik Amerikanın büyük js. 

tihsal teşkilitı, öyle bir wçi kud
rettedir ki Almanya mihverin 
harbi lr.aza.aınaia kabiliyeti olma
dığı hakkında esa en mevcut olan 
lıi5'iyatı takviye ede<!ektir. 

(Dnamı Betine! Sa;rfada) 

IDev&1111 1 inci la:rfaö) 

F rancela istihla
ki de azaltılacak 

Lokantalarda yalnız 
ekmek verilecek 
Ank.aradan verilen malüınata gö

re ıfran ala utı:;ının asgarl "'~dde 
indirilmesi için tedbirler alı ... -ıakta 
ve lokantalarda sade<!e y•ni tip 
ekmek yenilmesi ve bu gibi un.um! 
yerlerde francala satışına mi\sııade 
olunmaması düşünülmektedir. 1 

:Bu takdirde buğdaydan mühim 
miktarda tasarruf da temin ~dıJ
miş olacaktır. 

Ferah slııenuısıııın yanclıktım IOM• eepheMn cörtinütü 

Bu gece sabaha kartı Se!wıd•bapn- ~ 
da büyil)t bir yaıııın olmuş, ccFeralı> 
ılııemasiyle bir fotoğrafçı clükklııı 
tamamen, bir muhallebici kısmeo yan• 
mıştır. 

Bütl!n civarı ~aı& d bu J'Bll• 
sın maJıalllnde lalıkllıat ,.apıon bir 
ıınuharrirlmiz lıidlae hakkında Pi ıaı
ıriJJlı almıştır' 

Dünkil Pazar IÜJltl .. bah -1 il 
den ıece 7arısma kadar Ferall sine 
ması fuıluıa olarak çal1~1f tt 5' 

seaıutaıı aonrıı halk daıtıhnca; miliıtal 
demin, aWm11 siprn, at.et 'Ye 18İ»... •· 
kalmaması için ulonu dolaprak 
Diyetle yatmıolırdır. 

b.ıl ATE6i ltİM GÖaDtl? 

ınıihey~ kıhnalda öd.emekten ı 
kurtulamaını~lır- Alıııanyanın, bu 1 
üç devleti mihvere ve nıza~ al
bna sokarken· bu iiç devlelın or- 1 
dolarını da hesaba kattığından 
fÜphe etmemak ıı:erektir. Alın.an· 
!ar basamak basamak Macarıs • 
ta~, Romanya, Bulgar ~~rd~vc "' 
Dinden Balkanların göbekıne ıncr
ken Balkanlarda büyük bir mü· 
cad~le ve büyük bir cephe açılma· 
11111 da hesaba katmış ve bu cep· 
llede iter üç deYleti de kendi safın· 
tla çarpıştı.rınaJı düşüumüştü.r. 
Bn itilıarla, her ilç devlet arasın
daki arui ihtilaflarını halletmif, 
-ıarın istiklalini ıı:aranti ~der 
cörünllllit, müsavi şaıtta ınutte
fik muamelesi vadinde lıulunınuş 

GI. Veygand 
Afrika'ya 

dönüyor 
TÜRKİYE'yi BALKANLARDAKi 

Mihvere ilti- VAZiYETE 

Şeker, yağ ve et 
sarfiyatında 

tasarruf tedbiri 

Sabaha karşı aaat 4,11 d<: BeJ1121t 
Yangın Kulesi nöbetçi meınuru Seb
zadebaşuıadn büyük bir alev sütunu 
nun yükseldığlni fönnOı hemen \<'4 
tonla Fatih itla:iyesme haber verın•. 

Vişi 10 (A.A.) - BBC: 
General Veygand'ın bugün AL 

rikaya dönmesi muhtemeldir. 
---<>-

Bir adam boğul
mak üzere 

iken kurtarıldı 
Ye yine; her ilçlinün genişleme ta- Kuzguncuk sallllle
maına da ya diploınaCik usulü da-
lıilinde «muahedeleri hakka ve rlade geçen beye-
müsaviliğe iati.ııaden tadil> pren- caab bldlse 
lipine tevfik ederek, yabat da harp ı 
ıekli ile ibkak edilmek üzere, ~u: Dün Köprüden saat 14 de Boğaza 
ıo,lavya ve Yunanistan bedefıııı kalkan Şirkelihaynyenin 53 numa-
vermiştir. Macaristana ve Roman-, ralı vapuru Kuzguncuk sahille -
yaya fimali tarki ve ljUki Yngos- . den gererken y-0!cular, yalıların 

Y 1 v rın b' d lavyaJ1111, Bnlgari•tana nıos a önünde denizde ır a amın çırpın-
(Denmı 1 ... , Sa7""1a) dığını giirmüşlerdir . Yolcuların 

'
~~;.;;;;;.Gm~a•IZlll'Jllı. feryadı üzerine k•ptan vapuru ya-

-Y;-~ ~ 1 dal . , - . - ı vru ıatmıs ·e tah ı. ye san ı ın-

: ~ YENi TEFRIKAMIZ: f, dirilm~tir. Kazazede boğulmak Ü-
! sere llı:en kurtarılmış ve baygın bir 

E K R 
• ! halde hastaneye gönderilınişfü. B 1 Hüviyeti anlaşılamamıştır. 

!! Mustafa ! ( a ı s A c A 

Yazan: Osman 1 
j 

Cemal Kaygılı 
, · ! ___ ;;.. 

Çok alAkalı ve me- f1 

~ rakb bir telrlka '~ 
• • • 

Birkaç güne ka-
dar başllyoruz 
SON TELOBAF'ta 

Tazyik 1 
Ajans telgrafları, ~ı.ı. lr.a~a~· 

lara aden, ııı.ihvere ıltıbak ıçıu 
Tilrkiyenin tazyik edildiğin.i ha
ber veriyorlar. Bu lafları okuyan 
bwın mabut, ıülerek yanıma gel

eli: 
_ Hakikaten bir tazyık hisse • 

diyoruın amma, dedi, dlfarıdan 
değil, içimden selen bir tuyık. .. 

Bu liflara fazla dayaı,. 'lıya
cağım, bir ,ua, lıomba cilı .>atlı. 

• • yacajım. 

L k • • J UMUMi BIB BAKIŞ 
ı!a ıçm zor a-
mak nafiledir 

Bütün tazyik 
ve vaatlere boş 

• 
verıyoruz 

Yunanlstana Al· 
man taarruza ba 
gtlnlerde ba,ıı
~-1orma?.-' 

Yugoslavyanın 

yarın Almanya ile 
bir ademi teca
vüz paktı imzall
y a cağı haber 

veriliyor 

Yunan ordusu 
Garbi Trakya 
yı da müdafa-
aya hazır 

TAZYİK 
EDİYORLARMIŞ! 

Salyadan ,.ıen haberlere cöre, bi
taraf askerl müşahitler Alınanların 48 

Romanya Başvekili 
General Anloneslm 

aaat zarfında Makedonya ve Garbi 
Tral<yaya )"ilrtlyecekleri fikrindedir
ler. Bununla beraber baeka bazı de
IUJeı e balulına, Almanlar diplomatik 
pyrc\!ertntn lnkila! etmesini bekle
mektedirler 

Bu anı:da Almanlar, Türklerle Yu
..,.ıavtar üzerine mihvere iltihak için 
kuvvelli bir tazyik icra ediyorlar. AJ ... 
manyarun Tfırklyeye İngliteffiien ay
rılması lçln lokomotif, makine ve lk
tısadl tivlzler teklif eltitJ blldlril
mektedlr. 

(Devamı 1 bıei llqfada) 

Vatandaşlara bazı 
tavsiyeler yapıbyor 

Dünya ahvalinin aldığı :;:ın va • 
ziyet üzerine vatandaşların t.ısar
rufa daha ziyade dikkat etmeleri 
için radyo, gazete ve diğer neşır 
vasıtalarile tavsiyelerde bulunul

masına başlanılmıştır. Bu cümle -
den olarak vatandaşların her türlü 
gıda maddeleri üzerinde geni• milı
tardıı tasarrufa riayet etmesi, lü· 

zumundan fazla et, şeker yeme -
mesi bildirilmektedir. Memleketi
mizde hPr tür!iı ıııda maddeleri 
ve giyecek eşyası bol bulunmakla 
beraber herhangi bir vaziyet kar
şısında bu tedbirlerin mühim te. 
siri olacahtır 

Bir Haliç va-
puru bir motörü 
hasara uğrattı 

insanca zayiat yok, 
motöraıı b od o ı ı a. 

ma11 parçalandı 
Bu sabah saat yedide Haliçle bir 

deniz kazası olmuitur. Haliç İdare
sinin 11 numaralı vapuru İstanbul 
Limanına ait bef tonlukÖrdek ıno
törünc çarpmıştır. Motör Juıpta -
nının manevrası çarpışmayı hafif
letmiş, buna rağmen motörün bo
doslaması parçalanmı<tır. Nüfusça 
r.ayiat olmamıştır. Liman Reisliği 
hô.dise hakkında tahkikata başla. 
mıştır. 

tir .. Fatih itfaiyesi de derhal J'aD~ .,. 
J'erıne ıeimişı;e de esasen ah$:ıp olan 
.Ferah• sinemasını aıevlılr l<:l.nde ,. 
ate~i çok llorlem11 bulınuııtur. 

Bu esnada: civarda oturan ve der.in 
uykuda bulunan balkton ekıerlyeli it
faiyenin ıellşlyle yanımdan haberdar 
olm~lar, koca binanın bir lnda tu .. 
tuşmasiyle çıkan alevlerden korkarak 
büyük bir teUı:ıa dU~mUşlerdir. 

Etraftaki evler ve dtik.k5.n1arın ç0 .. 

tu ahşap oldujunadn ltlnlyoce rlC' ilk 
Anda atee çok tehlikeli ıHrülmQş, B&
yotıu itfaiyesinden yardım iıılenlhneol 
dQşünUlmüftllr. 
A.LEVLEll AllASINDA KA.LA.NLAll! 

İtfaiye efradı yanımın ııöndür1llm .. 

ÇERÇEVE 

Ne zaman, nereye 1 
NECİP FA.ZiL KlSAKOREK 

Dikkat edilirse, Almanlar 
Türk - Bulgar, Yunan - Bulgar, 
Yugosla~ • Hulgaı· hu.tudu bo· 
yanca yerletıneiıe başladı lıq
lıyalı, hadisenin büyük elıem
miyetile mütenasip habul• 
sanki kesllıniştir. Ortada, p 
veya bu muhabirin indi tab -
minlerinden ü'tün ve ıı:Uvenilir 
hiçbir 11zm it yok. Sanki ıınır
lar arasuıda kalın han ltotlıık· 
lanndan birer duvar .. 
Kalıp kalıp buz yapan malr.I• 

neler pbi, ..aı11ırlara taş taş Ü• 

k1lt yıia.a harp ve politika ma• 
Jdnealain arada bir ve iatizam· 
la ifru ettiği bu dlve, r.ahiri 
deliletine zıt olarak, neredey. 
ıe patlıyacak ıı:ürültünün en. 

p~ınaa delilidir. Şimşeğini ça
kar çakmaz hemen pusuya ya
tan hiçbir te ebbüs yoktur ld, 
n.lhal tecellisine doğru ııilr'atle 
lnkitaf yolunıla olıhıfuau lıelH 
etme.in ..• 
Almanılamı hrtlııkll p t 

altmu lılWiNltlmlz mauluıı 

Sinema binasınnı Ü\tündekl 
odalar• kiraya veren bakkal 
Ahmet Şunyb muhorririmizt 

hadiseyi anlahior 

il itin bıe.m~n icap eden ttdbır~eri &• 

lırlarken sinemanın h1tiindekJ "lalar
dan bazı :teryotlor işltiln1i; ve bunu 
takiben df' penN'rcl~rl Hşii en bır keo 
kadın, erkek ve c;ocuk: 

,.._ MerdiYenlcri ıılf'vlcr sarm ; &• 
pğıya inemiyoııuz. Di:r:i kurtaruı' > dl:• 

(0 vamı 5 lnrt S;ı ra •) 

dayanmı~ olma ı bu ~nıırlar • 
dan birinde kopacnk har<·kctin, 
kurulu bir silahta kaıısüllı• ba
rut ara,ındal.ı nı<">•fc k~clar 

yakınlıi:ıuı ifade ~der. Bu me
Hfe harp ve politika dünya•ı. 
nın mik)asile ancak hir iki giia .. 
lük saatlerin \•e nihayet bir iki 
lıaftalık &ünlerin mevzuu ..• 

(Ne zaman?.) ualini böyle
ce tahmin oıtmege çalıştıktaa 
aonra (Nereye?.) aaaline de bir 
cevap araıtıralını: 

Garbi Trak ·a -ve Sdiınik i.
tik•meti artık kliısika ifade •. 
dicı bir ana ihtimal >ayılrnakıa.. 
Faka hıı biç de yenilik gii>ter
mek ıa) rctiıı~ diiMııedcn sü~·U.. 
~·eıım ki, bildirdiğinıi" ~ınırla • 

dan h4.!rhangi biritü, hn-,u~ 

hiç umulmadık birisi, mahut • 
aa ihtimal derecesinde ınr\''ı• 

ve hedef te,kil etmek has.osi
yetlne yabancı değildir. ;\lilll 
uyanıklık borcunun da enırettı.. 
ii bu kanaati, Almanlarıa 

ıürpriz i'ıkı mizaçları ayrıca 

kuvvetlendiriyor. 

Daima Yunanistan, fakat aJ• 
11i mikyasta da, doğrudan dol· 
ruya zorlanacağı en \IJllulma • 
•ık istikamet-
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Liı.TIFE ETMEK 

YASAK EDiLMiŞ 
• 

Bir Ajana telgrafına gÖ1~ 

Berlin barlarında, numaralar 
yapılırken, İtalyan mağlubi· 
yetleriyle alay etmek, buaa 
latife ve eapri mevzuu yap
mak aureti kat'iyede yaaak 
edil.mit! 

Fakat, demir paktla biri
birlerine bailı bulunan bu iki 

inaan cemiyetinin böyle teJ• 
ler yapabileeeiine na -1 i~ 
nıraımz?. \ 

Eğer, İtalyanlarla, bizzat 

Almanlar da alay ediyors, bu 
hidiaeye tatmak lizım. 

Yoksa, biri birlerine, demir 
paktla değil de, yapıldığı an

lqılan §Akalar gibi, §Akacık· 

tan mı bağlı bulunuyor?. 

-Yeni tica
ri teki if ler 
Mal alma ve satma 
müracaatları arhyor 

Hariç mem}eketll!l'den mal al
malı:: ve mal 91ltmak için bize ya
pılan ticari teltli:flıer 90ll giiırterde 
artmıştır. 

Bükreşte bulunan bir firma 'll.· 
caret Odasına müracaat ederek 
Türk.iyede bulunan ithalatçılardan 
ozokerit eyer Mkm• it.hal etmek 
ütiyen!erle tiearf muamele yap -
mak arzusunda bulunduğunu bil· 
dirmiştir. 

HALK= 

KDZ'Dllllll •. ,. 
Kmu Jıikiyemu bllini.nis. Btr 

cfuı, bir dere kenaunda, IDlllllll 

bir ku.zu s• içi.yormuş.. Bira ........ 
ra, bir kurt gelmiş; Jmzunım ilııt 

tarafıısda duoııuş, Al içmeie bllf" 
lam.q.. 

Kurt, lıemudannuı, baŞJDJ sal
lamış, yan yan ku.zuya bakmq: 

- Bana baklana kuzu Juırd.., 
4-iş.. 

- Ne nr kart karffİ?. 
- Sea Jıenia içtijia SU,J11 .... 

!andırıyorsun?. 

Kuzu, boynuntt bllknıiiş: 

- Amaa nasd ohır, kurt kar -
deş, bea S11yun alt tarafındayım.. 
Siz suyua K"ldiği taraftasınız. 

Kurt, daha sert konllftllağa beıt
lılmış: 

- Hayır.. Sen beaim saywna 
bulandırıyorsun .• 

Kuzu yalvaran bir •esle: 
- Aınan kuzu kardef nasıl e

lm?. 
Kurdun hiddeti artmış; daha 

yüksek bir sesle: 

1 
Günün meselesi: 

Balkanlardan ge
lecek ırkdaşlar 
Göçmen nakligatının sür' at le 
• • • 

Doktora 
te~ris-atı 

1 

Bu sabah yeni kurlar
da derslere başlandı · 

Üniversite Hukuk Fakültesinde 
doktora imtihanlarına yeniden 
başlanmıştır. Diğer taraftan sö • 
mestrde baflaınış olan doktora 

ıcrası ıçın tedbir alınıyor 
Her vıl okiullll gibi bıı. yıl da Bal

kan memleketlerinden ana vatana 

göçleri takarrür etm4' olan ırkdaf-

nakliyatı için fazla vagon tahsi8hıi 
istemiştir. 

1 ihtisas kurlarının sayısı 4 d<ın 7 ye 
çıkarılm19tır. Yeni ilbe edileD 
lıcurlar şunlardır: 

larımızm muayyen program dahi· 
linde göç ettirilmeleri için şimdi

den hazırlıklara başlanmıştır. Sıh. 
hat ve İçtima! Muavenet Vekaletinin 
verdiği ıcarara göre bu sene göçmen 
nakliyatı Roınanva ve Bulgaristan

dan çok sür'atli olarak yapılacak 
ve bu suretle nakliyat sonbahar ve 
kış ayalrına kalmıyacaktır. Bunun 

Önümüzdeki göçmen nakliyatı 
meselesinin en mühim cihetini va
pur meselesi teşlril etmektedir. 
Çünkü eldeki şilepler nakliyat d~ 
layısile daiınt meşgul bulunmakta
dır. Bunlann bir kısmının aynlıp 
da göçmen nakliyatına tahsisi mfıl
kül görülmektedir. Fakat ~di p· 
lep işi Münakale Vekaletinin mü
rakabesi altında ve tek elde top • 
!anmakta olduğundan yapılacak 

için Sıl hiye Vekaleti Münakalat tasarruflar dalını ..,ekilde iki şile
Vekiıleti ile temasa geçerek ilkba- bin bu İ;ı'e tahsisi imkanını vere • 
harda başlıyacak olac. göçmen cektir. .. ~-~---~ 

Fakülte Dekanı Profeeör Ali h
at Başgil tarafından (Kanunlann 
Teşkilitı Esasiye Kanununa uy • 
gunluğu meselesi ve teşkil!t ka • 
nunun 103 üncii maddesi üzerinde 
mukayeseli etüt), Profesör Hiq 
(İhtira beratı), Profesör Şu vara 
Ayni hakda zilyedlık meseleleri• 
yeni doktora kurlarında ilk denı 
bugünkü pazartesi günü öğleden 
evvel Hukuk Fakültesinde Profe
sör Ali Fuat Ba~gil tarafından ve-
rilmiştir. Bu derslere talebeler ve 
hariçten halkımızdan isteklik!r de
vam edebileceklerdir. 

MESLEKi 

lESANUT 

Holandada İ'lfal altmda bahı • 
nan Roterdamda bir firma da mika 
ve kauçuk ithal etmek iAtiyen tlic
carlarımızla iş yapmak istediğini 
bildirmiştir. Aynca; Japonyadan 
bir firma, Tifrkiyeye limon, por • 
taka!, mandalina ve muhtelif çi • 
çek esansları ile gazoz imalatında 
kullanılan esans ve kokular ihraç 
etmek istediğini, İsvlçreden bir fir. 
ma da kitre ithal eylemek istedi· 
ğmi bıklırmiş ve ıüccarlarımıı:m 

adreslerıni sormuşlardır. , • - Sen bana baksana kuzu kar
-----------~--ı deş, demi~ .. Ankara Balkevlnde ı 

B8rlıanettln 1' e p s ı 1 

Şelırlmlze ıargDa 
-edilecek b!r u uıı .. 
Ce11 r manifaturacı 

Cenazelere gön
derilen çelenkld

r in masrafı lzmirden ftrilen bir habeo 
re göre, bir hıraız, diğer bir 

hırsızm evini M>JIDU! ! Birin· 
ci hıraız, ikinci hırsızın eTiıı

de tam faaliyette iken, öteki 

mealekdqı uy•nm•t ve ara• 
larında müthit bir boiufma 

bqlamıtl 
Hırsızın, diğer bir hırnzm 

evini soymıya kalklflDUıaa 

nazaran. o meslekte itler ke· 
aat mı ıidiyor, deniniz?. 

Nafile, onlann arasında da 
meslek tesanüdü vokmut 1 

LÜKSE NARH 

KONUR MU!. • 

Bir kaç sündür, gazeteler, 
bir lüka peynir tutturdular. 
Meğer, bir de lükı peynir var• 

mıf •• Beyazdan, kqerden bq
ka lüka peynir •• Bu lüka pey· 
nire ayn narb'konuyor. 

Aldıiun, aattıiım nesne ol
mamakla beraber, bu lüks 
peynir itini merak ettim. Be

nim bidiğim, lüka qyaya, 
lüka maddeye narh konmaz, 

Lüks olan ,eyi zenginler alır: 
Lüks madde ya menedilir, ya
hut aabfı aerbeat bırakılır. fj. 
at Mürakabe Komiayonu lüks 
itlerle uir&flDAaa daha iyi de
ğil mi?. 

AŞK 

MEKTUBl> 

Bizim Oaman Uımaiin çok 
pyanı dikkat bir fıkrası inti· 
pr etti; aerli.vbaaı: Kahveye 
a§k mektubu! 

Mübalağa değil, kahveye 
qk mektubu yazacak kadar 

hakiki kahveye hasret gittik. 

Kaç gündür, ağzımızın tadı 

bozuldu. Kahve namı albnda 
bir ıeyler İçiyoruz, amma, 
kahve deiill 

Bilmiyorum, qk mektubu 
üzerine, naısenin kahve inaa· 
fa gelip, ııüel yüzünü göate
recek mi?. 

AHMET RAUF 

Kfrç'CK BABEBLEB 

ViLAYET oe BELEDİYE: 

* Şehrimizde bugünden itibaren 
ekmek Hatları 10 para ucuzlıya -
rak 13 kur~ 10 paraya inmiştir. * Elektrik İdaresi; tesisatı ol
duğu halde cereyan alıp elektrik 
kullanmıyan evlere tebliı:at ya -
parak ya cereyanlarını açtırıp kul·! 
lanmalarını, yahut da tesisatlarının 1 
söküleceğini bildirm4tir. * Müesseseler baremine tabi bü
tün müesseeslerde tekaüt sandı~ 
kurulabikceğuıe dair hazırlanan 

layiha Meclıse verılmiştir. 

TiCARET ve SANAYİ: 

* Şark halıları ve kilimleri ile 
emsalinin sel'best mahal re;imine 
tabi tutulmasına dair hükumet, 
Meclise bir layiha tevdi etmiştir. * İaşe Müsteşarlığına bağlı ola. 
rak kurulmakta olan Petrol Ofiııi 
Umum Müdürlüğiıne ait kadrolar 
ikmal edılmiş ve Umum Miıdür • 
lüğe tayin edilen Talha Sabuncu
oğlu kadıoları Vekalete gönder -
m4'tir. Ofıs yakında faalıvete ge. 
çecektir. 

MÜTEFERRiK: 

* htarıbul Elen Birli~ı tarafın· 
dan yaı·ın akşam Bevoğlunda ~·ran
sız tıvatrosunda saat 21 de bır mü
samere verilecektir. Müsamere e•· 
nasuıda Hırlığin amatör grupu ta
rafından nıaru:f edip Kornmılasın 
cÇoban o:ızının aşıkı. i..,mındeki 

meşhur i>eş oerdelik nivesı temsil 
edilecektır. * Cemal ismınde b1ri evvelki 
~e sarlı<>şlukla Vefa bekı;ısı is.. 
maUe hakaret etmis ve dun Sul· 
tanahmet Bırinci Sulh Ceza mah
kemesuıe verılerek 1 ay hapse 
ruahkWrı edilmi~ de bE'kçinın da
ha evvel Ismaile siidiığu tesbit o
lunarak cezası ıBkat edılmıştır. * Yeşilay Genelik Kolunun ay
lık toplantısı, dün saat 14 de Em.i.. 
nönü Halkevi ııalonlarında vapıl -
nuııtır. 

Toplantıya İstiklal Marşilt' haf" 
lanmış, bunu v..-niden yuılan 150 
gencin an<l içmesi takıp etm istir. 
Gençler, ajiızlarına alkollü içkinin 
katresını bıle a!mıyacaklarına ye
mm ettikten ııoııra ıruulliı ıçkilerıe 
rnucadelcve karar vennışlerdır. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası: 52 1 

BILLO KÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMA~I 

SELAMI iZZET 
Afife tekrar düşünceye daldı, I 

ıenc kon~uyor, dü.şünüyordu, 
Acaba-onu nasıl karşılıyacaklardı? .. 

Araba c urunca, ağaçlıklardaıı 

se<!er duyuldu: 
- Hu hu! .. Hu! .. 
Şdık, Adem ve Faikanın yanın· 

da efıgın ıkı erl<ek arkadaşı ile. 
Fa ı kJıun ıkı kız arkadaşı vardı_ Bil 
dö..t vaoancının .. 1evcudıyeü, A· 
fifenın Zekılerle temasını kolay • 
\aştırmıştı. Buna rağmen :.araba • 
dan Afifenin indiğini gorunce şa· 
şaladıiar. Şefilt Klpkmnı.zı okiu ve 
Afıfenin tanımadığı kızlardan bi.. 
rile hararetli hararetli 1ron°şroaga 
başladı. 

Faika itidalini mnhııfaz• etti. A· 

fifeye resmi bi? .ıeıam vcru.:. 
- Hoş geld.iıın, dedı, Bızse sizi 

artık tamami.le .kaybetUğıroıze ka· 

ıudık!. 

Şefik. başını Y.ere çevirerek. A· 
füenın yüzüne bakmadan. 

- Bızımle beraber gemıediğinize 
o kadar müt.eeaırdım ki ... Çok ııe
vindilt! .. 

Fakat genç lı:ızın elini sıkmadı.. 
Buna mukatWl, Halis Adem yak • 
la§tl. elini uzattı: 

- Ben dedi bu güzel günü lıa. 
çırınayıp gelıeceğinize emindım!_ 

Afife Halla Ademin elini sıkma· 
ğa vakit bulamadan Pertev Dayı 
araya girdi ve Fa:ıkaya seslenerek, 
yelli •b!ıııplen Afif.esi takdim e-

- Buyurun, kurt karde~!. 
- Ben ~ni yemek istiyorum.. 

• •• 
Kuzuları yemek için, kurtlann 

buldııiiu türliı bahaneler biter mi? 

REŞAT l·'EYZI 

Sıtma mlcadelesl için 
memurlar almıyor 
Sıtma mücadele memuru yetiş· 

tirmek üzere Ankarada açılacağını 
hab€r verdiğimiz kurstan başka 
Adana mıntakasında da yeni bir 
kurs açılması kararlaştmlmıstır. 

Orta mektep veya eski rüştiye me
zunlarının alınacağı bu kurs l ay 
devam edecek ve bilahare köyler· 
de de 15 giın staj yapılarak mu -
vaf.fakiy~t gösterenlere sıtma mü
cadelesi memuru ünvanile maaş 
verilecektir. Talip olanlar 15 marta 
kadar Adana veya Ankara Sıtma 
Mücadele Enstiti.ılcri Müdürlüğü. 
ne ıstıdalarıle müracaat edebilir -
!er. 

iemslllerı · 
Üç temsil vermek üzere şehri • 

mizden Ankaraya giden B. Büıha. 

nettin Tepsi ve arkadaşları •Baba 
Ramiz• adlı 4 perdelik temsilden 

sol'lfa üçüncü temsillerini de dün 

gece Ankara Halkevinde vermiş -
!erdir. Temsillerden sonra Ankara
lılar san'atkar ve arkadaşları hak

kında sempati tezahürü yapmıı; -
Jar ve Bürhanettin Tepsi ile arka
dru;ları bu tezahürlere teşekkür et. 
mişlercıır. 

Evleri yıkılanlara 
yardım 

Balıkesirde Yurd köyünde vu· 
kua gelen heyelanda evleri yıkı
lanlara yardım için Kızılay tara

fından 750 lira para gönderilmiş· 
tir. Ayrıca Gördes heyelanı müna
sebetile evleri tahliye olunanlara 
da Kızılayca 1000 lira yollanmıştır . 

İlyas yelik ısminde bu- manifa· 
turacı 800 kuruşa satılması icabe

den bir top kaput b<'zini 1080 ku

ruşa sattı~mdan Adana Asliye Bi· 
rınci Ceza mahkemesi kararile 500 

lira para cezasına ve 2 yıl müd -
detle de İstanbula sürgün edilme. 
ğe mahkUm olunmuştur. Karar 
Temyizce de tasdik olunmuştur. 

Hukuk Fakültesinin 
yıl dönümü eyramı 

Profesör Ebulüla Mardinin re
isliği altında teşekkül eden heyet 

Hukuk tahsilinin memleketimiz -
de ilk tedrisi tarihini tcsbit etmek 
işile mesgul olmkatadır. Hukuk 

ilminin bir kürsü halinde ilk ted. 
ris tarihi tesbit edildikten sonra 

o gün Hukuk Fakültesinin yıl dö· 
niimü yapılarak ve bu her yıl ayıtl 
tarıhde tekrar ianacaktır. 

Merinos YapağısJ 
uau ,a11aeım111 
Ziraat ve İklısat Vekaletleri müs. 

talısı lı kazandırma!< gayesile Me
rınu~ yapagıları fiatlarını yüksel
terek ye:ııctcn tesbit etmişlerdir. 

-f ADLiYE ve POLİS J-'-
Para çantasım aşıran yanke

Gt•çcn sene kirlı Merinos yapa
ğısı 140. •arım kanlar 125 ve ku· 
zuhır 110 kuruş iken yeni fiatlar 
17U. 150 ve 130 kuruştur. Bu fiatlar 
beynelmilel pivasadan yüksektir. 
Merınos fabrikası memurları bizzat 
mu.>tahsı:in ayagına kadar giderek 
neşin nara ile vukarıdaki 1ı.atlardan 
mal tophyacaklardır. 

siciyi yakalıyan genç kadın! ________ .. _______ _ 
Tuttatu adamın Gzerinde çantasını ara. 
yıp bulamadı lakat netice anlaşıldı 

---0-

Ve a balosu 
Hukuk Fakültesi son sınıf tale

belerı, 5 Tl:. <tn<la bır cveda günü• 
tertır etrr şlerdır. O gün merkez 
b;no.;·ı huluıale bır merasim yapıla
cak V<' akşamı .ıa bır veda balosu 
verilecektır. 

Davet 
İstanbul Cumhuriyet Müddei • 

u.mumilığınden: 

İstanbulda bulundu~ anlaşilan 
Nazımiye C Muddeıumumsti Mwı. 
tafa Gırayan iıcılen ınemurıyet.i • 
mize miiracaatı. 

Dün Sultanahmet birinci Sulh 
Ceza mahkemesinde ııarın bir yan
kesicilik devas na bakıımıştır. Ha
dise şudur: Mükerrem isminde 
gen~ btr kadın evvelkı gün Mah • 
,nutpaşad m gcçeı:)<cn yanına bi
rinin yaklaşıp yan cebındeki para 
çantasını çektıgını hissetmiş ve 
yakalayıp polise teslim etmiştir. 
İbrahım ismindeki bu adam Ye

şi!direk karakolunda hakkında 
muamele yapılmak üzere bekler
ken digcr taraftan, emniyet ikinci 
şube memurları şüphe üzerine 
Ahmet adında bır sabıkalıyı yaka
lamışlar. Üzeri aranınca, ıçınde 
bir de ruj bulunan küçıik bir 
çanta bulunmuştur. Aıhmet, bu 
civardakı karakollara gönderile • 
rek. mıntakalarıııda böyle bir can-

mesini söyledi. bıraktı, bardak düşüp kırıldı. 
Tanuıma merasimi bittikten son· Afife Pertev Dayıya <iöndü: 

ra: - Affedersiniz dedı, kaza oldu? 
- Haydi artık yemek Y'Y'!lıml sizi ıslattım! 

dediler Ve mendilt Ui! Pertev" Dayının 
Büyuk hır ajiacın altına büyük kolunu kurulamağa başladı. 

yeşil bır örtü senidi. Herkes hey- Halıs Adem bır rniıddet elinde 
besinden yemek takımlarını çıl<ar· bardak kalakaldı. sonra gülünç ol-
dı, bır ı>0fra hazırlandı. dugunu farkederek kızardı. ye • 

Pertev Dayı yanına Aflfeyı aldı, nne oturdu 
genç kızın öbur tarafına da Şefi • Faıka ıle arkadaşları ltahveleri 
ğın ahbaplarından bırını oturttu; pışırıp eşyaları çantalara yerleş • 
fakat Halı~ Ademm Afıfenın tam tirdıkten sonra yola çıktılar. Yal-
kar-;ısma oturmasına mani ola • nız gerıde kahvecıyle hesap gör • 
madı. mek uzere Pertev Davı kaldı. Bunu 

Öyle acıkmışlardı ki, acele aee. fırsat bılen Halı.s Adem Afifenin 
le, iştiha ile yıyorlardı. hk lokma- koluna gırdi: 

!ardan sonra a<;hklarını bastırınca, - Afıfe Hanını dedi. biraz evvel 
çenelerı açıldı, konuşma~a ba•la • şerefınıze içmek istediğim zamaıı 
dılar; herkes bırşey söylüyor, hi!I' mul:abele etmedinız. Buna muka· 
kafadan bir söz çıkıyordu. bıl l<oye kadar bana refakat ede • 
Yemeğin sonunda Halis Adem ceksınız. Ne ben sızın yanınızdan 

bira bardajhnı kaldırdı: ayrılacağım, ne de siz beni yalnız 
- Ço.ktanberı bızım bu gezmele- bırakacaksınız!.. 

rimıze şeref vermıyen Afife Ha • Afıfe fena halde sinirlenmişti. 
nımm şerefine içelim! dedi. ' Halıs Ademi a~ıktan açığa tersle. 
Bardağı Afifeye doğru uzattı; mele, ona lıalı:aret etmek orzusunu 

Afife eli titrem.iş gibi, bar~ dw.yııyor, ta.kat yeni bir rezalete 

ta çalınmış olup olmadığı araljtı

r,Jırken Yeşildırek karakoluna da 
götürülmüş, burad:ı, ç•mta, Mü -
kerreme gösterilml,. J\fokcrrem 
kendisinin çantru;ı oldugunu söy
lemiştir_ Ahmet, poliste çantayı 

Mükerremin cebind ·n kendisinin 
çaldığını itiraf elm '-'· dün, İbra
himle Ahmet birlikle adliyeye ve
rilmişler, Suıtanahmet birinci 
sulh ceza mahkemesinde muha -
kemelerine başlanmıştir. 

Ahmet, mahkemede, çantayı bir 
cami avlusunda bulduğunu, İbra
him de, kendisinin çalmadığını söy
lemiştir. Hiıkim Reşit her ikisinin 
de tevkiflerine karar vermiş, mu
hakeme başka güne bırakılmıştır. 
Çantayı kimin çaldığı muhake

me neticesinde belli olacaktır. 

meydan vennemek için kendini 
tutuyordu. Halis Adem öyle küs -
tahdı ki, onu bir sözü, bir harelıeti 
ile müşkül bır mevkle düşürebi -
lirdi. Bunun için ses çıkarmadı, bir 
müddet kolkoıa yürüdüler. 

Halis Adem homurdanarak fı -
sıldıyordu:, 

- Size evvelden söyledim, ben 
kolay ktllay atıatı!mam, kolay k~ 
!ay ümıdımı kesmem ... Ben siJJe 
hayranım, ben sizi seviyorum. •• 
Kendıme ben sana hayran, sen ca
ma tırman!.. Dedırtip boyun bü. 
.lı:ecelı: ınsan değilim ben!.. 

Bu sırada ko&ar gibı gelen Per
tev Dayı onlara valtlaştı, yanlarına 
~ldı: Afife: •Can kurtaran yok 
mu?. dıyen bir ifade ile hazin . 
hazin Dayıya baktı. Haliı Adem 
Pertevı görün~e • .Afµenin koluna 

• bıra.z daha sıkı sarıldı ve gülerek: 
- Ava gıden avlanır! dedi. 

Pertev Dayının yüzü nı<ıııınor 
oklu, kaşları catıldı, dudakları t.it
redi, yumrukları sıkıldı. Afifenin 
de sabrı tiilreıı:mi'!Ü. İki erkek ara
rmda .P<idetli bir lı:av&a çık_,.n" 

Cenazelere çt.lenk göndermek 
yerine bunların masraf bedelleri • 
nin menafii umuıniyeye hadim 
cemiyetlere verilmesi usulünün 
vatandaşlar arasında gittikçe ta • 
aınmüm ettiği memnuniyetle gö
rülmektedir. 
Diğer taraftan birkaç gün evvel 

wfat eden ve ölümü memleketi • 
mizin her tarafında teesürle kar -
şılanan Diyanet İşleri Reisi B. 
Rifat Börekçinin hayatta iken iz
har ettiği arzu ve gayeye hürme
ten cenazesine çelenk gönderil -
ınemiştir. Buna mukabil cena•eye 
çelenk göndermek i.stıyenler bedel
lerini Hava Kurumu ve Kızılaya 
yollamışlardır. Bu suretle her iki 
Kuruma gönderilen çelenk bedelle. 
ri 700 liraya balig olmuştur. 
~ 

Telsiz mollabere 
memurları 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum 
Müdürlüğü istasyonlarında çalış • 
tırılınak üzere 80 - 90 lira aylık Uc
retle 3 telsiz mu abere memuru 
alınacaktır. Taliplerin en az orta 
1nektep mezunu olmaları ve daki· 
kada 100 kelime alıp 100 kelime ve. 
rebilecck kabiliyette, bynelmilel 
muhabere usul ve kaidelerine va· 
kıf olmalan Jıl.zımdır. Taliplerin 
imtihan için 31 mart akşamına ka
dar mezkur müdürlüğe müracaat 
etmPleri ıcabetmektedir. 

Açık lı ve Memuriyetler 

Ankara Ticaret ve Sandyi Odası 
Muhasebtciliği münhaldir. Ba -
remın 8 inci derL.csine güre aylık 
alma.,a derecelen musaıt olan ve 
muhasebeciliğe vtkıf bulunanlar 
çarşamba sabahına kadar mezkur 
oda reisligıne müracaat edebilirler. 

Ankara Elektrik Şirketi imtihan· 
la, muhasebe işlerıne a;jına Ticaret 
Lisesi bir memur alacaktır. 

Maliye Vekiı.leti Kefalet Sandığı 
için 60 ve 85 er lira aylık ücretli 
vezifelcre imtihanla memurlar a
lınacaktır. 

Asgari orta mektep mezwıu ta· 
lipler 15 mart tarihine kadar isti. 
da ve evraklarile mezkdr Sandık 

reisliğine müracaat etmeli ve 17 
mart tarihinde yapılacak imtihan· 
da hazı rbulunmalıdırlar. 

da sezince, klunu Halla :Ademin 
kolundan kurtardı: 

- Kırlarda 7\irürken rahat yü
rümek isterim dedi, siz de artık ra
hat yürüyünüz, kolkola rahat ge.. 
zilmez!.. 

Ve koşarak uzaklaştı, küçük bir 
hendekten atlıyarak kırlara daldı. 

Pertev Davı alav etti: 
- Ava !(iden muhakkak avla • 

namaz azizim Halla Adem.. ı,te 
bak kaldın. Amma muhakkak kol 

kolıo yürürrek ihtiyacında isen be

nim koluma ırirebilirsin!. 

Halis .İİ.dMn <"evap vermedi. Yll

rüdüler. Neden sonra ileride kah

kahalar duyuldu. Bakımsız bir bc»

tana gelmişlerdi. Bostanın orta • 
sında büyük !Y.r kiraz ağacı vardı, 

fakat dallan o kadar yüksekti ki, 

kirazlara yetifmeğe imkAn ypktu. 
Halis Adem: 

- Bir merdi ven olsaydı, Sİ.ili 
mükemmel bir kiraıı ziyafeti c;e -
iterdim! dedi 

Berun, Parls, V 
Yazan: Ahmet Şükrü ES 

Almanya ile Vişi btlldJmeti 
sındaki münuebetlerin mabiY 
Berlinden verilen •yarı res 
bir haber ile az çok aydınlatıl 
maktadır. 

Lavalin kabine içine alınaı6. 
sında ısrar edildiği görülüyor. 
vaziyete söre, Almanyanın 

karışmazlık politikasını şö)'le 
Jamak liumdır: Almanya, 
kabine içine alının~ıya kadar 
rıştıktan aonnı ondan ötesini 
sulan, daha doğrusn Lava!• 
kedecektir. F.aıısen işi bu rad 
,getirdikten seura ondan 50 

işlere karlflllAk için ortada 
sebep de kalmamaktadır. 

Almanya ile Vi~i hükiımrti 
sındalti münasebetler mütarekf 
nin imza.!;1nd:ınbcri bir takım ı 
haleler get_·irnıiştir: 

1- Fransa haziranda nı.ağ 
l'ldoktan sonra, ;\!manya ile 
miitareke !mzaladı ,.e sulh akd 
mck için İngilterenin de mağl 
olmasına intizar etti. İngiltere 
istilıisı ih!in•ali baki kaldıkça, 
manya, Frans:ıdao mütar.eke 
kümler:ne riayet etmekteı:. b 
bir hareket tarzı beklemiyo 
Bu vaziyet Almanyanın İnplU 
reye karşı vaptıliı istila tcşeb 
neticesiz kalıncıya kadar de"f 
etti. 

2- İstilıi teşehhiL•ü suya d 
düşmez, Almanya, İngiltereyi 
liıp edebilmek ic!n başka konı 
nezonlar düşü,-ımeğe lıa ladı 

bu meyanda Fl'ansanın yardı 
da temin etmeğ'• çalıştı. Hit 
sonbaharda cenuba doğru bir 
yahat yaptı ve l\larcsal Peten 
görüştü. Burada lUareşaldcn nı 
hur •işbirliği. , adini aldı. M 
açık hir hakikattir ki, Bitler 
Mareşal bu ·i~birliği, tabirind 
başka başka Şl'ylcr anlamış 

Mareşal Pelen, işlıirli"iini harpt 
sonra c'ki antant hrdiyalc il 
dönn1ck bahis ıne\ zuu olaınıY• 
cağını ve Fra.usauın .ıllmauya 
biıliktc bir kıt'a politikası ta~ 
edece;ıi manaı.ında kullanmış. 

!er ise, bunu bugünkü miicadel 
İngiltere)'e karşı işbirliği .,..., 
sına almıştır. İki devlet reisi 
Stn<lak! bu tarı 1 mttltllnttı<'fİllt'li~ 
eden hidheler, Fransayı, Alnı 
yanın anladığı manada bir iş Iılı' 
liğlne imale etmek Jüzunı ..... 
Jcat'ileştirmi tir: İtalya:un ~ 
te:e karşısında zilfı tebarüz etıııit' 
ve ltalvanın bıraklı''ı «eJi''ii taııılf'. .J H eo t:o 

etmek vazifesini Alnıan~·a kell 
östüne almıştır. Bir a) d nberi 
man askeri ve bava teşcbbüsıİJl 
ağırlığı cenuba, Akdcnizc ve 
mali Afrikaya doğru sar ·makta 

dır. Bu ~arllnr nltmd• l'rans 
yardımı Almanya için pek ziY 
eiıemmiyet kesbettı; , ilen Al 

ya Fran .ayı tekrar işbirliğine 
vet etmel;c başlam4 ve Lu\'"ali 
\'"asıta olarak kullanmıştır. 
Taın bu ışbiriii;i politik 

yürüyecefi zannedilen bir za 
da nıah · . ..ıi henüz yicc anlaş• 
mıyan sc·brolerle işb'rliğiııiu 
bolü ol•n La.al azlcdilmi§tir. 
valin azlilc Berlin ik Vişi h'" 
meti arasındaki münuelıetler 
ni bir merhaleye girmektedir· 

linden sonra Parise çekilen L9 
orada bir takım Alman teı,.Jlil";.ili 
Fransızları etrafına topbyıırmJI 
p hükumetini tazyik etmei"e t#< 
ladı. Bu tazyik karyııımda 

Lava! ile bar1f111ıya razı oldıı. 
kat anlaşmıya yanaşmadL .&I 
telkini altında hareket· edeıl 

risia Viı! herine taz,.W arttı-"': 
ıU pseteleri Vişiye hüCUJll _ ~ 
mele başladılar. Yeni IPr ~ 
parti kurulda. Milli hirllii -
mak için Lava! ile barışmalı: il 
dakarlığını g&ıteren Peten, ~ 

düşüau ile Lavali kabin~~ 
çine almıya karar verdi. ~ 
istifa etti. Dahiliye Nazın çe J' 
Fakat Pelea bu salüiyetJeri, 
vale verecep yerde itimadı ,,,. 

p anlaşılan Darlanı en geıılt 111 
lilıiyetlerle teçhiz etti. ı.av.ı-_,: 
kabine içinde devlet naar~ 
dL Lava! bunu kabul etnı -, 
den, Paris ile Viş.i araııınclald 1' 
nasebetler prgin vasi:redlli 
halaza etmektedir. tJ 

Fakat şimıll anlaşıJı7el' ~ ~ 
man telkini ve yardımile ,...._.---
yapamad.ıfı ifl, doirUÖ" ~ 
:e.dia 7..-qa plııttt-

ıi 

l 

ı · 

n 
:k 



Acele yok. Eier bir taraf 
yaalıt hareket edecelue, 
varSUI Almanlar Janılmıt 
olsun, diyorlar •• 

!. 'anılmak bahsi.. ınaayaaı• uut.U:C9 ı.ır lıareket• 
1v ,, geçmesi pek ziyııtle ihtiıaal .ı.ı. .. .. _ ALt )[&MAL stJNllA!' ı -• 

!indedir. Bu borekd ne • ursa "'.". 
a~ İngiliz deniz kuvvetleriaia ae sun ünı.itsisea oılacaktır. HM il· 
)·eliı dar üstün olduğu besbelli. Fa• mibizce hareket yulıştır. Dü! • 
ııı• t bu harbin havadan yapılın•· manın yanlışhiından ziy .. ede-
tıl • " icap ettirdiği bir çok luıre- cek olu berhaiıie İııaiJtere olım· 

·ller de olsa gerek. yacaktır. 
• • Hemen umumi olarak ka~ul • Soııra tarlktt> &brillea aisaller 
1111 lıniş ve dünya matbuatında ile· dendir. Avrups lnt'asında bir dev-
bll •ürülm~ olaa mütalealardan !et etrafındaki ·rili ufaklı mem • 

ali" ırıdi) e kadar çıkan bir huli.>a da le ketleri nüfuzu allına almış, kıl· 
,ııl ıdur. Üzerinde münakaşa kabul &Bın milyonlarca nüfusu da onua 
kr lmiycn, o katlar a~ikM gür~e... hiilorıöae girm•ı i•e bu a:rim kuv· 
r-' yfiyetler olduğu gi~.i .~~·lız "et ayni zamanrla ziunı da bera· 
tel' iz kuvvetleriniıt ilStunlughu~e ber taşımıştır. Bn Larptir. Bir za. 

ee1' ılizleda denizlerde 01'."':. • uıan işi. 
si;! •Yeti de şöyle şüphe goturm~:ı, 1-===-==-===-.,.,=====--
bil tarafça kabul edılmış haki • 

•ilerden ,ayılıyor. Lakin bu 
art' bi.ıı havadan yapılmasıaı icap 

• · iliği Jıir çok hareketi« oldu· 
eer ıııu ~ylzyealeria isı~ .. iç' 

çok şüphe ve tereddut go!lter· 
JD' eri aa!aiılıyor •• Bu mevzuu.u 
bit .erinde durmak lazım. !Uıh.~~ 

·dt'' .rafı için bu şüphe ve tereddudu 
ıa, eterek kendi hesabına çalışın.ak 

tdar tabii birşey olamaz. tıı;;ıl· 
il~ reyi denizde kuvvetli olmasın~ 
ıı" • aıea havaıia zayıf ırü,termek o• 

enberi .,;Jı.ver propagaadası. : 
şlı' istinat etliği e>llslardaıı bıu 

rd• ınuştur. Fakat işleri daha de -
te • .ıden dii§ünmek iktiza ediyer. 
as' Bugünkü harp acele ile verilerek 
~ bike geçilnıiş kararlara müsait 

ğil. 939 ilkbaharında Alınan or· 
!arının Lehistan üzerine yürü

ile lıarlıin çıktığı gündenberi 
ff (iliz tara(mıa ergeç ne vaıiyet 

•cıı&ı, bu harbi neticelenılır • 
~ .k içiıı ne yapacağı dünyayı 

ti şgul eden bir mesele olınuş.tur. 
:•ak yine başlangıçtanberi in - 1 
ız tarafının vazıh olarak anlat- \ 
ı hareket düsturu da şu olduğu 
·iitdü. Acole ile hiçbir şeye ka· 
• verilmiyecek ve herhangi bir 
·arın tatbikine geçilirken de a-
~ •dilmiyeeek. . . 
·l':er oıı sekiz aydanberi lugtl· 
•~in muhtelif yerlerde girişmiş' 

·a • ~ı:u harekiıt ingilteredeki as· 1 
ıI• 'ı ve siyasi muharrirlerce tea· 

ııı• . edilmiş ise bu tenkitlerin esa· 
ııı• '"~en daııua şu olmuştur: 
ıeıl' -u ışte acele edildi, şu işte vak· 

len evvel harekete geçildi gi~i. 
sa n...ı n dolay• bir an evvel 
~~Ya ltıı tarafta Jınrp talihiBi 
·ubeye lı: ·ı.· alkışılmadı?. gı ı su• 
re Pek d~ te.adü( edilmemiştir. , 
.~tupa harbi ilkbaharın gel -
·ı. e Yeniden meçhulatla dolu 
u Çetin safhalar arzedecek ih· 
llterj hatıra ııetiren bir ha• 
ış oluyor. Büyl~ bir mada İn· 
· •skeri mütelıaı.oıslarının ya· 
·~ndau İngilteredc ne dü~ü -
lu&'iiııe tlair et raflı bir fikir 
k merakı pek tabii görülmeli. 

n için bu yazıları giizden ge· 
:kten sonra da hep o yerleş· 
kanaatin nasıl tuzelondiii an• 
ıyor. Eğer, dhorlar; bekle·. 
lazım geliyor>a beklcnctek. 

laka harekete ge~ıııek için ha· 
t yok. Atılacak her adım ga· J 

d ' doiru yaklaşt.rnlaıtı hesap 
J1l ?rek atılacak. Evvela Alman 
-~ !•. tının ne yapacağıııı beklemek 
cif a'ız olınıyacaktır, Harp yan· 

.---HALK---.... 
SÜTUNU 
lı Ve lıçi Arıyanlar, 
ıikayetln, temenni· 

ler ,,. miiıltıillR 

Gelen Mektuplar 

Şefik (İzmitli): Sama1yad:ın İ· 
nan: Sanyerden - 24 Y ldız San· 
yerden, H. ö: i:ı.rrutten - Mahzun ~a
dın: Eemköyündcn, Btıyan Pekak: Iz
mit, istanbu~ Rami, Yeıllkoy ve E· 
renkö;ründen - Bayan 1. Ttpedel•n· 
li oğlu GalaWdan - . Bayan Emel: ls
tanbuldan - M ... T: IsUı.nbuldan mcıc.
tuplarınu. vardır. Bayo..n Hayriye (Ak

saraylı), Sempatik, Cemile, _Ermjç, 
Şöhret, Mübeccel, Utangaç, Kltıp, Ba
yan Açık.söz, S. H. H.,Bayan Şır~, .i. 
Guneş, 111 Bursalı mükerreren ilan 
ettigimiz mektuplarınızı hcrgün saat 
15 _ 19 araıında aldırmanız. mercu-

dur. 
Bayan NeclA: Mektubunuzda yal· 

nız mahalle ismi yazıJ.u> hanli semt~ 
oldugunuz bildirilmeuıgınden semti· 
nizin de iş'an lizımdır. 

Dul bir kaduı i§ anyor 

40 yaşında dul bir kadınım. Kimsem 
yok; bi..r yerde kanaat.kitr bir ücreUe 
çalı;-nıak istiyorum. Çalışacağım yer 
bir doktor, dişçi muayenehanesi olur
sa tercihan kabuli.undilr. Veya ihtiyar 
bir bekflr yanında veyahut her ikisi 
de memu.ı· olan bir karı koca yanın
da olursa da muvııb.lı:tır. Talip olan
ların liıtfen Halk sütununda F. T. ru· 
muzuna müracaatla aderesimi öğren
melerini rica ederim. 

Tecrübeli bir genç İf arıyor 
Ankaranın tanınn111 bir ticaretha

nesinde yıllarca büro leler.inde çal.ıı· 
mııt namuslu, calışkan kimsesiz . bir 
Türk genci münıısip ücretle fabrika, 
Imsuııl ınuesesae veya ılrkeUerde buro 
;1ıennde çalı~mak ls1i7or. Eski yıızı,yı 
güzelce okur, yazar, buaz da Franı1ız.-
ca bilir. Tavaya da &idcr. . 

Arzu edenlerin Son Telgraf Halk ı;il
tununda çalı.şl{on rumuzwıa yazmala
rı rica olunur. 

Hususi ders vereıı bir muallim 

Avrupada staj görm~sı .. ~e maari!t.e 
uzun seneler çalışn-.ış bır og.retmen o~
tamektcp ve liSe talebelerıne riyazı-

f' ik kimya ve Fran.,ızca dersleri 
ye'. ızyÜksek !Vluhendıs Mektebı ilk 
verır. ~ o kadar 
sınıi ı·iyaı.iye ve son sını ara 
fızik derslerınl hazırlar. Fransızca~an 
imtihana giı erek baremdc derece yllk
seltmeyJ düiuncn devlet memur~rını 
b irrıUhnna hazırlar. Dersler: evınde 

n.uC• &ibi evlere de gider· .. 
l.:r& ücretleri saat başllla olmak u~ 

zere· Ortamektep ve lise talebelen 
içın: ı - 2 Jir::ı jyüksek mektep tale
besi için: 2 ... 3 liradır. Son Telgraf 
gazetesi Halk aütununda (Prof.) rem ... 

zine müracaat. V" eya doğru bir çok hareketle· 

a. heyt"ti ınnumiycsıdir. Dliş • ı.~~~lllfl--11111'-'"'"'lıllll-.ı"ılllll .. 
1
r larnfınııı edeceği hayatı gör· 

f.ı. 

~ 

le muharip bir taraf için bil· 
bir kiır vardır. ı\celo bir ka· 
le acele bir hareket İngiltere 
i)·i olnııynbilir. Ei:<·ı mutlaka 
ış yapılacaksa bunu evvela 
n diışman tarafı yap.ın. Al· 

= 
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Lokantalarda önüne y<yebilcceğin· 
den fazla ekmek korlarsa -ki daima 
korlar- hemen garsonu catır. daha 
lrilçük bir porsiyon iste, 

Milli İl<lual ye T...,rra.r CemJyell 

ıısr 
eı"' ,.. 
ıt>'
fr' 

~ 

en de Seveceksin ! 
fr' 
1 • 

~ 
ot' 
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-· 
şaka tarnfını 

ıui? 

Öiııı. 

koııuşııyoruz, 

di. Ben de dilimia ucuaa ı:e· 
oyledim. 
Scrbc>t bir kadın olsaydım, 
likaıılı ile belki evlenmeyi 
tutarak anln-:mıya çal~ır -

vabını verdim. Ve. Naciye im 
ııe kar~ı miisbel nıeafı hıç 
ıtrşılık vermedi. 
ıneın, ben de bu düşiinceıai 
•ce ve açıkça söylemekle iyi 
Ötii mil cttirrı'!. 
kat .herhalde açık olmayı ha· 

1l bir ku ur sa) mıyorum. Kea· 
ndiıııe de itiraf ediyorum: 
"uzel çocuk. Hele f:Özleri bir 
l teshir edecek halde. Tabsi· 

li .. ksek. İstikbali var. A kında 
~il ... b' . . oldugııııu iddia etlıgı ır 

samınıı 

k d b ua kı nıukab.Iesı;ı hı· 
a ının , b'li O .. · tek •ebep ola ı r. 

raknıası ıçın "' . 
d ıııukabıl bir sevgi ,·e semp~tı 

B k' b "'1CUf• duymamak. Ualbu ·ı, u ~-
karşı serbest oldıığum '~akıt ·~v-

. duyabileceğimi pekala kendna 
:~tün biiviyetimle hissediyor~ıo. 
Niçin bu hakikati kendi kea~ım· 
den saklamalıyım?. 

Ancak benim Halil NccilJe kil'" 
şı şiıadi 'duyduğum nefret ;n.~ 
şahsi meziyetlerine karşı eg ' 
sırf tuttuğu haltı bard ete ve be· 1 
nimle başlatmak istediği .mün.ase· 
betin şekline karşıdır. Bagdakı ba· 
reket biçlıir erke&'in hiçbir kad~
na asla yıpma:rı tasavvur edemı• 
yeceii kaıbr çirkin ve münase • 1 

ıtwaJ 
ıslplba ruhundan 

aza il 
Erırıellıi giin graetelerde 

birinde doktor Rı= Nur'un 
bir makalesi rıardı. Makal .. 
ye bir ltaç •alır baılangıç ,... 
pan graete, bu yazıda, RUlll 
Nar' un ltend i hususi imlası· • 
nm aynen muhal<Ua edildiii 
tasrih ediliyordu. 

Bu satırlardan sonra, ma
kaleyi daha dikkatle okuduk. 
Rıza Nur'un hususi imlası di· 
ye ileri sürülen manzara sa• 
dece usulsüzlük idi. Yani, Rı· 
za Nur, kendisinde, Türk ltül· 
tür esasları, kararları, pren• 
sipleri rıe kaideleri üıtünd11 
bir ıahsiyet, otorite ııe hürri
yet ııehmederk bir baıka ıe
kil imla icat etmiı, bu imla 
ile yazılarını yazıyor. 

Bu salahiyeti, bu istisnai •ı· 
/atı kendisine itim ııermiı?. 
Herke• böyle dilediği gibi İm· 
la tarzı icat etmelıte serbest 
olunca, Türk dilinin keıme
keı içinden sıyrılmak nasıl 
mümkün olur?. 

Muayyen bir Franıız im· 
l.Uı rıardır. lmla bahsinde da· 
ha ilmi otoriteye sahip bir 
Fransız likir adamı çıksa rıe 
bu adam, Fransız imlasını 

rıaktiyle rıazetmiı olanlardan 
daha üstün bulunsa, acaba, 
kendisinde, yeni ile hususi bir 
imla icat etmek ceaaretinİ bu· 
labilir mi?. 

BÜRHAN CEVAT 

Nakil vaııtaıarıwn 
sayım ve yazımı 

Adana 9 (Hususi) - Şehrimizde 

işliyen • motörlü vasıtalar hariç 

olmak üzere • :ekınil nakil vasıta· 

!arının sayım ve yazımına başla • 

nılmıştır. Yazımı yapılmakta ıılan 

bu nak:ı vasıtaları her nevi arba 
ile kısrak, beygir, öküz, merkep, 
deve ve taydır. Sayımdan kaçırılan 
nakil vasıtaları için sahiplerine ce

za verilecektir. 

Böbrek kayması 
Böbrek kaymasl dah.r."l. ziyade 

kadınlarda olur. BObrek knyına ı
nın en şık.ıntılı al mctıe .. t sinir· 
ıerin bozulmasıdlr. Karakter de .. 
ğişir, in~n her ıı.cyden öfkelenir, 
kavgacı olur. 

MAHKEMELERDE: 
''Soyu soydan, köpeği 
mandıradan almalı,, 
"Kenarın dilberi ne kadar nazik 
de olsa, nazeninim olamıyor,, muş! 

--1-Yazan: BCSEYiN BEHÇET 3--
Orta yaşlı bir kadındı. Siyah bai 

örtüsü başına müslümanca öctül • 
müştü. Asabi asabi dolaşıyor, ken· 
di kendine, hiddetli hiddetli söyle· 
niyordu. Bazı kadınlar vardır; ke· 
di ile, örümcek ve tahtakurusile, 
mangalla, ateşie, faraş ve ateş küre· 
ğile, maşayla, takunya ile, ne bu· 
lurlarsa onunla konuşurlar; konu. 
şacak birşey bulamazlarsa de, ni • 
hayet, kendi kendilerine söyle • 
nirler .. Çünkü, onu da yapmasalar, 
rnaazalla.ı, çatlarlar: İşet, bu da 

'•rdandı .. Taşla, duvarla, mu • 
·a!> konuşacaktı~ Ona bir sual 

mak. zembcreıine dokunmak 
g.bı bir sey olacaktı. 

- Hayrola valide? Diye yanına j 
yak' ştım. Bunu sı.)yledikten sonra, 
fena damarına dok,nduğumu an· j 
!adım. Ne de olsa kadındı .. Ben or· 
ta ya•lı diyorum amma. kendisine 
sorarsanız, tabii. daha gençti. Ha. 
lamı de~lıal lamı re ııiriştinı · 

- Hemşire, dedim .. Mühım bir 
ışiniz va:- galiba? 

• Hem~irc. hitabı, henüz kabat· 
rnıya başlıyan hiddetini söndürü • 
verdi. 

- Bizim gelin, diye ağzını açtı .. 
Bizim gelin, gelin değil, bir Alla· 
hın derdi. Neye demi,Ier?: .Soyu 
SO)dan, köprği mandıradan alma· 
lı• diye ... Bunu kardeşim duysa, 
alimallah öldürür ... 

- Peki, ne yaptı? 

- Daha ne yapacak? Amma ben 
vaktile s<-yledim. cKardeşim, de· 
dim; sana bu kız hayretmez. Bu, 
mahalle l:ızı ... • Dediğim de çıkmadı 
mı? Güzelmiş! Yerinde kalsın böyle 
güzellik ... İnsanın huyu güzel ol. 
sun ... Güzellilc dediğin üç günde 
geçer .. Geçim için, huy güzelliği 
lazım. 

- Peki.. Olan nedir? Onu anla· 
madun hala ... 

- Ne olacak? İşte onu anlata -
cağım ya ... Kardeşim bunu alalı, 

bir seneden fazla oldu. Kardeşi • 
min işi ıyidir. Kunduracıdır .. Dük· 
ktını, tezgahı var. Kazancı yolunda .. 
Ben de dulum .. Kardeşimle bera • 
ber otururum' Hem karısına, hem 
bana, hem annemize, hem de ka
rısının annesine bakar. Allaha şü· 
kür, h!ç birimizi, ne aç, ne açık kor. 

Anıına, böyle mahalle karıları, 
koca kadri mi bilir? Daha altı ay 
geçmeden \"ırvıra, dırdıra ba ladı. 
Zavallı k·rdeşciğım, hiçbir <.eye 
se•ini çıkarmadı. Derken, bu aşifte
de, bir g. zmc. bir toznıa başladı. O 
sinema senin, bu sineTJıa benim, hiç 
bir sinemayı kaçırmıyor Günahı 
boynuna, aı·tık s.nemaya mı gi· 
der, nereye gider, orasını Allah 
bilir. • 

Sahi de, dikkat ettim, sabahleyin 
zerzevat almağa indi mi, saatlerle 
çan çan ediyor, S~a geldi mi, sa
atlerle onunla çançan! .. Hem de, 
ev kıyafetile, açık saçık kapıya ini.. 
yor. Sokaktan gelenin, geçenin 
gözü bizim kapıda artık ... Güzel de 
kafil' kız .. Artık, kimse bakmadan 
geçmiyor. 

- Çok mu güzel? 
- İşte, karşıda duruyor. 
Karşıda mahkemenin kapısı ö • 

nünde, milbaşirle konuşan genç bir 
kadını gôsteri)ı:>rdu. Hakikaten, de· 
diği gibi, güzel, alımlı, çalımı!, en
damlı, kıvrak, fıkırdak bir kadındı. 

- Erkek görmüyor nıu. artık ağ
zına girPcck. .. Bak, nasıl, müba
şir~ burun b;ıruna konuşuyor ... 

Tekrar dikkat ettim .. Herkes gi. 
bi, !l"übaşirc birşey soruyordu. Ne 
ağzına g rdigi .ne d11 burun buru
na kon ·ştuğu vardı .. Pekôla, her
kes .. n, ı-utlnı kadıncık konuşu -
yordu. Bundan anlar gibi oldum ki, 
görümce hanım, gelinini pek çe· 
kemiyor, pek sevmiyordu. 

Sordu'll ; 
- Peki, asıl şu gürüitü nasıl 

çıktı? 

Çantasının Jçinden bir tabaka 
çıkardı .. Tabakanın içıooen aldığı 
inen bir sigarayı dudakları ara· 
sına yerleştirip bir kibrit çaktık. 
tan sonra, tekrar anlatmağa baş • 
!adı: 

- Dediğim gibi, konu komşu, 
hepsi dillerine bunu doladılar. 

- İyi amma, ya konu komşu kıs· 
kanıyor, çekemiyor da söylüyor -
larsa? .. 

- Yok kardc§im .. İşte ben de onu 
anlatacağım ya ... Bu sabah yine 
zerzevat almağa kapıya indi. Sa· 
atlcrce çan ça.1 çan!. Zerzevatçı ile 
bu kadar ne konuşulur? Aldığı da, 
iki okka ıspanakla bir parça havuç .. 

Zerzevatı aldıktan sonra mutfağa 
girdi. Ben de arkasından girdim. 

- Artık gelin. dedim, bu senin 
yaptığın fazla kaçtı .. Saatlerle, zer· 
zevatçı ile kcnu~uyorsun? Böyle a
çık saçık, kapı önlerinde, zerzevat
cılarla, kömürcülerle saatlerle çan 
çan etmeğe bır nihayet ver baka· 
hm .. Yoksa külıihları değişiriz. 

- Ben asri kızım, dedi. Hamin· 
nem gibi, başımı örtüp kapıya çı· 
kacak dcgilim ya' .. 

Bir de utanmadan pay veriyor. 
du. Görümce demek, yarı kaynana 
demektir. Ben senin büyüğünüm .. 
Sen bana nasıl pay verirsln?. Am· 
ma, kenarın dilberi hernckadar na
zik de olsa, nazeninim oalmaz. İşte, 
mahalle kadınlığı böyle scylerden 
belli olur. Bira>. daha pay verdi. 
Benim de cinlerim başıma bindi. 
Ocak ma<a mı alınca giriştim. 

Büttin bu halledn tedavtsi de 
-pek coklaruıda- gayet bagittir. 
Kal·ının ıiı.crınc --ölı;U ulerlne
bir bağ takıp da bölırek yerınde 
zaptedildikçc rahat ızlıklar.n hep .. 
si gecçr .. Bununla beraber, eri
miş yağların yerini doldurınak için 
semirmek de ıtızımdır. Ameliya
ta lüıuın görtllbr·e bile t~lhşa se .. 
bep olııbilecck $<'Y değildir. 

Yalnız böbrefin kaymış olup ol
madığ101 anlam:ık ic;ın mu~ıyene 
ettim1eyi hatıra g('tirmelidir. Ka
nn ıancısı yol göst.-rir: Ht"le ka
nnda sancı yalnız bir tarata yat
makla hafifi-er, geç~ne yine dok
tora bQ§vurm:ıhdır .. 

Derken, mahallede dedikodular 
bailadı. Konu komşu, hepsi, bizim 

ı gelini ağızlarır.~ ka,ık ettiler, 
Yine güna!>, boynuna, komşu ka· 

dınları, kaç kPrc: 

- Sl'ııı yelloz seni diye, birkaç 
tane kabalarına yerleştirdim. A· 
man efendim aman .. O ne yay • 
gara.. Sanki etinden et kesiyor • 
!ar. O ne yapmacıktan bayılıp a
yılmal.'.lr ... O ne kıyametler ... Bü· 
Hin mal•nllcl eve doldu. Görüm· 
cem beni döğdü diye, gidip mua· \.,, ______ .. ,, 

betsizdi. H:iılise zaten bıitiın sey· 
rile çirkin. Ve .. esasııııh Halil • ·e
cibiıı dürüst danandığıııa da bir 
türlü inanmt> değilim. Adeta her 
giin bana Leyla \'e Mecnun bikil· 
ye,ini hatırlatan delice askı sahte 
geliyor. Blr insanın hiç tanın•arlı
ğı bir kadını bir anda (ılgınca <e• 
Hbileccğiııc inananlardan degi -
fon. Belki ) ra lı~ lııı çeşit 
!arı da ıucıcinde hulunaurab~Jir. 
Fak•I ne de olsa ga) ri tabiı .. 

İzdh·açlarda olıl\ı0 u kadar a k
larda da :ıııla~manın ıll· •· rt ol • 
duğuna k~niiın. 

• '<)••, lıutiiu bu mülahazalar be· 
oi alakadar etmiyen şcylrr. Halil 
Necip, diye bir davanın kat'i~·yeu 
aklımda yer lıulmama'ı liızım. 

FİRAKLI BİR UÖNÜŞ 
Halil Necip Allahın başıma; a

dına: 

- Belil.. 
Deyip ta allut ettiii bir tip mu· 

halı. k. Buglin çarşıdan doncrken 
l:' ına ne çıkıvcrmedi mi~. Ka
, ııalık tı da .. 

- H unefend~ mektubunuzu , 

- Hemşire .. Sizin gelin artık 
azıttı .. Kapıda postacıyla, suçiyle, 
zerze\·atcıyla, bakkalla ~ğız ağıza 
verip saatl~rce konuşuyor .. Biz bu 
işı pek beğenmiyoruz .. Derliler. 

takdim etnıekliğiıne mü,&Ade hu
yurnıaz nıısınız'!. 

Dedi. Gözlerimden ate~ fışkıra
cak gibiydi. Göıleriıııi gözlerine 
diktim: 

- Ha3..r .• 
Dcdirn, yiiriidiinı. Durup durur

ken: 
- Zulınedi orsıınuz!. 

Dedi \'C .. biroz da tehrlitkiır ila
ve etti: 
Yanımıla nefer ve rurşıdan al-

dıklarımı ta~" a hamal vardı. 
Müşkül vaziyrltc)·dim. 

O da hu mu külü tahmin edi • 
)·or, muhakkak ki ona göre he • 
aplarını yapını~ buhınu~ordu. 

- Mektubu alırsam ııe olacak? 
Diye sordum. 
- Size hürmetlerimi teyit edip 

lıeoıeıı yomuzdan ç kileceğinı. 

Ce,•ohıııı verdi. llir .>niye tered. 

dlitlü bir dilşlinü~ içinde bocala • 
dıın. Açık konuşu~ ordu 
den Jn: 

- Evet .. 
Yahut da: 

ve .. bcıı· 

(Det•amı 6 ıncı sayfadu) 

- Hayır .. 
Dememi bekliyor~u. 
- Hayır!. 

Dct'em, belki de aramızdaki mil
naka~a uzayacak, yanımdakilerin 
şüıılıesi artacak, bir skandal rıka
caktı. Bu korku ve tereddiit lçin
de dilimden gayri şııu i çıktı: 

- Verinil!, 
Yüzünde derhal neş'e çizgileri 

gerildi: 
- l\Jiıınettarınızım .. 
Diyerek mektubu uzartı. 
- l\Jektubu okuduğunuz vakit .• 
Diye bir~eyler seylemek istiyer-

du. 
- Sözünüzü tutunuz ve hemen 

yanmdan uzaklaşınız. Bir dnha 
beni görnıiyeceksiniz. 

Dedim. 
- Sizi bir daha g&rnıemek, hu 

nıünıkün mü?. 
Diyert"k tekrar konuşı111ya kal· 

kıştı. Baktım, ne ı;yıe em, nasıl 

soyleseın, mutlaka revop verecek. 
- Rica ederiuı, imdi gidini~!. 

(Arkası nr) 
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B aşmulıarrlrler 
Ne Diyorlar '1 

IK DAM 

B. Abidin Daver cin&Uterenin en 
büyült ıdyasl zaferi> ı.ı;imll buıünk.11 
Baı:ırazısında Amerikanın lüzuınundaa 
fazla uzun ::;üren müzakereleredn &O.U

ra icar ve ikarz kanunlaırnı kabul et
~iai söylediltten ıonra ~ö,yle d&
mektedlr: 

•İcar ve ikraz kanununun kabulü, 
harbe doğru yürüyen Amerika lçın 
Yeni bir merhaledir. Amerikanın •harp 
haicri müttelik.i. vaziyeti ile tharbe da
hil müttefik> vazıyeU arasında mü
him bir merhale, Am.erıka. buaün ia
a:ilterenin arkasındu, bir cephe &en.si 
müttefikidir; yarın icap ederse yarua
da bir cephe müttefil<I olacaktır.> 

CUMHURiYET 

8. Yunus Nadi .Amerikanın Yar
dımı> isimli bugünkü Başmakalesinde 
Amerikan Cümhurrcisi r..ıister Ruzvel
tin yardım layihasının nihayet Arneri ... 
kan Senatoswıdan çıktı,iını ve demok
rasi cephesine yardım lçın H.eis Ruıvel
te &eniş salüh iyetler veren bu lAyiha
nın çok ınUhıııı olduğunu ıı>öylemekte 
ve nihayet şoyJe demektedir: 

tŞimdi, • dunyada mücadele eden 
kuvvcller arasında dUne kadar zaman 
zaman vele\ki z~hiren hissolunan mu
vazencsiklik berbraf cdilmiı;, bunun 
yerine kuvvetli bir nıuvazene kalnı ol
mu~tur. Bu muvazenede Amerikanın 
iltbak etlllı tarafın devamlılık kabili· 
yeti He artacak faik bir kudret ar*
tiğine ~ımdiden hükmoluna~llir.• 

TAN 

88iffiakalal yoktur. 

TASVIRIEFKAR 

cAınerik&nın -yardımı, harbi bıJsbil.:
tiln kızıı::ın ve nzguı bır hnle aetırecek
tir> llitrnli bugünki.J Ba:;nınkaıcde aynl 
nu~vzua temas: edilerek Alman ErkAıu 
llarbiycs.nı.n, AJnerıkan yat·dır.u mü
csır bir şekil almadan evvel harbi bl
tlrın ' ıçın bulun &ayretini sarfetme-
5Win bck1cııcbI!eceii be,Yan olunarak 
ıöyle denilnıektedir; 

<Şu halde, d!ln kabul edilen 1ardım 
kanu.:lu, hır taraftan ina:ılizleri ne ka
dar memnun edeccbe, dljcr tara!tan 
da ıçınde bulnudulumuz kanlı harbin. 
ontiıntizdeki hafLDlarda rnaa.tteessüt 
bLI ou. ı..n ... .ı ... cvt uır ş.ddet kesbetmc
sine sebebiyet veı·ecek, yani Amerikada 
çikan bir kanun, Avrupada daha bir 
çok canlarn yannıasına, hanümanların 
yıkılına.>ına bala olacaktır.> 

VATAN 

B. Ahemt Emin Yalman cDemokra
silerın mühim zaferi> isimli bugünkü 
Başnıakalesinde Aınerika.n yardım ll
yıh:ısının Ayan ?\Ieclısinue kabul edil
mesinin demokra!ilerin mUhim bir za
feri olduğu tebarüı ettirilerek: 

cAmerikanJı bu hayırlı merhalqe 
varması a:eç olmuştur, fakat cidden e
&a:ih ve saglanı olmuştur.> denUmfıit

tedir. 

YENi SABAH 

B. Hü!<.:yin Cahil Yalcın tAmerıka
nın Yardımı> isiınli bUiUnkil Başyazı
sında İne.iliz.tere yardun projesinin A
merika Ayan rcclhıinde nihayet pek 
büyi.ik bir ekseriyetle kabul edilditinJ, 
bu projenin Ayan McclJısinde milzake
reşiniıı uıaınasının Avrupayı şaıırtt.ı
imı kaydederek: 

cNihuyet i;jte yard1m kanunwıun u
zun, çetin ve tnmnmen hür bır müna
kaşadan sonra Ayan MecUsinden çık
me ı An1crika eik~rı umuınıycsinin bü
yük ekşcriyetini.n Alnlan \'e İtalyan t.e
ca'\iiılerini reJ ve tnkbih ettiği dev
letler arasında bir h k ve kanun ınct

huınunun hukuınr..ın olnınsı Jftzun gel
dijınc iın:ln l') l~dıg l irpat etti, Mlh
ver De\'letlcri tçln lıu en agır bir mabı
kUmiyettir. D~criyctın ve medeniyet.in 
v Jtdanındnr. sadır olan bu manevl mah
klımiyct asltcri ve maddi maAlübiyetin 
nıi.ıjdecisidir.• demektedir. 

Evli kadınlara 
nasihatler 

Amerikada çeılt çe~lt mü!ehaa111 
var. Şimdi de karılarM ve kocalara .... 
kıl öQ:reten miıtehassıslr çıktı. Bir A
merikan mecmuasuıda bu mütehaa11-
lar.laıı biri evli kadınlara şu nasiha"
lcrl veriyor: 

+ Kocanız ıaze.tesini okurken, 
keııdinlıı dpttırmok lstemeynliz. 
+ Sabah kahvaltısını ederken, evla 

masrafını istemeyiniz. * Eğer sinemaya ıitmek lstl,yonıı, 
cgitme, evde ka1> demeyiniz. 

+ Kot01nızın anasını, kendi aaa
nizdan kuçük dü~tlrn1eyinlz. * Herkesi güldüren lali! bir !ıkta 
söyledjii zaınan, hatt.A bu !ıkra71 bir 
çok defalar din! mlj olsanız bile, asık 
suratlı kalmayınıı.. * Slze bir $ey anlattıtı -, 
di.ille1T1crnezlığl! gelm~yinlz. * Kazan.lığı para ıle idare edile
medıjiniıi sl3ylemeyıniı. 

Ayni mütehassıs evli erkeklere de 
ıu nasıhatlerde bulunuyor: 

+ Islak kadehleri mobilyalara a
zerıne koym&yllll!. 

+ 'Bir r .. dyo atac ın> desae,t .. 
nlz, cBrr radyo o1:ıcalu> de11nlz~ 

+ lilak başınızı kannwn taraO Uı 
Uırayıp, sonra bu taralı öyle oltlulu 
&ibi karınıza vermeyiniz. 

+ Neşeli ıatnaoınızda, karınız.ııı 
yanında oiJe mesele1erinl doaUarıaıza 
açmayınız. 

+ Lokan~a Kidersenlz, b ... p 
pUBulasının yek.Ununu yüksek seılı 
karınızın yanında garsonla mUnaka 
etmeyiniz. * Rujunu koyduiu zamaıı opme- ı 
:ırınız 

+ Haborsiz ııe!raya arkadaı (et!r
me.y.n';1;, 

-

İıtanbuİ lid.:oiye ..... o111cr. 
vı.tuarı, btanuuı :;, .... ir ; ıyat. 
ro&u ayarınıia, h:<:tıdı •uıı~.ın. 
da bir varlık, can ıfı •• il" "'' i
yor mu, vazifesini bihıı.k m, 
batta, imkan ve vesaıt hu c· 
!arını ap.rak bari .u • .ıde uır. 
tekilde yapıyor mu?. 

Bu suale cevap veı men ba • 
na düşmez. 

Geçen güu ga..ı;e eie. de o· 
kudur ... : Konserv.tlU.tr iıı:.r ay, 
bir kaç kliuik aı .. turı a r uoı• 
ki konseri verecc!..mşı. rla •r· 
)arsınız, alatun,;.. 1.1usıkı, biı 
zamanlar, konservaıuaı·dan 
kapı dııarı ediimişti. .'.>onra, 
tekrar ıçeri alındı, n.ıdı:n ıçeri 
alındı, dıııırıda ayazda aldı, 
ütüdü de, acınarak, lütfen mi 
himaye edildi. 

Hayır.. Bııakia, çünkü, d!• 
tarıda kalan alaturka bu hür• 
riyeti, aerbeıtlıği bulnuca, da· 
ha çok canlandı, aerpildi. O 
derece ki, her aeı, kendisini 
alaturka musiki, diye, takdim 
etmiye baıladı. liu ise tehJ.i. 
keli idi. 

Çünkü, clıtarı, dediğimiz, 
bayat, tamamen alaturKa mu• 
sikinin hakimiyeti albndadır. 
İstanbulda, alafranga musi· 
ki, adeta, lüks peynir gibidil'. 
Yani lülu telakkisi içindedir, 
Alaturka, dııarıda bu kadar 
yayglll, canlı ve zinde olunc .. 
bu hararet ve fazla hareketi 
dolayııiyle, bazı muhitlerde. 
yukarıda aöyleodiğimiz 1'ibi1 

her çıkan ıeı, alaturka ismini 
alıveriyor. 

Alaturka, diye, bir tak~ 
hazin, acınacak feryatlar du. 
yuluyor. Halbuki, asıl, hakiki 
alaturka, diye, bir müzik fil< 
besi vardır Muhakkak ki, 
kluik alaturka bir san'at ıu.. 
besidir. 

İtte, dıtarıdaki bu &'iirültü, 
pabrtı arasında, asıl alatur
kayı kaybetmemek, onu da ao 
cayip ve &'özden dütmüf, ga
rip bir meta haline sokma. 
mak için, bu ıan'at ıubeaiylş 
de konaervatuarın uğraımaaı 
muvafık görülmüttür, kanaa• 
tindeyiz. 

Bundan bir müddet evvel, 
radyoda, bir akıam, klasik a• 
laturka konıeri dinledik. Zer 
kine doyum olmazdı. O ka• 
dar nefis idi. 

Alaturka düımanlarına, b .. 
kiki alaturkayı, kluik alatur
kayı, böyle arada bir dinlet• 
mek iyi olur. 

R. SABiT 

Saadet ve Ceridei 
Havadis gazete
- leri sahibi 

En eski gazetecilerimizden Ce
ride! Havadis ve Saadet gazete • 
!eri sahibi ve ~elırımiz Bakkallar 
Cemiyetinin sabık katibi umumist 
B. Fethi Uzkan •Anjln, den An
kara Nümune hastanesine yatırı· 
larak tedavi altına alınmıştır . 

ırımızın DEro·ı e ımızıa n 
10 aydır Belediye-. 
nın cevap verme-

diği evrak r 
Okuyucalanmudalı IS. Fııhn4· 

t1.a J'&PJ'Or: 
<Di1' arsa Jıl b'1klundi Kadıköy 

n led ,.esıne 517 kn t No. aile 
29.5.940 tarilıinde llckçe lle mtl· 
raraat ederek ce abıo.ın taratıma 

tahriren bildlrl!mes nl lstcmişUra. 
Kadıköy Belediyesi bJ c vabı re'•en veremedili için kcy!lyetı Zfl5 
No. lu yazı ile 24.7.HO tarihinde 
İstanbul 8elediyesinden 10rdu. 
Mftteaddlt müracaaUanma ral· 
men ardan 19 ay ııeçtitı bald• hA
IA cevap verllınedl. İ•tanbul Be
lediyesinden Kadıköy Belediyeıllne 
gönderilecek bir yall için bu ka· 
dar zaman ıec:mealne hayret edl
vorum. Makamı aldin.in dikkat na
zarının çekilmesini billuıssa rica 
ederim 

S< N GRAF - Muhaberatta 
sür'a korunu kıran (!) bu it 
h · kında Belediye Relsllğ!ııln na
zarı dikkatini celbederl.z. 
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KALENDER ADAM 
--F Yazan: DİLARA AKÇUBA =I= 

Onu hepimiz tanırız~ 
Her zaman traşsız ablak yuzu 

nE:ş'eli, patlak gfrtleri mütecessis, 
kocaman ağzından kahkahalar ta
pn bir adamdı. Onu çok severdik. 
Bilhasa gülerken yukarı ~ağı 
hoplayan kocaman karnını göste. 
rir: 

- Bana hörmetiniz y-ok. Hiç ol
mazsa şu heybetli sultana saygı 
gösterin der. Bol, taşkın, kıvrak 
kahkahalar atardı. Ona kalender 
dememize sebep şuydu: 

Dört mevsim üzerinden düman 
rengi elbise çıkmazd .. Pantolonu, 
ayağına girdi girelı ütü görme -
mişti. Ona, pantalon değil, şalvar 
41emek caizdir. HelP ceket, ömiir
mü ömürdü ... Her tarafı sökıik, 

clüğmeleri eksilı:. cepler delik de
fİlrti. Ayakkabısı, pençe vura vu
ra şeklini değiştirnuşti. Ona ne za.. 
ıruuı: 

- Yahu, evli adamsın. Şu göm
leğinin kiri ne? 

Dedik mi, o meşhur kahkahasını 
başar: 

- Ne yapalım. Yirminci asrın 
monden bayanlarına söz geçir • 
menin imkanı var mı? 

Daha şen bir sesle devam eder
cli: 

- Adam sende kanm monden, 
lıen monden. 

Bütün arkada5lar hücuma ge -
çerek: 

- Pislik monden, moderne ba
kar mı7 

O, hiç istifini bozmaz hemen 
cevap verirdi: 

- İnsana, maskaralık yalc§ır mı? 

- Ne münasebet? 
- Şu halde, bobstil kıyafetin 

yanında benim gömleğim.in pisliği 
devede kulak ka!:r. 

Fazla münakaşa edecek olursak,, 
kocaman kabak kafasını sallar, de. 
rin bir ·Oof• çeker. 

- Aman Allah, çıt kırıldan bey· 
:ıadt!ler arasında kaldım. 

Diyerek kalkıp gitmek isterdi. 
O zaman münakaşayı bırakır, onun I 
ııuyuna gidt'rd ·;,_ Bizim kalende - I 
rin iyi b!r t:ıb at. "'ardı. 

Nereye sürıiıdesek hiç itiraz et
mez gelirdı. B. 'n evine geç ka
lırdı . Onu, ertesı sabah görünce 
tıayretk: 

- Ne c, ;;ahkahalarını d.ıymu
yoruz. Kederi.sin °. 

Mütecessis, patla~ gö~1erini k: .. 
11ar, yakasını silker: 

- Dünyaca ra'ıat yüzü kalm~dı. 
- Ne~n. re o;du. canım• 
Kedt'r!i kederli: 
- B!r~kın Allah aşkına, evlilik 

mi? 
Hepimiz güle. ek: 
- Sen hep:mi.e laf yetıştiriyor

•un da, karını susturamıyor mu -
sun., 
Kallarını çat~r: 
- Uzun etmeyin... Bu ak§alD 

nereye gideceğiz? 
- Nereye istersen ... 
Kalender gene her şeyi unutur, 

cı akşam nerede eğleneceğim dü
fiinıirdü ... 

* Guzel bir gündü ... 
Bizim kalenderle, yan;nda be -

ğendiği bir kadın, hep beraber 
Floryaya gitmek ıc;in yola çıktık. 

Tre nbir hayli kalabalıktı. Otu -
racak yer yoktu. Fakat kalend~ı 
kendisin~ yer bulmuştu. Trenın 
basamağ ı. 

Biziır.le a!ay ediyor: 
- S:z de züppeliğiıtlzin ceza • 

sını ayakta çekin. 
Floryaya gelmiştik. Kesif bir lra· 

!abalık gürültüyle denize doğtu 
koşuyorlardı. Kalender ter içende 

kalmıştı. Bar bar bağırıyordu: 
- Haydi canım, sıcaktan bunal

dım. 

- Gdiyoruz, geliyoruz. 
Zorla lo:alabahktan kurtularak 

gazinoya yerleştik. Kalenderin ilk 
işi doğru denize girmek oldu. A -
!ay etmeğe başladık: 

- Aman, fazla açılayım deme .. 
Gür bir kahkaha attı: 
- Neden yahu?. 
- Bir §ey değil, bu kargaşalık 

zamanda seni, ipini koparmış bir 
mayn zannederler de, imha etıneğe 
kalkışırlar. 

Tekrar bir kahkaha atarak de
nize daldı .. Öğle yaklaşınŞJtı. He

pimiz n'J .anın etrafına toplana • 
rak yemek yemeğe başladık. Ka· 
lendere dön<l üm: 

- Karını nasü aldattın bugün?. 
Diye sordum. Gururla baŞJnı 

kaldırdı: 

- Kalender olurum da atlatmaz 
mıyın1? 

Güldüm. 
- Sen aldattın, ya o seni atlat

mıyor mu? 
Birdenbire ciddileşti. Kaşlarını 

çattı· 

- Yoc·k .. . Kanın çok namuslu
dur. 

Diye itiraz etti. Ben omuzla -
rın11 silktim: 

- KadındıT. 

Faıla bir~ey söylemedik. Soğuk 
biralanmızı içmeğe ba,l~dık. 

Tam o sırada mektep arkadaşla

rımdan Fikri geçiyordu. Seslen 
dim. Geldi. 

- N"r ~!rüe~.n Fikri?. 
- B:ırc.d:.•·ım canımın içi. 
- Yaln~z mısın? 

Dlye 'orarken yüzüne baktım. 
Arj{:ıda~ı . ı:analı manalı gülüm
sed •. Gözüm .. kırptı. !\fa,adakileri 
silzJw: 
-Yanımda kad·n arkadaşım var. 
Ar:..adaşlarıır.ın yüzüne baktım. 

Onlar da ·et etoei:e hazırdı. 
- Canım a~kadaşlar yabancı de

ğ'!. Burada tep beraber eğlenmiş 
oluruz. 

Dedim. F;kri kabul etti. Arkada
şını gct;rmf>l: için ·yanımızdan u
zak:a:t:. Kalender gözünü kırpa
rak gG.ldil: 

- B:r nazenin daha gelecek. 
Sözünü bitirntl ti ki Fikri, mavi 

mayolu, ufak tefek bir kadınla bi. 
ze doğrı: geliyordu. Yan gözle Ka

lendere baktım. Birden şaşala -
dım. Bu ş.:n 2damın yüzü adeta 
morla1mı~~'- N. olduğunu sonnağa 
vakit kalmadan, onun mavi mayolu 
kadını göstererek hasta gibi inle· 
cıg:r.: du dü.m: 

~ Kei.r:~. ka:-ını geliyor ... 

Son Telgrafın T ~rihi Tefrikası : 4 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: 

Devlet teşkilatı tam Türk usulü idi 
:Su ballı k"lan nıifuz ve ku<.oreti 

'tefessüh etmiş bir şekilde olmakla 
l>craber Anadolu Selçuk hükume
tinin inkırazilc Tövaıfi 1lülu;;: ha
line gelen Anadoluyu birbirlerine 
vurdurup kırd.ırarak bir nüfuz el
de etmesi imkan dahilinde idi. 

Nitekim, Aydın oğullarile, Saru
han oğ ullannı derhal iğfal ederek 
iı:endi ittifakına almıştı. 

Bi2ans imparatorları, güzel .kız
larını ve hatta genç analarını ve 
kanlarını Türk beylerine ıakdim 
ederek Türk Anadolu birliğinin vü
cude gelmemesine çalış>yorlardı. 

1,ıte bu seoeplcdir ki şarki Ro
ma imparatorluğu kuvvetleri kar
şısında coğrafi vaziyet itibarile 
mevki al'lllŞ olan Osman oğulla
rının me\•kii pek mühimdi. 

Osman oğı.:lları bir yandan A
naqplu be\·lerinin taarruzuna uğ
ramak ve bir yandan da Bizanslı
ların taarruz ve hilelerine karşı 
koymak mecburiyetinde idiler. 

Anadolu bu halde iken Balkan 
yarım adasında da şarki Roma im
paratorluğu üzerine gözlerini dört 
açmış krallıklar mevcuttu. 

Bulgar devleti, orta İdil havza-

. ' 

NAS DiN 
iİYA 

MeıralkDoŞeyO 
ŞAKİB Yazan: 

Sarışın bir çocuk 
kollarını uzattı ve 
milyarder oldu 

,.,, 
Arnavut petrolü ı J Tt>frikaNo: 19 t. ____ / 

Silahtar başından kavu~ ıı 
belinden hançerini çıkarıyor 

-Hayatta tesadüfe inanmıyanlar olabilir 
fakat tesadüfün büyük rolü var 
Şikagonun geri sokaklarından 

birinde, pencereleri büyük, aydın
lık bir bina vardır. Açık pencerele
rinden kuş cıvıltısı gibi, küçük ço. 
ruklann se..leri işidilir. Burada, 
dünyanın her tarafında olduğu gi
bi. n ini mini yavrular ya gülerler, 
ya ağlaı·lar. Burası bütün Ameri -
kada Kradl diye tanınmış olan bir 
müessesedir. Meçhul analar tara.. 
fından sokaklara bırakılan mini 
mini yavrular buraya getirilir. 

Amerikada bir seneden fazladır, 
bilhassa sinema yıldızlarının or -
taya attığı bir m-0da vardır: Evlat
lık almak. 

Onun için evlatlık almak istiyen 
zenginler bu müesseseye müracaat 
ederler. Müessese müdürü, her gün 
bir iki zengin ailenin müesseseye 
geldiklerini görür ve onlara yav • 
ruları gösterir. 

yareler olacak eu küçük yavrunun 
macerasına benzemektedir. 

Cetledrinden Amire Melon 1820 
senesinde Amerikaya geliyor. Bi -
riktirdiği beş on para da karısı 

Rebekanın .koynuııda sıkı sıkı sakl!ı 

Bidayette çok müşkilat çeki
yorlar. Oğlu Toınas avukatlkla 

işe baslıyor, nihayet iş bangerli
ğe döküyor. Diğer üç çocuğu ha

yatlarını kazanmak için en çetin 
işlerde durmadan çalışıyorlar. 

Fakat 17 ve 18 y~larına geldik
leri zaman, Rişar ile Andrev ba.. 
balarına müracaat ederek, mühim 
bir işe grişmek için sermaye isti
yorlar. Babaları: 

- Peki, diyor, fakat hiç bir 
garantiniz olmadığı için, sizler
den yüzde on yerine 16 faiz alı-
rım. 

Yine bir gün hizmetçi müdürün Ço ki cu ar muvaffak oluyorlar. 
odasına gelerek ziyaretçilerin gel-
diğini haber verdi. Baba kanaat hasıl edince , işleri-

- Pek ala, geliyorum. nin idaresini Anclrev'e bırakıyor. 
Bir dakika sonra müdür bekleme Orada yavaş yavaş dünyanın en 

o..;asına girdi. Bir erkek ve bir ka- ikuvvetli bangerlerinden biri 
dın orada bek;;yorlardı : mertebesine yükseliyor. 

- Sizi rahatsız ettik, maksadı • İ~inin ) üksek zamanında iki mil-
mız... yar dolarla oynuyordu . Amerika 

- Evet bıii,·orum, geliniz, size hükı'.lmetine meşhur tablolardan 
çocukları gös!~reyim. mürekkep koloksiyonlarını bedi. 
Geniş bir salonda küçük küçük' ye etmiştir. Ayrıca Mellen Ens-

karyolalar .. Penbe renkte olanlar ·t·· tı usü tesis etmiştr ki, burası 322 
da kız çocukları, mavi renkte olan- l"b t a ora uarı ile meşhurdur. 
!ar da erkek çocukları yatıyorlar. Vecizesi •udur: H 
Her bebeğin karyolası üzerinde • • ayatta ara-

malı, daima aramalı. • Bu söz, 
edinilmiş olan malılınatın yazıldı- ailenin veciııesi olarak kalmıştır. 

dığı bir afiş Yar. Şimdi bir Darülacezeden alı-
Esmer bir çocuk genç kadının 

nazarı dikkatini celbetti. Fakat tam ~~n blı:i aylık bir çocuk yarın bü-
.. un u muazzam .servetin ve j112-

o sırada, oteki karyolada oturan lerın· ba•ına g k r 

b. k k' • eçece . 
sarışın :r çocu , san ı tanıyormuş y 
gibi. kollarını genç kadına uzattı. tlz ıenedenberı yer 
Çocuğun bu muhabbet jesti, er- ylztl mu.harebesız 

keğ;n de kadının da bütün tered. '"il' gnn Ö I 
dütkrini izale etti. Bu sarl§UI çocu- U il 1 r m 8 m Ş 
ğıı cdiıtıık olarak almağa karar 
ver<l;Jcr. Çocuk iki aylık ve tam 
sihha:W Fakat kolunun bir hare -
keti ile şansı yakaladı. Bir dakika 
sonra, erkek çocuğu aldığına dair, 
müe»esenin defterini imzalıyor -
du. :\Iüdür, imzayı görünce heye
cMla duraladı. Çünki kırk yaşla
rında görünen bu zat, Pişar Mollon 
idi. 
Çocuğu eylfıtlık alan Pişar Mel

len Amerikanın sayılı zenginlerin
dendir. Amıcazadesi Pol Mellen ile 
birlikte bir mail imparatorluğu i
dare etmektedir. Mellon Nasyonal 
Bank, !\!:el bank, on iki kadar şirket 
sınai ve mal! müesseseler ... ayrıca 
meşhur milyarder Andre ı.t:ellon. 
un da yeğenidir. 
Şimdi iki aylık &arlfm çocuk, • • 
dece kollarını uzatmak pahlSllla 
ileride Amerikanın en zengin va
rislerinden birisi olacaktır. 

* Mellen ailesinin ilk kazanrnağa 
başladıkları günler de yarın mil-

s.ından gelen Bulgar Türklerinin 
yerli Türk ve İslavlarla karışarak 
yedinci asırda t!!ikil ettikleri bir 
devlettir. 

Balkan yarımadasının bilhassa 
şark kısmına hakim olmuştur. İlk 
teşkilatı taır.amen Türk usulünde 
bulunan bu dev le tin hükümdar -
!arı han unvanını taşırlardı. Bi -
zans misyonerlerinin tesirile hıris
tiyanl.ğı kabul ettikten sonra do
kuzuncu a,ırda Bi:ıansı.n siı-a,i ve 
idari te~kilatını taklide kalkış -
mışlartlır. Lisanlan da, bazı türk
çe kelimeler ve Türk lisan kavaidi 
mahfuz kalmak üzere islavlaşmış 
ve nihayet bugün malumumuz o
lan Bulgar ll.5anı hasıl olmuştur. 

Birk"ç tlefa Bizansa taarruz ede· 
rek, imparatorları korkutan Bul

gar de\·leti onuncu a.;ırda çok ge• 
nişliyerek Balkanların büyük bir 
losmını idaresi altına alabilmişti. 

Görülüyor ki Osman oğulları
JUn dtnizaşırı karşısında Bizans
tan gayri Bulgarlar vardı. Bul -
garların yanında ve solunda yani 
Balkan yarımadasının garp kıs • 

Bir Amerikan Mecmuası okuyucula
r~. arasındaki bir ankette, yer yüzünün 
~ s~nedenberi muharebesiz rahat 
bır gün cccirmediği netice~ine var
maktadır. 1840 tan 19tl senesine ka
dar dahli! ihtilaller, iki veya bir kaç 
memlt:kct arasındaki muharebeler 
müstemleke istiliları yüz.ünden Arzı~ 
mızın bir taraft tutuşmuştur. 

184.0: Afyon muharbesi Cİnıiltere
Cin arasında), 184.1: Boğazlar meselesl, 
1842 Fransa cezair1n .istilAsına devam 
ediyor. İstilA 18t7 ye kadar sürmüştUr. 
18t8 Fransada dahli! lbö!Al, 1849 t
taJya - Avusturya harbi, 1849 dan 
1850 ye kadar bir Fransız ordusu İ
talyan Cümhuriyetine nihayet ver
miştir. 1851 de Fransada karışıklık, 2 
Şubat hilldlmet,, darbesi. 1854 ten 1855 
&mesine kadar lClnm muharebesi.. 
Hullsa daha diler mühim muharebe
ler: 

1870 den 1900 e kadar Gine ve Su
clan'ın iıcali, 1803 te Transuval muha
rebesi, 1911 den 1813 e kadar Balkan 
muharebesi, 19H - 1918 Umumt 
Harp, 1923 - 1926 Rifte Abdülkerime 
kaqı muharebe, 1932 de Çin - Ja
pon harbi, 1840 bugtln hAIA devam e
den muharebe. 

mında, islavca konuşan Sırplar o
turuyorlardı. Ortodoks mezhebi
ni ve Bizans medeniyetini İstan
buldan alan Sırplar, bir aralık ü
çüncü asırda komşuları zararına 
tevessü ederek büyük bir Sırp dev
leti tesis edebil.mi.şti. Osman o -
ğullarının istildalleri ve tevessü
leri de bu sıralardadır. 

Tunan:n şimalinde, eski bir Ro
ma müstemlekesi olan bugünkü 
R?manya ile bir tnkım İslav ka -
vin:lerini de hüküm \'e itaati al
tına almış bulunan Macar Türkle
rınin tesis ettikleri Uygurlardan 
Engürüs Krallrğı ·:ardı. 

Romanyanın bazı aksamı ise 
yerli beyler idaresinde bulunu -
yordu. Bazı aksamı ise Macar 
krallığına tabi idi. 

Engıiriis veya Macar krallığı es
kid.n Hunların Avrupada vatanı 
olan Tuna ve Tisa ovalarında Ar

patlar idaresi altında teessüs et
miş, genişlemiş ve o havalideki 
Magyar (Macar) kabilelerin do
kuzuncu asırda, gelmesile İslav 

Bir kaç haftalardanbcri İtalyan ve 
Yunan tebliğlerinde Avlonyanın ismi 
lllk ıık aeçmektedir. YunanWar, Ar ... 
ııavutluiun bu ikinci derecedeki li
manlı şehrinin önündedirler Fakat İ
talyanlar miltemadiyen mukabil taar
ruzlarla bu limanı Yunanlılara terket
emk istemiyorlar. Avlonya, Draç Cibi 
i,yi teçhiz edUmlş bir liman da detll
dir. HattA büyücek vapurların yana
ııacaklan ~ yoktur. Limanın ajzın
da Sasseno isminde bir adacık vardır 
ki, burası müstal*em bir haldedir, 
körfezine biç bir vapuru sokmaz. 

Fakat Avlonyanın Yunanlılar tara
fından zaptı, İtalyanlar tarafından ve
rilemmesi için ıösterilen ıayreUerin 
bir sebebi vardır. 

Avlonya Berat petrol havza~ından 
petrol e:etiren borunun münteha nok ... 
tasıdır. Modern harpte petrolün ehem
miyetini herkes bilir. 

İtalya harb~ girdili Cfuıdenberi, 
petrol ve benzin ihtiyacını kollamak 
mecburiyetinde idi. Muazzam stoklar 
vücude aetirecek kadar zaman buldu. 
Fakat yerine konmadıkça, ne kadar 
bol stok ta olsa niliayei tükenir. 

İt.alya, Almanya gibi lAbir caiz ise, 
•un'i petrol yapmadığı için, bu ihti
yacını şimdiye kadar Romanya ve 
Sovyet Rusyadan tCd'3rik ediyordu. 
Bu da kolay olmuyordu. Yunanistan
la muharebe başladıktan sonra, ancak 
kara yolu ile petrol tedariki müm..k.iln 
oluyordu. Faknt hemen heıncn Al-

ı manya tarafından inhisar altına alın-
mış olan BaU:an demiıyollarındaki 

nakliyat kesa.feti yüzünden, italyaya 
petrol tcslinl.atı gecikiyordu. Bu se
beplerden dolayıdır ki, İtalya, Arna
vuUuktaki petrol istihsalatına hususl 
bir ehemmiyet a\feder, 

Arnavutluktaki petrol istihsaliltı 
1937 senesinde 9-0,000 ton iken, İtalyan 
mühendis ve mütehas5ı.o;Jarının gay
retıeriyJe ıeçcn sene 20G,OOO tonu bul
muı;:tu. Bu Venczuella Ye f\.Ick_sikada
k.i petrol istihsaıatı ile mukayese e
dilemezse de, yine Avrupa için mühim 
bir yeküudur. Sovyet Ru ~·yadan sonra 
eelen Romanya pe~rol istihsaiiı.tı bu 
miktarın iki mislinden biraz fazladır. 
Binaenaleyh Arnavut :petrolü İtaJyaya 
ihti,>·acı istisgar edilemiyecck ehem
miyettedir. ~lühim bir avantaj da bu 
petı·olün, cUnin altında buh;nrr.asıdır. 

Başlıca kuyu1ar De\'eli \'C Osum 
çayları Berat"'m teşkil ettii,i müselles 
içinde bulunmaktadır. Bu mıntakada 
aahilden 60 kilometre dalıildooir. 

İtalyanlar kuyuların bulunduiu 
mıntakada Petrolyo isnl.inde kür;ük bir 
tehir de inşa etıniş1erdir. Bu ıehirdıım 
Avlonyrıya l;:;ıda1· uz~nan borular va
aıtasiyle petroller bir senedenberi Av
lonyya gelenıkte ve oradan petrol sar
nıç vapurlarına geçmektedir. Petrolün 
tasfiyesi İtalya.da yapılır.akta.dır. 

General Papagos'un kuvvetleri Av
lonyilya girseler de, İtalyanların ku
yular kaptırmamak için, yine mezbu
hane mu.kaven1et etn1eleri beklenir. 

Saati kim icat etti ? 
Saatin ne zaman icat edildiği pek 

iyi keı;tirilem:yor. ~·talO.mdur ki. cep 
saaUeri daha sonradan icat edilm~tir. 
Bu da eski büyük saatlerin portatifi 
-;ayılır. On Besinci Asırda bile b~dem 
p_dar saatlerin imal edildiği veslka.-
larla sabit olduğuna göre, bu s:tn'atin 
zıe kadar yukarılara &iden bir tarihi 
olduğu anl~şı!ır. 

On BirL'lci • .ı\s1rda dahi Fransada 
ve bilhas Almanyada küçük cep ga .. 
a!}.eri imal ediliyordu. 

Yurddaş! 

Bunlar ve bunlar gibi tasarruf im.
kAnlarını h'er gün, dil§Unerek ve tat
bik ederek yaşarsan , neticede milyon
luk kıycmller ziyan olmaktan kurtu
lur. Hiç sıkıntıya düşmeyiz. 

Bir dilim ekmekten ne çıkar, bir 
tekerin, bir kaşık yağın sözil mü olur, 
cll;:re hovardalık etme: 
cJllı~a, damlıya cöl olur.> unut

ma!. 
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kabilelerini hüküm ve idaresi al
tına alarak bir kısmını Macarhış
tırmışlardır. Macarlar milli <!in
lerini kaybederek garbi Romadan 
l<Atolik mezhebini alm19lardı. Bu 
ı;uretle Balkan hıristiyanlarından 
mezhepçe ayrılıyordu. 

Macarlar, aslen Türk olmakla 
beraber muhtelii kavirnleı-le de • 
vamlı temasları hasebıle lisanları 
da mahlut bir lehçe haline gelmiş
ti 

Asıl Hun - Uygurlar, H.ungur
lar, büyük araziye ve hükfunete 
sahip bir aristokrasi teşkil ediyor
lardı. Tc bealarının bir kısmı İs
lavlıklarıru muh#am ettikten 
başka bazıları Ortodoks mezhebin
de bulunuyorlardı. 

Nihayet Osman oğulları Tunayı 
aştJ.ktan ronra, Osmanlı Sultan • 
ları Maearları tahtı hükümlerine 
ı.ldılar ve sonra Habsburg impara
torlann:n idaresi altında bulun • 
dul ar 

Bayram gelir, küs olanlar ban~ır 
~ık, maşuk i>irbirile sarmaşır 
Sallandıkça, güzel zülfün dolaşı.r 
YQI!dım dostlar, zalim aşkın 

elinden 

Atıkların kanlar akar göziinden 
Pervaneler gibi yanar özünden 
Düşmanların acı acı sözünden 
Gözyaşlanın, kanlar ile karıtır. 

Şarkıma mevzuu, birdenbire 
silüıtar ağaya bir durıunJuk ve
riyor. Şarkı bitince: 

- Garip şey!. Bu şarkıda, iua
aın içine ürküntü venn bir Dl8· 

na var. 
Diye 'öylenıl or. 
Fakat, içinde doğan bu ürkün · 

tüyü defetmek istiyor. 
Beyin kausına bir kadeh liarap 

daha veriyor. Kendisi de, kadehi 
son damlasına kadar içiyor. 
Artık sinirler, kafi derecede ııe· 

rilıniştir. se,·danın czvakına dal
mak .zamanı gehniştir. 

Silahtar, ayağa kalkı) or. 
Odayı terketnıcsi için, kıza ip

ret ediyor. 
Kız, yerlere kadar eğilerek, ge

ri geri çekilip gidi~ or. 
Silahtar, başından kavuğunu, 

ı;,.ıriwdan kürkiinü. belinden han· 
çerini çıkarıyor. B~yin karısına hi· 
ta ben: 

- Sevgilim!. Müsaade eti.ersen, 
senin soy·unmana yardım edeyim. 

Diyor. 
Kadm da kalkı~or. Basından al-

J • ' 

tın başhğını çıkarıyor. Siliıbtarın 

yardunı ile so)·unmı~a haşlıyor. 
• 1 

Hoca ile İmal, uzandıkları yer- 1 
den ,manzara~·· daha büyük dik- ı 
katle seyrediyorlar. 

Hoca, İruadın kulağna eiiliyor. 
Birşeyler söylü) or. j 

İınat, yılan gibi se>:>izce, ııeriye 
doğru bakıyor. Ortadan .kaybolu
)•or. 

Boca, gözünü tel..rar taht.anın 
deliğine dayıyor. Aşağıyı g4;zetli
yor. 

• Aşağıda, hararetli bir se.·i~me 
(a•h haşlıyor. 

Silahlar, beyin !.arısını kella 
rmm arasuıa alı~·or. .. 

O zaman hoca. di:zlcrinin ii1f'rin 1 
de doğruluyor. Danılu. önüne çeki 
yor. Toknınt:;ı sağ eline ah~·or: 

- Tuuuu!. 
Diye tiil.iirü~ ıır. ~olunu biitiin 

ku\·vetil" gererek, dnula miithiş 
bir darbe indiri~ or .. Ye bu dar
beyi, korkunç giimbürtiil~r takip 
ecUyor. 

- Dangır da, dangır .. Dangır da 
tlangır ... 

Sadaları. o viran hanm sülıfı . 
netini altiist ediyor. 

Silahtar ile beyin karlSl, derhal 
birbirlerinden ayrılıyorlar. 

Yerlerinden fırlıyorlar. 'fitriye 
titriye birbirlerine bakıyorlar. 

Tam o anda, odanın avluya açı· 
lu kapısından - korkunç bir kıya
fetle • İınat giriyor. Dnulun teın· 
pesuna uygun hareketlerle . oda
nın ortasına doğru ağır ağır ilerli-
1•r. 

Silahların aJ.Jı bo~ınd' 
yor : . 1~ - Aman, kaçalım. Clg 

Diye bağırıyor. 1 
Beyin karısı, o kad•r ~ 

ki düşüp bayılıyor. 
Kapıda hekliy·en 11 akltl 

birine ı:iriyor, 
Davul se ·i, fasıla<ıc ~ir 

ılevaın ediyor: 
- Dsngır da, dangır. V 

dangır ... 
Silahtar . on kuneıiı\İ 

rak, kadını . güçl .. kle dı••'' 
lüyor. Herkes, atlara aıl•l 

l\lüthiş bir panik ba)•l' 
Hora danılun ,. sini # 

desine kadar çılı.arıy or. 
- Kaçın ..• 
Feryatları birbirinı ıs> 

yor. 

Kaçanlar, atl:ını d~t~ 
rüyorlar. Uukta bir iti''. 

zerinde bir an durarak ;1 
lar. Davulun. müthi~ r;·; 
tan i~itiyorlar: .J 

- Dangır da dangır .. l 
dangtr .. 

Cinlerin hııı!ilerini il 
mesi ihtimaline hinarn; 

- Ka~alım ... 
Di~·c, l.nt· ırı~ urlar ,.t' ı. 

dC\am r<li~"rlar. 

l(oca. ı:lindr da\ Hl ttı 

dui;u halde, ;::}a~rya ini., ot 
Od.ının knııı-.ı-d:ı dtırı• 

Büyük bir nıt') ılan ,.,~ 
kazanıuış. u;uıaffl'r hir t-ı 
ıibi, gülmsi~·t·rek ,.,~ud· 
uınkarı1ık t.:..,~ •••• 1 ı.;,U:.. ı; , 

Llleriui hl'~~ • •·:ir' u · 
katıla l.aiıl~ :;nlın"ı •· L .. 

- İmat:. 
Di~·e, ~e~lcniJ·or. 

O aralık a\·luda lıııh•~'~ 
krzın eli.11dt·n tutnın" t.1'1' 
de i~eri giriı or: 

- Asıklar, iflJ., .. ll ~ 
, " bu znvallı~·ı hurad.1 un''' 

Diyor. 
Hoca, ai;ır a;:;~r }J2 ıııı ~....

. r01 
- Başkalarını dili'' 

ku3 u kazanhır, o ku ıt'f. 
kendileri dii~crlcr. j ... 4L' " . - ı 

de, bana \e be)c ı.a.Jı!. 
'-"U\a, kendilt!rİ dü~hi1rr 
.J .. ~ l 
~wıu bn;ıu lltrakal•nı. 1\\ ı 
lü~·oı·u111. 11< Je ~u sofraıı1~ 
otuı·un da, l\-\cla karı ı 
~ ıırahm. 

Di~ e. mu lal.ele c·di~ ''' 
SoCranm ba"na ot"rı' 

Hot";ı.nın ·aka.12~1 nr.l .nt!~· 
i1tibah ~l'mek l·i~url,.r· ıt 
Hoeannı ne~· ... ,i. gittıı. 

yor. İkidd•ird~: . 1 
- Yiyin ~onıi..lar .. Jlo 

lnr. bizim da\ uı tt•kıni!,,ılf 
kL. 

Di~ e bağırı~ er. 
Ak~chir Be:-~ intn }tou•'' 

pısı. 

Kapının öıııinh, ı.ıtılh 
muhafızlar beklilor. 

l:'zaktan, kalabalıkç• ~jJJ 
yetle, Ak~ehir hel ;nin 't 
riinüyor. ·• 

(.4ı+" 

İZTİRABl;:9 
'ı 

"Arabacının kızı Dunyaşka,, yı vs.ı 
=ANA 

sahne eden 1 
GUSTAV UCiCK Şaile~ 

~--__,ımzı11ıam;ıı2A'Dl==a~:=~!IMS~.C~~ 

I\.JOIIAÇ n1ulı::ırl bc,indt•n sora Türk ~iint:t•'l'tJ 
nıeı-kC'zine dayandı. 

Türk e 'eniyati -l'ü ' 
Dahili harp ve karga~alıklarla harabe~ c d' .:en ıı•""'1:C, ~ 

mamureye ~virdi. l\lacaristan Budin (bııı;iiıı .. u Bııd~ı•"\~ 
gilver ecdatlarımızın bir küçiik \"İlayeti. ileri 1>rd,•'- ın•'' 
karargilıı idi. ıl' 

f'nt' 
En pzel şark artistleri tarafından fe\ kRllHll bır 

zırlanan hu tarihi devrelere ait 

Türkçe sözlü - Türkçe şarkılı filını 
Bize bu hakikatleri göslercrektir. 

Pek yakında Beyoilunun en hüyülı iki •iııeınasınd• 



Yanlış lıesap 
Barb Ve Caaaıluk Telrl Amerikawn İııgiltereye 

yardımı için üç hafta
danberi Ayan Meclisinde 
müzakere edilmekte olan 
layiha nihayet kanun 
teklini elmıttır. Kanua 
Ayandan çıkmış ve Be-

I. ve Rumen, 
ita/ya Yunanis- 1Mihvercilerin bir Bu/gqr, Macar 

tana ceza haftada kaybet- orduları! 

Bilen idam olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 32 

rt Anıtdt)ltl 
CB" ynzır.m met,nıe yaz Saraya gelmiştir. 
Ajansı bültenlerinUen aıınmıs~) 1 f h beri . R 

Te gra a erı, u• 
Telhis eden: Muammer Alatra: vcitin bugün. b~ ol-

., il "'!Ilın k . İııg:lteyere yard•m ..,.y '- mazsa, yann anunu un-
Amerıka~ Ayan .l.1c>ClJ.>ınd.e .31 za edeceğini bildirmek-
reyc kar ı 60 re} ic kabul edıldı - tedir. İmzadan aoıua, 
ğuıı diı.~u nü>l:üm;zJa ılk olarak kanun derhal meTkii 

· ı ı.,ayıhanın bu-

(8 s • , J ~ 

Çektirecek mi~ tigı". tayyare Mabdonyaamuı ve v-anjst-r Makedonyau ile SelAnik ve Bp 

Londra 10 (A.A.) - BBC: 
Geçen hafta Mihver devletleri

nin hava kuvvetleri 50 tayyare 
kaybetmışler, buna mukabil İngil
terenin • ayyare zayiatı ancak Hl 

sahil böigemaia "iıdeclildiii ....... 
hakkaktır. 

haoer vcrmı~tıK. meriyete girecektir •• 
gu.·ı Ruzvelt tarafından ıııızala.na- :::::::::::::=:::j 
rak tatbıkm~ gcç:lm<sı beklenıy_'.>r, -

Atlıı.a 10 (A.A.) - Yan resml İ
talyan aıansı, İtalyanın Yunanis
tanla her türlü mütareke imkanım 
reddetm<>ktc oıdııi{unu ve Yunan
İtalyan ihtilafının silahla halle • 
dileceğinı bil.dinniştir, Mezkur a
jansa gö•e Yunanistan İtalyaya 
karşı yaptığı hareketlerin cezasını 
~kmelidir. 

tay.v r baliğ olmuştur. 
Alnıı.war Britanya üzerinde 11 

tayyare .re Avrupa kıt'ası üzerinde 
6 tayyare kaybetmişlerdir. Orta
şarkta 16 sı Alman tayyares; ol -
mak üzere 33 düşman tayyaresi 
tahrip edilmiııtır. 

İtalyanın hi....,..ine iııe; Adri,... 
tik boyunca, biitüa Yugoslav -
hilleıünin, ~ HemeeJıı, eıııld 
Karadai Preuliii topraklarmın, 
cenubi Sırbitnıua ve şm.al ile P
nıal batısı Yunanistanının a,nl
dığı; kı.rpda kırpıla Belcrııt etra
hnda buakılacak Sırbistan ile laı
şa benzetilecek, Yunanistan nii -
tuzunun da yine İtalya ile vade -
dildiği nıulıakknktir. Dav .... 
Berline göre, binnefis Macar -
Rumen - Bulııar kısımlan re..U. 
edilıni:a:tir. 

Kıra ve ıir•yet verme kanun la- zaman kazandırmaktadır. Her tür-
yıh;m Ituzvelte bir~ok ımk< nlar liı. silah yapmak ıçın vakıt kaza -
ver .. ektedir. nıyoruz .• 

Ruzvelt Amerika fabnkaların- YUNAN HARBİ 
da diledıgi kadar mü<lafaa vası ~ Yunanlılar, Arnavulluk cephe -
tası aptıracaktır. Bu malzemeyı ~inde yeni muvaffakiyetler ka -
aLl.Kddar memll'ketlere mu.htclif zanm ştır. İtalyanlardan bı.r çok 
tarzlarda verilccektır Y ab,ıııcı esir, harp malzemesi ve saıre iğ-
memleketler harp gumılerı Ame- tinam olunml.LJilur. Bır İtalyan dıığ 
rikan tezgahlarında tamır e<iıle- fırkasırun kumanua • olan Gene-
bileccktır Amerika, ayrıca yar - ral Giurati esir edıl.ı:nıştir. 
dı'll cll•ı.• memleketlere, harbe.da- İngilız ve Yunan tayyareleri, 
ir ma f.ımat ve aire de verebıle- İtalyan üslerini, asken tahaşşüt 
cektır. ıruntalı:alannı ş.iddeUe oombardı-

Bu salahiyetler 30 hazıran 1943 man etmişlerdir. 
scn.:sine kadar devam edecektı · AFRİKA CEPHESİNDE 
Reısicumhur salı\:hl ctlerıni na - Trablusta ve Eritrede yeni bir 
sıl kullandığı hakk•'lda, k ıngreye şey yoktur Habeşlstanda vatan -
muntazaman malumat vcrccektır. per\'er Habeş' ler ve İngilız kıl'a-

RUZVELTİN NUTKU ları kaçan d;işınanı takip etnıekte-
Ruzvelt, devlet çiftlik! rine ait dır. İtalyan Somalısinde, İngiliz 

ışlctme pı:<>gJ"amının yıldönümü kıt'aları Mogadiscıo - Harar yo-
:m·' ascbetile hir nutuk sbyliye - !unda Mabrodarra şehrini ~ 
rek, Amerikadaki yıyecek stck - etmıştir. 

Jarının çok fazla olduğunu bil - VİŞİ'NİN KARARI 
hassa tebarüz ettirmiştir. Ruz - Havas aıan.sı, Vişi'den sayanı 
velt, bugünkü mikadelen.in de - dikkat haberler vermektedir. Fran-
mokrasi prensipleri için yapıldı - sız Afrika İmparatorlu/tunun ha -
ğını, diktatörlerin dünyaya ha- riçten gelebilecek herhangi bir ta.. 
kim olmalarının önı.ine geçilece - arruza karsı müdafaası yalnız 
ğini işaret etmiştir. Fransız kuvvetleri tarafından kat"t 
AMERİKA. HARBE ooôRU ı bir surette temin edilecektir. Ge
Nevyorkta çıkan Nevyork Sund neral Veygand'ın Vişi'de bulun -

gazetesi yazıyor: Kongrenin bu I duğu ar!ık anlaşılıyor. Veygand, 
uzun celselerinden son fı, Ruz - Vişı'dc, Peten ve Darlan'la Fransız 
velt hükumetınin mihver devlet- Afrika İmparatorluğunu a15kadar 
!erine kıırşı açık bir harbe doğru eden muhtelü siyasi, iktısadi ve 
sürükll'ndiğı görüleb:Jir. Kongre askeri meseleler göruşulmüştür. 
nıeselenin Birleşik Amerikanın DENiZLERDE 
harbe gırip girmiycccğL,i dPgil, Hind dcnızinde bır İtalyan kor. 
hangi tarihte harbe girecPği me- san gcmisı batırılmıştır 
selesi olduğu kanaatine varmış - İngiliz Amirallik Dairesı Malt 
tır. Mihver devlctlerfııin hücum - Müsteşarı dün söylediği bir nutuk-
laxı karşısında !ngilU>renin ağ - ta, bu a.Y sonunda irili ufaklı 480 
lanı ınukavemeti sayesinde gcç«n harp gemisınin inşaatı~·~ bitiril -
her gün, Amerika hükı'.ımetine rniş olacağını i4a etmiştir. 

T4rkıyeyl mihvere 
llU k için zorla • 

mak n uıe ir 
( 1 inci Salıiled•n D<:va.m) 

HAVA 
ÜSTtlNL"OCÜ'. 

ltüstakll Fransız Ajansınuı bıldır
dıgine göre, Deyli Te.ıc-at gaıete!iinin 
"Selgrat muhabiri, Almııııların her
feydcn evvel Balkanların Cenubunda 
hava üstünlüğünü temin ctnuye ug
ra; klannı tahmin etmek ~ır So!
yaya ıelen nakil vosu.aları.nın Çl>!u
nun uzerlııde tı.:ıva kuvv~ııerı ışarcti 

bulunr ı~k.t.adır. 
İNG!l TERENİN 
KArI KARARI 

Tun 'ln aıyaal muharriri vnzi.,Yet 
hak.kında ıu mutaıc~yı yuriltüyor: 

General S!Tluts Kahirede Akd@
niz ve Afrika sevkulccyşlcri uzcr:iru.le 
yo.ı.paaJ.n muzakerelerc ı~ura.k etrn~t r .. 
Brıt r ya kuvvetlen Afrıka.da zafer
den ı.aıere ''-oşarken in.gıltercıun mcn
iaatme karşı goz.Jkcn tehditler, Al
ın n orduları Ywun hududuna yığıl
dıkça tek~siJ! etmıye biliilonııştı.~-. Şup
he yok kı Yunanlılar bu,rülı: bır lch
lıkt: karŞısında buluuuy<Jrlar ve IJ~
na eztlemK bLi.uıcz Lır cesaret, Du
yuk Britanyanın muavcnetıne . ıse 
tam bir ıtımat gootennS aureüJ'le 
mukabele ediyorlar. . 
Eıe denızıne karşı olan bır t<>tıh

kenin Tilrikye içuı m.ıntlsı ne de
mek olduğunu pçk ıyi takdır etmek
te olan Turkier ise vaziyeti buyUk. 
bir dikkatle tetkik ellllekte benle
vamdtrlar. 

YUGOSLA VYANW 
VAZİYETİ 

Almanya Tilrldye ile müşklıl<ita ugra
maktan ('ek.inerek .KCndiSlne het· türlü 
do~tluk teminatı verınek..tıe \'e aslu:r! 
harek- tına karşı bıbmf kalma.anı iır 

ı temek·edir 
Alman kuvveUennin Bı.ılgnr: Uında 

toplanması 1ıe takip edılen g"'yelcrdcn 
biri de Yugoslavya ;..;-zerıne tazyik ya
parak Y ınanıstaru ltalyıı J.J.e ın 1 eke 
akdine vk 1çw ,\lınanyarun y c -
ğı tC"Şcbbu lere onun da ıştıro.ııtını te
ınin etmcktır Bu lı\n aynı zan r•la 
hem Atinda, hem dl! r..ıtta k p e>

ıunmaltbdır B r şay y g • ı\ rr-an· 
lar, Y•.ınan ..ı.lar ı.b:cı ırde ı ır ol-
malc tç n Pre-rs PJul tw1u 
teJnıne çalışmaktadır 
k ndıkları del. , Jng ite 
t g kat'! muaveneti Yuna.:: ı ı a yapa.
mJ.72:. fudır Ayni dclıller ur ıyerun 
k •ı olan vtızı7etlnı ~a · t l ık 
içln Ankar la da ılerı suru.ı.nıuştur. 
Fo.kat 'fu K :ye Airnıınlaırırı. takip et· 
tiklen gayl'Ye tamamiyle v. tır Ve 
Yunanıst.lo gibi, o da, Ingtlterc .ılc t.am 
tılr ltil.1! halındedir. 
VA.ŞINGTONUN 

BlU 'fEKZ/B! 
An.er~ian gelen haberlere gore, Va... 

şmıton ~ n1 mah1ıllerl, Ruzveltin Al· 
man taıy kuıe m~avemet için ·ıa

goslavy;ı:yı ı<'ft'l ettt;:~ı. hakkındaki .u.
berJeri :at. olarak )'8.Jan.lamaktadır. 

İ.İSTU.IK 
PAl{A ".'ERİYORLAR 

Rom :ıya Başvektli Genl'ral Aoto
nesku btr tnblıi ne ;ec:lc:k Roınanyanın 
bugUnk l \'.izıyeUni ız.aha çalı.:;ınl;jtır. 
Anteno ·11 bu bey'anoaınesınde bil
h•sa dryo: ki: 

c E'ühl'er, yUk.Bdt yapıcı kıya.:;etı 

ile, şur:ısı u resmen '>ey•n etmıştır k.i, 
Aı..manyu HomanyayJı kaunç tcm'511 
ınaks:l lıfle değıl. RoıaanyanJl y"ffli 
Avrupa niz..umJna ve. blZZ3t ,\tmanya
ıun eıton'lmik mentıatll·rı.:.c fayda:..1 

dokuna Jı>: el n seri Uthsa 1 ınk:..şafuıa 
yardım için kt1m~KtccLr. Buna bJir;...ıen 
tasvıbi c.Un&dan bıç bır t.aı1 1 muan.e
le yapıbm!l'acaktır 

Ron1ttnyad.:ık· A man kıt al.arırun yi
ycc klera.ıın b11yuk lJir kı.ınıı Aiman
yad , ı;<I e, Romanyanm iştıralti 

, 
İngilizler ise, Anupa kıt'ası ü

zerinde 10 ve Ortaşarkta 5 tayyare 
kaybetm• !erdir. 

Bu suretle İtalya mütareke filt
rini 7 martta reddediyor, halbuki 
Yunanist?n 4 avdır devam eden 
değışmez hattı hare.teli ve Başve
kilinin 1 rrartta yaptığı beyanatla 
her türlü mütareke fikrine tenez
zül etmiyecek ;ekJde muhasım ol
duğunu ı:ıha evvel kat'i s-~rette 
bildirmiş bulunmaktadır. Amerı anın v ardımı Ancak; kendilerine mev'ut h&-

.J de( henüz tasavvur ufkund dır. 
Yuna'1 • tt:ılyan h aplannm gö· 

rülme.i m<'selebine gelince, bu tes
viyenin hangi ıstikamette vaki o
lacağını nihai zafer söyl!ye -
cektir. Fakat İtalya ile Yunanistan
dan hangisinin diğerinden hesap 
istiyecck vaziyette olduğunu dün
ya vicdanı şimdiden söylcm:ş bu. 
lunmakt.ıdır. 

İngiltereyi ıstllA için 
havaların dlzclmeıl 

bekleniyormuş 

( 1 IACI Sahilod•n l><vam) 
AMERiKA. ELl:.R VERECEK? 
Nev)ork ıu (A.A.) - Itöyter: 

Ne\'york jurnal and Amcrican ga
zete,( yazı)·or: 

kunelt, !Hırç ve ariyet verme 
liyihası imza edilince bir ınil) ar 
kıynıe!te harp gcnıi~i, ~ilep, tay -
yare, tank, top, mühinnnat ve yi
yceek maddeleri devretmek su -
retile İngiltereye yapılacak yar
dımı t srie amade bulunmaktadır. 
Reisicumhurun kongreden bir 
hafta zarfın<la 6 milyar dolar na-

Berlin 10 (A.A.) - İspanyol ga- kitten başka 5 milyar <!olar kıy-
zetecilPrine yapmış oldui:u beya- melinde mukaveleler akdi ı(;in sa-
natta Alman Propa,;anda Nazın Iiıhi)et i.~liyecefi bildıri!mekte -
Göbbels, Alrnany.mın bu sene za- dir. 
fere kavuşacağını söylt-miştir. ~a.. Reisicumhurun, milli mıidafaa 
zır lngilteı·cyi istila ~tmek üzere ve Jngillerenin müdafaası ı~in o-
Alrnanı'a'1ın hanların düzelmesini lan iıtihsalatı le;ri ınak,adilc mil
beklediğinı ilave etmıştır. li hayatla •müstacel vaıiyd. esa
ID gar stan a vesı- l iDi tatbi~ eden b<r ~cyHnname 

, neşretrn ı muhtemeldır. 

a USU 1 ba Jı Or ' Sal8hiyettar kaynak lordan bil

Londra 10 (A.A.) - BBC: 
oskovadan g lt·n haberlere gö

re, ııcker, çay ,.e kahve satış· Bul
garistand~ vesika usıılüııe tabi tu
tulacaktı~. 

Londraya göre 
( 1 ınci .Sahi ed n De-ovam) 

mişle~dır. Yunan milletı •im
dikı. vanı büyük Lır mıllete 
kar ı altı J)·dır dl'vam edı·ıı bu 
müc ıllCledcn onrdki kadar 
hic ·r .zaman rna ur <1?ma -
mı .t r A·~erl bakımdan İlal
v.ıd " rok kuvveliı ol' n d 'ıa 
bu, x bı dev t taraf, dan 
vuk ı bulacak ,.r taarruz teh 
lik · ı Elcıı mt:l tının •akdir 
ve ll~ ranh a layık olan ru -
hunu sar.ımam· )tır 

Y 111 nı t n korkulm 
or ... i..ı.rmy, 

bur t 

a ve 
r. 

ı la 
Yua .' b r P-

r Vd mdmaı<tadır Z Yu • 
n ilar d ı tıpkı Tür •er gıbi 

Nazurrın va~dler'.'ne u1a.11ma -
mak aırhr 

B. I'dcn \"C G~neraı Dill'in 
Ank n ve At.:uda yaptıkları 
milı:tkcer er esnasında alınan 
kararlardJn pek az kimse ha
!>e:d~rdır rununla lX'raber, 
ingil!Prenın Yunanistana müm
kün dan dzami vardımı ya.. 
pacağı muhakkaktır. zira Yu
nan .;tan rr.Jkavemet arzusun4 
dadır 

Edetı ve Dill Ankarada fıirk 
Devlet adamlarının k.ndi! • -
rine karsı österdıkleri ıımat

taıı ve Türk mil~ti tarafından 
Büyük Ilrıtanya hakkında iz
ha• u .. ılen &evr,ı tezahüratın -
dan ı.ıek mı.tenassı t.rlcr 

Türk mıılclı ve Turk hükfı
meti, \ manlar n Balkanlar -
dak, son hcdefının Yu'la" si an 
olmaJ1>}ı111 v~ Alman ıhtır s.. 
lan ın cok daha uzak la a ı;ıt
mckte ~lduounu tam ,. n 
mud.'.•k bıılunmaktadırlar. 

Türkiye yalan vaidlere ka
nılı •• ık bır dev! t deliıld r 

dirildığine göre, İnı;iltcı'tyc yur
dun !~in yapılacak m un7.am tah
sisat talebi 28 milyorlık milli mü
dafaa programına il.he edilecek
tir. 

SEVKİY AT DERHAL 
BAŞLIYACAK 

Va' nglon 10 (A.A.) - BBC· 
huzveıt Demokrasilere yardtm 

kanununu imza eder etmez, mü -
him h ro m ze sinin lngilte -
reye cvkine oaşlanacak ır Sev -
kedilec k olan malzeme arasında 
gemıtcr, loplar ve uzun mesafe 
tanarelerı vardır. 
İn" l• renin Alman denizaltı ge

m,Jerım.> k:ırşı mücadell.'Sıne v•r -
dım · ' ' uıere bırçok küçiik ı;r
mın ı lngılkreyc sc, k "'n tacılini 
tt>vli1 cJ n ıı ıı·a~ hazırlanmıştır. 

DunJ ıl maada In;;iltcreve yi -
yec"k m dele in'n gonderılmesi 
icııı p 5nl.u- hazır .ırı. ı bulun -
l!'akt d -

it ı 
(1 inci S:ı!ıı!<'dcn D<vam) 

YUNANlSTANA YARDIM 
A ın 1 J ıA.A.) - BBC 
Du• radyo dl!'lilokrasilere yar -

dım 18.vıhas .... n Amerikan ~ena -
tosu tarafından kabulıi netıcc nde 
Yu•ıan d lrın Amerikad,1n muessir 
yardım görebı.<'Ccklenndcn emin 
olduklarım söylem.iştir. 
Atına 10 (A.A.) - BBC: Yunan 

teblığı; 

Taarruzumuz muvaffaktyetle 
devam etmektedir. Kuvvetlerim.iz 
yeııı dü<:nan mevzilerini işgal et
mişlerdir. 150 den fazla esir al -
mı t Bundan maada mühim 
miktarua harp malzemesi iğtinaA 
edil mi ·lir. 

Tramvaylarda 
(1 - Sa.hileden Dev-) 

Yine bu sabahtan itibaren ta
lebe, malul ve erler 1 lnci mev
kıde 4, .~ inci mevkide 2 kuruşa. 
subay !ar birinci ve 2 inci mev _ 
kıde 5 kurusa :.eyahat etmek!e<tir
ler 

İtalya, kendisine düşen hizmeti 
ba aramamıştu. Bunu da Almaa
)'&J kendisine ve l\facar - Run1cn .. 
Bulgar kombinezonuna güvenerek 
başarmak ha. olindedir. Bu iti • 
barla, hu mulınkcme !i:ilsilcsi için
de vaziyet ve bu vaziyete marns 
bulunanlar tamaınilc aydınlaıınuş 
lıulunrruıHndır. Yani, Yug•"lav
ya ve Yununi.tan; Balkanl.udaki 
yeni hareketin hedefini teşkil et
mektedir. Bu hedefe •e bu goyeye 
vüsul için demek ki AlnıanyaDlll 
hesabına Ruıuen. Macar, Bulgar 
orduları da icabına göre dahildir 
ve Yugoslavya, İngıltcre ve Yu -
nanistan ile birlikle harbi kaba! 
ettiği ve bü~·ük bir Makedonya 
cephesi açıldığı takdirde; Alman
ya, bu üç devlet ord1L~unıı da ile
riy.- sürecektir. 

O halde, Bulgarlar: •Harbe gir
meden, kan dökmeden. Almanya
nın yardımından istifade ederek 
kazanmak• hnl)ıı ın<la da aldan -
mış ve aldo•Jnıış bulum~orlar. 

Zira, AhnAtt.)anın Romanyaya g~ 
tirdiği ve Bulgari.tana naklet -
mekte bulunduğu 6 - 700.000 kişi
J;k hir ordu, Makedon) a replıe -
sinde ba. lı) acak bir harbi bitir&
cek kudret ve nbbetıe değildir. 

Böyle olmadığı kadar; Almanya 

iılet ve \'&Sıla kuvvetler durur -
ken. halisıiddem Alman kanını da 
döknıek istemiyecek ve 1unnetice 
.)'İne kan dökmt..·k, enınde ve se
nunı.!:ı nıİh\·ere girıniş olan kil ... 
~tik Jnletlcrin buşıııu kalacak "" 
Calkauldar, birihrr!crini kırdık -
(an s.onrn, zafer farzımuhal ola .. 
rak; şayet Alman safında bulu -
nanlnr iı-hinde tecelli edecek olur
sa. Jmrtn) n, nctict' bakınundan 
kendi alındaki Balkanhlıırı kır

dn ını~ ~·e onların ccsı.-ıli uzcrine 
ba arak, bütün nan.anları topye
kiın kendi nizam ve hilAınü altına 
alun~ olacaktır. Bu uradn, irudi 
z;ıJurde \'C giiya •mii~tal il ve 
müttefik! .. gıbi duran tacari" ... 
tan, 1.oıııan.)ü. Buıgarisian da kit
mıJcn hirer mlı:,tl'nılck<" huku • 
mcti ve)a valii uııııınıilık şekil ile 
'\C bir bc)anuıııuc ile Berline hai
lauucaklır. 

Görülü) or ki, )ine Almanya -
nın zafen takdirinde de, Alman
ya karşı.sında ve mukavemette 
kalmış olmak -suç. n dahi, Bul -
garL,tan için böyle hır felakete 
uğramal.tan d.alıa korkunç değil

dir, O halde, bütıin heı.aplıuı ile 
Bulgaristan yawlınış, bata etnUt
tir. llstüne ~elik, harbi Balkan
lara yaymak bu>usıında da İlm.il 
olmuştur, Bu itibarla, bilerek ye 
istıyerek kendisini mihvere tea -
!im ve peşi». intiharuı.ı kabul ve 
bütün imluiıalaruu ordusw ile be
raber, üçler paktıııın emrine ama
de kılan Bulgariı;!.aıı; bir -'lake -
donya cephesi harbi ba~ladıkı va
kit, asla harp afetinden magun 
kalanııyecak ve harbiıı Bulgar 
topraklarında Ye şchlrlerınde vü
eude getirtteti bütün tahribatın 
aeı ve ızhrabı.nı duyacak; yanlıt 

bc,ap ve hatasını bol bol Bulgar 
kanı diikmekle öcliye<ektir. 

Bdgrattan gelen Iuıberlere ıı:ore, Yu
tMla\' hükUnıeti Salı gunı..1 Ucrluıde 
Aln1aıu a ile bır tıdcrru te-c:J\'UZ paktı 
imı lJyacııktır. Dip onıa1J.k mıı.htıJler 
Alnıa.nların P >: yai~wda Yunnaıs1· na 
tecavüz elrrelerını beklemektedLrler. 
Yu: anlılar TrJkyarun sı\I halli:au 
ıımdidcn t:ı.hlıycı etnnşlcr ve ser ... c.n 
G rbında bı~ n ad! ;.ı Jı.:ıttı te: 1.1 cylc
ıru;!erdır Yonanisbfl,ı karşı yapılB
c.ak Al-ıan tJ rw.uuuu Selaruge l;ir 
ha a hi.LC llU ıo b~la111ası mum.hun
dur 

tJ :jı ~n ı uıi ria derpış ectı.;en ilı
rac:ı kon c u.ı.llarına unhasır kal
nak. dır Ruın~o devlel.J. Alnmn tailin. 
kıl'aları ıçın 100 mti,fon ley tcdıy<sinl 
t.acıhhut eınuş:tir. 

==~= 

Yeni tarife klsa mesafeler ara -
sında gıöo gelen yolcuların QQk 
zarannn, uzun mıııtakalardakilerin 
bira?. lehine olmuştur. Hakikat şudur ki, l'ugoslavya

nın mukavenıoü takoliriude Ru
men - Bulgar - Macar - iıaıy .. 
ve Alman ordularının, Makedoa
yada ve garbi Balkanlarda, h.,. 
beraber harbetıııelerine rağm-.; 
nihai zafer yine, m tlaka İnrilt.
renin olacak; Almany , adını M
tığı her kar11 toprağı tezketmek 
mecburiyetinde kal cak ve o a
man, Avrupa kıt' da olduı':u ka
dar; Balkanlarda da rahat bir a
yıklanuı yapılacak ve bu tasfiye 
sırasında, ~arisı.. büyük ha
tasını idrak ederbn, iatiklAHni• 

zevali pahuıu blı Gibtiit. -

":'inı s'm dıplomatlk muharriri dı-

1or k" 
c- Alnanlar Yugoslavyaya karşı 

ber tO:lu vaatlerde buluwnakla bu 
e ılekeli. t amıy e ih oJwıarak 

\ a ıycte di.ı nCJyı.; cJar 
k n t ak usu1uru gutmcktedJ.ı·. 

TtlP.KIYEDEN 
ÇEK NIYORLAR 

n ter Gu:ırdı!Ul gazetesi yazı-

1-0 
.. -· Alman kuvvcUert gıttlkçe ar

lar. BW.,-o;ır hudutbrmda ı.ekıı.ııt et
ti.kır ~\.lınanyanuı Yt!i:osla-...yaya ka~ı 
OUl!l. tazy kı ne aı·\.rııakt.ıdır Fakat. ; 

YAR..ll 1 IC!N 
GELMIŞL;;1t 

Bazı ls'i tçre gazetelel"inin, bir kısan 
R petrol ku,yıılamun bonıbardı
ınan ed i,ııi yolunda nf"sretliklen. ha.
heri r!, Bfui;rq iıi.ik!lıuetı resmen tek
zip ctmeı..o.tc.-.dır. 

Rumen PrOP"l•nda Nazırı da rad
yoda bir nutuk söyllyerelt. Almanya
.rın tehlikede bulunan Romanyayı 
kurtarmak için gclditlni işaret ctmlf: 
cYa Alınan,ya ile beraber mıwıf >
lııcaıı:ız, yahut, r:ıb<: Ol = ,,e
nııştır. 

YUNANİ.STANIN 
KAT"! KARAI\I 

Atiruda çııuı'h Kathimerm ıı:azeteol 
mü.dur ve başmuharrırı Vorrı Vla
kos'· n }{ r ere h! ~ bt-n u ret --ıtı açı.le 

mektup, her tarafta tıuyuk bır al.ika 
ile ~ıl:ınmıştır Muluırrır, Yunanı.. 

lanın h '1> dı ında kalmak husu unda
ki ga,yretle hatırlatmakta. s<ınra,. 

İtalyanın •erdıti ademi tecavüz temı
natını aret tmckle V<: n sonunda 
Ywuınıstanın na;;ı! taarruza uirodıgıru 
anlal.m'1.ldadır nu uzun mckt pta. Yu
na.ntstanuı kar.ırından asla dona1iyece-
ll tebarüz ettir! lmekl<', Yunan ordusu
nun Ep!rl oldu!lu rıbi Trakyayı da 
müd ay ""r lduıa ıl.'lve edilmek 
ledır 

Tramvay idaresinin bu şekilde 
yılda 300 bin Liradan fazla bir kar 
temın e<lece&ı anlaşılmıştır. 

Tek tar fenin bir hususiveti de 
10 para 21) p:ır:ı gibi bozukluk me
sel ~ni ortadan kaldırmasıdır ve 
bundan illıassa bUet~iler QOJlı:. 
memnun olmt:şlardır, 

n: r taraftan aktarma bilet -
!erin tatblkına da 4 nisan cuma 
sabahından ıtlbaren başlanılacak
tır. Aktarma biletlenn üzerine sa
atleri gösteren zımbalar vurulacak 
ve he~ )ilet 1 saat muteber ola _ 
cakltr. 

Sonra birdenbire kaşlarını 
çatarak tok bir sesle dedi ki .. 
Kont, gayet ağır bir taTirla bir 

ad.un atarak bana elıni uzattı. 
Tok ve mağrur edalı bir sma 

ve selis bir almanca ile: 
- Sizi bu saatte rahat.5ız etö

#im için affın.ızı dilerim!. dedi 
- Rica ederim efendim!. Ta -

nışınarnıuian bilistifade size bir 
hizmette bulunabilin;em pek 
mes'ut olacağım!. 

- T~ekkür edenm.. 
Kont OOııu söyledıkten sonra, 

bana eliyle karşısındaki koltulu 
gösterdi.. 
Teşekkür ederek oturdum. 
Bu sırada da, li<ieta hır hıiküm

dar gibi zaıretti tav.rl:ırı olan, 
buna ra eıı son derree muztarip 
ve endışcL bır ytlru bulunan bu 
adamı meraıı: ve he) ecanla t<.>tltlk 
ediyordum. 

Adam, dilı..'1in ueile beyaz bıyık
larını yal dı_ Her1'alde söze nasıl 
başlıyacağında tereddut edıyor 
g/iydı. 

Sonra, bırdenbire kaşlarım ça
tarak, aynı tok sesle: 

- Bayı dedi. Sızı tahmL'1 etti
ğimden daha genç buldum'. Onan 
için ziyaretunin pek muhım ol
duğuna •uphem bulunmıyan ~ 
bebini, Adetimız veçtıile, mukacl
dimesiz V!' doğrudan d gruya aay
lemekte tereddude uğradım.. ıra
.kat .•. 
Adamın derhal sözünü kestım: 1 
- M ılıterem Kont! Yanıldığı- 1 

nızı soyleıneme müsaade buvuru.
nuz!. H ç tereddüt etmeden: doğ
rudan doğruya mevzua girebilir -
siniz!. Bunu bilhassa da sizden ri
ca ediyorum ı dec'ım. 

Ben TÖZluklPrinin altından ga
yet ağru gözlerle tetkik et -
mekle 1 Kont ahte ve yine 
gururlu hır telıes:.'itmle: 

- PL kali~ dedı 
Sonra başım genye atarak, ga

yet ciddi hır tavırla ~ bana yu
karıdan bakan nazarlar atfederek: 

- Genç. adam! dedi. Sizin bir 
Türk oldugunuzu Öğrendiğim va
kit hem hayret ettim, hem de ~ 
vindım' 

- Tes kkür !'derim!. 
-- Havtr, teşekkur için ooyle -

miyoruw.' H kkınızda bunu öğ
rrn1 m, sızin m I!'lekctımi2lde de
vamlı bir surette kalmıyacağını:n 
oona anlattığı ıç n pek memnun 
oldun"' Madt•mk, doğrudan doğ
ruya kır. m~ızı ı tıvnr unuz, o 
hald~ o yey "'· 

M<'r kla sı i d liyorıım e _ 
frndım' 

ı 
bıyıklarını yaı.d.ı. Sonra oıroenbO
re: 
~ Siu ,ciedi, nan: ., za yaz ıı on 

bin İngiliı füalık bir ~t'k, b=ai 
tal<dım etmek ıçın gcldım!. 

- Bir çek mı dediniz? 
- Evet!, 
İtiraf ederim ki yüreğnn bır -

denbire hop~tı. Yüzıimun sa
nmiığını ve bay retle adamın yü
züne alık altlı: baktıgımı uıııne -
diyorum. 

Adeta dilim tutu arak. 
Ne buyurdunuz• Anlayam~ 

dım. ı<ont cenaplıırı?. Dıye K c -
led,m. On bin !ngıl z Ln btr 
cex mi buyurdunuz• !>. ır e -
timden sızın vaı:ıtanıı:la b< n "l na
mıma mı gönderilmış? 

Gözlukleriniıı ıutından gayet 
magrur gôtlerıni y(.zilm<:! dıkmlf 
ve benım heyecanı ..ı haf , ve 
müstehzi bir tebcs ümle bakmak
ta olan Kont iri bır cimaı; perlıyaı 
parmağını kaldırarak· 

- Hayır!. <ie<li. Bıuat ben 8!a 
en bin İngiliz liralık bır çek tak
dimınl teklif ediyorum!. 

Fakat duyduğum hayttt Ve şas.. 
kınlık hi, de WJ olmamıştı. Adeti 
serseı:ıl~ bir halde: 
-Sız mi? 
Diye k~;,eledim. 
- E,·~ı ben!~ 

- T ür eder:m, muhlettı. 
Kont Cenaplıın• .. Fakat uk dar 
buvuk l:.ır paranın sı.zın tnrafını:z
dau bana lü14olunınası ıçın r.t• gı 
bır sehep ba.hınduğunu anlıya
mıyoruın! .. 

Kopt bordenbın as!>bi bır hare• 
ket vaptı 

Raki<· mı müstchzı "ıır leli:f
fuzla sovmyorsunuz' .. Yoksa pa • 
ranın miktannı az nu u~ ytv .. 
sun uz.! 

Dl'di. 

Bunu sınirli ve m r- r bir sesıı 
sovhyen kontun yuzn e bu de!n 
kızararak baktmı: 

- Efendim? . Dedııh. Az mı bu
lu ru~• .. Bilü ! .. Bu par b "1 m 
ı;:1ıi bir adam içhı o kadar bu .ı· 
kı bunun bana sizın taraf dan 
ne içı'l bahşedild· • b ı
aklım almamakla mat.uru , . ' 

Ko t a' n d 3K ~u 
gurur ve aksi gül• le 
gı olıiu. 

le 
rr rr 

Fak t uzü hala nsaıı .. Korku 
verecek d ,.. cede cıda •d 

- P k li dea B ış ıl<l " ı, 
J>ara işlerın t k ~ mey konu 
rr a ışr- ışızrlır' . l3lına men 'l 

K d oldum Mademıt b -n • orıt iiının ueı! tek:...-1 r (TVaz 

-:==:-======,,,-'°-'===--==-========~(:.:\:rk.:.;;-.J ı v1r) .=:ı 
Şehzade aşı 

(l •• aı deı.ı: vam) 
ye ı t. d-t:1.a ba lamış rdır'. 

Bı Jr içende n ulandu-
ğunu ı Y•n iUaıyeciler derhal bu 
zavııl 1 :laımıy0 koyulm !ar ve 
oloına'ık nerdlven penecrclere kadar 
uzatarak rıde aJevi.cr içinde kaJaa 
6 kış yi ·nd.ı·lp kurLarmışlardır. 

Bu esnada Ne!~ isminde bir kadın 
evvea çn klarını menhvenden indirt.
mil ve kcnd.ısi de onları kurtaımak ıa
terken yüzun<len h.a!itçf' yaraıannlışlJ.r. 
Bu suretle bat.kal A. Ahmet. çın<Cı A
~. makınbt Mehmet, sı.nema kapıcwı 
ismi\, mi.ıslahedmlerden Halıt, Nearu, 
Mustafa ve Bahadıc Bunlar pencere
lerden itfaıye merdivenlen vasıtası7le 
indirilettk Yaıımalttaıı kurtarılm,.ıar
dır. 

ATEii SÖNDÜRÜLÜTOR 
Fatih. ltfaı,.esi yangw:.n ıı&>dQr!lhM

sine bılyilk bir &ayretle çaiışıruo. ı:a
Iı:aı ıeı'elt hinarun çult -ı. ııhpp <>i
ma ı, &erek alcş:in g~ haber verilme
si ytlıi.ınden Ferah slnema.sıyle altm
daki 18 numarah Yervuntw totoi .. 
nlçı dilkk tunl yaamaktan Jwrtar.
mamı4br. Bu ara mubalk-b.lci Faz 111 

14 numaralı dükliru da luamen ywt.
Q'.Uftır. 

İtfaıyc <fradı bugün ötleY• kadar 
J""og;<I )'fl'lnde kalarak !ardır. 

ATP.Ş NEDEN CIKTIT 
Yaı11ınuı ııed~n çıkllb"l henüz 

daltikayo kadar Juıt'17etle a.W..ı!a.,.._ 
Ull:itır Fakat, bilet k.lıeti altındak.... e-
lektrllı: lo::ıfttl<!riıı.ln kontak! J'llpmu.ı 
""Y• ıocalarda ..,.lrcilenı.. blriıılıı »
tırı ı~ l<*ı için tahtalan ttıı..
turnıaaı. ııoba borulannın luzıp ıuı...
mıw da muhtemel förü.lınelr.tedlr. Bi
na Mc!ırnet S.Wıattin Yılınaz isminde 
blrlsloo aıtıır ve bina 15 bın llnıya .ı
nemıı makineleri 5 b:n liraya ııgoriılla 

lekeli harabczha dondürmiif ol
d un tla farkına varacak; fa
kat, i trn geçmi.t ve belki d ıı. 
fi beti hazırlı anlar, sıoktan 
lekeli tcrketuıiş bulıınaı:alr.Iardır•. 

ETEM iZZET BENl 

e atlattı 
hına Eınıuyet S~ndı 
b1,; nmaktadır 

.. llİBl « \Z \R IJFGDI a 
Dhor 

cFerah:• ıfr.cnm rı 
ralR71p 1C"ten D. J1"..nve b 
dislylc ~ n m 
batı vermiştir: 

- •MuhıWı en r ğb sı-
nemll51 olan mu u 1 .. 
1arda 10 bW lıro kıy nde .,,, ı.taıı-
bulda hiç bir 5.inenıı<tu bı . Wlm.lJ'an 
bır cSes, 1ılm :nakuı ı> Z ~tun. 
Şundı, bu nıakine de fıhruerıe ber ber 
Y~ndı. Dün Pazar oldutundım altı 
b1nden fazla seyircı c lmiy Ben ,e-e
ce evıın, &ıttım ·e u.baha k.af')ı ıe

forı a ya.ncwı bıluud· er. Ko.up ı .. 
dun. Faıı:aı bin• çoktan yannıış:... Sı
nerni..l.trın bu raı -<kni tsenuyenlPr v• 
d.ı. Ooh.ruı oaı.ıu ıarı de berh.alde!J 

12 YILDIR KiRALANAN 
ODAI \R 

ıa mu. 
kı odal.ırda 
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RADYO Emlak ve Eytam Bankasından• 
10 Mart 1941 - No. Yeri 

Yo:-::n- ; l•f:.,naer r. :>l!.t<l ~ •• ı..ı lfo. -a2 
Cephe gerisi ve cephe ilerisi istihbaratın
dan da, muhabere teşkilatının bozukluğu 

yüzünden istifade edilemiyordu .• 
•Ya m.uharl!be irtibatının aeri, muntazam bir gen teşki.litile ça

emniyetli, ve cıenmlı bir surette lıştıkları ~müyordu . 
lemin edilmemııı olınıw, bereket- 2) Cephane vaziyeti : Sank&ml§ 
lerin bklllı: ve beraberliğini müm- muharebeleri için ne götürülebil. 
lrilıı lı:ıhnamış ..., bu suretle harbin diyse, nıhayete kadar ondan isti
ııevlt ve idaresi müteessir olmllf fade ve onun!R iktifa edilmişti. 
veya şahsiyete çok itimat beslen- Gariptır ki, onuncu kolordu Sa
.Vği cih..tle aldığı vazifeyi zaına. nkamış hareketlerine başladığı. 
runda yapacağı muhakkak görü- zaman, daha cephane kollarından 
len Hafı% Hakkı pR?nın Sankamlf (otuzuncu fırka hissesine ayrılmış 
önlerinde yalnız kalmaması ve olan cephaneler müstesna olmak 
mtiş~ tl!sirle Sarılı:amışın bir üzere) yalnız birkaç kol Erzuruma 
an l!Vvel zaptl!dilmesl tı.krile ha- gelebilmişti. 

rekette istical edilmiş olması Sa- Bunların arkası alındığı ve kol-
nkaınlf felaketlerinin başlıca ııe- orduya iltihak etmek için (Kosor) 
bebi oıı-.tu . da toplanmağa çalıştıkları bir za-

Gelettk nesillere karanlık bir manda ise Sankanuş muharl!he -
pe!'de ~ri&inde bırakılan bu ka- !eri bitmiıı bulunuyordu. 
naatlerin doPnısunu tarih göstere- 3) Efrat ikmali vaziyeti: Bu iş de 
cektir. Bu tetkikten esas maksa - QOk bozuk gitmiş ve efrat ikmali 

Saat 18.00 Pragram ve memle -
)ret saat ayarı. 

18.00 Müzik: Radyo caz orkes -
trası (İbrahim Özgür idaresinde) } 

18.45 Müzik: Radyo ince sas 
faslı . 

19.15 Müzik: :ımba havaları (PL) ı 
19.30 Memleket saat ayan ve a

jmıs haberleri. 
19.45 Müzik: Tl!k ve müşterek 

prkılar. 

20.15 Radyo ıaı:etesi. 
20.45 Müzik: Xilofon ııoloları -

Tank Bulut. 
21.00 Müzik: Dinleyiei istl!ltleri. 

21.30 Konuşma. 
21.45 Müzik : Rııdy<> orlrestrası 

(Şef : Dr. E. P_ra!!terius) 
22.30 Memleket saat ayarı ajanıı 

haberlerı; ziraat, esham - tahvilat, 
kambiyo • nukut borsası (Fiat). 

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

kapanış. 

'll'!:i 

Terkibinde IYOD, TANEN ve 
GLISERO FOSFAT vardır. 

KANSIZLIGA, 
VEREME istidadı 

. . . 
olanlara ve SiNiR 

Hatalıklarına kartı 
kullanılır •• 

Eczanelerde bulunur. 
Küçük Şişe 60 
Büyük Şişe 100 

Kuruştur. 

Devlet Uemiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresi ilanları 
dımız; Kısmeoı noksan vesikalın yapılamamıştı. Kolorduların depo 
losmen de Sarıkamış günlerini ha- taburları da yetişememişlerdi. Bu 
diselerin iMn<ie y~ıyan arkadaş- ikmal, muharebelerin son günle. 
lanmıı.m hususi hatıralarına is- rine bdar hususi bir mahiyette 
tinat l!dl!n bu vak'aları , yine o devam etti ki, 0 da şu idi: Kıt'alar, 
günleri yaşı.yan muhterem mes - yavaş yavaı;, yine kendi dağılmış 
lekd&f)anmı%Ul hatıralarile birleş- varlıklarm~·n kendilerini ikmale 1--=:::::::::::::::======-
tirer6, harp tarihimize naçiz hiz- "" 

Muhammen bedeli 206500 (iki yüz altı bin beş yüz) lira olan 20 kamyon 3 
otobU. bir tank lı:amyon ve yedekleri 18/4/ 941 Cuma ıünü saat 15 de kapalı zarl 
usulü ile An.karada İcloıl.re binsında satın alınacaktır. 

çalışmışlardı , 
mette balunmaktır .• , 
S&nbmış harbinde (iaşe) ve Cephe gerısi ve cephe 

(Ceııl&ll!) ml!9e.ieltti de t'Ok ehem
miyetli bir safha arzediyordu. 

ilerisi istihbaratı 
Son iqe vaziyl!tl fil idi: Bütün bu muvaffaldyetsizliklere 

rağmen geri ve ileri istihbarat iş
leri hlç de fena değildi. Orduda ol
duğu gibi, yine ordu emrinde bir 
takım livil tefldlit vardı. 

1) KJSml!ll dü.,nan metnıkitm
Un, >ı •• ı .,,, de mahalli, tektılifi 
lı.arblye aıretile temin w klare ... 
ti.lmekte ıdl. 

Kol ve ltatariarm mııhtelif -..e (Arbm Ta) 

Dnlıt Oenizyallan isletme Umum Mü~ürlU~ü ilanları 
10 Marttan 17 Marta kadar 

Mı • 0 'il • d a kalk-k vaparlana isimleri, kalk'I 
... ,.. rnzıleri 't'e kalk-klan nblımlar 

--
~-

.... _ ....... 

i.--
İsmir ani*..-.. 

- Salı 12 de (Erzurum), perp!mbe 12 de (Ege), 
~Pazar ıe da (Karadeniz). Galata rıhtımında 

- 8alı 18 de (Çanakkale), Cumarıe.i 18 de (A· 
nafarta). Sirlı:ecı rıhtmundan . 

Paurteai s da (Mmmı, Çacfl'Dlba, Perpmıbe 
...., ~ Hl da (Trak), Cumarte.ı 14 de (Sus), 
Puar 9.150 de (Trak). Galata rıhtımından. 
Not: 12 Mart 941 Çarfamba günıinden itiba. 
rerı Mudanya hattında evvelce olduğu ııbi 
yeni vapıırlarla her gün aefer yapıl acalı:tır. 

- pazartesi. Çarı;amba, Cuma, 8.15 de (Sus) . 
Galata nhturundan. Aynca Çarşa.m ba ve Cu.. 
martesi 20 ~(Saadet). Tophane rıhtımından. 

- Salı ve Cu.ına 19 da (Seyyar). Top hane nhtı 

mı.ndan. 
- Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 

- Çarp:mba 15 de (Buna), eumarteai 15 de Ül-
gen) . Sirkeci nhtımından. 

- Pazar 11 de (İzmır). Galata nhtı.ınından. 
_ Perşembe 13 de (Tıriıan). Galata rılı-tıınındaıı-

JIOTı • 
.,.,_ _,_..... •e•tr' Mr tlırll aal! '_.... ....... z nlln 

1'uıb A.cıeateJ ' hdeııı iirea1J4tb!Ur. 
Galata ... .-ıeııtt - Galata nbtım&, ı ' 'u u- llfldllııtllil 

binuı altaDda. -
o.ıaı. _.ı. • Galala nhtım&, m=r•olııı Llmmı ııeı.ıııı blDw 

alimde. 401» 

- ..... a - SIRed, y ..... -- 21740 
(18") 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

cElektrik zail kuyu delmesi• 
hakkındaki ibtıra için alınmış olan 
16 mart 1937 tarih ve 2402 numa
ralı ihtira beratının ihtiva ettiği 

hukuk bu lı:erre, ihtiram mevkii 
fiile iı:.onulınası için başkasına ica
ra verileceği tekllf edilmekti! ol
makla bu hııııwıa fazla ma!Qmat 
edinml!k istiyenlerin Galatada, As. 
lan Han 5 inci kat 1-3 numaralara 
mliracaat eylemeleri !Un ol.unıır. 

ASKERLiK iŞLERi 

Bu ile girmek lııtıyenlerin 11575 (On bir b in beş yi.ız yebnii beş) fualı.k mu
vakkat teaıinat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklWerini aynı &:ün saat 
14 de tadar Komisyon Reısligme vermeleri l~zımdır. 

:;annameıer (:SOO) kurup Ankara ve Haydarpo.;ıa veznelerinde satılmak-
tadır. (1606) 

1 - Tam ve TOgon hamuleli tüllin, pamuk, :JÜll, yapağı ve tiftik naltli;,atına 
ınabaul tarife, 1700 den !azla lı:lloınetreler için ton başına 2,6 lwrut ucret alınmak 
Qzeı-e ITOO ıoıo~en !azla meoa!elere teşmil edilm!ıtlr. 

a - Ecnebi memleketlerde açılacak «fuar, sergi, panayır, festival ve kongre> 
ıe.... ı.ttraX edecek ;JOlculara mabsua yeni bir tarife ihdas edilmiştir. Bu tarifenin 
baııııi m~ ne prtıarla tatbik odileceti J:ııer de.fasında ayrıca ta:Jin 
edile<Sllr· 

s - ~. Adapaıarı, Sirkeci - Kırltlarell - Edime ve İzmir - De
alzll 486ke, Tire, Ödemiş ııut>eleri dahil> ıusmmda, 100 kilometreden az mesafe
lerde ~ tevsik edilmek kaydı olmaksızın tam ücrete tilbl yolculara gidiş, 
dönüş bileti ııatılacalrtır. Bu blletlerln diinüı; k1811Dlannın mer'iyet müddeti yedi 

sündlir. . . 
Bu b- ait tarlfeler 16/1/941 tarihinden lllbarm tatbik edilecektir. 

Fatih Askerlik tubeııinden: J'ıızla tafsll.lt için ı.tu;Jorılara mUra<Ut ec1ııme1ıdlr. d33l• c1758> 

Fatih Kıztafı Açıklar sokak Celll 1----------------------• Bey apartı.manında Lutfi Oğ. Mus

tafa Şamilin çok acele şubeye gel. 

mesi uan olunıır. 

Şehir tiyatrosu 
fft latikli.l caddeainde 

'~U~ Komedi Kısmında 
Bu akşam saat 20,30 ela 

KiRALIK ODALAR 
l.tikl&I eaddeoinde Komedi 

Bu ıı]qam .... ı Z0,30 da 

Soyu soydan k6pe ı 
mandlradaa almalı 

(3 üncii sahifeden devamJ 

yeneler oldu .. Şimdi dava ediyor. 
- Siz de biraz fazla yapmışsı. 

nız .. Bunu daha uygun bir lisanla 
söyleyip işi bu kadar alevlendir -
meden idare edebilirdiniz. •. 

EN UZAK BıR K"OYLE EN Bü
YuK Şf HıR ARASINDA HıC 
BiR rRRK KAL HADi, BuTuN 
OüNYRNIN HROiSf LERıNı VE 

- Fazla mı yapmışım? .. Aı bile l 
yaptım. İnşallah, daha da neler ya
pacağım a.şifteye ... Kasbanek kar
deııimden de ayırtacağuri .. 

Nf ŞRıYATLARINI AYNI SAN•· 
YEDE DiNLEl'lfk KABil OLDU 

1 

Baktım, görümcenin azmi pek 
kat'i gibı görünüyordu. Biraz daha 
bir şeyler söylesem, bu sefer de 

bana çatması, yeniden bir :q çık -

ması pek muhtemeldi. 
- Neyse hemşıre, ıyi olur in • 

şallah! dıyip yürüdüm. 

TAKVİM 
MART 1941 
PAZARTESi 

10 
Ay 3 - Kasım 123 

Vaııati Vakit ~Dİ 

n.d. sa. d. 

7 22 (.;üuq 12 13 
13 25 Öğle 7 16 
16 41 İkindi 9 31 
19 09 Ak.fam 12 00 

20 38 Yaw 1 30 
5 44 lmeak 10 35 

llıU!P ye 9->uharriri: E- iaet lleıılee 
Jlllrbat -'<l6ril: Cndet Kanll>ilcm 

t1011 TSLJ>R •h llATll.AASl 

llATARYllU RADYO ıl>tAl 8ıR lltltll ... 

RSCAlb OEAECEOE CERYAN SARfiYATI 3 DALGA uZERlllDE. 
FEVKALAD€ ALIŞI YARDIR 

Peıııılızde satq yeri: ODEON ma tazası. lstıua1ıu1, Beyoihl, t..m.ıaJ 
Caddtıi. Ne. a/L Toptan sa~ yeri: Sult.nhe-m Be•WIM"F 

Geçicll No. 48/56 

l tsT ANBUL BELEDİYESi iLAN~ 
xaraapç mü....,,...tı b&nak temizleme ınahalllnde yapt&nlacak tamlrilt 

"'11< eıı:sııımeye konulınuştur. Keşif bedeli 2022 lira 2 lruN$ ve ilk Uminat.ı ısı 
lını 65 lrun.ıftur. ~ı! ve şartnamesi Zabıt ve Muamel.lı MUdlirlfliU kalemmde 
ıöıillebilir. İhale 21/3/941 cuma eüzıü saat 14 de Daıml EnCUnıende yapliacak
tır. Tahplerın ille teminat makbuz veya mektuplan, ihale tanlıindeıı ..m liln 
evvel Beledı;,e Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatla olacakları !ennl ebJ.i:ret ve 
941 yılına ait Tıcareı Oa<lıısı vesikaiari:Jle ihale tıllnfl muayyen aaatı.e Daim1 J:D-
cllmende büJunmaJan, ( 1725 l 

Nafıa Vekaletinden: 
- 4/4/Ml Cuma Jiıııü saat 15 de An.karada Nafia Vekiletı bi.naaı ~ maı
me Müdhrliliü ode•ında toplaD.an malzeme elmltme kom.uıyonunda <6450> lira 
amh•mmen bedelli bır adet torna, bir adet kolonlu malaıp, bir adet dalN deshıra 
ve iki adet pıJan:Ta ıezıAJıJannm Çumra lstas;Jonunda ,,..onda teallaı eartıyı. 
mooıaı mura.Jı Ve.Weıe ve monwJı müteahbide alt oJmak. aaı.e acık cHttz ı ~ 
ıı;:,ıe mOtab.bit nam " hesabına eluilım..,i 1apılacaırt.r. 

Ekalltme -- ve teferı1laU )ıedel.ız ollınık ııaı- 110dllr'81Dn '• 
ahnabWr. 

Muvaklnıt ı.mlııat •408• lira •'ili• kuruştur. 
İıteklilerln MUTakkat teminat " ~ ,..W -ııı: De 1ılrUkta 

.,.., 111.ıı aat 11 de -ı.ar .......,..... lıasır b 1 .... " .... •'* •llftt. 

17S9 1leı.7oglu, Çukur M0 Kagir ... 
Çukur Sok. eokl 4, ;,eni 8. (Halen -> 
ıı-tta 7, ada seo, parııe1 ıs uı~ 

1113 Aksaray, Yenllı:apı Yalı Ana 68,50 M' 
Kab. Çuhacıoğlu Sok ..... 
ki 19 Mük. Yeni 2-4, paf-
ta 208, ada 839, parsel ı n ...... 

1'1111 l'atih, Alwlra;J, Murat Alıpp iki evin 81 M2 
Paoa Mah. Murat Pa- 1/4 ~ 
IA camii avlusunda El. 
2, Ye. 4, patla 215, ada 
1180, panel 49 lif ...... 

1799 Aksaray, Yonlkapı Yalı Ana 18 M.2 
Jdab. Değiremn Sok. E&. 
48, Mtikerrer Ye. 71, paf-
ta 209, ada 836, panel 23 1~ 

Mll2 Beyoğlu Kalyoncukullu- Ana 215 .M2 
ğu Mah. Şebek 90k. (Kıır-
dela ) Es. 4, Mükerrer Ye. 
8/1, pafta 18, ada fft, 
parsel 4 fl0,-

2487 Beyoğlu, Billbül Mah. Arsa 17,75 M2 
Kavuncu Basan ve Kar-
puz Sok. Ea. 10, 16 Ye. 
2 • 18, taj 18, patt.a 43, 
ada 560, parsel 7 2'7 

:ıoı Beyoğlu, Şabkulu Mab. üstünde odıılıın 21.25 ~12 
İatikl.11 C.d. (Galipdcde olan dükkfinın 
Cad.) E•. 573, yeni 577, 3114/tl048 bılssesi 
taj 51, pafta 38, ada 284, 
parsel 43 ıeoe ...... 

2502 Beyoğlu , Biılbül Mab. Arsa 27 ,25 rD 
Arnavut çıkmazı bilA sa-
yılı, pafta 41, ada 571. rl...-

2503 Be)ıu~l.ı.ı . Bülbül Mab. Ana 'le MZ 
Dereotu Sok. ı,:s. 63, Ye. 
ıs, pafta 42, ada 583, 
parsel 10 18..-

2508 Eıninönü, D.tye Hatun 
Mah. Mercan Tığcılar so
kak Pa~tırmac.ı han alt 
kat Es. Ye. 25, tai 25, 
pafta 160, ada 630. par-· 
sel 116 1(0.-

2509 Em iniinü. Rüstem Paşa 
1\-1.ah. A~maltı Ca <l. Kan
bur hanı ici Es. 4'.?7 , Ye. 
ı, tal 32, pafta 126. ada 

387. ---
2311 Eminönü, Rüstem P•:;;ı 

Mah. Asmaltı Cad. Es. 
Kanbur han ikiTici kat 
Es. Ye. 18, taj 32, ada 
367, pafta 126. 400~ 

2514 EmİTIOnü. 7....indankapı 

Mah. Zindankapı Cad. 
(Yumurtacılırr Cod.) Es. 
409, Ye, 109, paftıı 128. 
ada 356. parsel 35 159.-

Odanın 

1/2 Hir. 

Odanın 

32/46 
Hiss!SI 

Odanm 
32/ 48 
Hissesi 

K<igir 
dükk~ll17 

90/ 480 
Hisses) 

~ Kumkapı. Bayramc;-avut Arsa 
Mah. Kömürcü J\fııstafa 

Sok. Es. 22, Ye. 26, pafta 
51, ada 706. parsel 5 60.-

2547 Ak!'{aray, Baklalı Kema- Arsa 
Mlin Mah. Es. Kilı;Uk 

Lansa Ye. Koçubey Sok. 
Es. 2 - 4, pafta 206, ada 
s-ıa, pa.,.,1 11 ıeo~ 

2568 Burgazadası, Gökdcmir 
Sok. Es. 9, Ye. ı, taj 13. 

Ahşap ....ın 

1401720 

lO M2 

16 M2 

,, 

6 M2 

25 M2 

32 M2 

pafta 8, ada 35, parsel 25 221- Hl• esı--~~~-

2578 Heybellada, Uluç Paıa 
ve Uluğbey Sok. 52-31, 
ta) 31 - 52, apfta 11, a-
da 55, pare:ıl 2 !118 ...... 

2579 Heybelfada, Ultı<;paşa ve 
Ulugbey Sok. Es. Ye. 46. 
ta) 46, pafta 11, ada 55, 
paroel 26 tıı~ 

2881 Heybeıiada, Uluçpaşa ve 
Uluğbey Sok. E•. 29, yeni 
50, taj 501 pafta 11, ada 
55. parsel 3 a11~ 

Ahşap ik i 
evin 2564111521 
Hi.s..ı;;esi 

Ahşap evin 
3/9 Hi9esi 

Ahşap iki 
evin 798/2240 
Hlsseı« 

:18(12 Büy!lkada, Maden J.lah. Arsa 
Salhane Sok. Es. 19, yeni 
5, 6, 7, tai 6, pafta 32, ada 
222, parsel 43 ..,._ 

2MO Aksaray, Yalı Mah. İçinde evi 
Langa Bostanı ve KMip Qlan bostan 
Kasını bostanı Sok. Ea. 
8, :Jelli 35, 35/11 35/2. 
pafta 207, ada 993, par-
sel 2 8"1~ 

2785 :S..,.oğlu, BOlbül Mnb. Ah~ap evlJI 
Büy!llı: Kırlangıç Sok. Eıı. 5/ 64 His. 
15, yeni 11, pafta 42, ada 
679, parııel 28 lU-

ll809 Emlnönll, Bllyilkçaqı, 
Kuyumcular Sok. Ee. 
Yeni 16 - 18, ada 2741, 
panel 12 ~ 

1124 Beyoğlu, Çukur Mab. 
Peşkirci ve Erik sokak
larında Es. 16, 16 mll
lı:errer Ye. 12, 14, pafta 
7, ada 3115, panel 2 ıı ...... 

1879 Emin6nfi, Daye Hatun 
lılah. Yaldız ban Ost kat 
ı:.. Yeni. 11, patf.a IIO, 
ada 930, 'llO-

Jll87 .ıı.,.lkta,, .Amav1'llolly 
--.ır...ıe ~ 

lll88 l'atlb, Taı*apı, Be:FM>t 

Oda 

'76 50 11.12 

\9 111~ 

"i5 :\ot2 

1120 M2 

4415,oO M2 

49, ;5 ~i:! 

& M2 

20 }Jl2 

-it Har! 
tlımtu ~ort" 

22016 )12 
'T Ju"l b<ll' 

ıl 

.Ata. Mah. P z >41wı 
-· "" -11, Ee. Yeni 1 ...._ 

• 93 "'' J, 

• 
•ı Alaara;J, Yah Jllah. Ye

.ıı.apı Dwttıw aoıı. 

- 15, ,,_ı 17, pafta 
209, ada 12'7, pal'911 il --

.... 
Yakanda - w - ,.... pı311im 1 oılM!r -11! para il• .. fi 
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