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a.!ılp .. :a..nu»ırlri: ETEM İZZET BENİCE ~ EN SON TELOBAFLABI VE BABEBLEBI VEREN AK3AM GAZETESi GaatM-7• .-s .. .....ııı 
-

Asıl ve büyük I YUGOSLAV 
he d ~ f . Başvekili ile 

Akdenızdır HariciyeNa-
Balkanlardaki harekatın 
inkifaf tekli na oluna ol· 
sun Almanlar ye mihver 
için aaıl büyük hedef Ye 

mücadele mevzii Akde
nizdir.. Akdenizde mü
cadeleyi ka;ı:anaınıyanlar 
için ;ı:afer ümidi aala va• 
rit olmıyacakbr .• 

'iaz&D: ETEM iZZET BENiCE 

ı.ihverin Balkanlardaki hare • 
ı.a~ bedeli ne şekildt• tecelli eder• 
>c rtsın, büyiık .-e a lı davaya te· 
"'" olmıyacaktır. ~ani, Avrupa 
ııaxbinin Almanlar tarafından k~· 
zJnı.lmas.ıııa yardıın etmi) erektir. 
Liarbin ı;onu ve ndı•esi bakımJD· 
dan ilk müe-.ir bilanço Akdeni~· 

de kuanılacak zafere baı:lıdır. 
, lıbver, bunun mücadde.;İne ba~
ıauuş ve fakat bıı hiı.met ile mu· ı 
vaızaf olan Jtaly·a; partiyi kay • 
betıniştir. Vau!e ve hizmet; şıuı· 1 
di Almanyawn omuLlarıodadır. 

lmanyanw, Akden.,de ne )&J!_&· 

bileceğini de ınütcukip hamleler 
gözününe koyacaktır, • 

zırı Alman
ya ile bir an
laşma imza 
etmek üzere 
Belgrad'dan 
hareket edi-

yorlar 
Nazırları Alman

yaya bir Alman 
tayyaresi götürüyor 

Mlşterek bir be
yanname de 

.ne ş r e d ı ı e c e lı 

~ Hint kıt'alan 
Afrika cephe
lerinde büyük 
muvaffakıyet 

elde ettiler 
Hintliler şimdi Libya
dan Sudana sevkedildi 

4 Babeş vatanperver
ıerlne geniş 

yardım yapılıyor 
Bucün htanlıula gelen İncilterenla 

Sofya Elçisi Bende) 

Yunan Muvaffakiyetl: 

Büyük Faşist 
Meclisi Azasın-ı 
dan Pellegrinol 
Arnavutluk

1 Cephesinde 
Esir oldu 

Delhi 11 (A.A.) - Hindistan Baş-1 
kwnandanı General Auchinleck, 
Devlet Konseyinde yaptığı beya • 
natta, Şimali Afrikada İtalyan te
cavüzü tehdidinin yok edilmesinde 
Hind kıt'alarının oynadığı muhte. 
şem rolü tebarüz ettirerek hayran· 
lığını bildirmiştir. 

General Aucbinleck demı tır ld: 
•- Hindistandan gönderilııı iş o

lan İngiliz ve Hind kıl'aları, dı er 
yerlerden gelen kıt'alardan hiçb~ 
suretle aşağı olmıyan bir muhare
be kabiliyeti göstermişler ve gös
termekte devamda bulun.'Tluşlar • 
dır Sidi.barrani zaferinde oyna -

Pransı~ Bahriye Nazın 
Amiral Darlan 

lngiliz Amiraline göre: 

Ak denizde 
• 
Italyanlar bu-
lunmadığıgibi 
Almanlarda 
Ak denizden 
koğulacaktır Almanyanın Aluleniıdeki pla· 

ıııuı üç hedefin teşkil ettiii mu • 
ı.akkaktır: 

A- Ccbelullaulı 
B- Sin•cH 

Bel&'rat 11 (A.A.) - BBC. 
·Ofi ajan~••, •eski Havas• ın 
muhabirine göre, YU&'oslav 

Ba~vekili Svetkoviç ile Bari· 
tiye Nazırı Cinçar Marlıoviç 
Almanya ile bir anlo§ına im· 

1 

za etmek üzere bir Alman tay-
-Yunanblar kuvvetli / • ilkbahar deniz mu. 

mevziler zaptetwer 20 bin ıra Ya barebelerl başlıyor 
C- Şaı-ki AkdeuizM . , 
Almanya; ~arki Akdenıze, Ege 

ahıllerine inmek ile haşlamak ar· 
ımunda gibi giiriiuüyor. Ccbelul· 
larıka Vi§i hiikuınetini bcrlaral 
etmek' ve hpauyap yeni niıa~a 
solııuak il •armak ümidindedır. 
"-· .. tıkamuk islıı de en buyük 
"ll\C)Şı t 1 
~a~rctiııi bava kııvvctlerınc a ,. 
; edeceı:i muhakkaktır. Kara 

yolundan Sıivey e .ı;ıtınek, b ~ar
hanedeki hastalara bil hoş g~r~n
nıiyecek bir hayaldir, Hunun ıçın, ! 

ı 
yare,ile Alman ·aya hareket 
etmek üzeredir. Bu anlaşma-
nın imzasını müşterek bir 
beyanname takip ede~ektir. \.. _____ _ 
Parti grupu 

bu •• un 
toplanıyor 

Atin.a u .<A.A.) - Büyük Faşist Sigortalı apar-1 

meclısının azası olan B. Pellegrı· ı ı 

no'nun Arnavutluk cep?e~inde. esir f ımanda yangın 
alındığı dun resmen bildırilmıştır, 

Atina 11 (AA.) - BBC: 1 
Dün gece Yunan B şkumandaıı. 

lığı tarafından n edilen tebliğ, 
(Dnamı 6 inci 8a1faaa) 

Üç kişi hakkında ta
kibat yapılıyor 

.ıy•ın;ı~CY&lil&ıu.ı- • Tarlabaşınd~ 232 ıı Ho-
rasauclyan apanımanın a nıı. 

verlerlndea ' rl pm bir yangın çıkmış ve 6 ıncı kat· 

b tl 6moı• or taki çamaşırhane losmen yandıktan 
B ika 1 d Petcn t'ruıı. a unda, 

a n ar a, . . ti.k" 
İspanyada tasavvur ettığ~ h kı • 1 

Dl D 1 uf 6onra ateş itfaiye tarafından sön· 
Barlclye VekWDID Ankara ıı (Telefonla) - Ata • dürillınüştnr 

p 8 r t 1 d 8 1 z 8• türkün zamanındanberi on dört Yapılan tahkikatta hanın 20 bin • 1 ar olduı:u la • n11yete tam maz 1 
dirde, Ccbclütturıkı. !ilen zo!lı : 
yarak ve biıtün imkanl~rını Ingı
liz donanmasını Akdenııden çı • 
karlmak aayllbi üı.eTinde se!~~~r 1 
edecektir. Bu busu•la ~n bıı_yük 

yıldır Riya6eticumhur yaverliğini liraya sigortalı olduğu anlaşılmıı 
Jıatı b 8k1eD1 yor ifa eden yüzbaşı B. Şükrü kısa bir ve bir kasil ihtimali de gözönüne 

hastalık! n sonra dün velat le • alınarak dikkatsizlikten, mezkUr 
Ankara 11 (Telefonla)- Mec- miştlr. han sahibi Horasanciyan ile Elenl 

Jis Parti Grupu bugün toplan • Dürüst ve kıymetli bir asker olan isminde bir hizmetçi ve Jale kuı 
.. .d. . bava kuvvellerıne ltal· unu ıw ı . 

maktadır. Bu içtimada; bu 51lbah B. Şükrünün cenazesi bugün kal. Lüsi hakkında takibata geçilmiştir. 
lıtanbuldan chriıııiLe dönen lla· dınlmaktadır. (Devamı 5 inci S&7faıla) 

yan denizaltılarına, torpito fılo • 
tilllilarwa iı;tinat ettirebilir. Bu riciye Vekilimiz B. Şükrü Sarae- !--------------------------

oğlunun l\leclisiu kapalı bulun • 
<Juğu tatil mtiddeti zarfında cere
·an eden . iyasi ahval hakkında 

lzabatla bulunması beklenmekle· 

ı 1 k,•tla ve herhalde Trablus • 
ı:arp, Sicilya, Oni i adalar, Eg . ..: 
•ahilleri Alınan hava kuvvetlerı• 
ne üs olarak kullanılacak •e bu-

1 ralardan uçurulacak tayyarelerle, 
Sii'\'cy~, l\.lısır, 1'"'ilistin ~~va ü.s _ • 
!eri ve buralardaki lngılız denız 
U leri ile Kıbrıs, 1\lalta, Girit, ~ ıi .. 
dilli, Limni ve saire gibi, uda! r

daki lesi at ve donanma p~rç~ları 
tahrip edilmek islenccektır. Hal· 
"an denizaltıları, hücum ~otları 
, ·ıı · ı da ,. ıne ve ve torpito filotı a an ' • . -
h rhalde Alman tekııisyenlerının 
.:, k ve idaresinde İngiliz donan· 
masına ve deniz kafılderine kar~ı 
kullanılacaktır. 'ki 

Binaeualeyb, Almanyanın ı 
hedefini tesbit etmek lıiıımdır: . 

1- llıitün Avruıın kıl'asıııa ha: 
ki olmak \'C ayni uımaııdo yenı 
bi:'sulh taarruzu için i gali altına 
nh .ndığı yer bırakın mak 

2- Filhliıı. Mısır, Trablu. sa· 
billerinden İngiltere) i kaçırtmak 
ve Akdenizden donanma)~- ç~~rı. 

k . ·n Akdenizde her turlu ıınmn ıçı , t 
kanı seferber ederek mUcade le e • 
mek.. (Devamı> 5 lııcl ,.yrada) 

di~iğer taraftan Büyük Millet 
Meclisi dün çalışmalarına ha,la· 

(Devıunı 11etlntl Sa7Cada) 

Kitap meselesi
ne dair Doçent
ler ne diyorlar? 
tlnl"enıte k mya enstıtü!ilnde lki derı 

kll ııı çı k ut lcrdrn do para 
i:5h·nıldlgıru \ e bunu vcrmlyenlerin sı· 1 
nı! g~iyeceklerı h3kkında bazı de
dıkodul•r yapıld ğını bır talebe velisi ı 

ete ize gön rdlği bır mek pla 
:ıdLrn 1,_ Bu ldı:cyı kaydclm Jde be· 
rnber doğr>J olup olmadığı hakkında 
ünıvrrsıte Rektorluğiınun bhkıkat 
yııpmıısı kap .o ğını de 711Zmıştık. 

Bu kere memnuniy<'tle o~dtğıau
ze göre mevzuu bahs velııun ~d.ıse
:yi tıtm ettiği, Ci<brl bir para topıan
rna keyfcyetınin bulunmadığı anlaşıl· 

JllliUr. 
(Devamı il met "1ıifeda) 

__ .., BilYOK EDEBi ROMAN: 

(KOLKO A) 
Yazan: NİZAMETTİN NAZİF 
BİRKAÇ ot)NE KADAR 
SON TELOBAf'TA BAŞ~IYOB 

-· - ı t frik•· 

( 

U~ıı zamaııdaoberi okuyuc? ı~n Telgraf 
larını uku;nadıklan muııarrır, 00 !dil 
için" Kolko'•,, yı hazırlamakla meşgu ' 

&tlYOK EDEBi BOMA : ......... ,.... __ _ ----

Ferah sineması 
yangınında kasıt 
var mı, yok mu?. -Dün akşam hadise mahal
linde fenni bir keşif yapıldı 

i'erah slntnıa•ııım yandıktan sonra alına" yeni resmi 

Şehzade başında •Ferah• sine
ma ında çıkan ve meııldlr inema 
ile yanındaki fotoğrafçı mağaza· 

sının tamamen ve bir mahallebici 
dükkfınının lıı men y anma•il~ ne

ticelenen yangıo tahkikatına e • 
henımlyelle devam olunmaktadır: 

tündeiumuml muavinlerinden 
Orhan Koni ile diier alakadar me

<D•vaaı: 1 ln<I su!ada> 

16 Mart şehitleri 
16 Mart İstanbulıın işgalinde §C

hıt diışen kahraman askerkrimız 
içın yapuacak olan ihtifal progra
mının tylıp Halkevince hazırla • 
nılmasına başlanılmıştır. İhtıfal 
her yıl oldujju gıbi bu ıene de E· 
ytipte Baharıye Caddesı üıedıı • 
deln Şehıtlıkte yapılacaktır. 

Atina 11 (A.A.) - BBC: 
Akdenizdeki İngilu filosunun 

baf)<umandanı Amiral Cunnlng • 
ham Estıa gazetesinin muhabirine 
vermiş olduğu bir mülakat esna • 

<D<VILIDI S IDel 8a7f ) 

Vali bu sabah 
As/ alt .qolları 
Tef fiş etti 

Tozkoparan ve Şişha
nede tetkikler yaph 

Vali ve Belediye Reisi B. Lutfl 
Kırdar bu sabah saat 10 da yanın· 
da Heyeti Fenniye Müdürü, Nafıa 
Müdürü ve mühendisler olduğu 
halde Şi§han • Tozkoparan asfaltı 
ile Tepebaşı bııh\-esinin tanzimi f83• 
liyetini tetkik etmiştir. 

Diger taraftan Şişhane meyda -
nının gcnişletllm ı işinin hazirana 
kadnr ikmali ve Şişhane· Azapkapı 
yolundaki istimlaklerin de o vakte 
kadar ikmal edılip buralardakı bl· 
nalarm yıkılmaları için alakadar· 
!ara emir verımişlir. 

11 Yaşında bir 
çocuk arkada· 
şını bıçakladı 

Çocuk e nd ki bı- 1 
çatı ile ya la 

Samat~- da Ağahaıııanıında 
'I'raınvay caddt•sindc cı nı\·an 

Nevzat i minde 11 ya ında bi; ~
\Dnamı 5 inci Sa1!ada) 

') ACA 
n· m n 

Ödeştiler 1 
Yunanlılar, Arnavutluk cephe

sinde, bti} ük faşist me<:li 1 aza>ın· 
dan birini esir eltiler. . 

İlal) ada, faşist riie a ile urdu 
men upları Rra ında bir anlaşa • 
nıaınaı.lık olduğunu, bundan bir 
müddet evvel bazı ki ·naklac he
men her giin tekrar ed r, durıır• 
!ardı. 

Bizim mahııl arkadaş: 
- ;iimdi, dedi, ortada anlaşama· 

maılık kalmamış olsa auek; ir 
diişeıı ordu generalleri yanına, bir 
de fa lst meclisi azası iltihak e
dınce, nıü a•ol ha,ıl olnıtı)Or nıu?. 

• • 

r . 
2 BULGAR BALKANLARDAKi 

S •• • ) VAZiYETE 
uvarı a ayı 

YUGOSLAV- UMUMi BiR BABIŞ 

Y A'ya teslim 
mi oldu? 

Alman kıt'aları Bu 1-
gar şehirlerinde 

tezahürat yapıyorlar 

Yagoııavyamn 

Sovyetıerıe bir 
dosttuk anlaşma. 
Si lmzalıyacatı 
haber veriliyor \... __ _ 
Yunanlılar kati 
zafere kadar 

harbedecek 
Selanik limanı ar
tik ehemmiyetini 
kayıp mı etti? 
İKİ BULGAR 
ALAYI 

Balkanlar vıızlyctlno d>lr on 2t 
s:ıalle p7aru dikkat bnzı haberlor 
ı;clmlfür. Müstakil Pnınm: Al•nst· 
run Londradan bUdlrdltlne gllre, Ud 
Bulgar ıuvarl alllJ'I, dün balı 
Yuııostav hududwıu ceçerel< Yugos-

Bulgar Harbiye Nazın 
General Daskalof 

lav esteı1 makamlarına Mırlim ol· 
muşlardır. Bulpr ouba7lan Alman· 
yaya satılmıt ole memk-kctlcrlri
de kalmarru1a karar verdiklerini IÖY
leqllerdır. 

SOVYE'f RUSYA 
VE YUGOSLAVYA 

Diler tarattan Nevyork Ttmea ga· 
ae inin Betgrat muhabiri, Yugot
lavyanın RUS)'B ile bır dottluk dek 
14.rnsyonu, ayni zamanda Almanya 
U de bir ademi ıeca,u. paktı llll· 
ıalanUlsının beklendı~inı bildirmek 
tecllr. 

D!ln Sotyadan lıar•ket eden ll<ıl· 
ıı:ırı.tandakl İnglll% Sel rl Rcndell 
bugOn Dclııimlze setmlştlr 

BULGARiST ANDA 
Gt::ÇİT RESMİ 

D. N, B. A)lllllınm So.lyadan bil
(D-.ıuıu 5 lnd Sarlada) 

an uld 
şütçülere karşı 
runma tecrübe 

-
• 
1 

Bütün kaza ve köylerde hususi 
teşekküller meydana getirildi 
Şehrimiz b:ığlı hutün köy ve ka· ı 

zalarda rnelhu« dilşman paraşüt. 
çülcrine kar~ı müdafaa teşkilatı 

ÇERÇEVE 

iteler. •• 
NECll' Jo'A.ZIL KlSAKtJREK 

Bıziru için her ey Ballıruıl r
da .• llallrunlar bızim evıınız"' 
Bir in~,uııo oL e\ ıude olup bi· 
ten Cl lerin kıyıuctiy c bi.itıin 

bir cıh n da\atJua eş.... Buna 
roğnıcıı evinuzd olup bilen • 
lerlc dı arıda olup bitenler ara
•ındaki sıkı ınun scbet yüzüu· 
deıı, baU..ouuıuuza Ç°ıkıı bır 
bakalım, ne .-ar ne yok utt:ler
de?. 

Ötelerde iki mühim hadise 
\ar ... 

Biri, Amerikanın (ödnnç ver· 
ınc v kirulaıua) ismi altında 
nılııı)cl kabul edcbildiı:i ka • 
nun ... 'Ja~ıdı ı ba it İıiımle ilz 
delille< i arasıuda dağlar kadar 
fark taşıyan bu plôu, denıok • 
ra )'8 ıııektebin en ba talıkb 
hu) u •ons.uz mfınakıuı Ianlruı 
sonra çok şülı.ür kaııunlatsbıl· 
di. Noktayı bıne ayırdılur, kılı 
kırk yardılar; nihayet u ul ve 
üdct y rini bulınuı oldu ve da
va gerçekle ti. 

Bu kanunla Amerika, biitün 
•ınai ve lktısudi kaynaklarını, 
l ani bir mücadelede y gane 
kuvvetli ve yenilmez cephesini 
iuı:ilizlerin ve İııgıliz sa(ındnkl
lcrin emrine vern1iş olu ·or. A· 
merika bu kanunla, barbe &:İr• 
miı olmakton da ileriye aeç • 
mi tir. Yarın lüzıım olur veya 
banıtellne ba ılı a, ontı 

barbe ı:irdiı:ini ilim etme 

kurulmuştur. Teşkilat mensuplan 
köylülerden ve kazalardnki halk • 

(Dnaıw: 1 lııcl ııaJ1 ) 

plam lıanunlaşlırıııaktan dab 
kolay olacaktır. 

ikinci ınublıu budiı;e, İ\ i ol· 
nıasına o kadar dua ettı •in:ız 
Frnn nııı, hatla (Lu\ 1) a 
muhtn( olmndun. arka üstu uzn• 
nıp, bir daha kalkın m en ına 

ndi ıni kaybetme alam tle • 
rini ı:o lnmeğc ba laması. •. 

Yoptı ı ınutarekcdcn beri 
t'raosa haki ında yaıdıı:ı la· 
Lıların ııe kadar haklı oldu unu 
ben de )ıııdı gurm "' başlıyo
rum. Zaten brn, o gun l.n10un, 
Fran adan o kadar az uı ııdo 

du tiım ki, h<p: 
- ;ioyle H) a böyle yapma· 

ını ıinılt ctn1ck isti,)·orunı1. 

Diye kayd.tı ın. 
Fran a Alm.ı nüfuıuna dolt

ru her an bir p r\a daha kay• 
makta_ J'ıc ret vapurlarının 

anına kaim klan bab etııı:I 
bnrp gf'ınıJcri; \ıc şimali Afri· 
kanın ha~ alı bir dıi nıaııa karşı 
ınüdafoa edil <d!i tarzında e• 
<ilınıı~ kahramanlıjiı, sııdcc• 
bu teına Ule i nret ... 

ır kere Londra radyoswıdan 
\Marseyycz) krini dinlerken 
ı:özlcrim yaşaran hür Fransız. 
lara acıyorum. 

Fransa, netice) i kim kaza • 
ntr<;;a kazansın, bir daha mcza
nndnn doğrulamıyncağı "(BA· 
sübadeloıevt) siz bir ölüm yo· 
lundn ••. 

(Latinlerin •onu) diye bir 
yırıı \·azını tım sekiz. ay evvel .• 
t~ıc muvakkat galibin yanında
ki İtalyanlar; ve işle nihai ga• 
libin vaklile yanındaki Fran-
11ılar! .. 



ÜZÜLECEK 

BiR HADiSE 

Florya plajlarında bu sene 
Belediye §İmdiden hazrlık ya· 
pıyor. Erken kiray~ veriliyor, 
yeni kabineler ilave ediliyor. 
En mühimi, bilhaua, fi.atlarda 
yüzde elli tenzilat yapılacak· 

m~! 
Bu haberi okuyunca, üzül

düm. Çünkü, bütün yaz deva• 
mınca, Florya plajlarının pa

halılığından tikayet etmek 
demir bat mevzularımız,ara
sında değil mi idi?. 

PROPAGANDANIN ·-------
CEVABI 

İtalyan propagandası bo
yuna itliyor, akıl ve ı.. .. yale 
ıelmiyen neler abı:or, nder .• 
Geçenledre, Yunan hüküme
tinin Atinadan la§ınarak Gi· 
ride yerlqeceiini İfall etmif
ti. Yunan matbuatı, bu İtal
yan propaaanduına tu ııüze1 
cevabı veriyor: 

«- Girittiğimiz bu harpte, 
ıimdiye kadar biz galip gel
dik, aiz boyuna kaçbnuı. Bu 
bale göre, henüz Roma yerin· 
de dururken, Atinanm la§ına
c.ağını akıl alır mı? •• 

UNUTULAN - . 
BİR MESELE• 

Geçen sün, siltmı arkada
ıım, sayfa komtwn R. Sabit 
latanbulun meaelelerine dair 
güzel bir yazı yazmııtı. Ben 
de, herkea gibi zevkle oku
dum. Ancak, arkadatımız, bu 
şehrin bütün ezeli meselele
rini pek güzel aı.raladığı hal
de, yeni çıkan bir meseleyi 
he' nasılaa unulmUf. Bu yeni 
mesele: lstanbulun ufalt me
aeleıidir. 

Asfalt nu, parke mi?. A.. 
faltlar neden çabuk bovıJı..; 
yor ilah.. 

Görmüyor musunuz, her 
gün bu mesele yazılıyor, ko- ı 
mquluyor. 

iKi GÜNDE 

YÜZ LiRA 

Bir zat, latanbulan otello
rinden birinde iki gün kal. 
mıt, kendisine bir hesap pu
aulası çıkarmıılar: ' 

Yüz küsur lira .. 
Adam, otelden aynlınıt. 

memleketine dönüp gitmek 
üzere vapura, trene her ne iae 
bineceği ıırada bir telefon: 

- Efendim, 150 klll'U§ 
pantalon ütüaü parasını unut
tunuz. 

Bu hadiseyi kaydeden mes
lekdq otellerde terbiye ve 
nezaket kontrolüne ihtiyaç 
bulnuduğunu söylüyor. Peki 
amma, iki sün için yüz küsur 
lira heaap babai muvafık ve 
mi.kul mü ıörülüyOI'?. 

AHMET RAUF 

11 MART lMl 

Teneke 
buhranı 

lngiltereden şehrimi
ze 20 bin sandık te
neke geldi fakat ... 

Piyasada teneke buhranı yeniden 
şiddetlenmi.ştir. Yogurt mevsimi 
geldiği halde bazı imalathaneler 
teneke bulmakta çok güçlük çek· 
mektedir ler. 

Diğer taraftan İngiltereden güm. 
rüğe 20 bin sandık teneke gelmiş, 
fakat Vekfiletten müsaade geJme.. 
dığinden bunlar tevzi edilemeınif
tir. 20 bin sandık memleket ihti
yacını uzun bir müddet temin e
decek vaziyettedir. 

Alakadarlar bu tenekelerin bir 
an evvel cıkarılması için Ticaret 
Vekaletine müracaat etmişlerdir. · 
Bu tenekelerden bir kısmı petrol 
tenekesi haline konulacak, mühim 
bir kısmı da oiyasanm ihtiyacına 
ayrılacaktır. 

KCÇ'OK HABERLER 

ViLAYET cıc BELEDiYE: -* Tramvay İdaresi İaveçten 
malzeme getirtmek için teşeıını;.. 
lerc geçmiştir. 

* Belediye Reisliği Kaymakam. 
Lara bir emir göndererek pazar -
lıksız satış yapan esnafla şiddetle 
mücadele edilereJt tecziyelerini 
bildirmiştir. 

*Vali muavinleri Raşit ve Ah
met Kınık dün İd.arei Örliye Ko
mutanı Ali Rıa Artunkalı ziyaret 
etmişlerdir. 

TiCARET " SANAY/: 

* Altın fiatlan yiiksekliğlııi 
muhafaza etmektedir. Dün bir al· 
tın 24 liradan muamele görmilj -
tür. 

* Dün şelır.imizden 300 bin li -
ralık ihracat yap~tır. Bu me
yanda Almanyaya yaprak tütün 
gönderilmiştir. 

* Beykoz fabrikası halk tipi u
cuz ayakkabı ımalatını arttıracak 
ve Ayakkabıcılar Cemiyeti de halle 
tipi ayakkabılarını perşembeye ka· 
dar Fiat Mürakabe Komisyonuna 
verece ittir. * Esnaf ~!eri Jıongrele -
rinden alınan neticeler birer ra. 
porla Partiye, Ticaret ve Sanayi 
Odasına bildirilmektedir. 

MÜTEFERRiK: 

* Nejat isminde 13 yaşında bir 
çocuk Şehzadebaşında çalıştığı bir 
atölyeden bir dış lastiği çalmış ve 
dün tevkif olunmuştur. 

* Denizyolları Memurin Koo • 
peratifinin dünkü kongresinde ek
seriyet olamamış ve içtima 26 mart 
çarşamba gününe talik olunmuştur, 

* Sultanhamamında cSuraski• 
kıunaş ticarethanesi sahibinin; Al
man menşeli kwnaşları İngiliz malı 
diye sattığı iddrasile Adliyeye ve
rilmesi Fiat Mürakabe Komis -
yonunca kararlaştırılmıştır. 

* Sultanah.mette oturan Kiizı • 
mm karısı Pembe, dün akşam bir 
kız çocuğu doğunnuş, çocuk biraz 
sonra ölmüştür. Cesedi muayene 
eden Adliye doktoru Hikmet Tü
mer ölümü şüpheli gördüğünden 
Morga kaldırtıruştır. 

* Profesör B. Sadri Maksudi 
Ankara Hukuk Fakültesindeki 
derslerinin çokluğu dolayısile b
tanbul Üniversıtesindeki dersin -
den istifa etmiştir. 
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BILLÜR KÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI 
Pertev Dayı sciıü kesti: 

Merdıvene hacet yok ... Ma
rıkt ağaca tırmanmakta... Haydi 
göreyım . f.'ni Halis! .. 

H~1ıs duraladı, başını kaldırıp a· 
ğaca oaKtı ... İlk tutunabilinecek da· 
lı bır buçuk adam boyunda idi. 

Kızların sesi çınlıyordu: 
- Çıkabilir .. Çtkamaz!. 
Nıhayet Halis Adem: 
Çıkacağıma bahse girerim dedi, 

girermısiniı ! 
-Girer iz .. 
HaLs J' dem ıskarpinlerini çıkar

dı, agacın göv<lesine sarıldı, tır. 
mand ı, ılk cl alı tuttu, kendini çek
ti, oturdu: 

- Nasıl! Dedi. 
Al~•aaılar, sonra kızlar ağa· 

iZZET 
cm altına sokularak havkınştılar: 

- Bana .. Bana .. Bana! .. 
Halis Adem ağacın dalları ara

sında Kiraz toplayıp kendine doğ· 
ru uzanan ellere atıyor, bir ta· 
raftan di iltib.t yağdırıyordu: 

- Küçük l:anımlar, kuş bak:ş 
görünüş.i.ı.ıüz harikulade! .. 
Yukarıdan Afileyi aradı. Biraz 

ötede duran g~nç kıza bir avuç Ki. 
raz fırlattı: • 

- Keşke dudaklarımda Kiraz ol
ı;aydı da size verseydim!. Bu söz 
benim değildir, bir edibindir_ 
Ezberimde kalınif.. 

Pertev Dayı; 
- Haydi çocuklar dedi, Kiraz zi

yafeti le.ili .. Çok geç kalıyoruz. 
Haüs Adem hirlcllc avuç daha.ki-

HALK-· 

Bir kanan tekUU 
Ankaradan gelen bir habere ~ 

re, Kırklareli meb'usu Bay Fuat, 

Meclise verdiği bir takrirle, heniis 
15 yaşını bitirmemiş çocuklarııı, 

sinema, tiyatro, daıııı salonu ve 

bar gibi yerlere girmelerinin ı-. 
ne>ilınesini i•lemiştir, 

Bugüne kadar, kaydedilen yq

tan daha küçi.ik olan çocukların, 
dans salonu ve bar ıı:ibi yerlere 
girmelerine müsaade edildiğiııi 

tahmin etmek istemiyoruz. Abi 
halde, hadiseye hazin vasfı veri
lebilir. 

Belki, yulamdaki takrir, mey. 
cut bir yasağı kanunlaştıracaktır. 

15 yaşından ki.içük olan çocuk· 
!arın sinema ve tiyatrolara gir -
melerine gelince: Bir kere daha 
tekrar etmek lazımdır Jrl, bizde 
gösterilen {ilimlerin çoğu asla, 
terbiyevi kayıtlarla bağlı değil -
dir. 

Birçok filim!erin, koskoca in • 

sanlar üzerinde bile, ne tahripkar 

tesirler yaplığını hatırlayınız. 

Adeta hasta haline gelmiş bir 
takım sinema müdavimlerinin ha
leti ruhiyesinde, te!Akkilerinde za
manla, cemiyet hesabına ne kor

kunç tegayyürler vukua eeldiğini 

cörmüyor muyuz?. 

Günün meselesi: ' 

Ekmek 30 para 
daha ucuzlıyacak 
Fırıncılar Belediyede narhın 

indirilmesini tetkik ettiler 
Ekmek işi için dün Belediye Re

is muavini LUtfi Alaıoyun riyase
tinde bir tıoplantı yap~tır. Top
lantıda fw:oıncılarla değirmenciler 

aras.ndaki anlaşamamazlıklar ve 
değirmenlerde yapılacak stok iş
leri gö~ülrnü.ştür. Ofisin muh -
telii yerlerde stok depoım yap -
ması kararlaştırılmış, fırıncılarla 
değirmenciler arasındaki Ç\ ıval 
mübadelesinin bir müteahhide 
havalesi düş_ünülınüştür. Değir -
menciler ofis hesabına çalıştıkları 
için un fiatlarında bir miktar da
ha tenzilat yapılabileceği hesap 

ı edilmiş ve yeni tetkikler yapıl • 
masına karar verilmiştir. Dünden 
itibaren ekmek 12 kurllij 3-0 paraya 
satılmaktadır. Bu 15 günlük narh 
ayni zamanda ·bir tecrübe mahi -
yetinde olacak ve ekmek çeşni.si 
ile maliyet fiatları kat'i şeklini 
alacaktU". 1>ı·ensip olarak ekmek 

Jrilosunun 1% kuruşa satılması ka
bul edildiği i.çiıı Belediye ve Ofis 
!bugünkü narhı 30 para daha in
dirmek maksadile tetkikler yapa

cak ,icabında Ofis fire farltı kabul 
edecek ve bu~ym Derinceden 
§eh.re nakli ifinde tasarruf yapı
lacaktır. 

Pasta ve fırancala imali ile uğ
raşanlar Belediyeye müracaat e
derek kendilerine verilecek ekstra 
ekstra unun günlük miktarının 
kat'i olarak tesbitini istemişlerdir. 
Belediye tetkikleri neticesinde ma
karnacılara günde en çok 250, pas
tacılara da 120 çuval un verilebi
leceği neticesine varmıştır. Hü -
kümetin fırancala istihllıkini a -
zaltmak kararında bulwıması göc 
önüne alınarak şimdilik fırancala 
imali için ~ 180 çuval un veril
mesi muvafık görülmüştür. -Bam okaııarına 

girecek talebeler 
istanbal kiylerblde 

yeni Udanbklar 

i 

Bir kmm filmleriıı. ruh, aslet 
ye ahlak üzerindeki tazyikleri kar
ıısında, bir takım kimil insaıılıırda 

1 
dahi mukavemet duyplarınm gev-

Şehrimiz ekalliyet mekteplerin
den Rum aJrulları.na; 6 yaşını ik
~ eden çocukların alınmsaına 

müsaade edilmiştir. Yilruz bun -

!arın okul doktorları tarafından 
muayeneleri yapılacaktır. 

Büyükderede meyvacılık lstu • 
yonu ile Beykoz fidanlığından köy

lere fidan tevzilne başlanmıştır. 

Ayrıca köy bütçelerine konacak 

tahsisatla her köyde yemişli ve ye· 
mişsiz ağaçlar yetiştirmek için bu 
sene köy fidanlıkları tıesis edile -

cektir. Şimdiye kadar 35 köyde 

örnek fidanlıkları tesia edilmiştir. 

şediği saklnnıı)'llcak bir haki • 
bttir, 

Herhalde, yeni kanua teklifini, 
Büyük Millet Meclisi, liyık ol • 
doğu ehemmiyetle mütalea ede
cektir. 

RESAT FEYZi 

idman bayramı IJ8n.. 
ilkleri ı çın llBZll'

bldara başlandı 
19 mayıs spor senlikleri progra-· 

mını hazırlamak üzere şehrimiz • 

--~ 

Okuma odaları 
Vilayetimize bağlı köylerde bu 

yıl yeniden okuma odaları açıla • 
caktır. Vilayet, okuma odalarına 

dağıtılmak üı:ere köylüye faydalı 

bilgiler öl'reten broşürler bastır -

maktadır. Köy büt<'!!lerinden de 

okuma odalarına gazete, mecmua 

ve kitaplar alınacaktır. 

47 köyde de söğüt ve kavak fL 
danlıkları kurulmuştur. Geçen yıl 

Bakırköy, Silivri, Yalova ve Çatal

ca kazalarında da müşterek: köy 
fidanlıkları teşkil edilmiştir. A • 

ğaçlanma işine bu yıl daha çok hız 
verilecektir. 

deki Lise, Orta, Öğretmen ve San. -===c======================
at okullarının jimnastik muallim-
leri dün öğleden sonra Maarif Mü· 
dürlüğünde Maarif Müdürünün 

reisliği altında bir içtima yapnur 
lardır. Bu içtimada; Lise, Muallim 

ve San'at okullarının 19 ıınayıs İd· 
man Bayramı Şenliklerini Fener. 

bahçe stadında, Orta okullann da 
Beşiktaş Şeref stadında yapma • 
Ları kararlaştınlmıştır. 

Diğer taraftan Vekiletten ge -
len çalışma programı üzerinde de 

hareketlerde beraberliği temin için 
çalışmak üzere Cumhuriyet Kız Li

sesi öğretmeni Bayan Mübeccel 
Argunun reisliğinde Kız Öğretmen 
okulu muallimi Mes'adet Saver ve 
İnönü Kız lisesi öğretmeni Şehime 
Özdemirden mürekkep 3 kişilik bir 
komite scçitmiştir. 

* Sarıyerde bir Ak§am Kiz 
San'at mektebi açılması için tet· 
kikler yapılmaktadır. 

TEŞEKKÜR 
Rüştü Saracoğlunun ölümü do

layısile kederlerimize her suretle 
iştirak edenlere tesekkürler ederiz. 

Şiikrü Saracoğlu ve eşi 
Hamit Saracoğlu ve eşi 

Merhumun eşi Ülfet Saracoglu 

raz attıktan sonra, daldandala sek· 
ti, ağacın gövdesinden kaydı, ye. 
re indi. 

- Şimdi, eddi, gelelim bahsimi· 
ze .. Malı'.imya bahse girişmiştik. 

Afife arkasını dönmüş yürürken 
Halis Adem koştu, boynuna sa
rıldı ve yanağını öptü ... 

. . . Fakat geri çekilmiye vakit 
bulamadı, Pertev Dayının eli omu· 
zunu itti, Halis Adem yere yuvar· 
landı. 

Afiie boğulacakmış gibi nefes 
alamıyordu. Etrafına baktı, Per. 
tev Dayıdan başka herkes müsteh
zi gülümsüyurdu. Bunu görünce 
ağlamıya başladı. 

Halis Adem kalçalarını tutarak 
güçlükle doğruldu ve Perteve: 

- Kaba herif! Dedi. 
Pertev Dayı istifini bozmadan 

mukabele etti: 
- Terbiyesizlere karşı nazik dav

ranılmaz. 
- Ben sana gösteririm. 
- Bngün sırası değil. Bugün A-

fiie hanıma refakat etrniye memu
rum. Kendisini sizin aranızda da 

( . . ., ==t ADLiYE ve POLiS ::::,== _,, 

Feci bir yanlışlık genç bir 
kızın hayatına mal oldu 

Beşlktaşta lllUkAr yapan bir bakkalla 
tezgAlltarı da tevkil edildiler 
Kumkapıda oturan genç ve gü- satmaları lİlZlm gelen beyaz pey -

zel bir kızın yaptığı feci bir hata niri 60 kuruştan 250 gram satıp ih. 
hayatına mal olmuştur. tik.ar yaptıkları iddiasile Asliye İ· 

Ser ; kızı Kamelya lıımindeki . kinci Ceza Mahkemesine verilm.if
bu 18 yaşındaki kızcağız e~~e yal· ' tir. Mahkeme suçlular hakkında tev
nız bulunduğu bir sırada ılaç zan· 

nederek bir şişede bulunan sübli· 
meyi içmiş, bir müddet sonra san. 
cılar içerisinde Haseki hastanesine 
kaldınlını.ş ve orada ölmüştür. Ce
sedi muayene eden Adliye doktoru 
Hikmet Tümer bir de otopsi yapıl· 
mak üzere Morga kaldırılmasına 
lüzum göstermi§tir. 

• • 
Beşiktaşta Köyiçinde cAile Ki • 

lerl• bakkaliyesi sahibi Osman ile 
tezgahtarı KPrim. Naime ve Be -
hice adında Hr:i bdına 50 kuruşa 

ibS"ak:amı;yacağım... Bana göster. 
mek istediifuıize gelince: Tavsiye 
ederim yalnız yolumun üstünde gö
rünmeyiniz, hakkınızda daha ha
yırlı olur. 

Afiienin yanına gitti, koluna 
girdi. 

- Artık arabaya binip geriye dö
nelim! Dedi . 

- Bende bunu rica edecektim. 
Pertev Dayı kasketini çıkarıp 

ötekileri selamladı ve Afife ile be. 
raber )'lirüdü. 

- 10 -

Bir müddet kon~adılar. Afife 
sessiz ağlıyor, arada sırada da 
göğüs geçirerek boğuk boğuk hıç
kırıyordu. 

Pertev Dayı genç kızla kendisi· 
ne yapalım hakareti kolay kolay 
hazmedemiyeceğini hissediyor, o
na hak y~riyor ve sesini çı.kannı
yor, bir :;<'y söylemiyordu. 

Fakat hır müddet sonra Afifenin 
gittikçe ) ese kapıldığını sezince: 

- Sizi buraya getirdiğime çok 
müteessıf ve müteessirim Afife ha. 
nım' Dedi. 

kid' kararı ".'ermiş ve muhakemeyi 
karar için başka bir güne bırak -
mıştır. 

EKSİK FATURA YAZMIŞ! 

Sultanhamaınında tuhafiyecilik 
yapan Yako Bahar adında bir Mu-
sevi, Motola adında bir tuhafiyeci. 

ye sattığı mallann faturıısına ma
lın cins ve evsafını yazmamak su

çundan ayni mahkemeye verilmiş· 

ti. Mahkeme, dün, Yako Bahan 
25 lira para cezasına mahkı1m et• 
miştir. 

Afife haykırdı: 
- Rica eder!m artık bundan bah-

; niz ... Utancımdan yerindi
bine geçiyorwn .. Bırakınız beni yal. 

nız yür iyeyim.. Basımı alıp gö-
2ümün gördüğü yere gidevim .. 

Kolunu çekmiş, şaşkın bir halde 
yürüyordu. Pertev, teselli edeyim 
deı'ken, asabını bütün bütün tah
rik etmekten, kaş yapayım derken 
göz çıkarmaktan korktu. 

Afife ad un !arını sıklaştırdığı için 
o da sıklaştırdı, birşey söylemi • 
yor, fakat genç kızın yanıbaşm -
dan da aynhnıyordu. 

O kadar hızlı yürüdüler ki, ge
lirken bir saatte yaya aldıkları yo
lu yarım saatte aştılar ve nihayet 
yoruldular. 

Afife: 
- Arabaya binelim! dedi, 
Pertev Dayı: 
- Ben de bunu teklif edecek -

tim! 
Diyip tekrar genç kızın kalım

dan tuttu. Afife : 
- Durunuz dedi, biraz 50luk a. 

layıın. 

• 

Suların 
baskını 

Seylaba karşı Kara
cabey ve Manyasda 
kat'i tedbirler alınıyor 

N aıfıa Vekaleti, Bursa ovaların· 
da.ki su baskınlarına nihayet ver. 
mek üzere bu yaz kat'i tedbirler 
alınağa karar vermiştir. Vekalet 
Su İ§leri Umwn Müdürü Salahat
tin Büge yanında mühendis ve tek· 
nisiyenler olduğu halde KemaJi>aşa, 
Karacabey ve Manyas ovalarında 
tetkikler yapmıştır. Şimdiden, Ha
nüederenin taşmasına maru olacak 
tedbirler karar laştırılınıştır. 

Bu seneden sonra Bursa havalisi 
su baskınlarından tamamen kur
tuı.muş olacaktır. 

Bursa ovasının sulanması için 
yapılacak büyük kanalın projesi de 
hazırlanmıştır. 

İsmetiye kanalının tadilen inşası 
hakkında da hır proie hazırlanmış· 
tır. Mihraplı köprü civarındaki 
bendin arkasında büyük bir tere... 
süp havuzu yapılmaktadır. Dağ -
!ardan gelen s.uların çakıl ve t ~ -

ressübatı burada tutulacak ve su
lann sür'ati azaltılacaktır. 

Üniversite Şeref salonu 
Milli Şef İs.met İnönünün, balko

nundan gençliğe hitap ettiği Üni· 
versite Şeref Salonunun mefru • 
şatı eski olduğundan, yeniden de
ğiştirilmiş ve salonda lüzıunlu gö.. 
rülen esaslı tamirat yap~tır. 

Diğer taraftan ÜııWersite Mer
kez binasının büyük kapısı yeni· 
den boyatılmıştır. 

Üniversite kfitüphaneleri 
Üniversite Hukuk, İktısat ve E

debiyat Fakülteleri kütüphaneleri 
için veniden bazı eserler alınmıştır. 
Diğer taraftan talebelerin müra • 
caat edeceği ders vasıtalarından 
olan eserlerin sayısı da arttırıl -
mıştır. 

160 ton çivi geldi 
Gümrüklere iki parti halinde 11111 

ton çivi gemlistir. Bunların fiat • 
!arı Mürakabe Komisyonu tara -
fından tesbit edilecektir. Yalnız 

resmi dairelerle piyasaya ne ııa
hetlerde tevzi edilecejti hakkında 
Vekaletin mütaleası sorulmuştur. 

Ballç vapurlanndan 
adalardalstlladel 
Denizyollan İdaresi, Haliç va

pur işletmesini eline aldıktan sonra 
yaz mevsiminde bu vapurlardan 
birkaçını tamir ederek yan taraf · 
!arını açacak ve Adalarla, Anadolu 
sahili iskeleleri arasında işlete • 

• cektir. Heybeliada plajına da bir 
vapur iskelesi yapılacaktır. 

Bu sene Adalar ve Ada plajlıın 
arasında iki vapur işletilecek ve 
böylelikle daha sık seferler yapı. 
laca.ktır. Adalarla Anadolu iske -
leleri arasındaki muvasala da sıkı 
bir şekilde temin edilecektir. 

Anadolu hattı va
pur seferleri 

yakında başı 1 yor 
Denizyolları İdaresi kış mevsi

minde tatil ettiği Anadolu hattı 
vapur seferlerini ilkbahar tarife -
sile beraber tekrar başlatacaktır. 

Tatilden istiıfade edilerek bura -
!ardaki vapur iskeleleri esaslı bir 
surette tamir edilmektedir. 

Bir ağacın altına oturdu. Göz.. 
!erini uzak ufuklara dikti. Çeneleri 
kenetleniyor, gözleri dümanlanı

yor, dizleri titriyor, bütün vücudü 
Jirperiyordu. tliç birşey görmüyor
du, gözlerinin önünde yalnız Ha· 
lis Ademin o çirkin hareketi vardı.. 
Hala yanağında o menhus, o ah
laksız, o küstah adamın dudak • 

!arının nemini hissediyor, arada sı
rada elile yanağını siliyordu. .. ö
tekilerin müstehzi gülüşlerini ha
tırlıyor, kalbi sızlıyor, kanıyordu. 

Bu hadisenin gizli kalmasına 
iman voktu, bu hlldiseyi herkes 
duyacak, köyde ağı7Xian ağıza ya· 
yılacak, dile gelecekti ... Ya annesi 
ile Cemal ne diyeceklerdi? Hele 
Zehra hanım!., 

Afifenin Z...Jıra hanımı düşün -
dükçe ye'si bütün bütün artıyordu. 
O ihtiyar, mutaassıp kadın bu hL 
diseyi affetmiyecekti, affetmesine 
imkan yoktu. 

Pertev Dayı mınldandı; 
- G~ kalıyoruz, Afife !hanım, 

artık iİdelim. 
IA?1<M1 nr) 

İngiliz - Alman 
m cadeleıl 

Ya:.an: Ahmet Şükrü .ı::sMd 
1941 senesinin ilkbaharı yak • 

!aştıkça ,İngiltere ıle Almanya " 
rasındaki mücadelenin alacai;ı ~ 
kil tebellür etmektedir. Artık ı\lo' 
manyanın Britanya adalarını ir 
tiliya te~ebbiis edeceği şupheli
dir. Geçeıa senenin ağusto, ve ef• 
lfil ayları zarfında adaları istili 

için yaptıkları tetebbü.s, AlınaO" 
!ara pek ağır zayiata mal olmllf' 
tur. Bu itibarladır kl •i\lan~ ıııll" 
harebcsi. adı verilebilecek ol•• 
ağustos ve e) liıl a> !arı rnrfındalıi 
hava hubi, 1914 haru:ııdcki ;\la~ 
harbi gibi, u~ıu:atl~•l'Hut döniiıf 
noktası sa) ııaı.ıilır. Alnıaıı) a. 111" 
gıltcreyi 1940 cııcsi yazında ı>till 
edemediğine ı;:orc, 19.Jl scııesi J r 
zında h;ç iatilU edemez. 

Bunu yapaınıyan Alman) :ını.Jlf 
timdi takip ettiği harp tiibıyctİo 
deniz yollarını kes~ıek İngillcrl>' 
yi te.liru olını)·a ıdıar et.ııckti.1'• 
Bunu yapabilııı.~k içın güvcndığİ 
vasıtalar sıra ile ~unlardır: 
1- Evvela ı!enizaltı gemileri. 

Z- İkincisi hava kuvveti. 
3- Ve nihayet kara kuvveti. 
Bay Bitler son nutkunda ilk • 

bahar eelir gelmez denualtı nııl' 
harebesinin şiddetleneceğini sör 
lediğine nazaran gelecek haftalaf 
içinde bu sahada mücadelenin tır 
raretlenmesi beklenir. 
Almanyanın abluka meselesioılf 

Lıgiltereye karşı kullandığı ikilll' 
ci ehemmiyetli sllih tayyaredit> 
Filhakika bu, denizaltı gemisini 
mızaran daha yeni ve hatta beild 
de daha mües$ir bir unsurdur. İlli' 
gilterenin deniz sathındaki haki
miyeti geçen muharebede deni~ı. 
altı .. dan tehdit edilmişti. Bu muhf 
rebede denizin üstünden hava • 
dan da büyük tehlike belimıiştit• 
Esasen öyle anlaşılıyor ki AlınaJl' 
ya, Lıgiltereye ve Fran&aya kart' 
1939 harbini açarken, en oçk ha.
kuvvetine güvenmişti. Güven • 
memiş olsaydı, Almanya otuz b'9 
tayyare inşa etmezdi. Almanl_.-
1939 eylülünde harbe başladık • 

ları zaman, otuz bin tayyareye sr 
bip oldukları ııllylenmeldedlr. JJfl 
tayyare kuvveti, kara kuvvetill 

birlikte çalışarak, Polonyayı oıııt' 
liip etmİ§, Fran'l8yı yıkmış .

Avrupa kıt'asnıa hikim olmll4 • 
tur. Fakat yalnız başına İngilte • 
renin işgalini temin edemenıiştit• 

Almanya, Fransayı mağlup .,. 
tikten sonra, kara kuvvetini, İn • 
giltereye karşı mücadelesinde ..., 
niz ve hava üsleri temin etmek loo 

çin kullanmaktadır. A vrup~-ka~= 
sı üzerindeki yayılı~ının hil<JllP" 
budur. 

Avrupa kıt'asının Norveçten fr 
panya hududuna kadar uzaııaJI 
eeniş sahillerini ~ilerine geçir • 
miştir. İngıltere bir yarım ay ı;JI' 
!indeki bu sahillerle yarı ihata r 
dilmiş bir vaziyettedir. Fakat bil' 
giltereyi düşürmek için bu k{lll 
değildir, Bunun içindir ki AJn1~0· 
ya cenuba doğru Akdenize ya,·ıl• 
maktadır. İtalyanlar Almanlar' 
Sicilya adası üzerinde üsler ver 
mişlerdir. Almanyanın Balkaolııt' 
daki teşebbüsleri de üsler elde el' 
mek maksadına matuftur. Alnı .... 
ya, bu üsleri elde etmiye çalışıt • 
keıı, küçük devletlerle silahlı ~ 
ğüştcn mümkün olduğu kadar lı"' 
çınıyor. Baı.ılarını tatmin ediyol 
Baı.ılarını korkutuyor. Bazılarıol 
emniyet vermiye çalışıyor. Jlef' 

halde harbi kazanıncıya kadal' 
kiımeyi kışkırtmak istenıiY°" 
Çünkü Lıgiltereyi mağlup ettik : 
ten sonra bu küçük devletler bıJI 
kında istediği muameleyi tatb~ 
etmekte serbest kalacaktır. ~~ ~ 
sen Almanyanın tasavvur ettıll1 ,. 

ııam içinde bütün memleketler tı.• ·r 
disine tabi olacağından böyle b• 

manzume içinde şu devletin h~; 
dutları burada başlar. bu dev\ctı. 

• dl' 
hudutları burada nihayetlenır " 
bi meseleler ,ancak bir meınlek"" 
tin idari taksimatı derece.inde : 
benuniyetli olabilir. Bu vaziye~ . h • 
Almanya, nereye kadar gen•Ş 
yl"Cektir?. Belki Almanlar da b: 
na hudut çizmemişlerdir. Ka•t ~ 
rabildiklcri, yıldırabildikleri ~
yahut da ~ide edecekleri neli_<~"~ 
sarfedecekleri kuvveti telafı 
deceğine inannbilcccklcri bir bll' 

duda kadar ilerli) eccklcrdir. Bıt' 
nu yaparken, Alnınnlar, itaı~·~. • 

· t k' ' t'ın• dUt" mn Yunanıs ana ı ,·azıy~ . - ör 
mcmiye azami derecede ıtına g 
termektedirler. 

ıan; 

upa 
gilt~ 
dür 

ede 
ıuna 

alar 
bmiı 
;ünk 
an n 
•kleı 
~ fili 
ınası 

o 
ır v 
,[ar 

hsi 
n, 
t h 
·da 
caiı 

lini 
•arp 
:rdir 
lllaıı 

lartı 
1 ve 

' dü 

lii. 

u, 
1eti 

F 
eril 
artt 
•n ! 

da 

•• 

b 
.ta 

ti 

aı 

ı.;; 

hi 
•e 

l 
r, 
e 

ıi 

11 

.. 



3 - SON TELGRAF - l1 MART 1941 

-Birinci İş •• 
ıan: ALİ KEMAL SUNMAN 

upa harbinin yeni safbasm
gilterenin ııeı yapacajı me-
dünya matbuatını birinci 

ede meşgul edip durınakta
iuna dair ileri sürülen nıii • 
alar da pek çok. Fakat hepsi 
hrnin hudutları içinde kalı· 
;ünkü İegiliz ku,•vetleriniıl 
an nu, buradan mı harekete 
ekleri, hangi ayın hangi gü
e filin sahile çıkarılıp çıka
ınası için verilen karar sak· 

Onu ancak en salahiyettar 
.tt ve tatbikinden mes'ul bu· 
Jar bilebilir. Bu böyle olun· 
hsin üst tarafı hep birer fi
n, mülahaza ve tahminden 
t bulunacak. Bu kabil müta
·dan matbuat sütunlarında 

caiz olanların nümune ve 
lini İngiliz askeri muharrir· 
Jarp başladı başlıyalı göster· 
•rdir. 
.nlardan en tanınmış olan Li
lartın fikirleri gerek harpten 
l ve gerek harp başladıkt~n 
' dünya nıatbuatınca da dık
\ takip edilmiştir, Tedafüi bu-

<ıak noktai nazarını müdafaa 
bu muharrire kalsaydı Av • 
harbi başladıktan sonra Fran• 
hiç inıiliz askeri gönderıne· 
lazım gelecekti. Çünkü, di-

n, Fransa ne de olsa mevcut 
ıeli ile kendini müdafaa ede· 

Fakat İngilizlerin Avrupaya 
'erilmesi lngilterenın kuvve
arttırmış olmaz. Harp başla· 
•n sonra uzun zaman İngil • 
daha hazırlanmağa mecbur -
e İngiltere~i zaptedileme:z bir 

h~line getirmeli. Düşman bir 
Ingiltercye doğrudan doğ· 
birşey yapaoııyacağını an· 

.tan sonra ise İıı~iltere dava· 
aıanın~ olacaktır. ina'iltere 
n sonra ıalebe edecektir. 
1~1tlatınağa lüzum yok: İngil
~n bu tnaruf askeri muharri-
daiına ınüdafaa edeıcldiği 

~~ naıara bakarak hakikaten 
b~~~n da öyle idare edilec~ -
ıe: llletfilemezdi. Nitekim in· 
~·~ Fransa topraklarına 

1 ~eÇea ilkbaharda Nerveç 
er~ne de asker &öndermiş • 

r. ln~ı k•ta de eti •• terenin hare a • 

1
• erken şu veya bunu ya~
aııtn geldiğinin açıkça ~~

Şı Yeri İngiliz gaı:etelerınuı 
ıtları deiildir. Matbuatta gö
' ltliilılbazalar ancak istinat 
leri kuvvetli malumat dola· 
~ dikkati celbedebilmekte, 
•iş nıisalleri hatırlaması, dün 
·tııün arasındaki mukayese • 
' tibarilc okunmaktadır. 
ka yerlerde cephe açmamak 
İngiliz askeri muharrirle -

.. ısrarla ileri sürübnilştiir. Li
geçen ilkbabardanberi orta • 
•ki deği§ıldik ıö:ıden kaçar ıi· 
eğildir, Başlaqıçta A).manya 
•ine giderek itomlta atmak da 

görülmüyordu. Fakat sonra: 
Harp harptir. Almanlar ma· 

ki inoiltereye hava taarruz -
yapı)~or, o halde İugiliı hav~ 

vetleri de Almanyanın sanayı 
kezlcrini tahrip etmelidir; den
lıı"'illcre karadan \'e navadan 

b r 
a kuvvetlendikçe harp faa ı-
.Uİ arttırmaktan geri kalma • 
niha)et bii;\'iik mikyasta~i i~

!~ tcşebbiisiiıı nasıl kc~d~ e
ıt: olduğunu da göstermıştır. 
fıkin geçen harple olduğu gibi 

Jqilterenin ne yapacaiı 
meaeleai, bustnJercle en 
birinci olarak dibaya mat
buabnı meıgul ediyor·· 

bu seferde vekayiia da~a bari~ o
larak aulatt.aiı difer bır keyfiyet 
vardır: Harbin bilyük bir sabır vo 
sebat ili olarak nuarı itibare •· 
Jınması onun içi• de çalışarak da· 
ha kuv~etlenmektir. Fakat söy • 
]emeğe hacet yok ki samamn kee· 
di lehinde olduğuna, her ay geç-
tikçe Alman tara{ıuın kuvveti da· 
ha azalacağına kani olan İngiliz· 
ler Yunanistanın sonbahardan • 
beri devam eden kahramanca mu
kavemeti ve mukabil hareketi 
karpsında kendilerinin de ona 

müessir surette yardım etmeleri 
elzem olduğunu takdir etmiyor 

değiUerdir. Bilhassa İngiliz mat· 
boatının beş ay evvel s((ylediği 
şu olmuştu: Gelecek ilkbahar bü· 
yük vukuat hazırlıyor. Fakat ne 

gelirse ona karşı hem dimağ, hem 
de kalb ile döğüşülecek. 

_.._HALK----. 
Ü TUNU 

/ı Ve l§çi Arıyanlar, 
ıikayetler, temenni· 

fer ve müıküller 

Gelen Mektuplar 
Şefik (İzmltll): samatyadan - İ

. Sanyerden - 24 Yıldız - Sarı-
nan. . M "'-'" Ka~ 

d H ö· Izmltten - a .... ...... yer en, · · _ ... ak. ı· • 
dın: Eernkôyünden, Bayan P~ . z 
mit İstanbul Rami, Ycsilkoy ve E
renköyilnden ' - Eayan i. Tepedelen-

Galatadan - Baynh Emel: İs-
li oğlu ,.. T· istanbuldan mek• 
tanbuldan - ıu... • 
tuplarınız vardır. Bayan Hayriye (Ak-

lı) Sempatik, Cemile, Ermiç, 
saray • 
Şöhret Mübeccel, Utangaç, KAUp, Ba-
an ~el, s. H. H., Bayan Şirin,. i. 

~fınes, ııı Bursalı müken-e~ ilan 
ettiğimlı mektuplarınızı heriun saat 

15 
_ 19 arasında aldırman~ mercu-

dur. 

~ !f~-
BeledlJeaill tal 

meselesi 
Belediye Kooperatif inin ç ... 

kcadığı yailar var. Bu yağla· 
rın diier bazı ıehirler IH!le
diyen tarafından matluba 
muvaf ılı bulunmıyarak red
dedildiği gcuetelerde yazıldı. 
Çünkü, bu yağların içine hile 
kar11mı§. 

Bir re/ikimiz, bu yağ me
•ele•ini uzun uzadıya yazdı. 
Aradan zaman geçti. Beledi
ye Kooperatili iıi tetkik etti. 
Şa neticeye vardı: 

Kooperatil bittabi le
na yağ çıkarmak gibi bir 
mak•at giitmemiıtir. Fakat, 
ba yağ imali iıini ba§kalarına 
bırakmııtır. Bu baıkaları da, 
Belediye Kooperatif inin eti
ketlerini taklit ederek piya
•aya kötü yağ sürmüıler. 

Şimdi, teıbit edilmiı bulu
nan bu etiket suiistimali üze
Tinde tahkikat yapılıyor. 

Deemk ki, neıriyat Faydalı 
olmuı ve u.zun zamandanberi 
devam edegelmekte olan bir 
etiket taklidi meıeleıi ortaya 
çıkmlftU'. 

Fakat, bu nqriyatı yapan 
gaz.etenin böyle bir amme 
hizmeti görmesine mukabil 
karıılO§tığı mükafat nedir, 
biliyor musunuz?. 

Kooperatif tarafından mah: 
kemeye verilmek. 

lıte bizde tenkit ve neti· 
cui! 

BURHAN CEVAT 

MAHKEMELERDE: 
işin yoksa şahit ol, 
paran çoksa kefil ol! 
"Baban da mı Avrupa malıydı a 
mübarek ? ,, Diyince iş fitillendi 

=f:vazan: UÜSEYiN BEHÇET 3--
Bizim Bedrosun hem bacanağı, ile konuşınağa başladı. Avrupadan 

hem ortağı, hem de tezgahtarı An- bahsetti. Kravatından kalemine 
traniğe Adliye koridorunda rast - kadar, Avrupadır diye, hepsim bir 
ladım. E\•den aükkAna. dükknndan bir gösterdi. Öbür tarafında da 
eve giidp gelmekten ba"kn hiç bir başka bir müşteri duruyor. Ben u
yere uğra:nak mutadı olmıyan An· zaktan farkettim .. O söyledik~e bu 
traniğin ':mrada görünmesi her hal- müşteri !<ızıyor. Kenat kendine, uf-
de fevkalade ahvale delalet edl - layıp puflayor. 
yordu. Derken, Avrupa meraklısı 

Ya evde, ya dükkAnda bir lıadise - Sizde Avı upa tu't'jt:su var mı? 
olmuştu. Bir de, bir şey daha varl· dedi. 
di batırdı: Yolda herhangi bir - Yoytur ,dedim. Bira:> dl1rdu. 
vak'a hadis olabilirdi.. - Balı!{ yumurtanız yerli :ni? 

· -tık, Antraniğin adı unutul - dedi. 
r. Biz de ona bacanak deriz.. - Şimdi Avrupa kaldı mı? de-

1 ... "'1 .es de ... Kırk yıllık bacanak· dim. Amma, Avrupa gıbidir. 
mış gibi. l - Yerlisi de yenmıyor .. Bir ağır 

- Merhaba bacanak .. dedim. Bu· ağır !kokusu va!'. De<li. 
ralarda senin ışin ne? Gravyer pevnirmi sordu. 

- Ne olacak? Şahitlik ... Dedi. - Avrupa değil am'lla, İ~v;çre 
•İşin yoksa şahit oJ .. Paran çoksa tipidir. Dedim. 
kefil oh derler, Benim işim yok - Bırak. dedi. Yiy .:-ne.-n. A.im 
değil, işlerim başımdan aşkın am· bilir nasıl şeydir? 
ma, şahit olmak kefil olmak gıbi Şişeyle vernıutlar vaıdı; on:arı 
değil. İnsan, keyfi isterse ke!il o. scrdu. 
lur, istemezse <0lmaz. Ş· lıitli\.- öy- - Yerli vermut amma, İtalyan 
le mi ya?. İstesen de, istemesen de, vermut una taş çıkartır, 
bir şeyi gözün gördü mü, kulağın Dedim ... Yüzünü b ıruştu!du. 
duydu mu, şahit olursun... Dudağını kıvırm: 

- Simdi şahıtliğin felsefesını bı- - Geçi dcdı. 1çılmez. 
rak da, şu şahit olduğun vak'ayı Derken efendim, bbiir mü~teri 

~'lJlerı•nde hu- anlat.. Mühim bir şc>y miydi?.. işe karıştı; sinirlı sır.irli: 
L' - Mühimi ne olacak? Sarhoı - Avrupa malına neden b•ı ka. 

h •ı •• kavgası .. · dar merı.ı.klısmız? d.:>dı. susi ta Sl go- - Nasıl sarhoş kavgası?. - İyidir de ondaa! dedi. 

k l - Sarhoş gavga .. ı diyince, anla - Avrupa malı "'lmıyln şey iyi 
T 8 n Ç 0 C U QT artık .. Arife tarif ne gerek?. Sarhoıt değil midiı? diye sordu. 

kavgası dediğin, hiçten çıkar... N • d ı k i · lm 
Evlerinde hususi ders gören - c ı<a ar 0 ~a. pe yı o az .. 

- Anlat be Antranık .. Nasıl ol· Yerlilcı· t:ıklittir! dedi. 

k d 1 Türk ve ekalliyet mensubu olan du ı::u kavga?. Bilırsin, ben böyle Ö 
B-u a ın ara . '!' hür miı<;:te• i de: 

• çocuklarının, tahsil derece~ şeylcı·e meraklıyımdır ıs-

lb ti · ı i ... - Ö 1leyse, sizın p~der de pek Naı a er tesbit ettirme şartı e resm ve e- - Evet.. Yazmak için değıl mi? 
\ kalliyet ilk okullarına almmala - - Canım, orası seniıı nene ıa - iyi mal değildi, tJ1ı..ı ı~t· .. dedi. 

+ Gıi.müa takımlar so!radan kaldı- rma müsaade olunmuştur. Yalnız; zırn? Yazmak için, çizmek için.. Bu kızdı: 
nlciıktan sonra d:=dI!!n:8~d~: bu şek.ild ki çocuklar için Maarif Ne için olursa olsun!.. - Neden? ciedı. 
Bunların evveli ç M'"d'" l '"gwünd· en müsaade alınacak - Anlatavım amma, beni de ya- - Neden olacak! Baban da mı dald lekeliler ~lı: s1cak sa- u ur u .; = suya daldırılmalan lizımdar. ve sonra resmi okullarda başmu,- zıp da, dosta düşmana gülünç et. Avrupa malıyd. a mübartA? 
Gümüs t:ıkımlan fırça ile dejil. ~u- allimler tarafından seçilecek bır me ... Efendim, bizim bir muşterl Dedi. Ondan sonra da iş fıtillen-
§ak bir bezi#! sabunlanmalı, 90nra bol imtihan heyeti; ekalliyet okulla - vardır. Her akşam gelir, iki üç şişe dl. Avrupa marnklısı 
su ile durulanarak, hemen sıkıca ku· Iarmda da türkçe ve kültür dersle· bira içer ... Herkeste bir merak - Sen benim ba;, .. mı a~zına sa-
nılanmalıdır. ku· ri öğretmenlerinden iki kişinin ha- vardır ya! Bu müşteri de, Avrupa Iavatla al.. Babamın ~ ,. olc'uğunu 

+ Ti.ıtün yanık lekeleri, şayteı t lzal• zır bulunacağı bir komisyon tara. meraklısıdır. biliyor musun? dedı Öı..ütii dfl: 
1 P olmamışsa §U sure e .. 

maş ıara onla' ğula k .-. fından imtihanları yapılarak gos- - Nasıl Avrupa meraklısı? Es- - Kim olursa olsun. Neme lA -
edil b T Yanm llm o ra ,,.. 1 t .. .n e ı ır. 1 Yün ipek kwnllf terecekleri kabi iye e gore sınıuarı kiden cAvnıpa:o oLye bir saç usulü zun? dedi. 
ne ·te kurutulma ı. • .. 1 

~ 1 uru··ıcrek üstüne bo· hesaplanacaktır. varmış .. cAvrupa~ kestırır ermiız. Avrupa meraklıs: bir tckat ycr-
1 gliscrn s -----------ııııııııı.. "' 0 ursa, .1 eli bir saat bıraktıktan r ı Ona mı meraklı?. Jes.tirdi. ÖIJürü de ona vurdu. Ka-

raks serpl m • . tEm 1 sonra fütımamla yıkamalı. Yenı leke- I • ı "~J"" e=' ;.;'j 1 - Yok efendim ... A"rupa malı pışh1ar. 
1 kamılen kaybolur. ~ ~ ı mcrakılsı ... Galilın Awupaya git· Bu, boksor muymuş, neymiş? 
er ıc>clerl de o<>Y1• """"hr: t-::;;ı"'ıt '.T.:\~ miş, gelm~ .. Bir iki kadeh bit a iç- Şöy 1 bir adım geri \"kildi Je iki 
ı.e'tliSa;d kaynar suya batırarak, le- L!.'LJI L8)1i<i ti mi başlar: tarafına ıki yumruk yerleştirdi. 
kesi sılininc ye kndar beklem li, _sabwı I Z A - ,.. .~Jlııııll• - Şu rıendil Avrupa malıdır.. Öblir mücterı: 
ve su ile alelıide yıkamalı. Tesır et- K na .n Şu kravatı gördüniiz mtl? Bir ar- Of anam' dedi .. Yere yıkıldı. 
mezse tuz ve 1 mon karı~tırarak sürü· Kuçuk ysşt k çocukları kıuı· kadaşım A \-rupadan gelirdi. Bu a- Üzerine kosup bwrn tuttuk . Bir 
lür. mıktan kurtarmak gayet guçlilr. yakJ..abı burada ~ npıln •• şhr amma de yerden kald•rıp adnmın yüzüne 

+ .Ayaklarınızı divana uzatmayınız. Bınaenaleyh bu sarf hastalığın derisı de, kösele i de Avrupadır. baktık ki, ikı tarafı da davul gibi 
+ Sabah kahvaltı ından e\•vel tıraş heıhaııgı bir yerde bulunduğu şi- Bu lbi eyi Avrupada yaptırdımdı.. sişmi .. C'c.zaneye götürüp pansıman 

olıruya bakınız. tilır ı t ime~ çocukları oraya gıt- d 
1 + Çinko aksama gelince, abunlu mcktc>n mcnetmclidlr. E\ inde kı· Ben Anupada şarap i;exdim .. Bu S aptıı ı ~ı·.. Bunu da :ı, ak~lnyıp 

su ile tcmıı.lendlklen sonra neft yağı- zamık hastalığınn yakalanmış sarapları .ccmıyorum. :Nerc>d• Av. kar::ık la götürdiıler. 
na batırılmış bcılo sıkı sıkı illnmeli- kimseleri çocukların yunma bı- rupa sarapları '! .. Gibi, ne SÖ) )ese- Demek, imdi en de bu i§İll 
dir. rakınaınalıdır. Hillun bunlnrn m.:- niz, ne<lcn hah<;e>lsı ııız .ıltuıdun bir şahidı in di,re sordum. 
* Ycrlerdclci malta taşlıırıru sıcak men çoruğıınuzcl:ı bir gun hararet A \'fupn ç kar Anmıa, "yi, tatlı bir - Evet, şahidim, dedi. 

\ eyns 0ıı-.. k ııu ile \"e Arap ı;abunu ile 

1 

ret ziyade le ir ve gözlerinde kan-
6u lı bir durgunluk ve buru ukluk :ıdam .. Kim C\ de z ... rı ) oktur. Ben öyle biraz dola oyım 

yıkıyarak uzerinc :zeyUnyagına batırıl- başlarsa yavrunuz kızamığa tu- Kendi kcnd"n' söylcııır; sij lcnir; ahb P. c!edim .. MalUm ya nnva. 
mı:ı yı1nlü blr bez ıezdirriıek ve kunı tutmuş demektir. ne kadm· C"C'c~k. e ıçıp gıd r Bız dis Jazııı . 
bir beZle O\• lamak suretile parlaklık· O vakit çocuğu odadan dı arıya alıştık artık . Ekın ı bıle, ona - Ha~ ıii dola bakalım 1 dedı. 
larlnın muhafaza ı temin edlllr. Fa7.la çıkarmaymız. Odavı sıcak tutup . 

1 rin . den derhal bir dokt ra mu t cdl- «Avrupadır diy verı ·ız. Bir miıdd t rn:ıhkcmclerı dofas-
ısıtılıın odalarda sinek e ıcmn ~ · Dün ak anı da bu miı~tcri geldi. tıklan sonra korıdorda. tekrm An· 
kurutlmnk lçhı, penck C:~lerl iazlı gaze- ~, __________ ,_.._.,,, Y mndn tura ı bac:ka İ.Jır müşteri (De1 amı 6 tncı sayfadu) 

te k gıdı ıle sılm ıyı ır. -===================================~=== 
·I.ülfi) (•, ı 
K .. lh, dimağ, karaciğerden mü-

ES 

BaflDalWTlrler 

Ne Diyorlar? 
1 KD A M 

B. Abidin Daver, Ankaradnn gön
derdi,ği d'a.rnsa, İngılterey e yardımda 
®vam l!dlyor> isimli buaünkil Balima
kalesi.nde Fransaıun; harp sahasından 
~ilmiş olmasına rağmen sıyasct sah· 
nesınde hiıU muhım rol oynamakta 
olduğunu soy~erck: 

cBunun ~bcbi basittiı'. 60 mılyon
dan fazla ııu!usu ile nyakta duran Fran
sız müstemleke İmparat.oduğunun Ak.
denizde ve Airikada milhım bir sev
kulcey§I vauyetl haız. olmasıdır. Bu 
sebebe, F.raıısız donanmasının zırhlı fi· 
losunun bilyük bh kısmını zayı ctmfa 
olmasına rağmen, dığer nısıf gemile
riyle hala ehemmiyetli bir '\:arlık tej
kU etmekte oln asını da ilflvc cdebi
lırsuıız.> demekte ve Fransanın Şımall 
Afrikadaki üslcrıru de oonnnmasuu 
da mllıvcı-e vcrmiyccef;lni tebarüz cı
tırcrck bunun; dolayı ıyle İngiltereye 
ynrdım demek oldu runu söylemekte
dir. 

YENl SABAH 

B. Huscyın Cahıit Yalçıu cUwk Şark 
Mcse.lcsb isıınli bugünkil Ba~makale
slndc Uı.ak Şarkta bcynclmılcl ınWla
scbctlerin normal !iCkllden çıkmakta 
olduğunu soyliycrek: 

cBu, yalnız japoııyanın ÜçiWU :Mi
saka iştirak ederek Almanya ve İtalya 
ile itU!ak akdetml~ olmnsının netlccsl 
değildir. BllAkis, japonyaıun Mihver 
Devletlerıle ittl!akı Uzak Sarkta ja· 
ponyanın Bırl~ik Ame.ı ika i Ingil
tereye karşı rakip bir mcı; kıdc bulun
masından ve aralarmndk.i noktai na
z.ıır farklarının bir tlirlü halle.dileme
me uıdcn Jlerı gelmiştir. 

'Ocüzlü l\11sak ıle kat'l ve IQ7et sa
rih bı.r surette anlaşılaığ.ı vcçhıle, ja
PollYa Uzak Asyada buyuk bir hl.l"iı· 
cah be lcınektcdlr. Uzllk Asyayı be· 
nlmsemck, oraya bt'ya:.: ırka mensu,p 
hiç bir devktin nüfuzuna meydan ver
ıruycrck butiln nüfuz '\: e idaresi altın
da tutmak istiyor. 

llallıuki Amerıkn ıle İnglltcr nin U
zak Şarkta hayati Jddcdll cck ıncn!a
utlcı • vardr k" bunl rı feda e~lcmcz
ler.> demek c \e b ı h:ıre Am riknn
Inglliz ittifakının S ıııapur wsünden 
japonları cok UıkU o.::cginl şimdi bir 
hücum yaparak bu üssü ele geçiremi
yeceklcrinf söylemektedir. 

TAN 
M. Zekeriya Sertel cJn~ıltere ve A

emrika, adh bugunkü BamakıJcsi.nde 
bu hnflanın en mühım h."ıdiselerinden 
'tlrinln; Inglllercyc ) r.rdım bakkındakl 
kıı.ııun lfıyilı.1sın:.n Amerika Ayaıunda 
kabul cdllemf.ı olduğunu soylemekte 
ve bUlihnrc· 

cL:.ıyi:umuı kabulu, Amcrıkıı Cüm
hurrci ıııe Iııglltereye, parasını harp
ten sonıa alma!, uzere, 400 milyon İn· 
glfü lirah t hct hırHi yardımda bulun
mak a!.ıhiyctinl \ermektedir. Bu su
ıeUe §m1dı kanun feklini alan lAyiha, 
İnglllerey~ mueşı;ir surette yardım için 
.ııevcut bütün manileri kaldırımı, A· 
merikayı tnm m!ınnsiyle demokrufn!n 
bir tersanesi hallne ıcttrmlıtlr.> de
mektedir. 

CUMHURiYET 

B. Yunus Nadi cAmcrikan yardunı
nın Atideki roHl> isin1U bUiUnkU Baıı· 
makalesinde Amı·dkarıın deınolnasl
lere yardım kararlyle, hakikaten ci
hanşümul lıir mahiyet altın yeni harp
te mihverin §ıındiyc kadar muva!fa· 
kıyet bn~ardıgı se!cı lerln hcpslnln bir
den bırc 2 inci derecede \Q fıdela tc
fcrriıat k, blluıdcıı 1 ler mcıızelesine 
indrdı~inl öy emekte ve bllAhare :ta
ponyanın b ı ka'\:gada tnllinl tecrübeye 
kallcı:maymca, di er mih\ er devlet
lerinin vaz'yctin n; tırap çeken bir 
sUril mlllle!lc birlikte A\"ıı.ıpnda mah
bus olup lrnlmnk ol h mu kaydettik
ten onra: 

- cA\•rupn b ıyle bır ın:ıh urfyete 
b r yıl d, ha d:ıyamıbilır mi bilme
yiz. Dayanablli e doynnsın. Anılo • 
S k on f n ı 1 1 31oklur. O sa
de lıapU.lıanenin kapıl rmı ıkı tutarak 
rnhnt ralt t ild, üç doı t ve llıib ... sene 
daha beki ycb lir elemektedir. 

VATAN 
cl940 Maıtı ilo nıııkn~csc• lslmll 

bugfinku Başyazıda 8 Ahmet Emin 
Ynlm n geçen yılın lya ı hfıd clcrlnl 
hu! n etmekte \ c bil, hnrc: 

jnponya hUk~ et, Avrupa l.şlerln1 
dnhn uzaktan d hn açık bh· gözle gö
rüyor. Amenkıının l ın ıçine adnına
kıll! d lın ~.ının ıa ını da, Almanya 
ve Itnlyadan dah.ı ıyl kaı;rnmı tır. 

ERDEBI 01\IAr : 78 - - . ' Sen de Seoeceksın . 
teşekkil olan \ e adına «Sehpa~ ı ha· 
yntn denen bu iiç uzvu yaşama mu· 
cize:.inin bütiln sırrmı kendilerin· 
de foplarlnr. fü nim için bu sch· 
ıml u iJ<lvc e<lilccck bir neı;ne da· 
hn ar. O da: Sen in. 

- Genç, kültiiı lü bir c.rkek na· 
sıl oluyor da ilk gordüğii hir kndı· 
nu a§lk olabiliyor \C., biitün irade 
mıi va:ıenesin i ka~ hediyor .. 

l)i) e dn iiıtii) oı un. Bunda ta

nşc.rct bni:lnrıvm a)ıp aydığı, af· 
fedilınez bir mç. Fakat, tabiatin 
cemiyeti dJtiına yendiğini kabul 
eden de )ine biz in anlarız. Bunun 
içindir ki en önce ben kendimi ma
zur görtiyorum \'C .. senin de affnı 
dilemi) orum, dileniyorum! 

japonyanı·n h kı '\:aı. 1941 le ır
gası, geı:cn scn.ııyc h c benzemez ıattlar 
altında b lıyoı Her ey kökilnden 
de ışmişiil". Mihver kendi kendini al
datmakla ve yenı yeni gailelere ahl· 
makt:ı ı rar eder.e bu enek! uyan11 
geç ve ııcı olacaktır.> dernek 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 
-

lli) erek yüriıdqm. Tam bir si· 
buhranı içinde) dim. Elim aya· 

!1 tirtir titriyor: 
- Mağllıp etti beni alçak!. 
()i)e n lnmaklık olu)or, bir baş· 
amc i içinde adınılnrınıı zor a· 

ordum! 
Bu firaklı bi rdoııiis ve .. bütiın 
ıt \c sabrımı hırpnlıyan acı bir 

iadüftı.i. 
"altat, hemen kararııuı verdim. 
.._ Oltumıyııcuğıın bu mektubu. 
ıtckim de hu dakikiya kadar 

tarımı bozıııu§ dcgiliıu. l\'lekt~· 
el sürm d m lııle. l\1iinasebetsız 

iiylc h'r puntunu getirdi ki, 
cak hi•· bir s.,'\ ) oktu. Çok 

ll ~ • d b , 
ali ve t t'pli b'r iş ol u u. 

~ıunıa acısıı 1 her halde çıkara· 

cağıııı ondaıı ... 
TAZELELEN DERT 

İki giın iki gL-ce dişimi sıktım: 
- Bu mektubu okumı) acnı,rıın. 

D dim Biitün inat, israr ve ~a-e . .. 
ra Olen adına tcQCSSUS, 

rarıma . 
k yine benı 

denilen mellhus ev . 
' d' Büyük, müthiş, affedılme:ı 

')en ı. k tered-
bir ıriinah isle~ işin kor u ve 

b' b' k" eve 
d '"d'" içinde kimsesiz ır oş • u u .. 
. d" Tü,,·lcı·ipı ürpl•rc urpere 

sın nn. ,; r e al 
zarfı yırttım, mektubu c ım • 

dım ve .. okumıya başladım. M~k~u· 
l de tani bır JÇ bun uzun, he) acan ı, 

1 döküşü olacaığını sanıyordum. Ua • 
buki, çok kısa bir nıektU_P· 

Onu oldugu gibi dcftedıme g 

.riyormn: 

Onun içindir ki, snnn: Lütfiye .. 
di~ e hitnp ettim. Giinlcrin bütlin 
uzunlu 11, g ccl rin Mıtiin imfüla
dı içinde düş 'ndüru, en iz olın • 
ma, sensiz ) n nmnma imkan lok. 

- Aşl ! ... 
Her dilin kullnııdıv ı \ e husu İ· 

:) etini kay ttiği ba) nğı bir keli
ınedir. Ben ha) at ölçüme bu ildi 
sıfatı vermemek için nııa: 

- Aşıkınıın! 
Dilemiyorum. ,Fakat, bunun ye

.rinc koyabileceğim bir başka ke· 
Jiıne de yok: Sen istersen buna: 

_ Adsız sevgi .. 
Ben de: 
- Ölçüsüz sc\ dn . 
Db C) ıı '· Tnh ı . n edi) oruıo, en 

bil) iıl eddüdüıı bir :noktada top· 

, klısm. llcı;n de )'erden 
göğe kadar. 

bunu en basil bir psikola
.. talılıli ile sana ımlnlnbilnıem 

nıı·uı tin. Sen, do~dugum gün göz 
k al lnı unın altına re ıni nl O· 

1 nn bir 1 adındın 'c .. hen öıurü
nıun biıtuıı scj ri içinde seni nrı-
. ordu n. Se\ d. m k dm, aradı

ğım kadm, o tiı> o hayal ba da 
birdenbire karşını çıktı. Yılloı·ın 
biriktirdiği tahassur en dinamik 
bir hızla birden içimde taştı. He
~ ecanlar, bil) iik lıe) acanlur uur 
\'e iradenin esaretine isyan ettik. 
leri anda iıuınn lıa)atına hükmeden 
en hışımlı kudrctlt'r oluyorlar. O 
gün, o anda ben de iradcme,şuu
runıa lıakim olnınadun. Heyacannn 
bütün bunların fc, kı'lle ) iikseldi, 
o tasış ve coşu içiırıi dı ) apıver
di. 

Biliyorum ki, bu ceıni)el ve mu·, 

Sana daha açık \ e daha ku\ vetli 
izıth etmek isterim. Bir insanın ya. 
samnsı için ııasıl su, hava, giineş 
lazımsa benim yaşamam için de bti
tiin bu un urların ba ında 'e so
mında sen bana lhımsm. Bugiio 
için idr.ıkiın müsnnclc edi) or, sa· 
hır gö teriyor ve .• bana bu satırla
rı yazdırtabiliyor. Yarm benim ve .. 
sinirlerim için ne hazırlı) or?. Hu 
nu bilmiyorum \'e hiç hır şey Ö) le
) emiyorum ve .. korkul orum! 

Sen ve .. ben .. Benim hayatımın 
ve yaşama sırrımın ifade i olduiu
na göre mutlaka sana sahip olabil· 
mcliyim. Hayat mUcadcledir .. diye 
bir mütearele de \ardır. Bu ıniitca
rcfcl i nna izah etmemin manası 
~oktur akat, bu da\3 \C mUca
deledt n enerjik eleınanlnrla ken-

(Ar'k~ var) 

T ASVIRIEFKAR 

-

Meıela, ıiz zanned rsiniz 
ki, lstanbulda bugüne bugün 
en açık göz adamlar, en ha
vadan para kazanıp servet 
yapanlar muhte!drl ... rdir. Ha
yır, bu ıehirn en açık gözleri .. 
ni ben de yeni öğrendım. 

Muhtekirlerin açık gözlük 
derecesini düşünün!. Çunkü, 
çqit çeıit, cins, cins ihtı ar 
nevileri ortaya çıkardılar. Bü-
tün zekalar, hafızalar, bilgi
ler bu uğurda çalı§ıyor. Zin• 
cilri ihtikar, yılanlı ihtikir 
vesaire diye tipler ortaya koy
dular. Bunları baıaran insan• 
ların açık gözlülüiünden ı üp
he eder misiniz?. 

Fakat, muhtekir dediğimiz, 
bu adamların açık aözlülükte, 
lstanbulda ikinci pli.na düı
tüğünü öğrendiğim vakit, 
hayretten dona kaldım. 

Birinci plandaki açık göz
ler kimlerdir?. 

Birinci plandaki açık göz· 
ler, bizzat ihtikar yapan tüc
carı da kafese koyup, onları 
da kandıran bir takım adam· 
lar. Artık bunlaı a muhtekir 
değil, birer muhtekir profeaö-
rü demek daha doğru o ur. 

iddia olunduguna gore, bu 
yeni tipler, ihtıkir yapan lüc· 
cara bqvunap ıu ihtarı ıavu· 
ruyor: 

- İhtikar yaphğını biliyo.. 
rum, mal sakladığını da bıli· 
yorum, eğer, bana §U kadar 
para vermezsen, gidip Fiyat 
Mürakabe Komisyonuna ha
ber vereceğim. 

Muhtekir tüccar, ne yap
ım?. Diifünüyor, tqınıyor. 
ihbar edilıe, fena .. En dogru 
ve salim yolu, bu adama iıte· 
diği parayı vermekte buluyor. 
Tüccar memnun, o adam 
memnun .. 

Bu yeni türeyen açık gözle
rin marifetleri haber alınmıf •• 
Fiyat Mürakabe Komiayonu 
bunları da takibe baılamıı ! 
Bu tipler ne kacla.rclır, çok mu
dur, az mıdır, bılmiyoı-wn. 
Yalnız fayanı hayret buldu-
ium nokta, bu adamlar, ihti
kar yapan tüccarı nasıl, nere
den biliyor ve tanıyorlar?. 

Çünkü, asıl bu noktayı bil· 
meai, bulması, keıf etmeıi 
icap eden fiyat Mürakabe 
Komisyonu, yalnız, kendiıine 
vaki olacak !İki.yelleri bek· 
liyor. 

Bari, bu birinci aınıf açık 
aözlerden bir kaç tanesini bu· 
lup, onlardan metodlarını öi· 
renemli ! Evet, metodlarını: 

Muhtekir nasıl bulunur, na
sıl ketfedilir?. 

R. SABiT 

Gümrükte duran oto· 
mobil lastikleri ! 
Gümrüklere gelmı şolaıı 800 -0-

tomobil .astiği Ticaret Vckaletın -

den hentiz emır gelmedı ı ıç n t v· 

zi edılememektedir. Halbuk h r 
gün yiızlerce kiı.ı :ıcentalara \ vı .. 
layete müracaat etmektedir. D n 

Mıntaka Ticaret Müdurü Tıc ı t 

Vekaletine ) enıdcn müracaat de. 

rek te\·zı cmrının ç:ıb ık \ ı 

sini bildi.vmiştır. 

Birimi Z 1 D 
eplm z 

iki tehli 
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1-l-HATIRALAR=],--ı 

- - ·-.- . . Mütarekede aris-
E CE MiSAFiR/ te Hayat Nasıldı? .. --r= Yazan: FAİ.K BERCMEN =1= 

Oda sessiz , e karanlıktı; fakat 
ansızın kopan bir gürültü odada 
yatan fabrikatörü derin uykusun
dan uyandırdı; gözlerini açmağa 
~alışarak fosforlu saatine baktı; 
saat birdi. Treni kaçırmış ve ge
oeyi burada plaj ın otelinde geçir
meğe mecbur kalmıştı. Tekrar da
lacağı sırada yine bir gürültü oldu. 
Hemen komodinin üstündeki elek.. 
triği yaktı; ve kendini toplıyarak 
bağırdı: 

- Eller yukarı! 
Odanın bir köşesinde siyah ma

yolu bir ]radın duruyor ve ona kor
kak bir nazarla bakıyordu. Bu o
tel hırsızının silahı yoktu; bunun 
üzerine fabrikatör yumuşadı, ve 
sesini tatlılaştırarak: 

- Nekadar güzelsiniz! dedi. 
Kadın birkaç adllil atarak yak

laştı. Işı ğın karıısında dolgun vü.. 
c:udünün bütün hatları göründü. 
Bu manzara fabrikatörü bir an 
için şaşkınlığa uğrattı ise de aka
binde hemen kendini tophyarak 
elini telefon ahizesine attı. O va
kit meçhul kadın atıldı: 

- Rica ederim bayllil benı ele 
vermeyin! 

- Lakin buna hakkım vardır 
zannındayım. Buraya bu şekildeki 
gelişiniz biraz şüphelidir. 

- İstirham ederim efendim, siz 
mazik ve iyi bir adamsınız! 

Fabrikatör ayağa kalkıp pija -
masmın buruşuklukiarmı düzelt
meğe uğraştı. Kadın mütemadiyen 
ona yakla~ıyor ve yalvarıyordu. 

- Doğrusu fena bir meslek seç
mişsiniz, insanın böyle güzel bir 
vücudü ve bilhassa böyle güzel 
gözleri olduktan sonra .. 

- Lakin siz benim kim oldu -
ğumu öğrenirseniz her halde be
nimle bu şekilde konuşmazsınız: 

Fabrikatör kadına pek ~-a;.la~

mıştı, onu kucaklamak istedi, 
Kadın kurtulmağa savaşarak: 
- Rica ederim efendirr. 'ben .. bı.

ralı:ın! Görüyor~unuz ki kaçn::•ha 
teşebbüs etmiyorum. Sizden yegane 
istirhamım beni polise teslim et
memekfa. Lfıtfen on altı numa
raya gidip elbiselerimi getirme • 
nizi rica edeceğim. 

Fabrikatör bir liıh<ıa terEddkit • 
etti. O zaman kadın: 

- Sizi şerefimle temin ederim 

- İşte beni korkutan da bu ya .• 
Size bir sır tevdi edeyim efendim: 
Prenses sairifilmenamdır. Kendi 
konağında olsa neyse, lfiltin bura
da ... Rezaleti düşünün efendim. 
Fabrıkatör, demek odama ge

len bir prenses ha! diye düşündü. 
Hakikaten duruşunda ve hareket
lerinde bir kibarlık vardı. 

Böyle düşündüğü halde müreb.. 
biye: 

- Zannediyorum ki bahçeye çık
mıştır, dOOi, biraz evvel bahçede 
bir kadının gezindiğini görmüş -
tüm. 

- Bah çede mi? Emin misiniz 
Teşe l:kür ederim efendim. 

Mürebbi gidince, fabrikatör on 
altı numaralı odaya daldı. Bulduğu 
bir sürü kadın elbiselerini alarak 
döndü. Getirmiş olduğu elbiseleri 
bırakaraı< Prensesin önünde nazi
kane ve hürmetkar bir eda ile e
ğ.lerek: 

- İstediğiniz gibi harekette 
muhtarsınız efendim, dedi. İşte bu 
odada elbiselerinizi deği§tirebi -
lirsin!z. 

Prenses odaya girdi ve bütün gü. 
zelliğin i meydana çıkaran bir el
biyse giymiş olduğu halde görün
dü ve: 

- Şimdi hazırım beni iStecüğiniz 
yere götürün: dedi. 

Fabrikatör onu kapıya kadar 
götürüp elini öptükten sonra ma
nalı mknalı gülerek: 

- Serbestsiniz efendim, dedi. 
Ben hi~bir zaman size ildi bir otel 
hırsızı nazarile bakmadlJil, haşa. 

- Oooh, size nasıl teşekkür e
deceğimi bilemiyorum efendim. 

- Bana bilahare teşekkür eder
siniz. 

Pra:.ses l:orıdc.rda uzaklaşırken 
ılabrika:ôr mütehassir gözlerile ı;.. 
nu tak:p etti; 2onra kendi kendine: 

- • 'ekadar güzel \'e cazip, diye 
m:rıld-.ndı, bur.dan daha nefis bir 
hazaıe ta~avvur edilir mi? 
Yat~ga gı.-meden önce saate bak

ma kistedi. Komodine bir göz attı 
ve hemen :yerinden sıçradı. Ko -
modinin iıstünde ne varsa yok ol
muştu. Ceketini yokladı. Cüzdanı 
sırra kadem ba;mı~tı. Cüzdanda 
iki bin lirası -:urdı. O zaman acı ile 
gülümsi~·erek: 

- Ne mG-h:ş ~ey! diye mırıl -
dandı, Prense> her halde çok sı -

Paris, daima aynı mahiyette bir 
şehir olarak kalmıştır 

Yazan: HİKMET NiSAN 
Harbi umumiyi takip eden mü

tareke devrinde, biz Pariste, eli
m.izde bulunan cüz'i vasıtalarla, 

bilyiik bir keşmekeş ve entrika 
muhiti olan bu şehirde kendi kem
dinıize çalışmalanmıza devam e· 
derken, İstanbul da a'keri işgal 
altında ,en acıklı l'iinlerini yaşı -
yor, milli izzetinefs, en çirkin bir 
tekilde rencide ediliyordu. 
Aldığımız malUınata göre, lıazı um 

surların, bize yabancı elıruyam 
elemanlann teşvik ve yardımile, 
Türklere reva ı:ördükleri muame
lenin haddi hesalıı yoktu. İzmiriıı 
işgali üzerine aleyhimizde nüma
yişte bulunan !tazı umsurlar, taş
kınlık hususunda şark ordusu ef
radına taş çıkartıyorlardL 

Biz bu haberlere, Parise cön
derilen hususi mektuplarla mut
tali oluyorduk. Bir l'iin, Beykoz
cla ohuan eski bir dostumdan al
iıiun bir mektupta, orada bir se
ri halinde vukua ııelen hadiseler
den balısediliyer ve YllZllWl .., • 
nunda: 

•Biz mada, elimiz ve diliıniz 
INıcb bir lıalde bulumuyoruz, ba
ri siz oradan, o hiluiyet diyarın
dan se•inizi çıkarnıız, vaziyeti a
leme bilıliriniz. deniyordu. 

Bu acı feryatla hepimiz hele -
cama kapılmıştık. San•üre tabi İs· 
tanbul ııızetelerinde okunıadıCı • 
uıız birçok feci bavadisleri, bu 
sıuetle birer birer öl!'reniyorduk. 
Bunlardan bir lusmuu, o vakit Ce
nene.ıe muhterem Hamdullah 
Suphinin teşkil ettiği •Türk istih
barat. servisine ı:öuderdik. Fakat 
ba kadarla da kalmak istemiyor -
duk. Dııha geniş, daha l'erimli bir 
saha arı~ orduk. 

Bu iş kolaylıkla başarılacak bir 
iş değildi; Clenıenceau el'an ikti
dar me\kiinıje bulunuyordu. 

Matbuata başvurmayı dilştiıı -
düm. Parisin, satışı çok gazeteleri 
olan Matin, Journal, Petit Parisien 
ve Petit Journal gazetelerinin, bi
ze sütumlarını açmıyacaklaruıı bi
liyordum. •Fia:aro. gibi kibar küt-

' lelerin gazetesi ile katolikl.eriıı 
mürevvici efkarı olan •Echo de 
Paris> in de orzularımızı is'af et
miyecekleri muhakkaktı. Aklıma 
cOeuvrc• gazetesi geldi. Kemi • 
yet itibarile küçük, fakat keyfiyet 
itibarile Paris matbuatında mü -
hlın bir mevkii olan bu gazete, 
müessisi Güstave Thirynin neza

reti altında iııtişar ediyor, serbest 
ve pozitif bir ı>iyaset takip ederek, 
hibçir tara(a boyun eğmiyordu. 
TbcrynİD Pierre Lotinin de dostu 

· olduğunu biliyordum. 

'Üstadın nadiren yazdığı yazı -
!ar, bu gazetede çıkıyordu. •Pierre 
Lotiye açık mektup. başlığı al -
tında kaleme aldığım yazıyı, 

Tbery'ye lıususl bir mektupla be
raber gönderdim, neşri ricasile 
vaziyeti bütün vuzuhile bildir -
dinı. İki l'iin sonra makale intişar 
etti ve saıısayon Y•ptı. 

Thery ,bize kar~ı göstermiş ol
ducu alakayı ba5ka bir suretle de 
izbarda gecikmedi: Makaleyi havi 
gazeteyi lazım gelen yerlere ı:ön
clereceğinıi tahmin ettiğinden, sa
rılmış, bantlanmış elli nüsha 
•Oeuvre. ııöndcrmek lutu! ve 11e
uketinde bulundu. 

Biç uınmadığım bir tekilde lwı
tardığım bu işten - 11e yalan söy
liyeyim - da,·aınıza ufak bir lliz
metirn dol.unduğu için, bihakkın 
iftihar ettiğim gibi, teşebbüsümün 
muvffkiyetle tetevvüeünü ııör -
mek frsatmı bana vermiş olan 
Thery'ye de ayrıca minııettar 
kaldım. 

J'.msal•iz bir muvaffakıyet ka:ıanmıs olan •ARABACININ 
KIZI DUNYAŞKA. şahesuini nz'ı sahne eden 

GUSTAV UCICKY'nin ki kaçmıyacağım, hem bu kılıkla km!ıda ohr.alı. Sabahleyin yanına 
°"reye gidebilirim ki... ı R·ı··ı<"rlu"k delıasınuı en son merlıalesı" gi<l€ ·im de, aldığ! ~s. -anın bana ' ~ Fabrikatör çarnaçar kor;dora çı- • • 
kıp on altı numaraya dogro ;,ii - lüzumu olrr:adığını söyliyeyim ba- A A z 1 A 1 i 
rürken karşıdan gelen pek te!aşlı ri. 1 
birini gürdü. Adam bog-uk bir ses- Bu düşünceyle uyuclıı. Llkin sa-

1 
Annelik şerefine feda olunan bir kadının ha_atını tawir 1 le: bahle:· :n kdkıp S<ırunca. on altı ı 

rdeıı (.:Oll ~.iipfLr filnıi, 

- Afi cknir.ız efendim, diye nu . c.da::Ci bd nın mürebbisi ile ili~::::::::::::::::::::::::::::~ .sord.ı, Preru.e3 Hadra') 1 ı; ~ cöii - gece yarı s otc:cien g::miş bulun- ı 
nüz mü? duk ~ cı.ı"! nı öğrendi. f!' 

- Prenses Hadra mı? - - - - - -- 1 , Per~embe 
- Evet efend'm bir haftadır bu Tftrk • ISV8Ç ticaret 

cıtelde misafir olan Pre11.>esi ta - 'mftzall:ereJerf bftiyOr 
nımıyor musunuz 

- Hen·· z teşerrüf etmedim l:cn. 
dil~rilc.. Zaten henüz bu akşam ı 
'ddim. 

Fabrikatöre hit ap eden adam 
ıesıni ya ·aşlatarak: 

- B~ndeniz prrnscsin müreb
bislyim, tled!. D~m!n ans:z.ın o
da ından kayboldu. 

i
• 

- Her h~ldt bahçede bir gezir.ti ı 
y&pma~a çı><m:ş!ır. 

İsveç hükı'.ımet;nin resmi mü -
messili ile Ticarc Vekaletinin ala
kadar daires~ azaları arasında Ha
r ici,-c veır:..ıet:nde yem bir Türk -
İsY;Ç ticaı et "1llaşması akdi için 
miirnkerdere ba~lanm:ş~:r. 

Yü :akere!et en ço!< on beş güne 
kadar L hayetlenc-cek ve ta.lcarrür 
eden ,art" •r dnires'.nde İS\·eçle mal 
mübadel ... ~ne ~crhal ba!ilanacaktı!·. ı 

Son Telgrafın T aril_ıi Tefrikası : 5 

TUNA BOYUNDA 
~- TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ BARAYEL -:-

Timurlenk devrinde Osman oğulları 
. Mac~rb:anın şarkı şımal!!>.nde j 
Islav cıru.nden ve katolik rr.czhe- ı 
binden olan Lehlerin (Polyak) bar 
ları.nda münt•oip bir krallık 'ar
dı. 

Leh krallığı bır aralık on dör -
düncü asırda Karadenizden Baltı
ğa kadar geniş b'r sahada yayıl:uı 
birçok me:-n:~ı.-.etlerı ıhtı,·~ edı -
yordu. 
Lehistanın ş.ırk ve şark. şin·.a

lisi ,yani b:ıgün So~yalist Sı,vyet
ler Cumhuriyeti Birliği denilen 
siyasi marııumenin idare ettğı es
ki Rusva meml1>!ı:e!i on i!ı:inci ili 

on dördüncü asırlarda Tiirk Al- ı 

tınorclu Hanlarına tabi ve esirdi. 
Rus bey !eri, Türk Hanlarının 

mensuplarından başka bir şey de
ğildiler. Bu o kadar uzak bir tarih 
değil .• On ikincı asır ... 

• Rusyanın Anupal k.smında bi-
le ah alinin eiı:: eriycti TU. k.oğlu 
Türk cin.>indenuı. Hdl' hakim 
zümre Türklerdi. 

Ru ·yada sakin İsla\' kabileleri 
ba~sız ve cahil idiler. Dokuzuncu 
asırda peyda olan Rus beyleri, is
kandinavvadan gelip bu İslav ka-

Akşamı AŞK- EYE CAN 
İBTİ AS ve 
Macerası IPEK}te 

Bu senenin en biiyiik Fransız Cilmi 

G ç D 
Baş Rollerde: 

Günahkar Kızlar ve Bü:1 ük Valsfiliınlerinin unu!ulnıaz yıldızlan 
CORL."l~E LÖCHAIRE • FERN'A,'\ID GRAVEY 

bilelerine t<..'ıakküm eden Var -
yaglard~n türemişti. 

Ancak on beşinci asrın sonla -
rındadır ki, Moskova büyük bey
liğ., Tiınurkngin darbelerile za
yıflam:ş . o!an ;\Jtınordu Hanl·ğına 
karş: k:~· am ye isyan ederek bu 
Tcirk h;,nlığınm parçalanmasına 

sebep oldu. ı 
Türk I ak;mlarmdan Timudenk 

Altınorcltı dedetini vurmakla Rus
)·an1n tc~t1kkülüne ve Tür~~~rin 
ba5ına bela olmasına sebep ol -
rnu .;tuı-. 

Timürll:n~, :yalnız bununla da 
ka!mamı~tu-. Yıld;rım Beyazıdın 

otdusunu \~:umar ve kendini esir 
e<lt.c" .cı bir sene Osmanlı Türk
lerin. b~sız bı:akm;ştır. 
Tımurlcngin garp Türklüğüne 

kaı1; icra eyl<'digi harekat ve bu 
harek:ilaı netayici fevkalade mü
hinıöir' Türk tarihi bu safhada Ti
murlengi ne kadar hırpalasa hak
lıdır. 

Nihayet, Altınordu aksamın -
dan te2ekkül eden Kazan, Astra
lı:an Har.lıkları on beşinci asır i-

klnci y aı-.sına kadar Avrupayı Rus-ı 
yanın şark kısmına hfıkim kıldılar 

ve nihayet Moskova büyük beyi ı 
müthiş İvan buraları da zaptede
re:, Rus Çarlığını kurdu ve o ta- , 
rihtcn itibaren yavaş yavaş elli 
milyon Türk Rusların esaretine 
girdi. Üste de Osman oğullarının 
baş;na bela oldu. 

Romunu! hanedaıunın mevkie 
g<'Çmesile Ruslar, bilhassa şinıal, 
şark ve cenup Türkleri z:ırarına 
teYcs;ü ede ede nihayet malfım o
lan Ruı.yayı vücude getirdiler. 

Ooman oğulları, Balkanlara ve 
Tun:ı boylarına uzandıkları za -
man Avrupanın cenubu şarki ve 
şark.oda belli başlı devletler, işte 
bu sayıl<onlardı. 

A vı·upanın merkez ve garbına 
gelince, buralarda bir imparat.or
bkla (Cermen imparatorluğu) bir 
l'apalık ,-ardı iti, merkezi ve garbi 
Avrupa."a, yani katolik hıristiyan 
alemine, umumi surette, maddi ve 
manevi hüküm ve nüfuz iddiasın
da idi. 

On dör<ltlncll a.;ırda artık İngil-

==E ŞAKA= 
DeUnln akb 

NAS RE 
Yazan: 

• 
1 

Eskiden dervi§in biri zikir ve tes
bih çeke çeke aklını oynatmış. 
cBen Allahım, yeri, göğü, dünyayı 
ben yarattım• diye ortaya atılmış. 

Nihayet bunu akıl hastanesine 
göndermi§ler. Kendisini müşahede 
altına alan doktor, bir gün deliye 
sormuş: 

Silahtar Yalın Kılı eyiJl 
Huzuruna Getiriliyord~ 

-Senin adın ne? Ne iş yaparsın? 
Deli hazretleri gibi cevap ver -

m.iş: 

--' Ben tanrıyım, i§im, gücüm 
yaratmaktır. Her &•Yi ben halke
derim. 
Doktor: 

- Pekill, demiş, gözümün ö -
nünde bir şey yarat bakalım da, 
senin tanrı olup olmadığını an -
lıyalım. 

O sırada doktorun hatırına kar. 
puz gelmis: 

- Haydi, demiş, bana bir kar -
puz yaratıver. 

Tesadüf bu ya! Delinin karyo -
lasının altında bir karpuz varm~ 

- Güçlük mü var? demiş. Eği -
!ip karpuzu çekip almış. doktora 
uzatmış: 

- İşte al! 
Deliye karşı müşkül vaziyette 

kalan doktor, tımarhaneden bir 
cami ku·bbesini göstererek: 

- Haydi, demiş, bize şu kubbe 
kadar karpuz yarat! 

Deli: 

- Peki, demiş, on 'beş gün sonra 
gel, sana o kubbeden daha kocaman 
bir karpuz vereyim. 

Doktor: 
- İşte bu o:lırıadı, diye itiraz et

miş, mademki tanrıyım, her §eye 
kadirim, diyorsun. O kubbe kadar 
karpuzu da şuracıkta, gözümün ö. 
nünde yaratmalısın. 

Deli bu sefer dayanamamış: 
- Be evlat, demiş, senin bildiğin 

tanrı bile yumruk kadar karpuzu 

Bey ,alını dörtnala sürüyor. 
Kır serdarı, beyi takip ediyor. 

* Bey, konağının kapısına gelin-
ce, ıtm başını çekiyor. Kır serda
rına dönerek şu emirleri veriyor: 

- Serdar!. Adamların. konağın ı 
etrafını kuşatsmlar. Ne içeriden 
dııanya, ne de dışarıdan iç'eriye 
kaş bile uçurmasınlar. 

- Başüstüne efendim. 
- Sonra .• ayan ağalarına birer 

adam ııöndcr. Hocaya da birini 
koştur. Derhal buraya gelsinler. 

- Ferman buyurdunuz, efen -
elim. 

* Beyin, divan odası .. 
Bey, öfkeli bir yürüyüş ile içeri 

giriyor. 
Kapının kenarına dizi!mi~ olan 

iç ağalatma göz ııezdiriyor. Sert 
bir sesle; 

- Silahtar ağa, nerede?. 
Diye soruyor. 
Ağalardan biri, cernp \eriyor: 
- Efendim!. Dün gece hasta -

lanmış. lConağında yatı~ ormuş. 
- Çabuk, konağa gidin. Sürük

liye sürüi,Ji) e buraya getirin. 
Ağalar arasında bulunan subaşı 

ileri atılıyor: 
- Bey ha:rrctleri, müsaade bu

yurunuz, ben alıp geleyim. 
Bey, sert bir sesle hitap edi -

yor: 
- Subaşı!. Hele sen. ~ö~·le dur. 

Yerinden kıpırdanma. 
Diyor. Ve diğer ağalara: 
- Alın şu herifin silablar .. ı. 
Diye, enı.ir 'eri~·or. 

üç ayda yetiştiriyor. :Ben şu kubbe tJ .. 
kadar karpuz için on beş gün iste- Sokakta. Be)·in adamlarının, si-
mişim çok mu? lihtar acayı süriikliye siiriikliye 

(
NE YEMEK== 
==.YAPAYIM? 

Meyvab krema 
Malzemesi: Onar tane kuru kaysı 

ve erik. yarını çay fincanı kuru ü
züm, bir çay finc:ım toz şekeri, 

yarım litre süt, bir portakal, iki 
yumurta, iki çorba kaşığı nişasta. 

Yapılı:;ı: l\foyvalar evvela bir iki 
saat ıslatılır. Akşamdan ıslatılsa 

daha iyi olur. Sonra iki çay fincanı 
su ve dilinmiş portakal ile birlikte 
ateşe konur. MeyyaJar tamamen 
pişince, şekerin yarısı katılarak 
tekrar b~ı-aber pişirilir. Şekerin 
yarısı süte katılır, kaynatılır. Ni
~asta su ile ezilip ilave edilir. Bir 
iki taşım kaynattıktan sonra indi
rilir. Yumurtalar çalkanıp içine 
karıştırılır ve nihayet meyvalar 

içine katılıp şöylece karıştırılır ve 
soğuk su ile çalkanmış ka5eye dö
külür. 

- ~'azla ;yağlı ;remeklerden sakın. 
!1ide, k..ır:.ıciJ?er, barsak, şişmanlık 
hastalıkları hep, bu fazla yailı yemek
lerimizden ileri &eliyor. İnanmazsan 
r1oktora ela bir sor. 

:lntli İktıliat ve Tasarrut Cemf7etl 

tcrt.', }~ı.~ıı.s;. Vt! İspanya kralları. 
tce.ısüs etmişti. 

İtalyanın beylikleri ve şehir 
cumhuriyetleri hemen hemen müs
takildi. Almaııy adaki beyler ve 
şehirler de 1talyada olduğu gibi is
likl:lllerini imparatora karşı kıs
kanç! kla müdafaa ediyorlardı. 
Avrupanın, araziye temellük 

dolayısile kuvvetli ve muayyen 
hukuki bir müessesesi olmak iti
barile muntazam olan feüdalitesi, 
İslam Türk fcüd:ıli!csine nazaran 
daha çok nüfuzlu idi. 

Maama!ih mühim vak'alar ö -
nünde mesela Osmanlı Türkl:eri -
nin Balkanlara ve Tunaya doğru 
akınlarında ve merkezi Avrupaya 
yürüyüılerinde bütün hıristiyan 
ii.lemini korkutan hadiseler karşı
sında. Papanın nasihatleri, Kay
zerin emirleri, krallar, beyler, a
hali tarafından dinlenir ve müş
terek hıristiyan orduları teşkil e
dilip Türklere karşı sevkolunur
du. 
O>manlı Türklerjnın Avrupaya 

geçmiye, \'<' şarki Rnma Kayser. 

l'etirdikleri ı:örülüyor. 

• 
Dİ\ an odasında, meclis kurul -

m. tur. .. 

Sedirin ortasında, Akşehir beyi. 
Sağında solumda, ayan aiaları. 
Karşısmda, siltıhşörler. 

İçeriye, llir içağası giriyor: 
- Bey hazretleri! Silahtarı ıı:e-

tirdiler. 
Diyor. 
Bey, kaşlaruu çatarak: 
- Bura) a getirin. 
Di3-c.-, enıir 'eriyor. 
Silahtat, yalın kılıçh iki silab

şör arHçmda. beyin huzuruna g<\ 

tirili) or. 
Bey, silahtarı isticup eılil·or: 

- Bire silahtar!. Dün gece ne· 
rede idin?. 

- (Biirük bir korku ile) hasta 
idim, be) im. E\·imde yatıyordum. 

- Sana hroi~ c olarak nrdiğim 
hançer nerede?. 

- (Fena halde şaşalıyarak) şey, 
efendim .. Şey .. Evimize htr5l"'. gir
di. Birçok cşy:ılarla beraber, o 
kıymetli hançerinizi de almış, ıö
türnıüş, .. 

Bey, İ(ağalarıoa emir v~riyor: 
- Çağırın bocayı .. 
Nasraddin hoca, mutadı veçlıile, 

büyük bir pervasızlıkla içeri ıı:i

riyor. Doğruluğunu ıösteren bir 
safiyetle, selam veriyor. 

Hoca- Selamiin, aleyküm.. 
B~·Y- Ale;t.·kiimselii.aaam, hoca. 

!erini c.ıı.ıi tehdide baıladıkları 
ıı:aman bütün Avrupa hıristiyan -
lığile yürümüştü. Bu yürüyüş mü
teaddit kereler vaki olmuşkı. 
Osmanlı Türkleri, Rurneliye ge

çer geçmez evvela Tuna cenu -
bunda İslav ve lllacar askerleri ve 
Fransız şö,·alyclcrile karşılaştılar. 

Edirneyi, Dimekokayı zapt ile, 
şarki Romanın kolunu kıran Bul
gar ve Sırbi.stanı mağlüp ederek 
rağmına alan Osmanlı Türkleri 
Tuna cenubunda Avrupa şövalye
lerile Ehlisalibine karşı koyuyor
lardı. Bunları sevkeden Papanın 
nüfuzu ve dini otoritesi idi. 

Avrupada Osmanlı Türklerine 
karşı çıkan kuvvet ekseriya bü -
tün Avrupayı bir cephe olarak 
temsil eden ve başlarında Papa 
ve imparator bulunan hıristiyan 
ilemi idi. 

* Osmanlı Türkleri Rurr.eliye geç-
tikleri zaman Balkanlar milattan 
evvel Trak ve daha sonra Hun ve 
Avar istila ve muhaceretlerinden 
ba~ka onuncu as:rdan Wbaren pr-

Kısa bir >ilkuıtan soor>-
ıoru.yor: 

1 
- Söyle bakalım, bot•·· 

o.abah sen bir mezara r;ir,,'/ 
- Evet, beyim. 
- Niçin, girdin?. ıtiJl 
- Vallahi be,·im .. Bu 

çe\·rilen denice~ine entr' 
rüp işitmekten bıktım. 1 

Biraz da, ahret diyarını do 
dedim. Onun için nıcuırJ ~ 
Fakat, orayı da bei;cuuırd,,,. 
rar dün,-a, •· cık1nak h,tl:v 
kin tan; ç;karhıı, t._arl<-İl 
dan geçen fintancı kutırla 
kütü ,·ertn işiı.1. 

:\Iecliste, manalı maııalı 
meler .. _ 

Bey- (Gıilmrınck iç n 
güç zaptederck) 'onra .. 

I-loca- Lfcndnn'.. '< nrll 
serdarı brndrıı dalıa i~ i b'f 
tarafını da, o ~ö~ Jcc:in. 

Bey, kır,crd:ırına hitap 
Bey- Sö~ le, serdar. 
Serdar- Efendim!. Fiı:tC,,İ 

tırlarının sırtlarıntl. J.i :ı 

dan, on adeı silahlı adaıı• 
dı. Ciinılesi de, zindana nU 

- Kiın ıni~ bu :ıdanılfl~ 
- Bu sualıu CC\ ahını 

li.btar aga k.ulnnttz 'ersi ti· 

BeJ .ba~ıur ilithtara '·'~ 
- Sö' le iliıht:ır.. O a 

kinıdi .. Benim nı•mleı..rı:ıııl' 
k •andtkl:ır içinde. giıli<t 
mekten malcatları nedir~·. 

Renkten renge gir('n st 

boiulur gibi "'"' ap 'rr:ı c 
- Bilnıi~·oru.1•1. c.:ft·ndiıı1 
- (Hiddetle) na•ı! Jıilr.• r 

Sen, bcuinı silalıt;itun dt•ı; 1,. 
sin, Bö~ it '?<'~ l~ri, hcrkL~ 1 ;·1 r vel, senin biln>en Jf.,ıtn gc t 

- Efcndinı!. lla ,ta iditı1• 
de yatıyordum. 

- Pekiıliı. 
·' Bey1 yiizünü trkro.ır h1

·' .... 

viri:ror. ~ 
- Hoca!, liir de (llııll) ' 

varmış. Şmıu anlat, b:ıknl·"' 
Bu •uali i~iten ;ilalıtııt• 1 

halde şaşm~ or. Dün gece, ~' 
harabesintlc, ortalığı ''.c i.f 

veren o ıniithiş da\·hl scı,._'~1 )1# 
hiyetini derhal anlııor -~• 0 ,.,ır 
utırap içinde kıvranarak. ~ 
yiizünc baka kalı)or. . , 

Boca ,ı11utadı olan sükııfi 
dali, hiç bozınu)or. Utııl~ 1 
besinin önünü açarnk, bC 1 
şalının arasından ı:.ııTt ı.ıı 
bir lwınscr çıkarı) or: 

- Bey lıaurıl,.ri!. ı·ııt
nc hacet:. Bn~·urun?. Şttı JI 
ağanın h:ıııçcri.. (Elini ı.j 
sokup bir alıuı La~lık çık 
şu da, silahtar ağa~ a göı:iılf' 
batımun başlığı .• Bunlarııı· 

1 nasebetle o (ilan) da b~ 
iunu, silibtar u~a sü~lt·•iJl-/ 
uıa ve lakin. ~ğer silaht.'r /; 
ederse, hakikati tam:ınıılc " ., .. 
yecek olan canlı bir ~·':' it" 
-var. O da, kapının önüntıl" 
yen bir cariye. 

Bey, silalıtara enırcdiı·or: ( 
- Sö)lc, silahtar .. Bu h~~I 

le, bu kadın başlıı:ı, ne ~~,ıc 
hetle o 'iran han kö~<'!'t'ı; 

Junuyor. 

ki ve cenubi Ru.;yadan geleli ti 
!erle oldukça J;csif bir suret 
gal edilmiş bulunuyoru"- ;ş'. 
O;manlı Türklerinin rı i 1 

Rumeliyi kolay zapt~t01c1er 
beplerinden biri de budur. r 

Balkanlarda Türklc>rin ılc f' 
mcsinden Macarlar, Sı -p • .,ı" e> 
garlar, \;!ahlar telaşa düşer"' 
leştiler. B,1 ·1~klarla A::rıa\ 
da bu birlc~miyc dahil oJdtı 1~1 , 
tün Bolkanlar , . ., l\lucarl~r ~ 
bil olduğu !ıal<le Tü ı..ıere ~ t 
gelmişti. Bi~~ns ve Papa Iı _ tf 
!eşmelerin en büyük amiJlef· 
yanında idiler 

• Osmanlı Türklerinin ııuıı"·;ı. 
geçişlerini ,-e Tuna boyur.~ ı~ 
lışlarını iyice kavramak ıÇ () 
günün muhtasar dahi oı~:ı ıcl 
man!ıları m~•at olan de' tıl 
ve hulunduklr.rı vaziyetle . 
mek faycfa ~ ".ı l.ali olm fır 
etraflıca cografi \'e tar h ~ıJl 
larını y;.zmak nrurctind 
dum. 
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(Bu yazının metinleri /ı.n•d<>lU 
Ajansı bültenlerinden a!JJımııtır) 

Telhis eden: Muammer Alataı: 
D.N.B. ajansının Vişiden bildir• 

digine göre, Mareşal Pete.ı:ı Ame
rikan gazetecilerini kal>ul etmış-
tir. Mareşalin yanında Amır~ 
Darlan ve Devlet İaşe Sekreteri 
Achard vardı. Acnard. .ırransıa 
hükumetinin işgal altında olıru • 
yan mıntakanın ihtiyaçlarını ~
patmak üzere Amerika Bırleşik 
devletleri hükfunetınden beş mil: 
yon kental buğday talep ettıği 
hakkında bir deklarasyon oku -
muştur. İaşe Sekreteri Frans.ıda 
buğday ihtiyacının kapatılamadı
ğını söyl~tir. Bilahare Amıral 
Darlan söz alarak İngiliz ablukası 
aleyhinde bulunmuştur. Amiral 
Darlan, ablukanın Alınanlara za
rar vermediğini iddia etmiştir. Ma
reşal Peten de söze karlljafllk de
miştir ki: 

•- Dadanın bu sözlerinin doğ-
ru olduğuna bir delil, Alman.ı~ : 
rın evvelce müsadere ettıklerı iki 
milyon kental buğdayı işgal al -
tında bulunan arazideki Fransız
lara iade etmiş ıbulunmalarıdır.• 

DARLAN TEHDİT EDİYOR 
Vişidek.i Amerikan muhabirle

rine göre, Amiral Darlan bu me
seleye da:ir şunları iliıve etmiştir: 
•- Lüzumu takdirinde, Mare

şalden, yiyeeek nakleden Fransız 
gemilerini himare için Frans"' fi
losunu kullanmayı istiyeceği.m. A
merika Birleşik Devletleri büyük 
elçisini bu vaziyetten haberdar 
ettim. İngiltere, hilen Alınan,ya
yı mağliıp etmek ümldile mııba
lagalı bir abluka tatbik etmekte
dir. 

VEYGAND DÖNDtl' 

General Veygand, dün sabah 
Vişiden geniş salahiyetler alarak 
Ce.zaire dönmüştür. Veygaııd Vı-

. k emnun ol -şı seyahatinden ço m 
duğunu söylemiştir. . al 

Cezair Umumi Valisi f.mır 
Ahria! de tayyare ile Vişiye gel
llıiştir. Abrail hüJ<ümet azasile te
nıaslarda bulunacaktır. 

İNGiLTEREYE YARDIM 

İngiltereye yardım l<anUDU, A-
l. den çıktı. 

ınerikan ay an mec ısın . . 
Bu.gün de, mümessiller medısın
de .ki tlik b:ir müzakereden 

ı saa .. 
sonra kabul edilecektir. Reısıcuın-
hur Ruzveltin, kanun.ı çarşamba 
günü imzalaması beklenmekte -
dir. Bundan sonra, derhal yardı
ma başlanacaktır. Bu hususla 
planlar hazırlanmıştır. Bu arada, 
Alman denizaltı harbine karşı 
kaymak üzere ingiltereye •lfü -
küvit gemisi• adı verilen ser:. ge
milerden mühim miktarda gon -
derilecektir. B.ından başka, tor -
pille mücehhez hücum botların
dan seri halinde in~a olunacaktır. 

İki 8algar sil arı 
alayı Yagosıavyaya 
teslim mi oldu 'l 

(l tııol saWfeden Devam) 
.. dün Bulgaristanın 

dirdiğine gore, , d Alman ve Bul--
lif cohirJerın e muhte .,._...... . . leri yapmış ... 

gar kıt'aları geçıt resun gener.ılle-
rd Alm•ıı kıt'aJarımn . . 

la ır. ··r· ıeri abidClerlll9 
ri Bulgar liarp 0 u ardı< Bundan 
-ıenlder koymuş! · ~uman· ,_ iki ordunun • 
sonra, kıt'alar ·şıerdlr Ban-
danları önünden g=~r M~rşlarını 
dolo.r Alman ve 1 k~ nutuk-

çalmıslar~r · Gene~l e~ tebarüz et-
lar söylıy~rek dos u talebesi de bu. 
tirmıc:lerdır. Mektep - ...... 

• . . '·"- k .ı.mış-. 15:e<;it resunlerıne a,ı.....,a 

SELANİGİN 
EHEMMİYETİ 

lesi. SelAniğin sevkUl· 
\rreme g~e . cak Bulgarista-

ceyş ehcmmıyetınin an . - 1 zail 

·- Amiral o.rJaa. ı..ınz 
ablokamıdan tikiyet e
derek, gayrimetııul Fran
sız topraklarındaki hal· 
kın bujday ihtiyacından 
bahsediyor ve Amerika· 
dan buğday getirilmesi· 
ni istiyor. Darlan, İste 
maddeleri getirecek ge
mileri himaye iı,-in Fran· 
sız filosunu kullanacağı· 
nı söylüyor. Bu sözler, 

Yugoslavya Arnavutluktaki 
Başvekilimizin Italyan kıtaları

nın elbisesi fena lngiltereye k~t1 .•a_rfr.- beyanatını 
dilmit bir tehdıt mıdır?. 

bir müstacel vazi;= bekliyormuş 
Londra 11 (A.A.) - Son zaman. 

larda şimali İtalyada üç ay kalmış 
olan bir bitaraf memleket vatan
daşı, Triyeste hastanelerinin, Ar
navutluktan gelen ve soğuktan 
mütevellit yaralardan hasta bulu· 
nan askerlerle dolu olduğunu söy
lemektedir. Bu yaralara sebep, sı
cak tutacak elbise yokluğundancbr. 
Bu yolcunun öğrendiğine göre, ia .. 
şist idaresinin bir halası yüzünden 
'levazım dairesi Arnavutluktaki 
İtalyan kıt'alarına Hattüstüva 
memleketlerinedki İtalyan garni
zonlarına ait teçhizatı göndermiş
tir. 

Rıızveltin 
beyannamesi neşretmesi beklen -
mektedir. 

İngiliz matbuatı. yardım kamı -
nu etrafında gen.iş n~riyat yap • 
maktadırlar. Kanun, lngilterenin 
emrine derlıal 250 milyon liralık 
harp malzemesi verilmesini im • 
kan dahiline sokmaktadır. 

BÜYÜK ATLANTİK 
MUHAREBESİ 

· fnglliz Bahriye Nazırı dün bir 
nutuk söyliyerek bahri inşaatı tes
ri ve genişletınelt için daha müessir 
tedbirler alınacağını söylemiştir. 
Mesai Nazırı Bevin de söylediği bir 
nutukta, donanmaya ağır bir vazife 
tahmil edildiğini kaydetmiş, bir 
kaç haftaya kadar büyük bir At • 
lantik muharebesi vuku bulaca
ğını işaret etmiştir. Nazır, ~yle de-

ıniştir: 
,_ Doklarda, tezgahlarda istih-

salat yüzde 30 nisbetinde artarsa, 
donanmanın vazifesi kolaylaşır. 
Deniz harbi kazanıldığı takdirde 
binlerce kişinin hayatı kurtulmuş 
ve harbin sonu yaıdaşmış olacak
tır. . 
BATAN tTALYAN KRUVAZÖRÜ 

Condotierri cA• sınıfından bir 1-
taivan kruvazörü bir İngiliz de.. 
ni;aııısı tarafından batırılmıştır. 
Bu kruvazör 5069 tonluk!~. 6 PW>
Iuk 8 topla mücehhezdir. Halyan
Jarın bu sınıftan dört gemisi vardı. 
Bir tanesi daha evvel ·batırılmıştL 

AFRİKA CEPHELERİNDE 
Libyada ve Eritrede vaziyette bir 

dei?\,iklik olmamıştır. Habeşistan
da v~ İatalyan Somalisinde hare -
kat muvaffakiyetle devam ediyor. 

İngilizler, Habeşistanda, Keren
de birçok mıntakaları, ve Trablus
garp şehrini muvaffakiyetle bom· 
bard:ıman etmişlerdir· 

SIYAM - HtND!ÇİN! 
Tokyo'dan bHdirildiğine göre, 

Fransız • Siyam ihtilafının halli 
hakkındaki anlaşma bugün öğle
den sonra Tokyoda parafa edile -
cektir. Japon Hariciye Nazırı Ma~~ 
suaka'ııın Berline hareket edecegı 
talunin edilmektedir. 

ARNAVUTLUKTA 

İngiliz tayyareleri, Arnavutlukta 
Draç limanını şiddetle bombardı
man etnıişlerdır. Birçok yangınlar 
çıkarılmı.ştır. Arnavutlukla bir ha
va muharebesı oJınu~ 7 Italyan tay
yeresi düşürülmu~tur. 

(Birinci salııfeden de1Xlm) 

ntGER YANGINLAR 

Aynalıçeşmede 29 numarada A. 
nastasm evinde soba borularından 
ve Beyoğlunda Poyraz sokağında 
müteahhit İhsanın evinın 2. inci ka
tından sobadan yangın çıkmışsa da 
söndürülmüştiır. Çemberlitaşda 
bir bıçkı imalathanesinde tutkal 
kaynatılırken yangın çikmış ve üst 
katı tamamen yanmıştır. 

BİR KAYAK EVİ YANDI! 

Gerededen zildirildiğine göre 
Esen tepede Beden. Terbiy_esi G_e
nel Direktörlügüniın tesıs ettıği 
cDağ ve Kayak Evi> kazaen çıkan 
bir yangın neticesinde tamamen 

yanmıştır. 

Lood.1• 11 t,A.A.) - Taymisin 
Belgrat muhaoiri yazıyor: Yu -
go,lavyanın harici siyasetine dair 
bir beyanat henüz ncşredilmemiş
tir. Umumi kanaate göre Yugos -
lav hükumeti Türkiye Başveldli
nin yapacağı beyanatı beklemek
tedir. 

İyi haber alaıt mahfillerde Yu
goslav beyannamesinin memleke
tin kat'i bitaraflığuıı teyit ederek 
tecavüze uğradığı takdirde kcn -
djsini müdafaa edeceğini sarahat
le blldircieği zannedilmektedir. 
Bittabi beyannamede, mihver 
ıılevletlerine kar ı Yugoslavyanın 
beslediği i;yi niyetler de ifade edi
lecektir. 

Bu bitaraf müşahit, Hattüstüva 
üniformalari'e Arnnvutluk cephe
sinden dönen yaralıların gelişleri
ni gözlerile görmüştür. 

Şurasını kaydetmek enteresan
dır ki, resmi bir İtalyan tebliği, 
şubat bidayetindenberi 26 bin İta!. Muazzam deniz 

tezgahları 
kuruluyor 

ı yanın ölü, yaralı veya kayıp veya
hut bundan evvelki listelere dahil 
edilmemiş bulunduğunu bildir -
mektedir. 

San-fransisco 11 (A.A.) - San
fransisco'da muazzam deniz tez -
giihları kurulmaktadır. Bu tezgah. 
!arda İngiltere için 30 geminin in
şasına başlanacaktır. İlk kaburga, 
burada 1 nisanda konacaktır . 

Temin edildiğine göre, altı aya 
kadar San-frsnsisco tezgahları Al
man denizaltılarının tevlit ettiği 
kayıpları taınamile kapayacak bir 
hızla gemi inşa edecek vaziyete 
girmiş olacaktır. 

Yunen mava:lrluyetl 
(1 ine! S•hlfeden Devam) 

son günlerdeki Yunan muvaffaki· 
yctleri hakkında tafsilat vermek

tedir. 
Tebliğde şöyle denilmektedir: 
Şiddetli bir muharebeden sonra 

dün kuvvetli düşman mevzilerini 
işgal ettik. İtalyanlar dün, taarruz
larını her cephede genişleterek pek 
şiddetli mukabil hücumlarda bu -
Junmuşlar ise de, hiçbir muvaffa
kiyet elde edememişler ve ağır za. 
yiat vermişlerdir. Birkaç subay 
dahil olduğu halde 300 kadar esir 
alınmıştır. 
Düşmanın bir tank hücumu püs

kürtülmüştür. Bir İtalyan tankı 
tahrip edilmi~tir. 

Bu haı·ekat esnasında tayyare -
]erimiz cephedeki düşman kıt'a -
Jarını ve mevzilerıni bombardıman 
etm~k ve mitralyöz ate ·ine tut -
nıak surctile kara kuvvetlerimize 
büyük yardımda bı.ılunmuştur. Bu 
hareketler~ iştirak den tayyarele
rimizin hepsi üslerine dönmüş • 
!erdir. 

İngWz 
ligine 

Amlraı
göre 

(l inci Sahiloc!<-n Duam) 

sın da ezcümle demiştir ki: 
Akdenizde artık İtalyanlar bu • 

lunmadıgı gibi Almanlar da Ak -
denizden kovulacaktır. İtalyan 
mağlübiyetlerinüı asıl sebebi Yu
nan ve İng11iz maneviyatının Al
man maneviyatından dana yüksek 
olmasıdır. 

Amiral küçük Yunan filosunun 
cesaretini sitayişle bahsetmiştir. 

Japon askeri he· 
defleri şiddet

le bombalandı 
Çunkjng 11 (A.A.)- Resınen 

bildirildiğine göre, Çin tayyare -
!eri dün, Yengtse uclıriuin şimal 
kıyısı üzerinde işang civarındaki 
japon askeri hedeflerini çok şid
detli bombardıman etmişlerdir. 

japonlar, yamı ). aklaşması ile 
sanıldığına göre, Çuııkiııge karşı 
hava hücumlarına yeniden başla
mak üzere, bava kuvvetlerinin 
mühim bir k1'mını Hankeu ve 1-
şanga getirmişlerdir. 

Çunkingde hava hücumlarına 
karŞ1 ihtiyat tcdhirle~i fazlalaş -
tırılmış ve yeniden halka şehri 

terkctmeferi tavsiye olunmuştur. 

isti~& üsleri bom
bardıman edildi 
Loııdre 11 (A.A.)- İngiliz tay

yareleri dün ak~unı Frnnsıız sahi
lindeki Alınan istilU liınanlorıua 
üç ayrı tn·ırruzda bulunınuşlordır. 
Bir İngiliz tayyaresi bu harekat
tan avdet etruemiı.;lir. 

Dün gece de istila liınanlanna 
hücum edilmiştir, Manmefih bu 
son hücunı hal.knda ta(silılt he • 
nüz gcltneıniştir. 

Ferah • 
sıneması 

(l inci S...ıılrede.ıı Devam) 

nıurlar atc~ın nereden çıktığını 
tesbit için yungın mahallinde bir 
ke~if yupını~lardır. 

İlk tahminler yangınm bilet gi
şe>iııin eltmdaki elektrik kolra
sının kontak yopmasile çıktığı 

hissini vermişse de gişeden çok u
zakta buluııon merdivenlerin ve 
çatının bir anda tutuşması ile bu 
zanda tereddüde düşülmüştür. 

Çünkü binanın üstündeki oda
Judi. oturaıilar ate.şi hissedince 
aşağı inip canlarını kurtarmak iıı
temişler.e de merdivenlerle be -
raber her torafı alevlerin sardığı
nı ı:örmüşlerdir. Biııaenalcyh bu 
hal; yanı:ının birkaç yerden bir
den çıktığı ihtimalini tevlit et • 
mektcdir. 
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Barb Ve Caıuıluk Telrlkası 

Bilen idam olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 33 

Naziler Türki
yeyi okşamak 
siyasetini gü
düyorlarmış ! 

Polonyalı kont, bir tokat yemiş 
gibi olduğu yerde sallandı 

Londra 11 (A.A.) - Taymis ga
zetesinin diplomatik muhabiri Bal
kanlardaki vaziyet hakkında şun
ları yazmaktadır: 

Hafta sonunda alınan haberler, 
beklendiği gibi, Alınanların Bal • 
kanlardaki planlarını tatbika de -
vam ettiklerini isbat etmektedir. 

Bir taraftan Alman askerleri 
Bulgaristanda vaziyetlerini tak -
viye ederken diğer taraftan Nazi 
diplomasisi Bulgarislana komşu 

mernleketerde entrikalar çevirmek
tedir. Bu entrikalar Türkleri ok
şamak ve Yunanlıların azmini kır
mak için Yunanistanda bir takım 
şayialar çıkarmak suretile yapılı. 
yor. Teferrüata ait sanlı birşey bi
linmemekle beraber Yugoslavya 
üzerinde de bir tazyik yapıldığı 

muhakkaktır. 

Büyük Yugoslavya gazE>telerin
den Politika, vaziyetin fevkaliıde 

huzursuz olduğunu kabul etmekte 
fakat Yugoslavyanın sulh siyase -
tine sadık kalarak baska memle -
ketlerin yaptığı harbe iştirak et -
miyeceğini tebarüz ettirmektedir. 

• 

700 otomobil 
lastiği yarın 

tevzi olunacak 
Ticaret Vekaleti ,şehrimize gel

miş olan 700 den fazla otomobil 
liistiğinin tevzii lıal<knda Mın

taka Ticaret l'ltiidürlüi:ünc emir 
vermiştir. Bu lastiklerin İstanbu
le isabet eden kı ,mı yarıo sa -
behtan itibaren ihtiyaç sahipleri
ne te\'Zie başlanacaktır. 

Taşra vilayetlerine gönderile -
cek kısım için Vekaletin postada 
olan listesi heklcnm<ktcdir. 

25 gram esrarla 
yakalanan bahkçı 
Sarıycrde Ahmet isminde bir ba. 

lıkçı iizerinde 25 gram e~rarla ya
kalanmış ve Sarıyer Müddeiumu
miliğine teslim edilmiştir. 

İstanbulda parşütçüler 
(1 inci Sa.hileden Devam) 

tan ayrılmıştır. 
Pazar gününden itibaren bu 

teşkilatlarla tecrübelere başlana

caktır. İlk olarak pazar günü Bo
ğaziçınin Sarıyer kazasında büyük 
bir lecrübe yapılacaktır. Tecrübe
nin saati gizli tutulacak ve canavar 
düdüklerinin calmasilc civara pa
r~ütçülrr inmi~ olduı:ll bildirile
cektir. Bunun üzerine teşkilatta 

vazıle almış olan binlerce kişi der" 
hal paraşütçülerin inmiş farzedil
diği yerlere koşacaklar ve düş -
man paraşütçüleri kıyafetine gir
miş olan kimselerin üzerine hü -
cum ederek bunları zararsız bir 
hale koyacaklardır. İcabettiğl za. 
.rnan silah da kullanılacağından e
kiplerde vazife almış olanlar si -
JAhlanmış olacaklardır. 

Sarıyerden sonra diğer kaza • 
larda da tecrübeler yapılacaktır. 

Vilayet Seferberlik Müdürlüğü la
zım gelen bütun hazırlıkları ta -
ımamlamıştır. Tecrübeler kısa bir 
zamanda tamamlanacaktır. 

PARTİ GRUBU 
(l bıel Sahifeden Denm) 

buluyorı;unu.z, si7.e teşelı:küre borç
luyum! .. 

- Estağfurullah, Kont cenap • 
ları!.. Asil teşekküre ben mecbu -
rum.. Ancak, bıı parayı bendenize 
ne için teklif ettiğinizi öğrene -
bilir ıniyirn?. 

Kont tekrar dudaklarına sarkan 
beyaz bıyıklarını yaladı. Kaşlarını 
yine canı sıkılmış ve hayret etmiş 
gibi bir tavırla kaldırarak yüzüme 
baktı: 

baktı: 

- Ben sizi işi derhal anladınız, 
zannetmiştim!.. dedi. 

Bütün safiyetimle başımı sal • 
!adın\: 

- Bilakis• .. Zerre kadar anla -
mış değilim! .. 

Dedim. 
Kont, gayet tabii bir tavırla o

mıızlarını silkti: 
- Sizin yanınızdaki Polonyalı 

kızcağızı bize bırakmanız için! 
Dedi. 
Hayretimden birdenbire ayağa 

kalktım. 

- Nasıl buyurdunz? .. Anna'yı mı 
size bırakmak mukabilinde bu pa
rayı teklif ediyorsunuz? 

- Evet ... 
-Fakal... 
O derece şaşalamıştım ki ne söy

liyec " mı bilemiyerek sustum. 
Somurımwı ve muhteşem bir gu -
ru~la lelıişımı takip eden kontun 
yüıune müthiş bir hayretle baki. 
yordum. 

Kont tcnım tereddüdümü gö -
rünce yüzü daha somurtmuş v~ 
ciddileşnıışti. 

- Arted<•rsiniz! dedi. Kestirme 
konuşmak adetimiz olduğunu söy
lemiştim.. Demek isterim ki siz 
mademki hir ccnebisiniz. Matmazel 
Anna ile ınünnsebt•tiniz de samimi ' 
bir dostlu!:tan ibarettir ... Bayan 
Anna'yı tamamile terketınenize 

mukabil size, Rizi memnun edece
ğini tasdik etti.ııniz bu parayı tak
dim etmek istiyorum .. Mesele bun
dan ibarettir! .. Sizin için her halde 
basit bir ı~! 

- Ba ıl bir iş mi? 
- Fakat öyle zannediyorum! .. 

Para mıktarını az buluyorsanız, 
bu itiraz ııızı deılıal kabul ede
ceğımdeıı şüphe ederek çekin
meınenizi oiiyliycbiliriın! .. 

O vak t, bilmiyorum, neden 
bcyninıııı döndügünü hissettim. 

Mlıt!ıiş bir hiddet damarlarıma 
yayılmı>tı. 

Fakat kendimi güç halle tu -
taf1k, fakat y ·ııemediğim bir nef
ret ve ist;}·'.arla· 

- Ba\' Kont' dedim. Her halde 
dünva ile geniş lemas ve müna -
sebeı'c 'in z bulunduguna şüphe 
bırakmıyan büyük bir endüstri 
adamı olmak oı!atile, şimdiye ka
dar biz Türklerin para ile kadın 
satnıaıiıklannı bilmiş olmanız la. 
zım gelirli' .. Benim Anna ile mü
nasebetimiz ne şekılde olursa ol
sun. onu bana ait bir kadın olması 
itibarile, değil on bin İngiliz lirası, 
bütün servetinizi dahi tekli.r etse
niz, kabul etmeme milli şıarım mü
sait değildir! .. 

Yarı bagırır gibi ve sapsarı bir 
yüzle söyledığım bu söz koltuğa 
gururla kurulmuş olan Polonyalı 
kontu adeta .;uratına bir tokat vu
rulmuş gibi olduğu yerde salladı. 

Kontun yüzünde birdenbire bü
yük bir hayret peyda olmu~tu. 
Burnundan düşecek gibi olan göz
lüğünü seri bir hareketle tutup 
düzeltti. 

luyordu. Sonra, adeta kt:ıtelıyerelll 
- Fakat ... d<:dı. Galıba sız on 

bin İngiliz lira.sın ı • ne demek oı. 
duğunu bilmiyorsı..nuz!. 

- Biliyorum!. Sekiz katlı bir 
apartıman parası!. 

Bu sözü o kadar ac, bir istihza 
ile söylemıştim ki Polonyalı bıı 
sanayi tröstü müdürün un ) uzü a
deta hayretinden çarpıldı. 

Fena halde bozıılu ı:ş ve so • 
murtmuştu. Beıı, his"'ttıgım hiG
deti hlila yenemiyorum 
Karşımda ~aşalanı'§ ve gözlü • 

ğünün altuıdan adeta aptallaşınlf 
gözlerle yu?ume bakmakta olaA 
Konta: 

- Biz, dedim, Türkler, seki& 
katlı, on sekiz katlı apartıman sa
tın da alırız, >atarız da. Fakat U.. 
dm satmak adetimiz değildir!. 

Kont, büıibütün sınirlenmiş bir 
halde homordandı: 

(A.J'kası nr) 

Asıl ve büyük 
hedef 

Akdenizdir 
(8-ıı.kaledeıı Devam,) 

O halde, Avrupa harbinin bi • 
rinci kati nctıccsı, ak.denizde ah
nacaktır. Bunun için de; ya Al • 
oıanların taarruz ve hamlede mu-

:ık olması, yahut da İııgilizle-
ıcr türlü taarruz hamlesini 

.b.11·arak, Almanları Akdcnizdeki 
mücadeleye veda ettirmesi lii • 
zınıdır. Bu itabürla, öııüınüzdeki 
hofta ve aylar lıokımından, İngil
tere ile Alman) a arasında hakikt 
nıücadelcniıı Akdcnizde cereyan 
edeceği ve lıer iki taraf için de, 
Polooyoda başlıyan Avrupa har· 
biuin hayati neticesinin, Akdeniz· 
deki mücadelenin sonuna bağlı 

kalacağı aşikardır. Binaenaleyh, 
Almanya, Akdeniıden İngiltereyi 
çıkanmazsa, A;ırupadaki bütüı 
muk1a{fak.i)·e-tlerj bir ~crnp ol -
maktan kurtulamıyacaktır. İngil
tere, Akdenizin hava ve deniz hi
kinıiyetfni elinde tutarsa; Alman
yayı Avrupada mağlup etmenin 
imkiinına ve anahtarına daima sa
hip olacaktır. Tarihin seyrini d&
ğiştirnıek mümkün değildir. 

Akdenize ve Akdeniz geçitlerin• 
lıfıkim olmadıkça, Avrupa kıt'a
sına hakim olmanın imkanı yok· 
tur. Bu bakımdan muhakkak ki, 
önümüzdeki hoftulurda hakiki Ak· 
deniz mücadelesi bu~hyacak, şinı· 
diye kadar mi.li goriılmemiş ha
va, deniz muharebeleri olacak, kı· 
yasıya kan dökıilecektir. Fakat, 
Akdeniz hfıkiwiyclinin havada, 
karada, denizde behemehal İngi
lizler elinde kelacagından bir an 
şüphe etmemek lazımdır. Alman 
savleti, Alman inı~iinları ne olur
sa olsun; herhalde, Cebelüttarık 
ve Süveyş İngilkrenin rlinden 
çıkmoyecak ve İn0 iliz hava ve de
ni.o knn•etleri, Akdenizde Alman
yaya bir an fırsat kazandırmıya
cıtklard.ır. Bizce, Almanya, 19311 

Avrupa harbinde yapebileceii 
berşeyi yapmıştır ve kat'i zaferi 
kaybetmiştir. Bundan sonraki fa
aliyetleri, sadece başlangıç ile son 
arasındaki mesafe tezahürlerin • 
den, kin ve aksülamel rııhunua 
ortaya çıkardığı mevzii hfıclis&

lerden başka birşey değildir ve.. 
böyle olmakta devam edecektir, 

Büyük bir havr<'tle vüzüme ba- , ETEM iZZET BENICI! 

t ' la ının gırmesıy e na Alman Jo a r ,,.. ru.nları 
k dediyor Gazel>C ... 

olduğunu ay . · d ha 1ın1diden 
-=• başhyan mucadelenin ayni kalı..-aman-

Yunan gazetecisi Amiral Cun -
ningl· 1 ''" Hitler'in ilkbaharda de
niz harbini teksif etmek niyetinde 
olduğunu hatırlatarak İngiliz filo. 
sunun deniz hakimiyetini mulıa -
faza edip edemiyeceğini sormuş -
tur. 

Binanın 15 bin liray3 ve sinema 
nıakinclcriuin 5 bin liraya Milli 
Reasürans Şirketine sigortalı ol
ması, diğer taraftan Ferah sine -
nıasının çok İ)· i işlcnıesinin bazı 
kin1sclcrin ha~edini ~ckınesi dii -
şünceleri kast htimalini de akla 
getirmektedir. Maamefih hu ihti
mal hakkında kat'i bir delil elde 
edilmedi 'inden zan eltma alınan 
kimse yoktdr. 

mıştır. Dünkü toplantıda bazı ı AKER Ticaret ve Sınai Türk 
anonim şirketinin 

iıJ.ve ediyor: cBu lıman : lunnıakta
ıararsız bir bale konmuş u 1 bir 
dır Halen Balkanlarda ınuhteıne Pire 

. . -- ı · olarak yalnız ı 
cephe jçın us ımanı · bul kal
Türkiyc 'frakyası için ~e I~tın n A
n1:ıktadu:. Buna binendı~ ki, ha~e mu-
t.in . Ankarada bir dıplomatık 

a ve d. General-
harebe cereyan etmekte ır. 
ler, diplomatlann yaptığı bu m~bJ:: 
benin neticesini beklemekte ve ışe .. 
nunad b;.1~a vasıtalarla devaı:n ıçın 
bazırlannıaktadırl:ır. Bu konıbı~ezon
larda art.ık Sclflnik mevı.uu bahı_s _de-
"ld' Eg~-er iki bölgenin de aynı fUn-
gı ır. h.d. Je
bcte uğrayıp uğrarnıyacağıru a ıse 
rin seyri gö.;~erecckiiJ 

YUNANİSTANIN 
AZMİ 

Atina ve Pire Amele Cemiyeileri 
Mümessillerinin toplantısında bır n~
tuk s;öyliyen Yunan Başvekili Korws 
bilhassa demiitir ki: 

•- Mll~\imız mukaddes toprakla
"~dan bir metrelik bir yeri. bile ddş· 
=a \erl<etmemJilir. 28 ıııı.ıe~ıı:ıde 

llk ye ayni metanetle de~a_m edeı:e1'" 
hl 'k \"C adalet kuvvctlcrınuı :zaferı.y-a a . . 

le neticeleneccginden emın~z.> .. 
Dün sabah bütün Yunanl.!i~nda mu

tevafla Başvekıl Metaksas ıçın rutııanl 
Ayinler yapıl.nuölır. 

ptıNGELEN 
sEFiRLER 

. /ı.lınaD kıt'alarırun gir-
Bul.garıstana "·", il le-. . Bulgarıstan~ vaz e 

ınesi uıebrwet bU)duğu bakl<ında kendi
l'ının nı aye . . aiınd es
lerine Bulgar hükumetı tar an r .. 

tebligat yapılan Polon.ya SeID; 
~:ms Tornovis_ki ile Belçıka Sefiri 
Andre :Nlobe dun, trenleikisofyr·"~ 

. . gelmişlerdir. Her sc ır """'• 
şehrunıze ·e Belçilaı. 
Sirkeci garında Polonya \ 
,.. 

1 1 g" .• erkanı tarafından kar~ı-
h.Jnso os u .... · ld 

Her iki sefirin Istanbu an 
Ianmışur. gı·derek bü.kü.rnetlerir..:ıen. ta
Ankaraya 
Jimat beldiyecekleri soylenmei(.eur .. 

Dünkil tJ10ole, SOfyadan e )l"'n Io· 
iliz tebaıısındaD lii kişi l'!!r "'"" ta g . 

i,tanbula eeJmlitır. 

Amiral şu cevab• vermiştir: 
c- Sade bir ilkbaharda değil, 

bundan sonra gelecek olan birçok 
ilkbaharlarda da filomuz deriz hli
kimeyitnı muhafaza edecektir.• 

BİNT KIT' ALABI 
(l inci Sal>lfedm Devam) 

dıkları kesip 8tıcı rolden sonra bir 
müddet i tirahat eden kıt'aları, o
radan Sudan'>.l göndPrilmiş ve bu 
kıt'alann Sudan'da kendisini gös
termesi ile Şark !talyaıı Afrika - ı 
sına kar~ı umumı taarruz başla -
mıştır. ff'1dlstan kıt'aları, ayni za-

1 
manda, Habeş vatanperver kuv • 
vetlerine de k)ymetli yardımlarda 

1 
bulunmuşlardır.• 

Belediye Reisliği de Belodiye tı.
limatnamcsindeki yasnğa rağmen 
sineınauın üstündeki odaların na
sıl olup de 12 yıldonberi kiraya 
verildiğini tetkik ettirmektedir. 
Ah~ap sinemaların işletilme -

mesi hakkında da ayrıca tetkikler 
yapmaktadır, Sinemayı kiralıyan 
l'nver Şimşek de binanın tamiri
nin kabil olup olmadıfuu araştır
tıı:mektadır. 

kanun layihalarının geri veril -
mcsi hakkındaki Başvekillct tez
kerelerile hudut ve sahiller sıhhat 
umum müdürliiğü 1938 yılı hesa
bı kat'isine ait kanun liiyilıası ve 
diğer bazı ehemmiyetsiz liyihalu 
kabul olunmuştur. 

Meclis )'arın toplanacak ve ev
velce bildirdiğim ı:ibi Başvekil 
Dr. Refik Saydam bu celsede be
yanatta bulunacaktır. 

ıı yaşında bir çocllll 
(1 IJ>cl Sahifeden Devua) 

tuk ile Kosti oj:lu Pavli kavgaya 
tutuşmuşlar ve kavga esııasıoda 
Ne\'Zaf kü(ük bir bıçakla arkada
şı Kostiyi yüzünden yaralamıştır. 
Yaralı ç<>cuk tedavi altına alın • 
~. Nevzat yakalanllll§tır. 

heyeti umumiye İçtimaına ait davetnamedir. 
Ruznamel Müzakerat: 
1 - İduer Mccll'li ve n1ürakfp taraflarından verilen raporlaıın okunma~ı 
2 - Şırkctin me1'cudat dcfterile biJAnçcınun \e khr ve zarar hC::i&bının ~e tf' 

mettil te\'ıJi hakkındaki tclch!lcrin tasdik veya lAdıl .eya reddi 
3 - l\1.ucitırlerin ve mUrakibin aidatıann.u-ı tayini. ' 
4 - Sııket sermayesinin y\:ızde elli nisbelinde tezyidi 
5.-- Şirket ınukavelcslnin 76 ıncı maddesinin t5dili. ' 

Şirket mu.kavelenamesinin 49 uncu ınaddesi mucibince i('tiınaa davet cdilea 
wnumt. heye~ 26/_3/941 tarihine milsa~it Çarşan1bn gilnU öğl~den t;nnra snat ild 

1 

raddesınrl~ şırketin n1erkezi bulunan Istanbulda Zindan kap"ındrı Nnlburlnr çar
§ısında kAın 347 numaralı mağazada ittımaını akdeder,·k yukarıda yazılı ruzna
medeki hususlan muzake-rc \'C karara r.ıpteyliycrPğınde-n hı sedarların asaleten. 
veya vc:kBle-t.en hazır bulunın;ıtannı ve bugti.nd n · .btırcu emırlerine iımade bLlııa 

[ durulan nil..\nço ve .saır v ai.ki tetkik edcb:Iec,·klerini beyan \'e ilı\n eyleriz. 
1 İDARE MECLİSİ 

ı ÖKSÜRENLERE l TRl t HlKl\ EKREı 
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O zaman, 
caklarını 

İstanbulda her şeyi kolayca bula
uman hastalar, buraya gelince, 

kuruşa satılan şekerle ve 
karşılaşıyorlardı •. 

okkası üçyüz 
sefaletle 

Bu teşkillıta bağlı olan memur
ların en çoğu ileri hatlara ıstih • 
baraı yapıyordu . .Kaıkas, Türkistan 
ordularının aldığı yardımcı kuv • 
vetlere ltadar, bütün düşman tak. 
viye kolları baklanda ~'Ok munta· 
:r;am haberler alıyorduk. 

En mühim nokta, bu haberlerin 
vakit ve zaman!le k uınandanlara 
ulaştınlamamasıydı . Bu da muva
ılala ve muharebe ırtibatlannın bo· 
ıukluğundan, kolordular gibi, mu
habere teşk.i.IAtından da birbirinin 
haberi olmamasından ileri geliyor
du. 

Me!lf'IA bir muhbirin, falanca 
lı:llprüden kırk sekiz saat sonra ge. 
çecek olan düşman kıt'alannı vak
tinde haber aldığı ve bu köprü biz
ce malüm olduğu halde, bu habe
rin ordu karargahına gecıkmiş o· 
!arak gelmesi yüzünden köprüyü 
berhava etmek imkanları elde edi
lememiş ve bu yüzden düşman 

kıt'aları bu köprüyü ııerbestçe ge. 
çebilmişti. 

Halbuki, bu köprünün imhası 
ordumuzun sevkülceyş hareketi ve 1 
geride kalan ağırlı~mızın vaktin
de kaçırılması bakımından pek el
zemdi. Bu yüzden 10 uncu kolor
duya mensup bir fırkamız düşma
nın önüne düşıneğe ve dağılmağa 
mecbur olmuştu. ı 

:F;ğer mevzuu bahsolan köprü 
vaktinde imha ve berhava edilmiş 
olsaydı, düşman kuvvetleri, oradan 
başka geçecek yol bulamaması yü- j 
riinden müşkül vaziyete düşecek • 
ti. Muhabere bozukluğu, bizi, ayni 
vaziyete dtişürmüştü. 

Sarıkamış 
den sonra 

hezimetin
lstanbulda 

olup bitenler 
Aylar yıllara kalboluyor, harp 

teneleri uzayıp gidiyordu. Her gün 
yeni bir felü:etle karşılaşan millet, 
Sarı.kamı~ hezimeti gibi birçok f&-1 
lil:etleri de geride bırakmıştı. 

Uzakta geçen ve hezir.ıetle biten 
(Sarıkamış) harekatından zaten 
İstanbul halkı.nın haberi bile yok
tu. 

!ardı. 

Üsküdarda Doğancılar caddesin
de oturan bir kadın: 

- Çocuğum hastadır, Mısır ko
çanından yapılan ekmeği yiyemi
yor. Yerse, ölecektir. Allah rızası 
için biraz francala bulamaz mıyım? 
Dediği için bu SÖı.ü - kala balıkta 

söyledi~ i<ldiasıle - bir su~ teşkil 
etmiş ve karakol karakol sürün -
dürillmüştü. 

Bu kadın, ve bu kadın gibi bir 
çok kimseler, bir takım adamla -
nn hesapsız paralar ve servetlerle 
nasıl oynadıklarını görüyorlardı. 

Onlar istedikleri zaman beyaz ek
mek ve francala, ve istedikleri ka.. 
dar da şeker bulabiliyorlardı. Hal
buki hastalar içecek sütün şekerini 
- okkası üç yüz kuruşa olduğu hal
de - güçlükle tedarik edebiliyor -
lardı. 

Bu fakır memleket halkı o za. 
rnan ok.kasına üç lira verip şeker 
alamadığı için, kansızlık, gıdasızlık 
yüzünden birçok hastalıklar yüz 
göstermişti. Memleketin her köşe
sinden akın akın (veremli kafile
leri) geliyordu. İstanbul, bu fela
ketzedeleri nerede ve nasıl barın
dırabilirdi? Nasıl iaşe edebilirdi 
Şüphe yok ki, İstanbulda her eyi 

bulacaklarını umanlar buraya ge
lince müthiş bir hayal inkisanna 
uğrıyarak, sokaklarda, şurada bu. 
rarla sefil ve perişan dolaşıp niha
yet dönmeğe muktedir olanlar 
memleketl<!rine dönebiliyor; muk
tedir olmıyanlar kö'jCde bucakta 
öl!ip gidiyordu. 

Harp, derhal kabul ve itiraf e· 
deriz ki, bir milleti kökünden sar
san bir iellıkettir. Fakat, ondan da
ha büyük bir feU.ket vardır: Teş
ki!Atsızlık. İttlhatcılar, hiçbir za
man, milleti, böyle bir felaket kar
ısında kendilerim koruyab;'t>cek 

!>ir şekilde hazırlamamışlardı. 
İdaresi.zlikler ve kötü idare si~ 

temleri ve daha doğrusu sistem -
sizlik, disiplinsizlik ve bilgisizlik 
her tarafta göze çarpıyordu. 

Memleket, iktısadi noktadan ol
duğu gibi, içtimai bakımdan da 
müthiş bir bocalama içinde gün • 

•- Ora1aJda birşeyler oı.uyor!• den güne karışıyor, herkes günden-
Diyüp geçiyorlardı. gtine büyük ümitaizliklere düşü • 
Evet oralarda b~yler olmuştu. yordu. 

Boş yere binlerce şehit karu dö- Dert anlatacak bir merci yoktu. 
ttülmüıtü. Ve Başkumandan ve- ı İdari te kilat bir formaliteden, bir 
ıkill Enver paşa artık oradaki işini gösterişten ibaretti. İttihatçılar 
bllirınif, İst•nhııla döıım~tü. 1 yalnız kendı mevkller\ııi düşün -

mek ve bu mevkilere tutunarak ik. 
Aradan üç yıl geçmişti tidar mevkiinden dü memek he-

' 

vesıne kapılmışlardı. Memleket 
Harbin uzaması memlekette bir harp içinde olduğu halde, en ufak 

takım zenginler doğuruyor, ıztırap j bir tenkide veya ufak ve basit bir 
ve yoksulluk, ıçtimai sefalet ve fe- şikayete dahi tahammülleri yok. 
laketin en had şeklini buluyordu. tu. Bu tenkit ve ikayetler ne ka-

Kitap meselesine' 

1
Dair Doçentler 

Ne Diyor? 
(1 bıcl Sahifeden Devam) 

Dığer taraftan Meli.eye isimleri k&· 
rıı;an iki doçentin do bu iddiadan mil
teessjr oldukları görulmüştü.r. Yılla:r .. 
dır Üniversilede çalıpn ve ıerek t.a
Jebeler, gerek lm.irleri tarafmoan tak· 
dir edilen doçent Haldun ile AJi ru .. 
ı.anm fQhısl;ı.rı yawn14da kat'iyen ta
tihdaf edilmemiş olnıakla beraberken
d.ileruıin bir ruitefehhUnıe düşmeleri 
bizi de muteessir et.mı;tir. 

Hüsnı.1 niyetle ve talebeye yardım 

için Çi.li~.ı bu doçenUerimizden Fen 
FakOlt.ea:ı sınat kimya ctoçcnti 8. Hal
dun Ni.iz.heı Terem ıaz.~tern.i:u &ön
derdigt bır meklu~lıı ıunJarı yaz.mıt
lır: 

lJ Sına! Kimya Proftsorunlln W?r
aine vek.Al~t euen ben degılim. Ben 
halen tl.nivenitenm kuruJuşwıdanbe
ri uhMmde bulunan J..fetallw·p der.sinJ 
vermekteyun, 

ıı Yazdığım kitap yardımcı bir ders 
kitabı degıJ Sakat kendi dersime ait 
notlardan ibarettir. Bu kitap Fak.Ulte 
Dekanlığının ma!Cımatı altında, tale
be ta.rafından nqrediJmekte oJduju &i
~ RekturJu.gün de nuUi yardımından 
latlfade etmektedir. 

3 J Esru.en 350 adet olarak basılan 
ve 150 kadar ııeltil ihtiva eden bu kl
lap talebe;re 250 ku~ verilmekte
dır ..., tevzi Jııi;rle b'""'t talebe meş
sul o.lmaktadu. BınaeoaJeyb burada 
tabst bir menfaat aranmadığı ıiklırdır. 
Talebeden ı:orla beş veya on lira alın
dığı ıddi~ı ad tamamen 7alandır. Bi
lllk.is talebeye bir ;rardım olmak ııze
re kitabın basılması ı~ine nakden ;,.. 
tirak etmiı bulunuyoruın. 1941 ikramiyeleri 

4) Ben yalını: dördUncü sınıfa ders 
vermekteyim. Binat>naleyh Umum! 
Kimya servis.ine nit olan üçi.ıncU &ıruf
la bi~ bır allkam yoktur. 

Şiınl Fizik Daçentı Doktor B. Ali 
Riza Bcrkem de ıazetemiı.c bir mek
tup ıömdercrek bu erin kimya tale, 
beleruıln m ifiltuu hal için W>ı·cü
me edıldiğinJ biJdirnuı ve bılahare 

mektubunda fUlllan :razın~tır: 
•Eserin ilmi lu;rmell hakkında ıöz 

.Oyliyebilmek için bu Umin mutehas
s.ısı olm&k Jfi7.nndır. &erın Fransızca 

rushası, bö:rilk Fransız Alım! Pro!. H. 
Copauks tara!u1'\1n klınya ve !wk il
mine bir ıahcscr olarak: takdim edil
diği gibi. buradaki talebelerimize de 
Şun! - ~'ızlk En titüsüade tedrisat~ 
bulunmuş olan Prof. Valensi He Pro!. 
Savard tarafından da ısrarla tavsiye 
edilmiştir, 

Bu eserin, Üniversite hesabına F~ 
Fakilltesl tarafından neırı kabul edil
miş olduğu halde, billıhare tııbı işinin 
benJm nezaretim altında yapılmasının 
se-bebine gelince, bu da, aırf Şubat im
tihan devresindeıı once et;ttin mublm 
tılr Iwmmın talebelerin eline geçmiş 
ıuhmmaı.1111 ııntn ıayeslyle yapı.lrruı
tır.> 

• .. 

Bankası 
1941 B.lçlk 

Tasarruf hesaplan 

İkramiye planı 

Fatih 51.lh 3 uncü Hukuk Ha
kimliğınden: 

Fatih Hoca Üveys mahallesi Ak
§emsettin sok3k 37 numaralı ha -
nede mutasarnfan mukim iken ve. 
fat eden Eminenin ilan tarihinden 
itibaren alaca'< ve borçlularının bir 
ay ve iddiayı veraset edenlerinin 
üç ay içinde mahkememi•e müra
caatları aksi halde terekelerinin 
Hazıncve df'vredilrceği tl§n olunu.r 

941/24 T. 

Her Yerde; 
Yerli EM • 

1 R Traş 

Bıçakları 

l adet 2000 Liralık = 2000~ Ltra 
s • 1000 • = sooo~ • 
2 • 750 • = 1500.- • • • 000 • = 2000~ • 
8 • "o • = 20-00.- • 

35 • 100 • = 3500.- • 
80 • 50 • = 4000.- • 

300 • 20 • -= 6000~ > 
Keşidrler: 4 Şubat. 2 May.,, 1 Atm
tos. 3 İk.inci~rin tarih.erinde ya
pılır. 

................. ~~--~ ......... 
DOKTOR 

Bahz Cemal 
LOKMAN HEKİM 

DAHİLİYE MÜTFUASSISI 
Divanyolu 104 

\fuanne oaaUorl: Z.5 - 8. Tel: !UH 

Sahlp ve Başmuhanirl: Etem Jsael Benice 
Netri.J"aı J>tr~ktörü: Cevdet Karabl\&lıı 

cSON TELGRAF> MATBAASI 

NEPTUN 
Saydl Bahri Levazımı 

T. A. Şirketinden : 
1940 senesi heyeti umumiye top

lantısı 22 mart 1941 cumartesi gü
nü saat 12.30 da Şirketin fabrika
sının kain bulunduğu Yedikule 
Kuyulu ~okağında 22 numarasın • 
da yapıhcaktır, 

RUZNAME! MÜZAKERAT: 
1 - Bilanl"O kıraati, ll - Müra.. 

kıp raporu, III - Meclisi idare ra
poru, iV - Meclisi idareye bir aza 
tayini, V - Müdürün imzaya sa
lahiyeti. 

Bir kısım insanlar vardı ki, çok dar samimi ve garazsız olursa ol- bulunduğu halde yerli olmıyan bıçaklan 
ku!lanıııakta mana yoktur. 

Şirketin nizamnamesinin 22 inci 
maddesi mucibince toplantı gü -
nünden evvelki 10 gün zarfında 
hissedaran, hisse senetlerini Şir -
ketin veznesine teslimile muka -
bil.nde alacak!arın tezkenye gös.. 
termek mecburiyetindedirler, miireffeh ve bolluk içinde yaşıyor. sun, sahipleri derhal divanıharp - ı 

!ardı. Süpürge tohumundan, mı • !erle, sürgünlerle, işkencelerle teh- Q halde EMl" T b ki k JJ 
sır koçarundan yapılmış ekmek • dit edil.rdi raş ıça arını u anınız r" 
leruıi lezzetini henüz tatmamış. ı . (Aı1taa var) ,_ıa:;;:::mm::s::mı::ıııı:m=-::::m-1111ıı=ı::aıımıımmııı __ ,,, şl yoksa aJlit oı, 
;==;;;;~~~~~=;;;:;:;;::;:=:;:::;::;::;:;: Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden : paran ço sa kelll ol 

iyi ve güzel traş 
olmak isterseniz 

POKER 
T raş bıçaklarını 

l\IUBAKKAK KULLANINJZ, 
ve her yerde POKER tıraş 

bıçakları U;teyiniz. 

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden : 
Ömer Cavuıı kızı GUHzarın lllziM:re oları borcunun telllinl tahsili için aahlbl 

ouluodutu Ferlltöyde BozJrurt ıruıhalletımln Bileziltçl ııokatında bir tarafı Mılo
oen Kordoplo apartımanı. bir tarafı Emınpaşa ll'SIW.ı bir tarafı :P.lurat otlu arsa-
11 ve tanlı rabll tariklim ile mahdut eski 3 ;reni iP ı:wnaralı •3500• lira mukabi
linde 1poiekli bır bap k.l&ir hanenin ipotek taz.ıası tahsili emval kanunu hüküm.le
lin .ııore aalılacaklır. 

Talip olanların 31.3.IMI tarihine r~an Puarteai iü.ııli aaııt 14 den oon'11 
Bqo#lu kaymalı:aml.ıtında milleıleltlı:il idare ı.e,.tlne milracaatları .iao olu-
nur. (1839) 

Musevi e<:.znaatı Sınagonunun hazıneye olan borçl:ırının temini tahsili için 
aab bı bulundukları Ycnıcam.i mahallesinın Haraççı Zultu Aruz v<" Perçemli so
kaklarında sağ tarafı Darban ve kısmen Azeryan Hant \C! kısmen 3 - 5 No. lu 
depo mahalJcri, zemini Yusuf iuettın Efendj Hanı, sol tarıtfı Kalyopi em ki ba
z.an SelAnik Hanı ve kısmen .MbsyO P.olhu eını.lkı, arka&ı ZuULi Aruz sokab~ On 
taralı Hara('çı sokağı 'lle mahdut, 8-10--12 numarah fı...- bap mag.ıza Ue 3-5 nu ... I 
maralı ikt depo ve 7 numralı bir bap hancııın tamamı lahsllı emval kanunu hü
kümlerine gorc satılacaktır 

Tolip olıınların 31.3.941 tarihine rtır!lı;ran Paıartesı ıtınU oaat 14 den sonra 
~otlu .luıymabmhgında .miıtefcl<lrrl ıdare heyetine :ınilracaalliırı ıllın olu-
ııur. (1838) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. l~aresi ilanları 
Gazetem.11Jn 10 1ı4arı. ~41 tarihli nü.!hasında neşrolunan Devlet Demiryolları 

Umum M.üdürlütune alt tarifeler ilinının 3 üncü maddesindeki c:Şebekeleri> ( 
kelimesi ıehven cŞubeJerı> tarz1nda baaıldığı ıOrulmilştOr. Tashlh olunur. 

(3 üıu;it ah· tuirn det•am.) 

traııi~e rastladım. Artık gidiyord;ı, 

- Ne oldu aııuap! a.ıua dava 
bitti, dedim. 

- Bıttl; decii. 
Birkaç adım ilerisinde yuruyen, 

gözü monokllü tam bir !renk mu
kallidin! göstererek: 

- Bir hafta hanise mahkum ol· 
du; <liy' ilave etti. 

- İster misın, dedim; •imdi ha. 
pishanede de Avruoa hapishane • 
!erini arasın? .. 

- Ona ne ~üphe... dedi. Sade 
haoishaJe değil gardiyanın da Av
rupalısını arayacak galiba .. 

Ve, yfü.ü.nden hir eksilmiyen te
bessümJoÜ rehrcsine biraz daha 
yayarak: 

- Allaha ısmarladık! dedl. Ak· 
şam dükkana gel de, biraz daha 
konurnr, görüşürüz. 

' .&..>. - ~ 1 ~ • ,. - . ' ~, ' . 

Ba.f, Dif, Ke~üe,, Gi-fp, 'B.omatiSlll" 
Nevralji, Kınlı.bil Ye BötGD •ğnlarmm Derhal Jt_. 

........ ..ilde 1 kqe •oııaablllr. r AE.LITLIRINOEM SAltlNfNlt. 
VERDF.- PUU.U KUTl'l./\RI ISR/\RI./\ ISTEYl~IZ 

ISTAHBUL IKIMCI iCRA MEMUHLUGUNDAI: 
Bir ~tan dolayı açık arttırma ile paraya çavrllmeslne k.&rU v'! 

len ve tamamına 200.000 lira kı,ymel takdir olunan Beyoğlunda Kul< ... 
mahallesi AU:ron onkağında ve İııllklAJ caddesinde ek1 183-18&-1' 
yeni 1119 - 201 - 203 - il - 17 - 18 - 19 - 1119 - 201 - 203 ~ 
18/l _ 20 - 22 numerolajlı Şarl<an l - 36 - :la - Si. Şimaleıı ıı" 
3 Garben 3 - 30. Cenuben yol 8 - 31 ile mahdut 839 meıre mu~ 
milr.taruıda Huan Alta Ali Eteneli Boca Yusuf Paşa vakfından AN rıl' 
LU HANI namlle marul hanm nıaıf hissesinin açık arttırmaya çılC• 
mış olup ~1/3/941 tarihinden ltibaı'ell ,artnıımesi herk<"Sin göreb rt!' 
için daire divanhanesine tllik edilecektir. Sal.ll ı;>Clın<! Milşlerller 
meli muhammenenln ;yüzde ;redi buçulı: nisbetınde pey ukccııi \.,yalı 
mill! bir bankanın teminaUı mektubua verilmesi icap eder r.ıu• 
vergiler ve naumu dellih;re borç lu:ra v• 20 ""1elik tAvlz bcdeH ınoıl .. 
riye aitlir. Gayri menkul kendlaine ihale edilen mlisteri derhal ves• .,.. 
rılen miıhlet 1çinde J)8.ra71 vermeue ihale karan !eshedHir ve ten _ı.. 
den evvel en yüksek ıeJtllfte bulunan kimse arzeı.ınla oldutu bedelle 
mıya razı olursa ona ihale edilır. O da razı olmaz veyalwt bulu 
hemen ;redi .ıııın müddetle arltıın17a çıkanhr. Her iki halde birinci 
edilen miiJlerl iki !bale anıııındalti farktan ve diğer zararlardan me<' ııı' 
dür. İbale !arki ve eeçen Jlillılerin fai&I a;rrıca bilkı:ıe ba<'et ltalmııl<• 
dairece tahsil oluuur. 

GAYRI MENKUL. 17 dükl<Anı ve iki aparlmıanı müştemlldir. ~ 
<ieikebir 199 nuaınrah dtıkkiıu zemini ortasından iki basamakla • .•• Y-•ı""'l 
iki ıu..ısmdır. ZeDUJu karasımaktır. 20 numaralı diikltAn 199 n 
dükkanın aynidir 201 numaralı medhal lstikli..l caddesinden AU,.on dıf 
ka!';ına kadar uzanan zemini çimento pp ve iki aed Uzerln pasaı 
Han dahili bır numcırah apartıman methali olup bir kapıcı odan ' ~ 
Bırinci kat bir aahattlık zemini tarasim&.n camlı kapı Utl daire vardır. Bl 

numaralı daire bir antre üzerine İır!il<W caddesinde 3 oda 4 sabil do;~ 
olan bir koridor Uzerındc 4 oda bır banyo bır mutlak bir bel5don !bar• 
İkt nwnaral dairede bir antre ve sokak caddesine nazır 1kl oda bir 
ve bir koridor üzerinde üç oda bir banyo bir mutfak bir helAdan lbareıtlt 
İkinci kat birinei katın a,.nıdır.3 üncü kat diğer katların aynıdır. Dördo; 
cu kat 7 ve 8 nuınarah daireler yardır. Ve diğerirtin aynidir. 5 inci kat 
ğerlnin aynıdır. 10 numaralı dairede ayrıca bir korjdor üzerinde merın: 
tekneli sabit kazanlı bır çamaşırhane beş küçük oda bir beli mevcut 
g numaralı dairede bir antre üz.er ine iıç oda ve bir koridor üzen.ne bir lı~ 
ıa bir oda bir mutfak bir banyo vardir. 10 numaralı dnlrede bir ıınlr• b 
koridor Uz.erinde iıC oda bir helfı bir mutfak vardlr. Tarasa katı zemini ~~ 
ra•lman kenarları demir parmak! ıklı duvar korkuluklu sokak ceplıeııl ...
rl örlülildür. 

HAN METHALİ. 2 - 3 - 4 - a numaralı dllkklnlıır p!1'8ja natJ!" 
olup zeminleri a~ptır. 6 numaralı zemini ahşap içinde asma katı vardıf· 
7 numaralı 6 nwnaraluıın aynıdır. 8 nuamralı buyük bir dilkk.tul o!up B .,t 
8 numaralının ıynıdir. A&a ÇCjmesl sokajında kmıa kcpenklı dOkl<AııdJT· 
Bu sokaktnn 22 numerot;ıJ numarasını alır .. 10 numarah ~emin n p d • 
!<An ALİYON soka~wa cephesi varıııt. lJ , o. lı d ilri .. .,ıt ı 

nılt islımal edilmektedir. 12 numaralı Aliyon ookagına cephesi ola.n arıs"' 
tınıanın methalıdır. Bir kapıcı od.Hı vardır. Birinci kat. Bir koridor 
rinde iki daireyi muhtevidir. il numaralı dairede bir antre üzerlnd• b 
eı;.mekanla bölilnmilş 3 oda ve a;rrıca bir koridor üzerinde bir oda b 
mutfak bir helA vardır. 12 numaralı daire bir antre ve bir koridor 0zerlll' 
de 4 oda bir heJ:ı bir mutfak terınosifonla banyosu vadir. İkinci kat bi

rinci kalın aynıdır. 3 üncü lt&I diğer katın aynıdır. 16 numaralı ~· 
bir banyo vardır. 4 \inci! kat diğer katların aynidir. 5 inci kat dl er 1<111• 
Jarın .keza ayındır. 20 nurnaralı dairede bir koridor üzerinde zemini kart .. 
siman tekne ve çnmaşu·hk 3 oda bir hel.A mevcuttur. Buradan taruaya çt" 
kilmaktadır. Tara""'1m bir kısmı karasiman ve bir kamı ahôaplır. ıısS' 
aksamları kapalıdır. Koridorlan demir parmaltlıktır, 5 adel m deP""' 
vardır. Hıuı dahUı 13 numaralı dllkl<ln zemini ahşap içinde asına katı vt1" 
dır. 15 nuamralı apartunanlara all •ervia kapısıdır. 16 - 17 - 18 n~· 
ralı dUkkllııda iki lusımda iki lııel& l12erinde bir oda mevcuttur. 

BODRUM KATI. 15 - 1.2 kapılar ve 2 - S _ 4 - 5 numaralı d0~· 
kanların içinden ılrllir. Zem.ini çimento J>&""imın altına l.sabet eden uıııt' 
bır koridor üz.erinde kalorifer ve ııcak su teafsatı. ve yirmi adet kömilrl lt 
vardır. ApartımanJara ait ttervia merdive.nı ve merdiven başlarında deıfl 
kapılı bJJ:er oda bir heL1. ve arka apartımanlardan bu koridora inen ıııer" 
diven baı;mda adi ocaklı hlcn kömilrliik olan bir depo vardır. K mUrltıl< 
!erin üç tanesinin içinde aaç ocak bulasılt yıkama mahalli vardır. 

UMUMİ EVSAl'I. İstiltUJ caddesine naı.ır cephesi 1 - 2 - 3 uıı.,.ı 
kaUarda şahnl,ı 2 - 8 üncü kallarda balkon bu caddeye nazır katı cf!9" 
he~i merıner kapıdır. Arka kısmın merdivenleri mermer. Ön tar:ıf kısırıl" 
Jar mozaiktir. Binada terko~ elektrik:; havagazı vordtr. Ka1orlfer ve 51cı.t!C 
au tesüatından yalnız. cephe aparlımanJar isti!ade eder. 

UMUMİ MESAHASI. :Kadastro planlarına nazaran 839.50 m< 
murabbaı o!UD bundan 149.50 meler murabbaı posa) ve aydınlıktır. S 

Birinci arttırrnası 1.4.941 tarihine müsadif Salı günü &aat ıo dan 1 

ye kadar İstanbul İkinci İcra Dairesinde icra edUecektır. Arttırma tıedr 
li kıymeti muhamn1enenin yüzde yetmiş beşini ve rücbanı olan aıac:ık11 

nın mecmuundan !azla buhınduğu takdırde ihale edilecektir. Aksi takdir 
de en çok arllıranın taahh!ldil bald kalmak üzere arıtıma 10 gün ıeıııdi1 

edılerek 11 .4.9U tarihine mflsdif Cuma e\lnU ayni saatte icra ed Jerck ,.OC" 
hanı olan alacaklının mecmuundan .fazla bulduju takdırdf!' en \;Ok art 
rana ihale edilecektir. ' 

2004 numaralı icra ve İfJAs Kanununun 126 ın<ı madde:.me tevfjle 
iııolt'k sahibi alacaklılar ile diğer alAkadarlarmın ve irti.!ak hakkı ııabipl• 
rinin işbu gayri menkuldeki beklannı ve hususlyle faiz ,.e lfe d 
olan iddiaları "1'8lu milııblteleriyle birlikle on beş giln lçind kra dau-r 
sine bildirmeleri l&zmıdır. Aksi lokdlrde baklan tapu slclllerl He sabil el 

madıkça satış ~elinin pa;rla masından hariç kalırlar. AIAka r!;Jnn ., 
bu maddei 'kanuniyeye göre hareket etmeleri ve daha fazın malOwat J 
:renlerin 938/3387 DWDaral1 dosy~le dairemize milracoatıan iljll 
olunur. (3529) 

Göz Doktoru 
Nuri Fehmi Ayberk 
Haydıırpqa Nilmune butaneel 

Göz Müteb•..w 
İManbal lleledi7e Ur1ısı. ha& 

(S leıı _,.,., Ttl. 23111 

Şehir tiyatrosd 
TEPEU \Şl Dit ~)I 

KlSl'IJIND.ı\ O 1 
Bu alc;am saat ;ıo.3 

MEŞALELER 

SÜMER BANK YERLİ MALLAR PAZARLARI 

MALA IT A MAGAZAMIZ 
Müessesesi Müdiriyetinden : 

15 Mart 1941 tarihinden itiba
ren faaliyete başlıyacakur. MALATYA, MARAŞ ve GAZ IAHTEB Tüeearlarımn lllJ'a numarası almak tlzere §imdiden 

mezkıir mağasa idar~ ir.e müracaat1eri ilin olunur. 


