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Son Telçat 'ı 

ADRF..S 

Cal ,,: 

SAYISI 

KURUŞ 

\. 
uh,an:irl· ETEM tzzET BENİCE 

Sahip ye Baım ·_ ~ - ~ 
Elf SON TELOBArLABI VE BABEBLERİ VEBEN AKŞAM GAZETESİ 

- - -

yuna nistanın 
İstikbali taay- · 
gün etmiştir 

Harbin inkiıaf safhaları 
· · d Yu karıısında ve ıçın e ~ 

naniıtana mukadder o
lan netice: Zaferdir. Ve 
Y · tan behemehal 
unanıa . . k 

bu mes'ut neticeyı ıdra 1 
edecektir.. . 

y uan: ETEM iZZET BENIC! 

Kol kol~ 
ru;; ~:~~TINJ 
LNAZIF 
BGYOKEDEBI 

ROMAN 
1'1zameUbı Nazif dl) or kıl: 
•- Bir roma.na nlç!n olı.ursu· 
nuz ve bir tctrikayı niçin takip 
edersiniz?. Eğer bu dlkka& ve 
merakınız bir takım ~beple· 
rln eseri ise; hJç biriniz cKol· 
kola• yı okumaktan kendlnttl 
m.ııJınım edemezsiniz. Zira ~ 

cKolkolu da her riı ve il· ~ 
ntta.n oıu1111('un•n alaka Ye ~~ 
mera.kmı CaJırlk edecek bb 
eebep Yar.• 

1 I PERAP ALAS"' Yuna~ cephe
o t e 1 indeki sinde ltalyan

infilak hadi- lar yaptıkları 
sesi tahkikatı mukabil taar-

EN SON 
• & 

KiKA 

Yugoslavya
n ı n bugün 
Mihvere ilti
hak kararı 

v • 
verecegı iki polis memurunun 

ve bir kadının ölümü 
bir kaç kişinin yara
lanması ile neticele
nen hadise ehemmi
yetle tetkik ediliyor 

r ~.zlarda. bü- n kara Radyos 
yuk zayıata , d·~ ··t f •ıAt -zannediliyor 

Saltanat Meclisi 
fevkalade bir içti
maa davet edildi 

R ~tl.1' 1ktnd Yawri 6ıt. Vii.zbql Şilkn'Lniioı öliiımüntl 
t t usürle habC'r vernı.i§tik. Yukc:ındaki resim, yapılan cenaze 

' merasimin.den bi1' intibaı tesbit ediyor. 

1 TOPLANIYOR 
1 Büyük Millet IUcclisi bugün sn· 

at 15 de toplanacaktır. Bu içtima· 
da Başvekil Dr. Refik Snydamın 
bcynnatta bulunma ı \'e bu me • 
yanda siya~i vaziyet hakkmda i:ıa
hat vermesi bekJemncktedir. 
Diğer taraftan Parti l\leclis 

Grupu dün sııal 15 de toplanmış 
ve evvela Başvekil Meclisin kış 
tatiline karar verdiği tarihtenberi 
geçen 2 aydan fazla bir zaman 
zarfında memleketi aliıkııdar eden 

(Devamı 15 inci Sayfada) 

Batan bir tah
telbahirmüza
yedeye kondu 

---------------------~--------~ 

satış ııı ba ay 
içinde yapılacak 
Büyük harpte Marnıarada Ka· 

rasu kazasının 22 kilometre mc a
fesinde snhilde batırılan mukabil 
taraf tahtelbahirinin nıiizayede i· 
le satılığa çıkarılma ı kararlaştı
rılmıştır. Bu ay içinde satış işi ya· 

pılncakhr. 

(!'ISAC~ 
SiNiR HARBi 

) 

Günlerdir . öylcnegelt.>n ilk~a
bar taarruzlarıııdan evvel, mıh-

bütün diinyada, bele şu giin· 
ff~ . 

1 d Balkanlarda müthiş bir sı-
er c . . . b 

nir harbi taarruzuna gırışmış u-

Junuıaktadır. 
Sinir harbi, siliihh harbin ) ar-

d k Sl 
kundakçısıdır. Yaman 

a çı ı . . l H 
olur, sert olur, şıddctlı o ur. er ne 

olursa olsun.. . . . . 
F k t bizim adalclerımız, ı.ınır· 

8 6 
' J'k 'b' 

1 
. . ka'-'a mbi sert, çe ı gı ı 

erımız .; •· 
katıdır. 1 'b" •• 

Silahlı harpte ar~la? .ar gı ı r~-
- .. gerınesinl nasıl bıliyorsak, sı· 
ıus 0 •t JA . h b' .. de de aynı graru sa a-
11.ır ar ı.- • , ı . 
.... ti . .ıaiJna 1{Jstezmea;ııı1 t .A:Ct· 
~ ID• ı• 
iis. 

İngiliz gaze .. 
teleri Bulga
ristan ve Ro
manya n ı n 
bombardıman 
edilmesini 
istiyorlar 

Yugoslav Başve
kili ile Hariciye ı 
Nazırının Alman-

i ya ıeyahatı cu-
martesiye k a ı d ı 

T ürkiyenin 
mukavemetini 
tecrübeye kal
kışmak büyük 
gaflet olur 

YUGOSLAVYANIN 
VAZiYETİ 

Balkanlar vaziyetine dair son ge-
len hnbcrlere gilre, Yugoslavya Baş· 

BALKANLARDA Kl 
VAZİYETE 

'IJMUMI BİR BAKIŞ 
vekili Svc~kovlç ile Hariciye Nazırı 
Çinçar M:ırkoviç'in Almnnyaya se
yabnU, ve Almımy:ı ile lıir pakt im
zası Cumartesi gününe knlmşt.r. 

Ncvyork Timcs gazete inin bildlr
digine göre, Alm:ınya, italyanlnrın 
Yunanlıları kendi toprnklarına pils
kürtmelerıni temin için Arnavutlu
ğa hnvn kuv\etlcrl ve en modem 
malzeme göndernııyc huzırlanmnkta
dır. 

Nevyork Hcrald Tı ibOn gazctesl
nln Ilclgratt.'.lki muh:ılıirı, nomneya
yn taz.c kuV\'Ctlcr gelmekte ve şlm
dı Alman kuvvetleri yekununun 30 
fırkny:ı b.ılığ olmakta bulunduğunu 
ynzmakt.tıdır. 

YUGOSLA VYANIN 

I<:AT'İ AZMİ 

Tımcs gazetesi şunları yaz.ıyor: Yu
goslnvyanın şcrcfıne ve ordusıınwı 
cesaret ve inatı;ılk şcihı etine 11ıkı bir 
surette bağlı knlııca ını ve Yuıınnıs
tana hücum etmek makscıdıle Alman
lar tarafından Yugoslavyanın bıt.tı
raflığın kar ı yopıluc:uk hcrluıngi bir 
tcca\ üz harckeLıne Yugcı lnvynnm 
nıuknvemet ede<." g1ni gö teren bir 
çok aHlmetler vardır. Yugosla\ ya 
mukaveme etml'k husu undaki az..: 
mini muhafaza cdeı ,.e bunu ;ıQplıe 
götlirmlycrek bır tnrzd.l izhar ederse 
bu tec. vilz tescbbusOnun ynpılmnma
ın mubtcmeldır. 

MÜHİM TEDBİHLER 
ALINMIŞ 

Tlınes ga:- esi Avrupanın Doğu 
Ce.nubund:ıki vaılyellııc tahsis ettiğı 
bir ba5makalede ~öyle diyor: 

<Dcnnu 5 inci SayfM\a} 

~----------------------~--~ 

uğradılar nun ver ıgı a Si a 
~~~~~~~-.. ~~~~~~~-

Atina, (12) A.A. Rcutcr 
::Uerke1i Arnnvntlnk cephe inde 

beş gün süren yunan tarruzuııdan 
sonra yunanlılar 3000 t".Sİr alınış-

Jardır. Bu yekun on zamanlarda 
~lahiyettar bir m~nbadaıı verilen 
ve şimdiye kadar yunanlıların 
aldığı ~irlerin 20 bin kişi) e ba-

liğ olduğunu bildiren h'bliğde mı· 
zarı itibare alınmı değildir. 1\ta-

aınafih Yuıınn . öuüsiinün bıı ge
ce yaptığı beyanatta esir edildik
lerini bildirJi<•i 30 er ile 10 subay 
bu :ıooo kişilik c ir gruııuna dnhil 
bulunmaktadır. 

Yunan 'ö:ıcii ü mcrkt>z c•·vhc
ı.inde Yunanlıların PRZnrte. .. i gü
nii elde ettikleri avantajlı vnzi
ycti muhafaza ettiklerini ve itnl· 
yanların şiddc!li mukabil tnarru:ı.
larını bütün cephede dii§nımıa 
nıütWş zayiat \erdirerek piiskiirt
tüklcrini öylemiştir. Dağların 3 n
ruaçJan ile uçurumlar diişınan Ö· 

lii ve yaralıları ile doludur. 
Yunanlılarm eline geçen İtal

yan \'e:>iknlarıııdnn anlaşıldığına 

göre İtalyanlar esir cdile<'t•k her 
Yunan askeri için 10 Arnavut 
frangı ınüknfnt vndctmekte ve 
göniillü miifrczclerc 3nzılnc:nklnra 
bile a"keri madalya vermektedir· 
ler. 

ldareiörfiye Ko· 
mutanı Vali 

ile görüştü 
İdareiör!i) e Komutam Ali R12a 

Artunkal bu sabah saat on buçuk· 
ta Vılfıyete gelerek Vali ve Bele -
diye Rcısi B. Lutfj Kırdarla gö • 
rüşmüştür. 

Bu görüşmeye bilahare Emniyet 
Müdürü ve Müddciwnumi de işli -
rak etmiştir. 

Gece nöbetçi 
olan eczanede 

kimse yok! 

iki eczane hakkın
da şikayet yaplldı 
Şehrimizdeki bazı nöbetçi ecza

nelerin; geceleri acele ilaca ihti • 
yacı olan vatandaşlara Hiiç verme. 
dikleri ve hatta kepenklerini açıp 
müracaatcılara ne i~dıklcrini sor
mağa bile lüzum görmedikleri hak
kında alakadarlara bazı şikayet 

ve iddialar yapılmı~tır. 
Bu mC) anda İstanbul cihetinde 

iki eczane hakkında da şikayette 
bulunulmuştur. Bunlar Şehzade • 

( Dc\'anıı: 5 inci l fada) 

Ferah sineması 
yangını 

nasıl oldu? 
Yangının daha 
ev ve 1 başladığı 
anlaşılıyor 
Şehzadebaşındaki cFerah" sine

masının yanma ılc neticelenen 
yangın tahkıkatın. devam olun • 
maktadır. Şimdiye kadarki tahki· 
kat ateşın gişe kısmındaıı çıklığını 
gostermıştir. Kontak ihtimali muh
temel görülmemektedir. Çünkü 
ampuller yanar bu· halde bulun • 
muştur. 

Dığer taraftan ilk ateşin saat 
3,5 de çıktığı ve kulenin alevleri 

tDnaau: 1 bıel 1&1facla) 

Üç ölü ve yirmi iki yaralı var 
İngiliz Sellrl Solyadan hareket etme
de a bavullara Ud bomba konma, 

ikinci bomba civar bir otelde bavul için· 
de bulundu ve zararsız hale getirildi 

Ankara radyosu bugün saat 1,15 
de Ajans haberleri arasında §U 

neşriyatı yapmıştır: 

Dun gece saat 12,30 da .İstanbul
da Pcrapalas otdinde vaki olan 
inlak hadisesi hakkında yapılan 
tahkikat neticesinde meydana çı
karılan hakikat şudur: 

İngilterenin So!ya Elçisini ve 

maiyetini hamil trenin Sofya is
tasyonundan hareketinden evvel 
eşya arasına karıştırılan iki çanta 
eşya ve heyetle beraber 1stanbula 
gelmiş ve bunlardan biri Elçjnin 
misafir kaldığı otele götürülmüş 
ve biraz sonra da infilak. etmiştir. 

İkinci çanta sefaret mcmurlanndan 
birinin eşyası ile b<""aber civardaki 
otellerden birine gitmiştir. 

İnfilaktan sonra mezkur .sefaret 
memuru çantasında bulunan bir 
cismi evvela radyo bataryası zan· 
netmiş, Fakat sonra bu cisimden 
şüphelenerek Sefaret vasıtasiyle 

polise haber verilmiştir. Müte
hassıslara yaptırılan muaycne
neticcsinde bunun dn infilak edici 
bir cisim olduğu anlaşılmış ve za
rarsız bir hale kcnulmuştur. Üç 
ölü ve yirmi ıki yaralı vardır. 

Yaralılar tedavi edilmekte ve 
tahkikata devrun olunmaktadır. 

Elçi lstanbulda 

İngi]terenin Sof)"a sefiri Rend ell refikası ve kızı ile bc.rabtt 

Anadolu Ajansının verdiği ma
lt1mata göre İngiltercnin Sofya 

elçisi Rendeli ve ailesi, İngilterenin 
Sofya Elçiliği erkanı ve 70 ki§iden 
mürekkep İngiliz tebaası dün ak -
şam saat 21 de şehrimize gelmiş. 

ÇERÇEVE 

ltaıyanlara dair ... 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 

Bir ltal3 an gemisi, sahte 
banknot süren bir nn'atkar IP
bi İngiliz bayrağilc seyahat e
derken, bayrağın hakiki sahip
lerine rastgcliyor; hemen direk· 
ten İngiliz bayrağını indiriyor, 
İtalyan bayrağım çekiyor ve a· 
te~ açıyor ... 

Ne kahramanca hareket, de
ğil mi?. 

Aksine, mümkün olduğu .ka· 
dar kahramanlığa uzak bir ha· 
re ket.., 

Zira yediği Hk ateşlerde İtal· 
~ nn bayrağının yerine de c nret 
bn) raı,rı çeki) or ... Bari bu sah-
te kahrnmanhğn da lii:ıunı gör-
111cseydi ve ilk iş olarak yiilü
ııU bembeyaz esaret mendillle • 
örhe~·di... 

Fnk:ıt hayır!. Çiinkü direkte 
İngiliz bayrağı vardı; ve o bny
l'ağın esaret bnyrnğiJe yeriııi 
değiştirebilmesi için arada mu
tavassıt bir bayrağa ibti)nç 
''ardı. 

Mantda ter(ibe hiirınet g • 

tir. Rendell seyahatinin tabii bır 
§ekilde geçtiğini söylemiş, Bulgar 
memurlarının kendisine karşı na
zik davrandıklarıııı ve Kral Bori
ain Bulgar hududuna kadar kendi 

(Dev:unı Rrşlncl Sayfada) 

tc.rdikleri için i talyanlarJ tcb· 
rik edelim ... 

• 
Yunanlıların eline geçen bir 

İtnll an sıhhiye un urund n oğ· 
rcnildiğinc göre, ltnl) ıuı tıp 

mborntuarlnrı itall an nskcrlc
l'inin nıancvil at 111 snglamlnş

tırınak için bir tnk11n inir bnp· 
)arı yapmış ... Hatta c ir sılılıi30e 
unsuru, tutmuş olduğu nutlor
da, bu lııııllarııı hiçbir fo~ dası 
olmadıktan ba~ka memur bu· 
lunduğu hazin g::ı~ c~ i ez~n -
)erce büsbutıin sinir bozucu bil' 
tc ir 3 apacagını ka~ dctrnış ... 

Ko~ bcftıgı maddi cevheri bir 
hap k' .de arı~nnlardnn sonra 
bi de nıane\ i cc\'lıl•ri n30 ni bap 
içinde arıyanları mı görecek
tik?. Pe", pes bu kadarına!. 

Sivri bo) nuzlu bir inege bile 
bombasını snll\'l'l'cmi) ccek ka
dar tedbirli itall an ta~~ oreci
lcı•i Alla hın fıkır fıkır kayııat
tığ/ "'e pcrişnn hale gı•füdiği 
bir zcl:ıelc nııntııka ında yaralı 
soluk çocuk üzerine bomba pan
snnanınn giJ"işti... 

Ben tarihte değil de hn~·nlde 
bile bu cinnyetc yer bulunaca
ğını bni dt'ğilim ... 



2 SON TELGRAF 

ŞiiR DEHASINA 

DAiR .. 

Bir fıkracı meılekdap na
zaran, tiir dehaıı gençlerden, 
Bob • Stil'lerden tonra, ço
cuKlara da ıirayet etmif .. Hal· 
buki, bu deha, yalnız genç ıa· 
irlere ait değil mi idi. Bakın, 
bir çocuk ıöyle mııralar kara• 
lamıı: 

Kara tahta dev olur 
Tebeşir alev olur 
İmtihan od.asında 
Bu mıaralar, bence, Bob • 

Stil'lerden daha kuvvetli.. 
Çünkü, hiç olmazsa sarih biı: 
manası var 

COCRAFcA, 

DERSLERi 

Dünyanın ıu garip hali ve 
manzaraaı karııaında, coğraf· 
ya hocalarının ıatkınlığı bir 
arkadaıın nazarı dikkatini 
celbetmit•• 

Evet, ıayanı dikkattir: iki 
yıldanberi, coğrafya dersleri 
nasıl okutuluyor. Avrupa ha
ritasının aldığı ıekil malünı. 

Bence, hocalar, eski bildik
leri gibi anlatmalı, denin so
nunda talebeye ıöyle demeli: 

- Sel gider, kum kalır. 

TENEKE 

DiŞLER 

Bir dif doktoru, verdiği 
konferansta ıöyle ıöylüyor: 

- Bazı diıçi kalfaları, a). 
bn, platin yerine boyalı tene· 
ke kullanıyorlar ve bu hal ise, 
halkın sıhhatine son derece 
muzirdir. 

Fakat, bu muhterem dit 
doktoru unutuyor ki, teneke 

1 
diye bahsettiği madde, bugüne 
bugün, altın kadar kıymetli 
bir maden olmuttur• 
KlBARLAŞTIK 

VESSELAM/ 
"""'----

Artık, kadın çoraplan yal-
nız üç çqitte imal olunacak
mıt: Gündelik, ince, salon ço
rabı. 

Muhterem bayanlarımız 
gjindelikten çok salon çorabı· 
na rağbet göstereceklerdir. 

Çünkü, salon lafı ağzımız
dan düıüyor mu?. Sanki, a
tamız da salonlarda büyü. 
miif .. Sanki büyük analarımız 
da salonlarda oturup kalk· 
mıılar •• 

Ne hikmettir, bilinmez, pek 
kibarlaıtıkl. 

AŞK 

MEKTUPLARl 
Bir mealekdq, vaktiyle 

Türkiyeye gelmiı, gezmİ§ bir 
ecnebi seyyahın neırettiği ha
tıralardan bahsederken diyor 
ki: 

- Eskiden Şark erkekleri
nin yazdıkları uzun, içli ve 
dokunakı aık mektupları çok 
meıhurmuıl 

Bugün yalnız Şarkta değil, 
Garpta da qk mektubu mo· 
dası geçti.. Çünkü, yeni qk, 
bir mektup yazma müddeti 
kadar bile devam etmiyor. 

AHMET RAUF 

12 MART !MI 

Kıdem 
zamları 

lstanbulda 1088 mual-

limden 

zam 

705 i ancak 

alabilecek 1 
Kıdem görm~ olan şehrlıniz ilk 

okul öğretmenlerinin bu zamla • 
rının verilmesi için dün Şehir 
Meclisince 137 bin lira tahsisat ka· 
bul edilmiştir. Bununla halen kı • 
dem alıp da zam almamış 1088 öğ
retmenden 725 muallimin kıdem 

zamları verilecektir. Mütebaki kıs.. 
mın zamları da bilahare vuku bu· 
lacak inhilal ve ta.lısisatlardan ve
rilecektir. Şimdi verilecelt zamlar, 
maaşları az fakat hizmet müddet
leri çok olan öğretmenlere verile
cektir. 

B'OÇ'OK BABEBLEB 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

* Belediye Reis Muavini Lıltfi 
Aksoy dün Kabataş iskelesinin kar

sşıındaki bahçeleri gezmiş ve ora· 
dan Şişlideki Asri mezarlığın et
rafına yapılacsk duvarların inşaatı 

için bazı tetkiklerde bulunmuştur. 
Duvarın ınşası 11 bin liraya müte
ahhide ihale edilmiştir. Mezarlığın 

önünde de iki yüz ağaç dikllecek.. 
tir. 

* Vilayet ve Belediyenin yeni 
mali y1l masraf bütçesi dün Şe!ıır 
Meclisinde müzakere ve kabul o
lunmuştur. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Dünkü ihracatın yekünu 300 
bin liradır. Mutat memleketlere 
mutat mallar gönderilın~t.r. * Bugün 794 çuval kahvenin it
haline başlanmıştır. Bu miktarın 
394 çuvalı İstanbula verilecektir. 
Tevziata yarın b~lanacaktır. 

*Dün Mersinden şehrımıze ktil
liyetli miktarda beyaz ve kaşar 
peyniri getirilmiştir. 

* Almanlar şehrimizden 50 bın 
kilo keçi kılı ve 30 bın liralık kitre 
alacaklardır. * Hükılmet, yünlü kumaşların 
fiatlarının ucuzlatılması ıçin ka\'i 
karar vermiştir. Bu maksatla ş~h
rimizdeki kulllB.i fabrikatörlerin
den mürekkep bir heyet İktısat 
Vek~letince Ankaraya davet olun
muştur. 

MÜTEFERRiK: 

* İaşe Umum Müdürlüğüne Ti
caret V ckaleti Ticaret Dairesı eski 
Reislerinden B. Ahmet Cemil Con 
tayin olunmuştur. 

* Karagümrükte Karayapak so
kağında 4 numaralı evde oturan 
mütekait Şükrünün 10 gündür e. 
vinden çıkmaması komşuların na
zarı dikkatini celbetmiş ve zabıta
ya haber verilmiştir. 

Zabıta tarafından kapı açtırılmış 
ve Şükrü ölü olarak bulunmuştur. 

Ölümü şüphelı görüldüğünden 
cesedi Morga kaldırılmıştır. 

JiWt11ttı:I 
On kuruıa 

sinema 
Başınızı ağrıtacağım, kusura 

bakmayın, bugün, yine sinema • 
dan bahsedeceğim. 

Geçen giin ziyaretime gelen bir 
ahbabım, şunu anlattı: 
•- Bayanlara on lı.u'tuşa sine

ma gördün mü?. 
•- Bayır, dedim .. Yani, sine -

maya glımek için alınan bilet be
deli mi on kuruş?. 

.__ Evet!. Dinle şimdi. Bayan
lara on kuruşa sinema olunca, kız, 
çocuk, genç kız, gelinlik kız, taze 
kadın, dul kadın, orta yaşlı kadın, 
ihtiyar kadın, hulasa, eline on 
kuruş geçiren sinemada soluğu 
alıyor. Sinema salonu, bayanlarla 
doluyor. Fakat, ayni seansta, er· 
kekler için dühuliye, mesela 30 
kuruştur. 

Kadınlar, ucuz olduğu için tık
lım tıklım dolduruyor; erkekler, 
o sinemada çok kadın oldu ·,unu 
bildikleri için fe\'Ç fevç akın edi
yorlar. 

Hulasa ve netice, sinema sahibi 
kazanıyor. Böyle bir tabiye kul
lanarak, para kazanmanın yolunu 
kcşfctmi~ fikir sahibine hayran 
olmaz ınısın ?. 
Arkadaşım, burada yazmak is

temediğim bir iki cümle daha ilil· 
ve ettikten SönraJ sözünü bitirdi. 

Dün, bir kısım (ilimlerin yaptı
ğı te1irlere dair yazdığım yazının , 
haklı olduğunu, siz de kabul edi
yorsunuz, ya ... 

REŞAT FEYZi 

N!al saklamış ! 
Leon Triaz isminde bir tüccarın 

gizli bir depoda manifatura eşyası 
sakladığı haber alınmış ve dün 
Aşırcfcndi Caddesindeki depo bu. 
lunmuşlur. Burada bulunan mani
faturalar Fiat Mürakabe Komis -
yonu tarafından piyasaya tevzi olu
nacaktır. 

Radyonun 

dürü ve 
yeni mü

ıslahat 
Radyo difiziyon postaları Mü -

dürlüğüne Vedat Nedim Tur tayin 
edilmiştir. 

Dıj\er taraftan Matbuat Umum 
Müdürlü~ü tarafından Radyo İda
resının daha ahenkli ayarlı ve inti
zamlı bir iş birliği ile çalışmasını 
ve propagandalarında mühim ye
nıli kıcr teminini istihdaf eden ted
b r. 'f alınmaktadır. 

Bir kadına tecavüz 

eden dört kişi 
Kü~iikpazarda Hatice isimli bir 

kadına evvelki gec tecavüz teşeb
büsünde bulundukları iddia edilen 
kumcu Ali Yazar, molörcü Abdul
lah Yılmnz, fırıncı Kadri Gömültaş, 
motörcü Salih Güler, yakalanmış 
ve Adliyeye yollanmışlardır. Dör
dü de İneboluıu olan Ali, Abdullah, 

Kadri, Salıh Sultanahmet Birinci 
Sulh Ceza mahkemesinde sorguya 
çekilmişlerdir. Sorgudan sonra, sa. 
liverilmişlerdir. Tahkikata devam 
olunacaktır. 

Yeni peynir lmalAt 
mevsimi geldi 

Edirne ve civarındaki kasabalar
da az beyaz peynir kaldığı ve İs
tanbul buzhanelerine mühim milı:
tarda beyaz peynir gönderilmiş ol-

* Şehrimizdeki gazino ve kah
velerin ekserisınde gece adam ya
tınldığı görülmuştür. Belediye 
Sıhhat İşleri Müdürlüğü bu halin 

bulaşıcı hastalıkların geçmesine 
sebep olduğunu görerek kayma -
kamlıklara Beledıye Reisliğinden 
emir verdirmiş ve hiçb!r kahve, 
gazinoda kimsenin yatırılmama • 
sının teminini istem~tir. ı 

duğu anlaşılmıştır. Diğer taraftan 
yeni peynir imalat mevsimi gelmiş 
ve hazırlıklara başlanılmıştır. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 54 zünüzü kimse görmemelidir .. , 
Genç kız: 

BILLOR KÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMİ 
Afife dizlerini uğuşturarak ka 1«· j 

''• sendeleye s<'ndeleye arabaya ka
dar yürüdi.ı, Pertev Dayının yaıdı· 
mı ile bindi, arkasına dayandı ve 
gene ağlamağa başladı. Hıçk•rık · 
!arını boğmak için mendilıni ağ· 
zına tıkıyordu. 

Ahırın yolunu tutan at uçar gıbl 
sekmeğe başlamıştı. Hava çok sı._ 
calı:.tı . Günün oalmak üzere olma
sına rağmen, yakıcı bir rüzgar e

siyordu. 
Sabahlcyın nekadar şendiler! .. 

İlk .ınlarcia konuşmamalarına, ses
siz ve düşünceli durmalarına rağ
men içlerinde bu hüzün, bu yeis 
yok tu. Şimdi ise ... 

Pertev Dayı, içi yanarak h1l1 

İZZET 
ağliyan, göz yaşlarını tutamıyan 
Afifeye bakıyordu. Her halde genç 
kız ağlıya ağlıya açılacak, sinirleri 

yatışacaktı. Bir kere ağlaması dur
sa, ondan sonrası kolaydı. Ondan 
sonra konuşacaktı, onu teselli ede. 
cekti. Onu bugün neden Alemda • 
ğına getırdiğini, bunun sebeple • 
rini anlatacaktı. 

Köye bir saatlik yolda, Pertev 
Dayı Afifenin .biraz daha sakin • 
leşmeğe başladığını, göz yaşla • 

rının durduğunu, hınçkınklarının 
kesildiğini farkettl ve yavaşça genç 
kıza doğru meyletti ve tatlı, munis 
bir sesle, imalı bir söz ifadesi ile: 

- Afife hanını dedi, köşke bu 
halde giremezsiniz. bu dlam41 yü-1 

N ? ç .• -· e yapayım... aresı. .. • 
Demek ister gibı Dayının yüzüne 

baktı. Pertev devam etti: 
- Arabadan inelim, köye ka • 

dar yaya yürüyehm ... Yol bıraz da 
uzamış olur, siz de yürüye yürüye 
biraz kendinize gelirsiniz, kendini
zi toplarsınız, yüzünüz tabıi halini 
alır ... 

Biraz durdu ve usulca fısl:ıclı: 
- Hem size söyliyeceklerim var, 

arabacının yanında söylıyemem ... 
Haldbuki konuşmam elzem!.. 

Afife iliklerine kadar ürperdi. 
Gözlerini sildi evvela hayretle, son
ra Pertevin sakin tavrına bakıp, 
içi raha tlıyarak, her şeye razı bır 
çocuk edasile : 

- Peki dedi, mademki istıyor
sunuz inelim. 

Pertev Hafif bir yokuşun başına 
kadar ses çıkarmadı, yokuşa gel • 
dikleri zaman arabacıya seslendi: 

-Duz biraz! 
Araba durdu. Afifeyi kolundan 

Günün meselesi: 

Mısır Çarşısına 
Harcanan Paralar 

• 
istimlak işleri için şimdiye 
kadar Belediyece 1 milyon 

300 bin lira sarf edildi 
Belediye Reisliğinin, Mısırçarşı- ı 

sının istimlaki için ayırdığı 300 bin 
liralık tahsisat kafi gelmemiş ve 
İstimlak Müdürlüğü, Belediye mu
hasebesinden ikrazda bulunarak 
şimdiye '<adar bu işe 1 milyon 30 
bin lira sarfolunmuştur. Fakat el'an 
istimlak muameleleri tamamlana. 
mamıştır. 

Vali ve Belediye Reisi B. Ltltfi 
Kırdar buranın biran evvel biti
rilerek haziranda • !ısırçarşısının 
yardımcı Hal haline konulması için 
alakadarlara yeniden emir ver -
miştir. 

Di~er tı.raflan Mısırçarşısının 
Eminönü mevdanına bakan kapısı 
yanındaki dükkanlar da bugün • 
le•dc• Belediyece yıkılacak ve ev • 
vela burası tanzim olunacaktır. 

Prost ve Heyeti Fenniye Müdürü 
Nuri olduğu halde dün şehirde tet. 
kikler yapmıştır. Evvela Fatihde 
Üniversitelilerin oturdukları med· 
reselerin vaziyeti gözden geçiril • 
miştir. Prost medreselerin ıslalu 

için bir proje hazırlamıştır. Bu pro
jeye göre, medresenin etrafındaki 
eski binalar tamamen kaldırıla -
caktır. 

Bina dahilinde tamirat yapıla • 
cak, elektrik tesisatı iliıve edile • 
cektir. Bilahare Ferah sinemasının 
yangın enkazı gözden geçirilmiştir. 
Bu enkazın sür'atle kaldınlması a
lakadarlara bildirilmiştir. Sinema
nın yanına yapılmasına kadar ve
rilen park vaziyeti de gözden ge
çirilmiştir. 

İstanbul semtindeki tetkiklerden 
YENİ TETKİKLER sonra Taksime gidilmiş, Taksim 

bahçesinin, Taksim kışlası saha -
Vali ve Belediye Reisi Lıltfi Kır· ı sının tanzim edilmesini gözden ge. 

dar yanında şehircilik mütehassısı çirmişlerdir. 

-~-~~-~~ .. ~-------
Bir Musevi sınago
aunda yapılan haciz 

Kuledibinde Musevi sinagonu • 
nun Maliyeye mühim miktarda 
borcu birikmış ve Museviler bu 
borcu ödememişlerdir. Bunun üze
rıne Sinagona ait Galatada Yenica-

. mi mahallesinde üç mağaza, iki de. 
po ve bir ev Maliye tarafından sa
tılığa çıkarılmıştır. 

Kutılayı:ı Beyoftlun -
4a yeni bir şubesi 

Kapabçarrıda lhtl
kAr yapan lpekf I kız 
Kapalıçarşıda Orta sokağında 

ipekcilik yapan Ohanesin tezgfıh
darı Agavni kilosu 8 liralık filoşu, 
Erenköyünde Kozyalağı Caddesin
de oturan Güzel isminde bir kadına 
10 liraya satarken yakalanmış, 

hakkında ihtikar suçundan tahki

kata başlanmıştır. 

Dinlenme tatilleri 
Lise, Meslek, Orta ve San'at 0-

Kızılay Cemiyeti Beyoğlu ka - kullarile Kız San'at Enstitülerin. 
zasında yeni bir şube açmağa ka- de ayın 21 inci cuma sabahından 
rar vermiştir. Kalyoncukulluğunda 

Dokuma 
biri iğ~ 

Vilayetimizin yedi 

kazasında yeni bir 

birlik koruluyor 

Viliıyetimize bağlı köylerde do
kumacılığı teşvik için İstanbulun 
yedi kazasında birer Köy Dokuma
cılık Birliği kurulması kararlaş -
nuştır. Bu Birlikler ileride Koo • 
peratif biline geçebilecektir. İs
tanbul Halk Sandığında bu Bir
likler namına bir cari hesap açıl
mıştır. Birlikler, köylüye tezgiıh ve 
bilhassa ıplik temin edeceklerdir. 
Yakında Yalova ve Silivride birer 
dokumacılık kursu açılacak, bura
da köylülere dokuma işleri öğre
tilecektir. 

Bir otelde gizli 
çab tırııan 

Alman marangoza 
Tepebaşında Viyana otelinde o. 

turan Alman tebaasından Sodew, 
otelin marangozhanesinde Kü '.ik 
San'atlar kanununa muhalif ola· 
rak; gizli çalışırken yakalanm~ • 
tır. 

Talebe blrllftl tçba 
m:ıasaade verOdl 
Üniversitede Talebe Birliği ku. 

rulması hakkında Vilayetçe ya -
pılan tahkikat bitirilmiş ve lazun 
gelen müsaade verilmiştır. Birliğin 
faaliyete geçmesi için, Üniversite 
Rektörlüğünün hazırlıkları bitir -
mesi icabetmektedir. 

Hukuk Fakültesinde 

yazılı imtihanlar 

Hukuk Fakültesi son sınıf tale
belerinin, iki dersten yapılacak 

yazılı imtihanlarından birisinin; 
Üniversite Profesörler Meclisi ta
rafından tesbit için dün yapılan 
toplantıda bunlardan birinin tica
ret .hukuku dersinden yapılması 
kararlaştırılmıştır. Diğer ikinci 
ders de nisanın ilk haftasında kur'a 
usulile tayin edilecektir. 

açılacak olan bu şube önümüzdeki başlıyarak 27 inci perşembe saba-
cumarte3i günü merasimle işe bar hına kadar dinlenme tatili yapıl- ilk mekteplerle mual-

clı;,ya=ca=k=tır=.===========m=as=ı=k=ar=ar=la=şt=ır=ılm=şı==tı=r.====llim me ep }erinde tatil 
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Sevdiğinden yüz bulamıyan 
genç bir aşıkın çılgın hareketi 
B.umkapıda komşusu 16 yaşında bir kıza 

tecavüz eden biri tev ti edlldf 
Dün akşam Adliyeye enteresan ı 

bir tecavüz hadisesi intikal etmiş
tir .... , .... ~;.' ı cudur: 

Kumkapıda oturan ve muhiti -
nin güzel bir kızı olmakla tanınan 
16 yaşındaki Saadet; bundan birkaç 
ay evvelindenberi yine ayni mu • 
bitte otu~an Enver adındaki genç 
tarafından çılgın bir aşkla sevil • 
mektedir. 

Enver her ne yapmış, ne kadar 
fedakarlıklara ve feragatlere kat
lanmış ise de güzel Saadetten bir 
türlü yüz bulamamıştır. Şurada, 
burada tesadüf edip söz söyledik.. 
çe terslenmiş ve gonderdiği bütün 
mektuplar; yine kendisine ve hiç 
okumadan iade olunmuştur. 

tutup indirdi, sonra arabacıya dön
dü: 

- Sen artık git, biz köye kadar 
yaya yürüyeceğiz. 
· Arabacı kırbacını şaklattı, at 

dört nala kalkarak uzaklaştılar. 
Pt'rtev Dayı: 
- Şu ağaçlıktan yürüyelim dedi, 

yol patıkadır amma daha kestir • 
medır. 

Bu küçük koruluk, kuş uçmaz, 
kervan ı:eı·mez bir o~manı andı
rıyordu.Dallar yerlere kadar sark
mışlardı. Toprak nemli olduğundan 
otlar adam boyunca büyümüştü. 
A,ğaç gövdeleri yosun bağlamıştı. 
Orada g'.ın yemye~ıldL batan gü
neşın kızıllıkları bile, dalların ara
sından sıizlı!ürken yeşile bürünüp 
yerlere dağılıyordu ... 

A,a~ıda arabanın uzaklaşan te
kN!ek ve atın nal sesleri duyu • 
luyor, Pertev Dayı ile Afife, ağaç.. 
!arın altında ağır ağır yürüyor -
lardı. Aiıle önden gidıyor, Dayı 
önünde yürüyen zarif endama hay· 
ran havran bakıyordu. 

Afıic cidden güzel bir kızdı, bu 

Bu red Enverin aşkını gün güne 
arttırmış ve Saadetin sevgisi büs
bütün artmıştır. 

Nihayet Enver dün öğleden son
ra Saadetin evi önünd~n geçerken 
onu bahçede ev hali ile ve biraz da 
açık saçık bir halde çamaşır yıka
makta olduğunu görmüştür. Bu 
perişanlık; Enveri çileden çıkar • 
mıştır. Delikanlı derhal bahçe du
varından atlamış ve genç kıza te. 
cavüze yeltenmi,tır. 

Bunun üzerine genç kız feryada 
başlamış ve çığlıklarına koşanlar 
Saadeti bu azgın delikanlının elin
den kurtarmışlar ve onu da polise 
teslim etmişlerdir. 
Akşam Adliyeye verilen Enver 

tevkıf olunmuştur. 

ağaçlar altında ona orman perisi 
demek daha doğru olurdu. 

Afıfe ayaklarını sürüyerek, ka
yar gıbı yürüyordu, başı öne rney
letmış, <iniıne bakıyordu, saçları 

ensesinde dalgalanıyordu. Her a
dım atışında elbisesıni kalçalarını, 
belıni, omuzlarını yuğuruyordu. 

Pertev Dayı bu genç endamın za. 
rafetıni, kalçaların ahenkdar şiiri· 
ni, bu !atıf yuri.ıyüşü seyrediyor -
du. Afıfeyi bugune kadar hiç bu 

kadar gı.izel gormemıştı. Bu ağaç
lar altında genç kız ona dünya gü

ulı kadar güzel görünüyordu. Bu 
gune kadar da, genç kızla hiç bu 
derece alakadar olmamış, kendıni 
Afıi<'ye bu derece yakın hissetme
mıştı. Afıfenın, Halıs Ademin küs.. 
tahlığına karşı duyduğu nefret ve 
bu nefretten doğan teessürü Per
tev Dayıyı Afıfeye bağlamıştı. De
mek kı, Afıfe, bütün serbestisine 
rağmen tertemiz, saf, masum, cid
den lekesiz bır genç kızdı. 

Pertev Dayı bunları hissederken, 
bir taraftan da Afifeye söyliyecek
lerini tasarlıyordu. Genç kıza söy-

Maarif Vekaleti tekmil öğret -
men okullarile ilk okulların ikinci 
karneyi müteakıp bir dnilenme ta
tili yapmalarına karar vermiştir. 

Tatil nisanın birinci salı günün
den itibaren 7 nisan pazartesi sa. 
babına kadar devam edecektir. 

Amerikadan gelen tohum 
tf'mizlcme makinesi 

Arnerikadan gelen tohum temiz. 
leme makinelerinden bir kısmı Vi
layetimize bağlı köylere tevzi edi
lecektir. Şimdıye kadar 6 köye 
Selektör makinesi verilmiştir Bun
lar, Çatalcanın Tepecik ve Örcünlü 
köylerine, Silivri merkezile Çanta 
köyünde, Bakırköy kazasının Bağ
cılar köyünd~ ve Kartal kazasının 
Kurt köyündedir. Köylere kalbur 
makineleri de verilecektir. 

Adliyeye verilen bir 
kumaş ticarethanesi 
Suraski kumaş ticarethanesinin 
Milli Korunma kanununa aykırı 

hareketlerinden dolayı Fiat Müra
kabe Komisyonunca hakkında ya
pılan tahkikat ikmal olunmuş ve 
bu firma Cumhuriyet Müddeiu • 
mumiliğine verilmiştir. 

liyeceği sözler istikbaline kat'i bir 
yol çizecekti. 

Afifeyi dikkatle ve yakından tet. 
kik etmişti; genç kızın ne serbest 

duygulrından, ne de gençliğinden 
korkuyordu. Mademki Afife h&sau 

ve namuslu b~ kızdı, hoppalığının, 
şımarıklığının ehemmiyeti yoktu. 
güzelliği de, dünyadan uzaklaşan, 
insanlardan kaçan, ununu eleyip 
eleğini duvara asan, bekar yaşa • 

mağa karar veren Pertev Dayının 
kararını altüst etmişti. Yalnız kork

tuğu bir nokta vardı: Afife ne di

yecekti? Bu koca adamın aşkını, 
tyeklıiinl nasıl karşılayacaktı? A· 
caba onu kalbi ile, ruhu ile sözle 
tam manasile sevebilecek, ona ha· 

kıki bir rayat arkadaşı olabilecek 
miydi?. 

Pertev Dayı elini şakağına gö • 
türdü: Otuz dokuz yaşında idi!.. O
tuz dokuz senelik bir ömür!.. Otuz 
dokuz yaşında bir adamın, hoppa, 
uçarı bir genç kıza aşkını ilan et
mesi kolay değildi. 

(Arb.tı var) 

Japonya ve Mnıv 
Yazan: Ahmet Şükrü ES. 

Resmi Alman istihbarat aj u.ı 
nın verdi&i habere göre, jı~ 914 
Hariciye Nazırı B. Malsuoka.. ca 
man hükO.metinin da veli üzerııılt o 
yakında Berline zidecektir. be 

japonya ile diğer iki nıi h ver ~ne 
kadaşı arasındaki işbirliı;ınin ~il 
iki taraf için de memnuni)·~t ~ ini 
rici olmadığı ötedcnberi malıid' 
lan bir me:;eledir. Almanya, tJ 
Şarkta lüzumu kadar faaliyet, 
ermediği için japonyadan ınilt 
tekidir ve japonyayı harekete "1 
mek için tazyik etmektedir. 
manyarun telakkisine göre, 
meselesi tali bir iştir. A .ıl dilt 
man İnglltcredir. Binacn3le 
japonya, Çiııdeki hnrctiıtı ıı• 

kün olduğu tnkdırdc ta.fiyc et 
ve mümkün olıııadığı takdirde 
radaki faaliyeti asgari bir ha 
indirerek İngiltere ile mc !!tll 
malıdır. Başlıca du)man olan 
giltere mağlup ed;Jdikten 
Çin me>elesiniıı ta,fi~· csi kolaY 
şır. ~lalfundur ki Almanya /. 
rupa kıt'ası için bu tfıbi)eyi ı• 
etmektedir. ut ı 

japonya ise, üçlü pakt çcrçe~., b' 
içindeki müsa\·atsızlıktan •·c ""' 

1 
ı 

hassa Sovyetlerin vazi) etindeP ıl'. m 
kayet etmektedir. :'Hall'ınıdur ev 
Sovyetler Almanyanın AvrııP8 u 
daki faaliyetine kar~ı bitaraf tıllaıe 
vaziyet ınuhnfaza ettikleri h•ıl at 
Çine yardımdaıı vazgcçmeınişl' ar. 
dir. Sov)·etlcrin mihver karşı5'1 V 

daki Uzak Şark siya,..,tleri, Jlf luk 
rupadaki siyasctlcriııe uymaın;ı. r 
tadır. Almanlar t:zak Şt.rkla lıf 
reketc geçmesi için japonyayı 
yik ettikçe japonlar da Sovyet 
lcrin vaziyetlerine işaret ede~ • 
Almanyadan Sovyctleri tazyil< 
melerini talep ehuişlcrdir. lla~ e 
ka ten Sovyetler Çin işine ıniidl' 
hale etmekten vnzgeçmedikç": ~ ı.., 
panyanın üçlü mih,·er içindekı;,, h 
ziyeti, Almanyanın vaziyet . sa 
benzemez. Almanya İngiltere; .. 
meşguldür. Birleşik Amerıka .,J iil 
yardımına da katlanmıştır. f'a ıe 
karşısında başka engel yo~ lı. 
Halbuki japonya Çin mesel İ 
tadiye edememiştir. Sovyetler;. ş 
karşı karşıya gelmek ihtimali ~ ne 
dır. Amerika Uzak Şakta iııı~ heı 
tere ile daha mü esanıt görün~ 
yor ve Uzak şarkta japonY• : ırıı 
İngiltere arasında çıkacak il 8 . 
muharebe Birleşik Amerikanll1,.J b 
japonyaya karşı harbe girıneS'"" 
intaç edecektir. Bu şartlar alt.,. 
da japonyanın son derece ibtiyaıll 
davranması lazımdır. İhtiyatsıJil' 
bir hareket, japonyayı Çin, ınl 
tere, Sovyet:er Birliği ve Biri•' 0 
şik Amerika ile karşı karşıya I" di 
tirebilir. İşte japonya ayiardall ~ illi 
beri mih\'cr ortasına bu vaıi)"" 

li 
anlatmıya çalışmıştır. ~i 
japonyanın en çok iislüne dili' 

tüğü mesele, So\ l etlerle anlat :el 
maktır. Tabu bu aııla~ma, an<,,. 
Sovyetler Bırlıgiııin Çın barb·-' 
karışmaktan vazgeçnJe ,i şnrt 

mümkündür. Yani So\'yetler, JI bi 
layısile, Uzuk ~ark •yeni niıaııı' bi 
nıo tanımalıdırlar. le 

Sovyetlcr, şınıdiyc kadar b~ bi 
tanınıal.tan ka~ıonıı~lardır. so~ le 
yet gazeteleri, japoıı) anın Ç g 

kal'şı girişliği muharebeyi açıı.~ d 
bir teca\·üz hareketi olarak ,.,.... g 
landırnı.şlaQdır ve Sovyetlrı1': b 
Çang-Kay-Şeke yardımdan ,.. il 
geçmek ni)ctiııdc olmadık!•~ rıı 
tebarüz ettirmişlerdir. Birkaç !} 
evvel, Çang-Kay-Şek de halk Dl' "=i 

siyasi konseyi delegelerine bita 1" 
söylediği nutukta Sovy.,tlere 0 

itimadını tekrar teyit etmi~ir. aP' 
Ancak bugünkü isikrarsız "·,J 

yet içinde hiçbir devletin barı~ 
politikasında istikrar aranınas. , 
manya ile Sovyetler Birliği ~ıil' 
sındaki 1939 ağustos .vaktı. ~; 
dünya için büyük bir sürprlZ 9' 
duğu gibi, bir Sovyet - jaPoll il" 
!aşması da daima mümkilıııl tı 
Sovyetler Birliği, bu harbe ı.-:t 
mamayı harici politikasının e5 ., 

. il" 
bir umde,i olarak kabul etııı•f dl V 

Onların bu mücadele hak.kJI' ,ı 
kendilerine göre bir nazariyeltpl 
vardır: Bu harp uzun sürecek. ıf 
taraf da yıpranacak, nihay~t. -:tll 
şi çıkacak ve bu anarşi ıç 1~. 11 d 
komünistlik doğacak. Bu vaıı) eıı' 
göre, anarşi çıkacağı bir ~."'8d,. 
kadar Sov)·etler Birliği, nıuca f' 
lenin dışında kalarak bütün ~~, 
velini ınu~~faza . etnıel!dir. ~:,. 
cadeleye boyle bır za\'ı)·eden il' 
kınca, Sovyetlcr Birliğinin, ıtı J 

kk 1 - . d • 'l''" va at o acagınn ınan 1gı ., 
Asya nizamını da zımnen taoı' t" 

rak japonya ile bir anlaşmıya :;,, 
(Devamı ı 1aci Sari 



ade kuvveti •• 
aaaa: ALI u:MAL stJJOIAl' 

.14 - 18 harbi büyük bir ıiair 1 
~delesi olmuttu. Şimdiki barJI 
ondan aşağı değil. Harbin bu 
etten arzcttiii mahiyet belll 
nca onan saba51na yalun uzak 
1) anların da (IDM eöre İrade-

ini kuvvetlendirmeleri ae ka· 
zarun olduca meyclaaa çıkı· 

· lierkmin iradeebai Juavvet
dirmesi ne kadar elzem olduja 

:>fiyeti yalna barlte :mahs9 
hlidelilderdea 4eiildlr. Bili
tabii umanlarda, rallat •e h•· 
içinde pzel ıUnler pçirllir • 

n de bu lüzum kendini •öıterir. 
kat o zamanlara ruhuun kuv
tlenmeai .iaNılllD kendiai he-• . 
lerine, tarlii türlü lıialerıne 

olabilmeaindeki bii7Uk zev· 
pek de farkuıa varılmu. ~ 

denin takviyesi, iaaanua ae&i-

hikimiyeti herkaçe ayal ~re
e takdir edilmif olsayclı bııçok 
umsuz itiyatları ya daha ev-

iden insan saplanıp kalmu, ya
t bunları bir an evvel aökiip a

bilirdi. Halbuki böyle olmuyor. 
mamasında da bir bayii imiller 
evcut. Bahsin mevzuu ıu veya 

tekilde herhan•i bir terbiye 
vzuu deilldir. Onun da nazari· 
t ve tatbik'atile mcııul erbabı 

ar. Yalnız bahsin bilhassa ve 

vkalide hallerde herkese taal· 
k eden cihetleri vardu, Ha,yatıa 

erhaqi bir müşkül ufhasında 

ranlı bir anda iuama kendini 
tamıyarak sağdaa 10ldan p)ea 
lkinlere, tesirlere' kapıldıiı her 

. kit görülmüştür. Bu Jaaller k•• 
ne ınalik olmamak, keadindea 
llıek ıilai tabirlerle aalatıhr. 

.\klı, ıuaru, iradesi yeriD4e o
'-•nlar için bu libi haller 

•b Pek nadirdir, yahut da fek 
uk &elir seeç.r. ÇilDli ıasu, 

l4Jı. tutulmUf bir yaprak de
. 8iJakq oada Wb'Ü Utli· 

k lerıe llıileadele ip ke .. fıaiM 
ı.'::"-t -.-.. bir eevlMır •arU· 
De . ~ llletaae' ye üJaa Hfb 

111:4!1 'lriline verillla ltu cev· 
her~ 11«U.• 

endba• .. bneti.-. 11-1 iyi 
ulu.ı_ eki bu kıym..U r#Y 
~ etmekle :oaükelleftir. 

. • -----lr .. •& ..... tlld .-r--
Yfllt .. , be rula• salla ...... 

._ b~ .. iyle. Bu itibarla 
eıh11r Alma piri Göteahı bay•· 

•il 'te eserleriadea alınaD bir 
ra "ardır. Beıa çok yapmıtr 
111 de çek aer 7umaia, çok te1 

iret11ıete muvaffak oluıuf, ken• 
lliıhıe ebedi bir fibret t-.ia et• 
-.ı, .... Gite ............... 
tİkkat eUiii b.tar rubaa .. bi&
~ha, herıeytlea lnbılf bir hal• 
Celnıemek isi• 111aaık Jnıllqıurd& 
L..anıa her siialdl ha1•t .... 
C!luhtelif U.Uler vu4ar. Bualarm 
\'\l.ku plip ......... tana• 
biç elinde deıildir. Hiç istenmiyea 

bir vak'a ile kUfılatılır, hiç lıaek· 
lenmiye.n bir sadme vukua ıele
hilir. Fakat hayatın ber .Onil bay· 
le korkunç sadmelerle, iyle hatıra 

Celmez istenmez vak'ala.rla dolu 
değildk. Dünyada daiına bedbin 
liirünenler insaf etmeli. Ömrün 
bir çok gilnB de sakin geçiyor. 
hunları hep saadet defteri.ne ılın· 
illet kaydetmelL Fakat eter sai· 

ERDEBI OMANı 79 

Rubu zaııfJatacak, bitkia 
•irllale ............ 
celeri ailkmek, abll•k .. 
imana seaçliii yeren ba- 1 I' dur.. _ 

dan soldan •elea tesirlere, muh • 
telif rilqirlan kapılacak kadar 
uJ.Jf olunca irade hiJllm olamı -
~or demektir. Bulaua kuvveti ken
dml 11tteremlyor, manea nyd
lık 1'atcöateriyor diye anlar an -
lamaz uyanmak lazım Herşeyi fe
na cöstermek suretile ı uhu kuv
vetten düşürecek tesirlnı, düfiia· 
celeri bir hamletle silkrıek atmak 
ıerek. Bu hamleyi yapabilmek ba
sa• çok sonlar; knu itiraf etme
li. Fakat hilkatte bir tedriç kal
tlesi var. Herfeyde devam ve 
sebat ile ağır da olsa niha) et ıa-
lebe temia edilmektedir. Göte 

kendisini 7ılduacak, mukaveuıet
ten düıilrebllecek ıibi fikirleri 

hiç semtine ujratma•Dllf· Usun 
samaa ruhan •eaç kalmasm1D 
ıırn tla bu imİf. hamal ~liilmiye
eek Jııir milal. 

lı Ve lıçi Arıyanlar, 
ıiJrbdl.r, temenni· 

l.r H miifJıiiJl« 

Gelen Mektuplar 
Şefık (İzmltll): Samatyadan - l

D#t: Sarıyerden - 24 Yıldız - San-
rden H Ö Izmltten - Mahzun Ka-

ye ' B Pekak' iz dın: :EenıkÖ)'ilnclen, .,.an . -
.mit, İstanbul, Rami. Yeıilk~Y ve E
renköyilnden _ .Bqan ı Tepedelen-

ll oilu Galatadan - BQan Emel: Ia
tanbuldıın _ M . T: istanbuldan mek
tuplarınız vardır. Bayan Haynye (Ak

saraylı), SempaUk, Cemile, Ermiç, 
Şöhret. :M(ibeeeel, Utanıaı;, KAtıp, Ba-
an Emel, s. H. H , Bayan Şırin, i. 
~ 111 Bursalı mWterreren lUD 
ettfjimlz mektuplarınızı berliln saat 

11 _ 11 arumda aldımwul mema-

duı· G•8' 6ir Jrı.s İf arıyor 
Lise mezunu gen~ bir kızım. a.ml 

c1are ve hususi muesseselerde kanaat
klr bir ucreUe iş nrıyorum. Muhterem 
if sahiplerinin Son Telır:ı! Halk sütu
nu MuallA'7a mW"acaatlanıu :rica ede
UJD. 

lı arqGll • .., lıs 
1JNdeD bu yıl mezwı oldum. Ailevt 

,.u1yeUm hayatımı ı;alıfma.tla kazan
mıya mecbur ett tinden re.;mt, husu
si moeaeselerde kendime milnuıp bir 
İl arıyorum. LOtfeo Soa rc-1,raf Halk 
aütunwıda Kevser ismine müracaat e
dilmesini dilerim. 

Kil•• an •• waldt icat ., .... 
Çelik kalem uçları, ilk ~efa ola

ftk 1831 da, Bimıinıham d~. Ga-
p Y ... 18tlaki Jqilizın a· :oaes err 

telJeleriJalle kat olu•~ ve o 
akJe kadar 1 •~ yasmak ı~ kul-

• ...ıı. ... ~h•ÜD "'erlM D· laadlD ta.ak I~ - <# 

im elmala batlallllflır· Bu tarih-
te• itibaren bu eski yası vasdua 
_.ımes olıuutfur. • 

• sene müddetle herkc.Yn la· 
sımı p7rl mOfariki sa) dan bu 
çellk uçlar, 1890 da fe, kHlide re
-yaç bulmUf, ph devrini yapmış
tır. Fakat her şey ılbi onlar da 
mevkilerini yenillklere terkede • 
rek terakki )Olunda yürüoıeje 
mecbur olmutlar, stilo 'e yasa 
makine i ıibi modem vasıtalar 
yanında, bugün melcudiyetler'ni 
pçlülde ıauhafua edebilmifler

dir. 

,, 
l •. ,.... . ....... 
Şa bilılijinu be)'Ga peynir 

ınaelai, laenü laalletlilmif 
ılejildir. Büyük tüccaT, lstan-
6ala H)l(n peynir getirtmi
yor. Çünkü, komi•yonun koy
duiu narhı cız buluyor, bir 
hint kumCJfı lıaline gelen bu 
maddenin ~oh daha pahalıya 
mal olduiunu iddia ediyor. 

Peyniri bulabilir.eniz., 65 
ltanıfG olıyoraana~. Satlf /i. 
yatı bu.. Buna cu •örmelı, 
peyniri, 10, 80, 90 a çıkaTmalt 
idemelt demelrtir. NeJen, ba 
madde ba ltaJaT pahalı ola
cak?. M alzemeaİ, maliyeti ne
ılen btı derece yükNlmiı ?. 

Peynircilerin iddialarını 
teuaik ve ubat etmek kolay 
bir meN/e deiil .• 

Y alna hadise pdur: Ara
Jıiına yerde peynir .. bulamı· 
yor.unuz; balduiunuz yerde 
kimya kadar baluyor•anuz. Va 
lıötüaünü baluyoraunaz. Fiya
tı da 60 - 65 kunqtur. 

Şimdi, aoruyoruz, Fiat Mii· 
ralcabe Komi.yona bu İfİ hô
lô tetkik ile mi meıgul?. 

MBORHAN CEVAT ---
Gemiler için hariçten 

getirilecek eşya 
Hariçten satın alınan buharlı 

ve motörlu gemilerle memlekette 
yapılan mümasılleri içın getirile -
cek e§Yanı.n gumrük resminden 
istisnasına daıı olan kanuna yeni 
bir ek kanun layıhası hazırlanarak 
Büyük Millet Medisıne verllmış -
tir. 

111111 ..... ,. ltab· 
çellll4eld llomlla 
Lihideld •Sulh sara)'I> 1N8 ma

yıa hüiselerinden bir sarar aör· 
memiıti. Fakat ıeçen kinunasaal 
ayında ~ir İnıilis bombası tara
hadan talarlbine raıaalr. kalmıt

tır. 

Bir sece bombardımanı esnasın
a. büyük çapta bir bomba, parka 
dii§erek, itinaya yirmi metre me...... ir,.... .. tluaat .. ., .. 
4e mtlhba •ir laaal apaktlr. S. 
nket •enia .. bafilü lalJ•lr laa-
san mad• ...... ,., k aande ..ı. 
ıa.~ .......... ....... 
Jıl saN7 talarlptea Jmrtalmapr. 

Botu •in• 
Havalann en ıazla deliftfti teh 

Wı:eli •Onlerde buluamalda71&. Bu 
.,.tarda bılhassa soluk al&uılılı ve 
dol:u'ısiyle nezle, ırip \ e bolaz 
hastalıkları çok fazla olur. Nezle 
ve grip için 11 r (Ok hazır UAçlar 
olduiu halde bolu ainsı ıçln te
sirli bır llAç bulmak güı;tür. Yut
kunmaJda büyük ınilşkU!At mucap 
olan ve insanı yemekten bile ınnh
rum eden h kikJ soluk tıınlıJın
dan Der gelen bolaz atnlan iı;ın 
bunıd kolay bir IJAç tarıf edece 
tız: 

Bır kah.ve fincanı iclne pek az 
su koyup Uzerlne 7anm parça li
mon sıkmalı ve bununla sık ıık 
gargara y pm lıdır Eler buna 
ragmen bo&az ağrısı ıeı;mezse o 
z man doktora mOraca t etme
lidır. 

hazinesi varken t1bban ve Jibora

Sen de Seveceksin ! 
tuaran çırpınma ı bo tur. Onu, sa
dece bir emek .. di~ e takdir etmek 
yerinde olar. 
Hilmi~ orum, sen de benim ıibi 

m· düslinüyor un?. Hcı· halde tah
:tninlerim fikirlerimizde beraberlik 
ifade edi) or. Bu berah.rlık niç şUp 

yazan : ETEM iZZET BENİCE 
-

d' illi tedai& etmif IN&luoduiWD• 1 
'O) leme) i de fa;> dasız bulmuy?
tılnı. Ancak sadece miıcade1enın 
it fa) etine de inananlardan deği· 
linı. Mucadelcde mu\8ffal İ)ct şart· 
Ve esa tır. Seaın sevgini kuanaca 
iıına da mutlaka inanıyorum. ln 
._nlar inandıkları ölçüde muvaffak 
olurlar? 

Lütfiye, eqeç inandıtıma seni 
de inandıracafıma emin bulunu
Yorurn. Güneşe, aya, yıldısa, ıuya 
\'e., bütün tabiata, eş) aya inandrı
iını gibi inanıyorum. Yalnız acın· 
ılığım bir nokta var. O da: Kaybet
tığiıniz "'" ı aun er. 

.. m ki, ..... BellİJD tlUJ- hesıı ilk tan nındaki gtı} rı tnbiıli-
,~~:n::: ortakl~a 

0

bir an ön~e ğin, hislerin u crindekı gtr ini gi 
g'r ,e onun k$lbcsinde rul unu dm· \e tedehhüşii de g d i n tam 
lendir .. dı)orum. A a herkes ken- bir du~eu b raberlı ı hali de te· 
di ine gore bir hihl~et ,e. birçer- ccllı edecektir. B )le ı ut bir 

.,ı, • ı rı bes gu· nün yakla~ ı~na ise çoktan emıa vert.r Bence a,_, ınsan a 
çe\'c • · ı bulunuyorum!• li)'en tek gıdadır. Hthı)et er onun-
la dirılir, pıur onunla canlanır, ze- Halil Nccib'ın mektubu burada 

ka
• onunla bilenir ve kalb ODunla biti)or. Agır ba~h bir mektup. O 

nun Jiubah 'e malayanı hareket
kuvv tlenir. . . lerine örnek olabilec k hiç bir gay-

Doktorlar beyhude 1ere ıh!ıyar· rı ciddi ve hafif tarafı ~ok. Fakat, 
ı 1... aşılıyacak tedbırle.r 
ara ıeç 1• f b' bütiin bununla beral>cr bilmem ne-
a.ramıya koşuyorlar •• vo~~no ıça· dense bu çocuğa kar ı içimde ye. 
re bir t 'ıpti.r. Belki, bır gun ortaya fd 

d k nilmez bir nefret duuusu ur. • 
koyduju eser tekklem;:: ~;::ile~: rak , e hissime ne kadar hitap eder
insanlar ondan be e ı e d Fa i'h etsin bu duyguyu )enme ine 
meyi ve eaerji) i bula~klar .. ~;_ · • -nkin .... Amm niçın bil tun bu 
'-- h' b' ·• tedbır ve ~em·1 ~ 

MAHKEMELERDE: 
Güzel oyun, şeker oyun 
papazı bulan kazanır! 
Saf bir köylüyü kandırıp ceketini 
keserek cüzdanını nasıl çalmışlar? 

=f:vazan: &GllYIK BIBÇIT 3 .. _ 
Safi) et iyi şeydir amma. her j Dineyri papazını buldum .. Uç lıra 

şeyın fazlası !aWı olduğu gıbl, o· aldım. Bır lira daha koydum, yine 
nun da azı karar, çoğu zarardır. dim:yri p:ıpazını buklum .. Uç lira 
Kahramanımızın, safıyet, burnun- daha aldım. Ondan sonra, papazı 
dan paçalarından akıyor. Mahkeme bulamadım. Lira lıra, hepsını ver
kapısının pervazına dayanmıı, me- diın. Benden de yedi sekız lıra git· 
lul melul düşunüyor. Taşralı oldu. ti. Derken, birdenbire: 
ğu da, elbisesinden, halinden, etra• - Dayın geliyor! dediler. Kaç • 
fma yabancı bakışından belli... mağa bulaştılar. 
Yanına sokuldum.. Dayunaan çok korkarım. Dayım 
- Geçmiş olsun bizim köylu!. müslüman adamdır; böyle ,eylere 

dedim. Ne oldu? Ne geldı başına?. çok kızar. •Dayunı nereden tanı -
Beni ıyice .. üzdükten sonra: yorlar?ıı dedim amma, dayım ta • 
- Sen bızım koylu değilsin .. de- nınmış adamdt.r. Kuçükpazarda 

di. Bızım köyde böyle adam yoktu. herkes tanır onu ... 
Yoksa sen de mı bu domuzların cE kı l!.ulhan beyleri ve sabıka-
arkadaşısın? lılar, aralarında cDayı• diye po -

- Hangı domuzlann? dedim. lıse derler. Burada cdayın geliyor• 
- İşte, beni uğrulayan domuz· demekle •polıs gcliyorıı demek ls-

lann... tedıklerı anlaşılıyor.) 
- Seni uğrulayanlar kim? Ben de bulaştım kaçmağa .. Yan-
- İşte, karşıda duruyorlar.. daki küçuk sokağa saptım .. Koş -
- Nasıl uğruladılar? tum koştum .. Tramvay ;oluna çık. 
- Anladım .. Şimdi anladım. Sen, tım. Amma, bizım paralar da gıttı. 

pülüs gumserinin adamısın .. Sana Bir de baktım, cekeümı g g u 
da anlatayım.. kesılmış, i~erıde mcşın cuzdan var-

Ben, bizim köylunün bu sözle- dı; onu ı.la almışlar. İçinde de 37 
rini ne teyit, ne de tekzip ettım. lira para vardı. Sağa ko tum, sola 
Sukut ikrardan geldiğine göre, koştum .. Tophane mı d orlar, ne 
her halde beni (pülüs gomıserinin) diyorlar .. Orada, yolda Şems "eh 
adamı diye kabul ettı ve anlatma. adamı go:dum .. Yaka ına sarı dım. 
ğa başladı: Ceketi gJsterdım: 

- Dayını Hasan Ağa, Küçükpa· - Bunu kım kesti, sen bılırsın; 
zarda durur. Ben de memleketten ç .. buk söyle, dedım. 
onun ynaına geldim. Tarlayı mal'- ..-- Ben bılmiyorum, dedı. 
layı sattım .. tiç beş kuruş para top· - Bilirsin, domuzluk etme, ev-
ladım, geldim. Geleli beş altı gün ı le! Sana verdiğım paralar heliil 
oldu. ol un Bunu keseni bul, dedim .. 

Küçükpazarda kahvede, birisile Sö) lem dı. Puliıse teslim ettim. Eu· 
ahbap oldum .. İskambil oynadık. na sordular, soruşturdular .. Zaten 
Öteden beriden konuştuk. Bana: bunu tanırlarmış. Öbürlerıni de 

- Seni Galataya götüreyim.. buldular. Meğer bunlar, dört kişi 
Bak orada neler var. Gezeriz, eğ- kumpanynymışlar. Hepsi yanke -
leniriz ... dedi. Aklımı çeldi. Bera- siciymiş ... Paralarım da bulundu. 
ber çıktık, büyük Köprüden geç • amma, gel görkü, ceke kesik kaldı .. 
tik.. Galataya ,ıttlk. Gezdik et - Elile, ceketinin göPünde, iç ce
lendik. Neyse efendim, orada Yük- binın iıstüne tesadtıf eden boy • 
R)tkaldırıma çıktık. danboya •tnelerle iliıttrılmft bir 

Kötenm bapnda adamlar top - kesiği göstenli. 
lanmış. Bir tanesi, ortaya bir tem- Sonra, cadam MD del• der clbi 
siye koymUf. Elinde üç tane il • elini salladı. 
kambıl kiğıdı; bajınyor: - Ne oıacak? dedi. Zaten bu ru· 

- Glizel oyun, şeker oyun .. pa. balar eskı idı. lstanbulda para ka· 
pazı bulan kazanıyor. Gilzel oyun, zanalım da, yenıairu giyeriz in -
,eker oyun.. Papazı bulan kaza - pllah ... 
nıyor. Biı· koy, üç ali.. - Neyse ,dedim, yine ucuz kur· 
Arkadaşa: tulmuşsun .. Ya üstelik Tophanede 
- Bu nedir? dedim. o adama rastlayıp paranı da bula-
- Bu. oyundur .. dedi Amma, masa\dın? .. 

parayla oynanır. - Doğrunun 1Jl rast gider .. dedi. 
Biraz baktım .. Şemsiyeli adam Benim kalb mde münafıklık yok .. 

o üç kağıdı ıeınsiyenm iııerine ae- Allah, gônlume gore verdı ... 
riyor. Bır tanesını açıyoraun. Di- Ve· ·· tekr r kapıya :ıslanıp me. 
neyrlnin papazını bulursan kaza • ıru melUI duşunceye daldı.. Sırasını 
nıyorsun . Bulmazsan paran ya • beklerneğe başladı. 
nıyor. 

Bır ık ı ı para koydu .. Bır lıra 
koydular Üç Iıra aldılar ... 

Oyun kolay .. 
- Hem ehrı, dedim .. Bir lıra da 

ben koyayım 
- Peki Koy, dedı. 
Bizım arkadaş: 
- Yapma Parana yazıktır. de

di. Bunlardan para ka;ı:anılmaz. 
Neye kazanı mı)acakmı kı? .. iki 

kişi kaza:ıdı .. Pekala aldılar. 
Uzatmıyalım . Koydum lirayı .. 

nıı bu noktayi halledemiyor, bu 
noktanL" cevabını veremiyorum! 

ŞAMDAKi HAYATIN DARl
LIŞl 

İn anlann, hadiselerin oldufu ka 
dar hırlerin de kendilerine mah
sı ha\: al arı \'ar. Bu ha\ o mlisait 
oldl u nısbeHe insana ferahlık, 

mu d ıı oldu u nisbette de du-
lık 'erı) or. 
Şam hı nalb ıçınde. Bu in'ikus 

biıtuu ruhlar üıe.rinde de tesırini 
ıo terı)or, bunaltı )apıyor. Bakı-

yorum sa da solda h r tnrafunda 
ve herke uzerind de bunaltı var. 
Her hadi enin karşısında soğuk 
bir ka.) a gibi duran Salih bile: 

- Qooo(tf!. 
Diyen uzun iç ıkıntılarile buaal-

Kapı altmda 11aıaa 
iki amele 1araıaadl 
Gedikpaşada oturan A vram iır 

minde biri Sultanhamamında Afir 
efendi hanının kapısını tamir et
mekte ıken kocaman kapı birden -
bırc devrılmış ve ışçilerden Recep 
ile Ba) ram Elmaa altında kalarak 
yaralanmı lardır. Yaralılar Cer
rahpaşa hastanesine kaldırılmış· 
lardır. 

olduğuna ıore bir19yler var .. 
Dedim. Durdu, dilfiindü, tered

dütlü tereddütlü: 
- Ne olacak ııte, harp. Be1'kea 

bir şey söyliyor!. 
Dedi, devam etti: 

- Ancak vaziyetin ciddi ve teh
likeli olduğu muhakkak. Galiba, bu 
gidı~le Şam'ı da terketmi e mecbur 
olaca z. 

İlk defa Sal'hin ağzından böyle 
vahim bir akibetin tahminini ışi
tiyordum. 

- Facia öyle i~e .. 
Dedim ve .. ben de du) duittnıu 

sö;>ledim: 
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Ba .. llllUTlrler 

Re Dlrorıar ı 
IKDAll 

B . Abidin Daver citalya Habe,ia
tanda tasfi7e edıliyor> bqlıkh busiln· 
kü Başmaulede ltalyarun harbe &l
rerken büyllk hayaller pefinıie kottu
tunu, fakat bu hayallerin t hakkuk et· 
medlğini öyletllkten aonra Habefı .. 
tanda .lııiiliz zaferlerin teban.ız etur
emkte ve: 

cHbeşstaıun meşhur Yili urları baa
tırıncıya laıdar, belki Hnb tıındakl 
Jtal,yan kuvvetleri tamamlyle ımha e
dilemezse dahi, herh.nlde, zararsız blr 
hale ıetirilecek ve bundan ötesi, Ha
beı cenıA\:erlerloe hauıle edılecelrtir. 

Ingılterenın yajmur mevstını ema
ıında hareketsU kalmıya m hküm o
lan Doğu Afrikadakl kuvvetlerin bO
yilk kısmını, bllAlds yazın harekata 
millalt olan Ynkın Şarka, meaell blr 
Alman taarruzuna kar~ Yunan!: tana 
ıönder~ek lsted ine h~ eb lııi&. 
liarhalde. pek kısa bir zam nda Ital-
7a, Ha!>eşlstanda da ta.dıye edılecek
Ur.> d<!mektedi.r. 

YENi SABAH 
B. Husey.in Cahlt Yal~ın • Yunan -

İtalyan Sulh Şayıaları> isimli busiln
kil Bn makalesinde ezcümle. 
cBuıunkü va:uyette, Yunanlataa 

için İtalya ile bir &ulh akdetmeie ıın
kAn var mıdır il r ş yde oldutu ıüai, 
burada da mut ddialard n içünap 
elemk icap eder iki muhanp aramı
da ulh her zam n nkded ebıllr. Bu 
tek if \ e k b.ıl o n l' k a baj
lıdır. Y lruz, bu umumı ı u1Ahazn7ı 

karıiı ızdakı Yunan - J lyan har
bine t blk ed k.en, re l tenin arz.et
tı t Jıu u lyetleri göz önünc:t. &utmak 
!Azım gelir.> demektedir. 

VATAN 

«Kıt'alar Çarpısıy r> JslmU b~ünJdl 
Başmakalede B. Ahmet Emin Yabnan 
dWl)'arun dort bir tarafında demokra
si tarafının hWm bulunduiunu, mih
ver tarafının ynlnız., Avrupanın yan 
kısmında; o da ancak maddi kuvvet.17-
le hüküın surduft,ınu so7ledikteıı son-
ra; 

cD vnm edıp giden bu de~ler mll
cadel ırun tabU ve zanırl neticesini u-
1ukta artık aı;ık guzle bUe ıörmek 
mümkündur. Yalnız kendı kendilerini 
ald;ıt t ıs r edenler bwıu bl.ru 
aeı; gö eceklerdır.> d ekW:dlr. 

TASVIRIEFKAR 
cYardun Kanunundan sonra Avru

paad patlıyacak fırtınayı beklemeli
yiz> liimll bucunkU yazıda Amerikan 
1urdm1 kanununun ıilç, ıcç çıktJ!ı fa
kat tam çıktığı tebarilz ettirilerek bu 
k nunun; mlhvercllerl bir kil ıeçır
melıc IÖ)'le duı un Sonbııh nı,... ev el 
harbm mukaddcralını k. t 1 u ette ta
yin eylemek mecbur.,etuıde bıraktı•ı 
kaydcdilmclc.te ve: 

c Bu yeni harp kasırıaaı acaba ne ta· 
rafiaıı patlıyacaktu? Son ıamanlann 
bldisatı, )'81ll harp telAkettne 7iıae 
bedbaht Ballı:anlann sahne olacıall 
.unnını vermektedir. Fak t Balkan
lan:la ak.ıttırılacak kanların. J~IU 
impar torlutunu neden yakmam lb11n 
ıeleceginl heDOa kim• izah edeme
dljı cıbetle, zlhinlerde elAo az eok 
ıuphe bulunmaktadır. Bu şüpherun oı
todan kalkması için de vukuatın lnkl
pfını beklemekten balka \,'are T01"
tur.> dt!nıekl;.c:Ur. 

TAN 
B. Zeker ya Sertel •Almanlar Yu· 

nanlatana alrecekleı mi?> ı.ımu bu· 
&ilnkU Bqm.ı.l...ı inClc: 

cAlmnny .. bUtiln lı:uV"OeU lle Garp
te taarruu ııe-. nıye hazırlandılı J~in. 
Ralknnlar ık n ı bir ceJ)henlr. açıl
masından kat i urctte içtın p etmek
ıedır. Bu ebcple Yunan hududunda 
b k c esi \a ancak lnglllz ku~x_eUeri 
S 1 ol .. ıı~ nldı.tı takd rcle rekete 
ıcç ıhtimall yok değildir Nitekim 
ikı &t.indeoben Al nan radyo ye maL
bu tı Balk nlarda dıploınatık ferin 
nibQct buld ıjun tekurar etmekte ~ 
bütün nazarları, Atlanukte ~acak 
olan deniz barblne çevlnnO-e çahf
maktudır.» dem4kıedlr. 

CUMHURiYET 
B. Yunua N dl cFranillrun Vaziye

ti> .15lmli bugilnkO Ba maka esınde 
}ran nm b ı k ı; aydanbe ı k ık 

&iden \llzl) eUnln G neral V ypndın 
VlJlye gelerek huzurlyle yapılan mü
zakereden so ı n hlç olm Fransa 
beabıruı vilzuh \ e sarnh t kazanmıı 
oldutunu kaydettıklen sonra: 

cV.ış müzakere eriyle Fransa buh
ranı Fransa h bınn kazaruımı, olu-
7 Alman)nd b rann iyi tcllk
kı ed cm yece me ıUphe olmamakla 
beraber Alm ny ın V h ı iımetinJ 
yo n g tlrmck icın m tarcke hükllmle
rlni bozmıya kad r ileri ıııtmeslnıe ib
tl lil \ eıılemez > demı.-kted t 

Klçlll ua•atıar il•· 
aanana mallalalet 

F.cneb teb alı işçilerın Kuçuk 
S r kanununa a k n olarak 
ça ı malarına maıu olmak uza.re 

ı ı rollere devam ılmek • 
tedir 

Buyuk Macar tebaaından 
Kadseri e Yunan tebaumdan 
Vasi İstamat ve İtalyan tebaasın
dan Hırı to gı h çalı ırlarken ya
kalanm lardır. 

J z t 

Rakledıımı, oıaa 
darü wı ceıe 1'8 

il a ı r 
Tramvaylarda ıiir'at temi

ni için kaldırılan durak yerle
rine, ıiyab zemin üzerine be-
yaz yazılı lavbalar asıldı. 
Dün •eçerken baktım; •özü. 
me ilitti: 

c- Lij-.edilmiftir!.ıt 

Zavallı mülga durak .. 
Sonra, bir bqka yerde bir 

bqka livha üzerinde fU cümo 
leyi okudum: 

«- Nakledilmit tir!» 
Fakat, bu cümlenin mina· 

aaru kifi derecede sarih bul-
madun: Çünkü, nakledilmit 

•mm•, nereye?. Bir diikkia 
bile nakledildiji vakit, ke
pen.inin üzerine: cDükkinJ. 
mız filin yere nakledilmit
tir.• diye yazılır. 

Duraim tqmdıiı mahall .. 
Jİ aramak bulmak için vak-
tim müsait deıildi. Acele bir 
İf İm vardı. Daha evvel, bir 
tramvay bulmak lazımda. 

Pardon, yanlıt ıoyledim. 
Hem acele itim ~ardı, diyor, 
hem de tramvay aradııımdaa 
babaederek tezada dutu10-
rum.. Efeddim. acele itim 
varda, hızlı hızlı yuruyordum. 

T esadf1f bu ya, bır arkadq 
:rolumu keati: 

- Nereye böyle? •• 
- Beyaz.ıda kadar çıkaca-

iım, acele biriııni ıörece;m. 
de.. 

- Ne yapacakam?. 
- Topkapı datmda, b~ 

atta, iyi Maltız keçileri -.u
m.,.. Bqün, bir kahvede bta 
aah •öreceiim. Koçilerindell 
birine talibim .. 

- Allah Allah.. Y abu, ko
çiyi ne yapacaksın? • 

- Bizim küçül" mahdum, 
beyaz peynire pek dütkuıı
dür; ortalıkta da beyaz peJ• 
airden eser yok.. Bari, bir ke
çi alapn ela, -.ele tase ~ 
air ppahm, bqlra çare .. 
mi 7. Darüliceze bile, aekeae
aine .at içirmek için bir bt 
inek almaya karar Ym'lllİf.. 
Ben, bir keçi •lnut1111 çok 
ma?. 

Arkadq: 
- Pek ali, dedi, keçiyi .... 
de barındıracalum?. 

- Bir apartman tana.. 
Gülmiye bqladı ı 
- Yok canım .. Bırak ala-

J1 canım.. 
- Salai aöylü1orum. Ken

dim oturmak için bir aparlı• 
man kiralamııbm. Gadiiiaa 
•ün pek dikkat edememitim, 
ıaliba.. Kontrata ela imvla
llllf bulunduk.. Sonra, ikiDd 
cidiıimde ıördüm ki, üç ki· 
ti o apartunana ııjamıyaca· 
pz. Daracık bir fOJ .. Yeni J•· 
palardandır. Oda, diye göste
rilen yerler, eski konakların 
belalanndan daha dar... lı
te bizim keçi orada barına· 
cak! 

R. SABiT 

t 
Birimizin DER •. , ...... ·' 1 
Şirketihayriye e ... 
naf ve işçileri de 

düşünmelidir 1 
llebelt&e &ramnr d.,..,_da J 
~ .ı ..... ok11711Calanmm
... c-a Ö.C• ailldenlfil 
n lııf•~ ~or k 
._ 1:1n1n Bebek hattındaki 

tram\ y set ıo a lm 11 ü-
zerine Şirk H *'e halka bir 

tısını ifade edi~or. Ona diill, 
- Ne var?. 

- Maveraişeriacla dehptli bir 
inhizama ufraınışız. BUtUn bir fl6-
ka aiırhldarile beraber bosulmut 
ve esir edilmiı diyorlar. Şam has
tahaneleri dolmu" selen yaralılar ............ ~ .. - .... _. ... ,.._.._. 

kolaylık olmak çın h rıün saat 
16,30 dan sonra 19 a knd Köp
rll Bebek arasında her yanın •
atte bır vapur k ldınnıya bafla
m11lı. Fakat dilkkAnlarııu uat OD 

dokuzda kapıyan esnaf ve iKller 
bu kolaylıktan istifade ed memek
tedlr. Saat 19 dan llODft da ecak 
Köprüden ylrıni7J b9I seçe vapur 
vardır. Ne oluyor?. 

Dedim. Bir kelime ile: 
- Sorma ... 
Diye cevap verdi ve tekrar ofla

dı! 

trenler dolusu daha llerdeki ıehl.r
lere gönderiliyormUf!. 

Salih bu ıizflmil ae tebib, ne 4ie 
f.eyid etme& Sadece: 

- Ben de duydum!. 

Çayına üı; ~ker yerine lk.l seker 
at. 

Mllll ..... -.e TuU'l'ld Ceıılib'e61 

- Boı yere va J wnund n t ı e 
lelrl k yakma 

MlW ile-. ve Tasarnf ~airetl 

ŞlrkeU u.,. b'ed n ıaat 11,31 

Bir rtin gelecek ltenim .kadar HD 
de kaybolan bu günlere acınacak· 
hın. ~u acıma gönül .sııısıDlll eD ta 
•ınulaüziidür 

..... t, ıç ır Alili • f kinde,... nefrcfme ve hu umetime ragmen 
mül tabiatın kudretlerı b'ev .

1 
onunJ e ıul olu orum?. İite, yal-1 

dejildir. Aık 1ibi büyük ır euerJ 

Dedi. 
- Her halde sea eok düf6a..U C~nr) : ~ ,_.~ .... ""'f.~ ............. --· .• , .. .. 

d a K prllden b r ' pur kaldır
~ e boyJellkle esnaf "e işçi
bu kolaylıkt n i tırad nl 

c mesinl bekl yoruı. ., 
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AY 
ÜZİNAKDEN 

===t--__ v_a_za_n_:_M_A_e ______ =J .. __ 
G~ınoya girdıgı z man du -

rucuı,;tu B:r adım aıır eır, duru) or 

lr.endinı t,ırtı~ or, hafif bir sal tanışla 
ikinci bir adım atıyor. Bu vakfalı, 
mütereddit, yalpalı, ahenkdar yü
rüyüş, dört adımdan sonra durdu. 
Tabanları yere mıhlanrmş g:biydi. 
Kendin: tekrar bir tarttı, artık ne 

ileri, ne gerı! bacaklarını perkar 
gibi açtı; ş:ş, dümanlı gözlerini 

luasrak, ihtimal önünde birkaç yüz 
metrelik mesafe vehmine kapıldığı 

gazinonun içine baktı. 

cdl.rucuk., gazinocu ile meşgul ol
maktan vaz geçti, fıkır fıkır gü • 
itiyordu: 

- Suzınakt n ... 

Öbür masalarda oturanlar da 

çakır keyiftiler. Fakat, cdenk kafa 
sarhoşluk• un verdiği bir öğünüşle 

yan yan bakıyorlar ve hatta biraz 
da alay ederek bıyık altından: 

- Sarhoşa bak! 

Der •gibilerden., gülüyorlardı. 

cDurucuk., hayatından mern -

Gazino kalabalık sayılırdı. İçe
ride, biri ud, biri def çalan iki sey- 1 

~:. çalgıcı cicrayı ahenk• ediyor-

1 Yeni gelen durucuk müşteri, ba

fllll çarpıtarak kulak kabarttı. sal
yalı ağzından bir teyler mırıldandı. 

Bir hamle edip ilerlemek istedi. 
İstedi amma ... 

nundu. Masasındaki kadehe rakı, 
su doldurulduğunun farkında de
ğildi. Fıkır fıkır gülüyor, salyala
rını akıtarak mırıldanıyordu: 

- Slızinakten .. 

Çalgı durduğu zaman, onun neş
esi kaçıyordu, şiş lop yanakları a
deta söndü, göz kapakları yor • 

ırun bir kapanışla ağır ağır kapan
dı, alt dudağı büsbütün sarktı: 

Eğer o sırada tesadüfen garson 

Madan geçmemiş, onu omuzların
dan yakalam~ olsaydı, kapak

lanacak, kafası ııözü parçalanacak.. 
tı. 

Bu, cönlenen hidise., içerideki 

müıterilerin •dikkat &özlerini> 
~işti. 

Garson, cdurucuk• a, yakın bir 
masa gösterdi: 

- Buyurun ,oturun. 
O, garsonu elile itti; burnile, 

ileriyi gösteriyor ve homur homur 
homurdanıyordu. 

Garson sarhoş idaresini bildiği 

içm, zıddına gitmedi; o.ııu yedeğe 
aldı, içeri yürüttü. 

cDurucuk• garsonun kolunda, 
ltömürkörle çekilen yan batmış bir 

salapurya gibi bşlaya fışlaya ıe
.l!yordu. 

Kömürkör, salapuryayı getirdi, 
cetirdi, çalgıya yalı:ın masalardan 

lıirine yıımştzrdı. •Durucuk>, ma
Aya tıoıılayıp iskemleye çöküver -
-.;,ti. 
Kızarmıs yanakları ıüJüyonlu. 

Hayatından memnundu. Çalgı, pek 
lııeyfine gitmi§ü; parmaıklarını çıt

latarak tempo tutuyor, earkılt alt 
~gererek mrrıldanıyordu: 

-Süzi.ı~n ... 
Bunu 6lSylerken değil, söylemeğe 

pbalarlı:en gözlerini açmağa ui
'l'llflyor, etrabna bakıyordu. 

Guson, aordu: 
- Ne içeceksiniz? 
- Bir tek rakı. 
Gazinocu araya girmifti: 
- Size, ya bir soda, yahu{ bir 

lblra .erelim. 
Bu sırada, havayı değiştirmişti, 

- Slızinakte:ı ... 
<Durucuk> un masa komşuları, 

çalgıcılara seslendiler: 

- Key1f olmuş bıraz... Suzi
nakten bir hava istiyor ... Çalın ... 

Ud, kısa bir taksimden sonra 

cSuzinaki faslı aşkı söyleyim din· 
letir, şarkısına bir girdi; defli ya

ğız okuyucu, rengi kadar yanık bir 
ııesle udun patlak sesini körckledi. I 

•Durucuk. sevinmişti. Yüzü gü
lüyordu; göz kapakları ağır ağır a. 
çıldı; boncuk göz bebekleri de gü
lüyordu: 

- SOzinakten ... 

cDurucuk• un arzusu, yerine ge
tirilmişti. Şarkı bitti, arkasından, 

cısmarlama olduğu içm• çalınan 
fasılla hiç süt bulaşığı bulamıyan 

bir fasla geçivermişti. cDurucuk>, 
pannaklarile tempo tutuyordu: 

- Süzinakten . 
Komşu masadakiler de <olmuş

lar> dı. Kara boynuz bıyıklı, iri 
kıyım .:ıattal yapı bir herif, ba

ğırdı: 

- Neden olursa olsun. .. Sus ar. 
tık. .. Seni mi dinliyı>ceğiz? 

Fakat, kime söyler~in? Öteki ,J

ralı değil: 

- Suzinakten ... 

Kara boynuz bıyıklının tepesı at

mıştı, şöyle ani bir davranışla udu, 
çalgıcının elinden kaptığı gibi <l>u

rucı.ık• un kafasında patlattı. 

cDurucuk., neye uğradığını şa
ıırmıştı, kalkamadı, yere de dü
temedi, uzun: 

- Anam, yandun... Vurdular 
beni. .. 

Bu inleyiş h.a.k'katen <süzinak
ten• di. 

Senenin en nt'fis ve şahane filmi •••••• 

AY DOGA KE 
MAC DONALD 

EDDY 
JEANETTE 

NELSON 
M E LE K Sinemasında gördüğü büyük rajbet üzerine 

daha bir ka~ etin temdit edilmi. tir. 

Son Telgrafın T ari~i Tefrikası: 6 

TUNA BOYUNDA 
~TÜRK ORDULARI 

---- Yazan: M. SAMİ KA EL-='--' 

Güzel ari tehditlerini savuruyordu 
imdı, Osman ogullarının önün

dekı kuwetlen nas.I süpürerek 
Rumeli) e doğru geçtiklerini ya
ıtabili.rl l: 

O·man oğullarının etraf ve ci
varındaki tekfurlara gelince bun
lar, Bizans imparatorluğu tara -
tından kendi hallrıine bırakıl -
mış olduklar.odan istedıkleri gi
bı hareket eder olmuşlardı. Yani 
bunlat da bırer bej lik halinde i
diler. Yağmac.lık ve buna mü -
masil işlerle geçiniyorlardı. Bu 
cihetle hudut boylarında müsa -
ııl.E'me eksik olmazdı. 

Osman Gazi, İzmit ve Üsküdara 
doğru yürümek ve Anadolunun 
son sahillerinde yapışıp kalan 
Rum tekfurlarını atmak azminde 
idi. 

Koyunhisar önünde Kete, Etra,,. 
nos, K~l tekfurlarının birl~
~ ordularını bir hamlede perişan 
Nen Osman Gazi başka bir kuv
vet ve kudrete sahip olmuştu. 

Bizans ımparatoru Andranikos, 
tek.turların mağlubiyeti dolayı • 
sile derhal harekete geçmişti. 

Bizans imparatoru, Anadolu 
Selçuk hükUın.etinl deviren Tatar 

HAVACILIK BAHSİ ~ 

Alman yanın 
birinci hat 

tayyare adedi 
ne ka ar? 

Tayyare imalatı ba
kımından mihverle 
İngilterenin ve Ame
rikanın mukayesesi 

Observer eazetesinio hava mu
habiri binbaşı Oliver Stewart Al

manyanı11 hava kuvvetlerine dair 
pyanı dikkat bir makale neşret
mektedir. Makalede ifade edilen 
rakamlar ve ileri sürülen iddialar, 
Londranın iyi malıimat alan mah
fillerinin kanaatince, Alman hava 
kuvvetleri hakkında son zaman
larda yapılan tahminlerin çoğun

dan daha fazla itimada şayandır. 
Muharrir diyor ki: 

•Birinri hat Alınan hava kuvve
tinin halihazırda 5-6 bin tayyare
den daha fazla olınadıf'ı mulıak -
kaktır. Hatta belki 5000 den de 
aıaı"ı-ıdır. l\faamafih, unutmamak 
icap eder ki 4000 den fazla tayya
reden mürekkep bir birioçi hat 
hava kuvveti son derece kudretli 
bir kunettir. 

Almanyanın tekmil tan·are uıev
eudü belki 55.000 olabilir. Lakin 

bu mevcudün •Luftwaffe• nin mu
harebe esnasıııdal;i tesir kabili -

yeti üzerinde pek az dahli ,·ardır. 
Birinci hat tayyareleri dahi gü -

nün ~·irmi dört saatinde müc:ssir 
bir faaliyeıte bulunamaz. iUuay -
yen bir anda, bu tayyarelerin an
cak bir yüzdesi vazife görmeğe 
hazır bir vaziyettedir. Alman ha

va ordusunun birinci hat tayya

releri 5000 den aşağı ise, ınubteliI 
tipte tayyarelerin nisbeti şü~ le -
dir. 

Uzun menzilli bombardıman 

tayyareleri: 1,500 ile 1,liOO arasın-
da; -
Avcı tayyareleri: 1,500. Bu 

1,500 avcı tayyaresinin 2,5 ü tek 

motürlü, 1,3 ii çift motürlüdür; 

Pike bombardıman ta~areleri 
750 dir. Bomba taşımak için husu
si bir tertibatı haiz olan ve bom
bardıman tapresi olarak kullanı
labilen kc~i( tayareleri 450 dir. Gö
rüldüğü nçhile, •LuftwaHc• pek 
kudretli bir \·urucu kuvvettir. 
Bombardıman için teçhiz edilen 

Alman tayyareleri ceman' 2.700 -

·-~---·-··~-~--.-,.,...J ............................ ~-~-~·' 
2.800 arasındadır. B:zim &ahil mü
dafaa kumandanlarımızın tayya -
relerile kıyas edilebilecek Alman 
tayareleri bu yeküna dal.il değil
dir. Kısa mesafeli sevkülceyşi 
bombardımanlarda kullanılnı:ık Ü· 

zere ordu teşriki mesai tan'arele
ri de vardır. Almaıılnrın birinci 
hat haav kuvvetleri meyarunda 
bunlardan 500 veya 400 tane var· 
dır. Alman ordusunun teşriki me
ı;ai tayyaresi tek satıhlı Henschel 
126 tayaresidir, ki bir çok bakım
lardan bizim ordu teşriki mesai 

tan aremiz olan Westland Ly -

aa•der tayyaresine benzemekte
d.ir. En büyük siir'ati saatte takri
ben 220 mildir, lakin yere iniş sür
ati istisnai derecede azdır. Alman 

hava ordusunun belki en şayanı 
dikkat tarafı, ihtiyat tayyarcıleri
nin azlığıdır. İhtiyat hava kov -
vetleri, lfizmee eherişli takriben 
3.000 tayyareden ibareıtir. 

Binaenaleyh, vaziyet umumiyet 1 
itibarile, ümit vericidir. İnglz tay
yare imaliıı devamlı surette art
maktadır. Amerikan yardımı da 
ıittikçe fazlalaşmaktadır. Alınan 
hava ordusuna dair yukarda ver
diğim rakamlar, •A,·iation• adlı 
Amerikan mecmuasının ikincikll· 

nun nüshasında l\lr. T. P. Wright 
imzasile neşredilen mühim maka· 
le ile birlikte tetkik oldnabilir. Mr. 
T.P. Wright, Almanyanın bugün 

kil tekmil tayyare mevcudünii 
35.000, İngiltercninl.ini 25 000 tah
min etmekte, temmuz ayına kadar 
her iki taraf tayyare menudunııu 
müsavi olacağını söylemektedir. 
Bu müs8\·ata İtalyan bava ordu•u 

nuuı itibare alınmamıştır. Mu
harrire göre: 

Halihazır tayare imalatımız ay
da 1.650, Alnıanyanın 2.000 dir. 
Amerikanın halihazır tayyare i
nıaliitı ayda 750 den fazladır ve 
temmuza kadar ayda 1.600 ü bu
lacaktır. IU.ıokalede en fazla 11a· 
ııarı dikkati celbeden bir noktıı, 
mihver dnletlerinin ta~ yare inıa
liıtınm aldığı istikamet ile lııgiliz 1 

, .. e Amerikan iınnlfthnın istika
metini gösteren münhaniler ara
ımdaki farktır. :\luharririn gös -

tcrdiğine nazaran, mihnr tayya
re imalatı münhanisi duraklamak

ta olma ıoa rağmen, Amerikan 
tanare imalatı miiııhaoisi en yük
sek bir zirve noktasına doi;'Tu yiik
sclnıeğe koyulnıustıır. Okadar ki 
cari '.ene soııur..dan ev,-e( nlib .. ·er 
inıalatıuı a~acak \·e ondan sonra 
da ton mük~mnıel ınilıy(!or ga,·ret
lcrini cri~eınİJeccği bir ni bet ihti
svp edecektr .. 

Çam Sakızı Filminde 

lJnutulmaz izler bıraknuş olan bü~ iik \e giiLCl Yıldız 

ANN SOTHERN 
Her \•akitkıı dııha dokunanklı Ye daha snimli olorak 

ÇAM SAKIZI KONGO'da 
Filminde görünecektir. Siyah Afrikanın ~akıcı ibtira•ları ara•ında 
ac~diği erke;;c kalbini \·cret'e.;_ini herkese ilf,n rdi,yor. Bu orijinal 
,.e ihtirasla dolu giizel Film 

Yarın Akpm S RAY ı;lntıııuırnla 
gö•terilecektir. 

Hanı Gazan Hana heıru, iresi gü
zel Mariyi takdim eylenoişti. 
İmparator Gazan Hana grnç 

ve dilber hemşiresini vermekle 
ondan istimdat eylemi~ti. 
İmparator, Ooman oğullarının 

§errinden kurtulmak için Mariyi 
peşkeş çekmişti. 

Fakat Osman Gazi, azminden 
geri dönmedi, İzniki muhasara et
ti. Ve İstanbul Boğazı üzerine de 
yürüyerek akıncılarile İstavroz 
ve Anadoluhisar.na kadar geldi. 
Şileye doğru kılıç salladı. 

Güzel • ari, tehditlerini savu -
nıyordu. Fakat, klm dinlerdi?. 
Osmanlı Türkleri yürüyorlardı. 

İznikin kilidi mesabe inde olan 
Koçhisan da zaptctmişlcrdı. 

Oomanl. Türkleri ülkelerini bü
yültmek için gece g:.indüz çalış•
yorlardı. Bir gün Oomnn Bey Ye
nişehirde gazileri etrafına topla
dı. Kendilerine dii§manın ahva • 
lini uzun uzadıya anlatt~ son 
eözü de §U oldu: 

- Ha gaziler ,sizı gorem, din 
:yoluna nice teprenirsiz.?. 

--.--
Osman Gaziniı .\ ·~a iOCa, Ko

küralp, Gazi Rahmandan l\o§ka 
kendi oğlu Orhan da \'ardı. · 

Akçakoca, Ooman Beyin samimi 
arkadaşlarında .. idi. Osman Bey 
onu ekseriya uzaA seferlere oğlu 
Orhan Bevle beraber yollncdı. 
Orhan Bl)., A .. ,al.ocadaı; hakiki 
bir yolda~lık göriiı dlı. 

Esasen Türkler tarr.!ından Ye
n4chir alınd;ktan sonra iznik i
çin tehlike baş!a-.,.ş demekti. Tiir 1.
ler İznik önlerinde daima görü -
nüyorlardt. 

l\ihayet şehrin kapısı tahkim 
sılt:ndu. İçinde~<ilcrle günlerce 
cenı<edildi. Etrafı kiımilen al ndı. 

İzniki gözetmek için hakim te
pelere hisarlar yapıldı. İçine erler 
konuldu. Alınan yerler tımar er
lerine verildi. 

lznıkl gözonunde bulundunnak 
için Kara Ciyo a kuvvet gönde -
rildi. Bura ı İznik muhMarasına 
i§tirak edecekti. İznik muhasarası 
senelerce sürdü. 

Osman Gazi üç yeri almak az -
minde idı. Bu a, İznik, İz.mit ... 

• 

ıArjantinde fazla 
buğdayı kömür 

yerine yakıyor ar 
Auupa, ekme!.. buhranı çeker

ken, Birleşik Amerika, Kanada ve 
Arjantin buğdaya boğulııı. kta • ı 
dır. Arjantinde bu kı~Tnelli 
madde tahı'ip olunmakta. cenubi 
Amcrikada ise piya>ada çürü -
mektedir. Amerikadan mühim 
miktarda buğday ithal eden Av -
rupa, geçen sene prk az mahsul 
yetişlirmif 938 de ithal ettiği 46 
milyon tonilao buğdaya mukabil 
939da an vak 38 milyon ithal edebil· 
miştir. Bu sene, Tuna memleket -
leri de, normal seııelere nisbetle 
daha az miktarda mah ul alabil
mişlerdir. 

Halbuki Amerika ve Kanadada
va"!iyet bunun akSidir. Kanada, 
tarihinde timdiye kadar kayde -
dilmemiş azim bir mabsule sahip 
olmuştur: 270 milyon ton!. Gerek 
Amerikada, gerek Kanadada bu 
kadar buğdayın birikmesine İl -

mil, Avrupaya yapılan ihracatın 

azaln1ası ve \:aziyetin geçirdiği u
mıııııi buhranın sebebiyet verme· 
sidir. Biitün silolar lebalep do -
ludur Fiatlar, bükümetin aldığı 

tedbirler sayesinde ancak tutuna
bilmiştir. 

Brezil~·aya gelince. o da kiınu -
nusauide 2S3000 çu' al kahve tah
rip etmi, tir. Şimdi de Buenos -
A~re>den gelen bir habere ıöre 
Arjantin buğday mm bu sene, lo
konıotLfleri teshin için kullanıla
ca • ı bildirilmektedir. 

l\lıı.tine-lrrdeu 
itilıarrn BU G O, 

ALKAZAR 
Sinemasında 

Bütün iatanbulu ~·erinden O)

natacak, seyredenleri merak 
, . ., heyt'candan tilretecek. 
şimdiye kanar gürdüğiiniiz 

bütün bü~ük ıııac~ra filnılcri
ni gülgedc bırakacak ... enenin 
en büyük ca ·ıısluk filmi. 

KARA ÇAYLAK 
Ro~rt Paige-JamC'tl Graiı: 

ASRED • 
1 

Yazan: ZİYA 

Bu Ağa Ne Zamandanberi 6 
rem Dairesine Göz i · 

- Bey hıı.uetleri! Ne öyliye -
yi.m .Hır u işidir. 

Silahtar, büyük lıir uıırapla 
kıvranıyor: 

Bey, silah1Öriere emredi) or: 
- Getirin cariyeyi. 
Silalışörler, kapının oniinde 

bekliyen, cariyeyi getiri)orlar. 
Bey, cariyeye hitap ediyor: 
- Kızım!. Hiç kimseden kork· 

ma .• Çekinme .. Ne biliyor. an, doğ
rusunu söyle. 

Cariye, etrafına göz eudiriy or. 
Evvela siliıhtar ağayı gö-teriyir: 

- Efendim!. Bu ağa, ne zaman
dan beri, harem daire4e alıika 
peyda etmi'.;oti \:e sİzin namusu .. 
nuza göz dikm. iti., onra, ( uba
şıyı gösterrrek) u ağa ile de bir
leşti. Onunla, miiuıkerclcre gi -
rişli. J\faksatları da izin ,·ücudü
nüzü ortadan kaldırıp. yerinize 
geçmekti .. Şu yandaki ktiçiik o
dada konu,urlarken, kulaklarını
la i~iıtim. Diyorlardı ki .. 

ilahlar, bu ;fşı;attan o kadar 
korkuyor ki, adeta çıldırmış clbi 
ellerini havada >allı)or: 

- Yalan .. Yalan ... 
Diye, bağırmıya başlıyor. 
Bey, fena halde öfkeleniyor: 
- Su., be lıeriC. Ne oluyor un?. 
Diye ,ha)·kırıyor. 
Bu suale, hoca ce\'ap ,·eriyor: 
- Bey hazreleri!. Silahtar ağa-

yı mazur gör .. Kendisini, dün ge
ce o viran handa cin çarptı Onun 
tesiri, bugiiıı görünüyor. 

Diyor. Bey de: 
- Onları, şimdi de birer yıl

dırım çarpacak 
Di,·e 'öylcniyor. Ve silihşörlere 

dönerek: 
- Çabuk!. Harem daire..ine gi

din. O mel'un l.arıyı da saçlarında11 
&ilrükliyerek buraya eetirin. 

Diye, emir veriyor. 
O zaman, :Sasraddin hoca ab -

lıyor: 

- Yoook, be ·im .. Haı•"' alre
siııden buraya kimseyi getirtme
yin, Bu me elenin hallin~ ehil ve 
erbabına hnale e<tin. Dainir., 

memleket kadısı aıfatile, 
onların cezasını tertip ederim. 
Aleme, ibret olsun. 

Di)or. 
Bey, büyük bir minnet ve şük

ranla asraddin hocaya dönüyor: 

- lloea!." Akıl .. nc ıcdb. 
henı namu,unıu heııı de blı 
kurtardın. Seıün bu i) ilii' 
tamıyacağım •. Dile bende"' 
!ersin? .. 

Di3 e, ?-soru or. 
Hoca kı a b:r diı un<t 

Şu ce,·abı ·eriyor: 
- Be, hazret) eri:.. 'rtıde' 

ıe~ i terim. 
- Söyle .• ne İ!-Jterscıı ,er w 
- Birinci~i.. Sililhdar tı!ııı-

(Kır erdarı Deli Halili gü tt 
fU adık kulunu:a \ cri;.l. 

- (Bü~ ük bir memnıtll 
,·erdim.. (Kır erdarına d<i 
Deli Halil!.. u dakikadaıı ı 
benim . crdar ba~ını,ıa. 

Deli Halil, yerlere kadar' 
iki elile temennah edil·or: ııt 

- Allah ömürler .-er.in. 
Ben enin. gerçekten . adılı. ~ 
nim. 

Be), • · a;raddin hoca) a '""' 
- ikinci i? ... 
- Efedim! ... İkincisi.. ·ıı 

rimlerin cezalarına hükuır' 
ııonra, artık beni, kadılıktan' 
iflerine karışmaktan afkdiP:_, 

- Canını .... Ta~ıl olur, b~' 
- İyi olur efendim, çok i)1 

Mü. aade edin de, ben C\ iGı 

ıesinc çekile3 im. Halkın d 
dularından uzak kalarak, Jıt 
sükt'.lııet içinde geçire~ in•· ,,. 

Erte. i ıün ... 
Ak ehirin meydanlarınd~~ 

de, iki direk dikilmi~- B•'. 
yakı11 olan bu direklerde, il<I 
bağlı .. Bunlardan biri .. SiJıilıl,ı 
Diğeri de, Subaşı ... 

Bu iki adamın vücutları Ilı' 
ne kadar çıplak. O çıplal.; ' V 
nna, pekmez &ürülmü~ ... ft d 
lerin üzeriııe de, sinekler iııO;ıı 

Etraflarına; kadınlardan, 

!erden, ıençlerden, ilı ti) arl~ 
mürekkep bir lıalk küt]~! oJ 

1 .. ;rnıııtu 

!anıyor .. Tahkirler, lanetler, 
!er yağdırılıyor. .,,. 
Meydanın bir köıe,Uıd•• J 

elbiseli 'lıir cellat kösere t'' 

kılıcını bili) or. -
Sivrihisar yolu üzerindelıi 

hkta, iki mezar kazılıyor. ,; 
(Ari<"' 

ll<'r afha')ı1 btr ~ahııe5İ, her 
kı<mı 1001 entrika. 1001 heye
canla r!o)u, insan lıavsala~ınııı 
eri~~n1i~·eceg.i nırraklı büyük 

.---""""' r ... 111:1-----14 fart Cuma~n;daiiba;:nema~' 

bir me-vzu. 
Biilün dünya matbuatını a:r· 
larta işgal eden en bi.i~·iik 

~inema badi rsi 

Şehir tiyatrosu 
TEPEll \ŞI DRA!\I 

Ki ·.UNDA 
.6u ak. am •a~t 20,30 da 

MEŞALELER 

fstiklla cadde>inde J{oınedi 
kısmında 

Bu akşam sa~t 20,30 da 

PA~ \ HAZl ETLERİ 

Bu ka der s 'lE'lercc muhasara al
tına alır.o . 

ArLk Osmrn Be) oeferlere iş
tirak etmıyordu. Büyük o~lu Aliı
eddin Beyle beraber Yenişehirde 
oturuyor, bütün seferlere Akça - 1 

koca, Koküralplar, Safha açvuş
l:ırla beraber küçük oğlu Orhan 
beyi gönderiyordu. 

Bizans imparatoru Andrani -
ko._ Türklerin günden güne iler
lediklerini görüyordu. Hatta bu
nun için kal)ılarına muktedir cen
gaver, Fil~nhıopinoı;u göndermiş
ti. 

Bizans imparatorluğuna hücum 
eden yalnız Oonıan oğulları değildi. 
Anadoluda Selç,ık;lcrın inkırall 
üzerine, ,stiklallcrıni il"n eden sair 

Türk beyleri de irnpnratorluktan 
birer parça yer koparmak l:.tiyor
lardı. 

Germiyan oğlu Alişır Bey Men
dires üzerinde kfıin Tiripolisi al
mış, Ala ehir (Filadelfi) yi ku - 1 
satmıştL 

(Aı1u.sl VV) 

Baş Rollerdt': DOUGLA 

Gönüllerden ate. !er yayan .. Salon11 
da casuslar ka) ıııy an.. Harbin el 
rin beyecaıııııı tatlı ~an bü~ iık 
filmi. 

DGŞMAN EL
0

N C ~ 
FAİRBANK Jr. LE LİE HO\'rlr.V 

__ ..__. Kanuni Süleyman devri 
Avrupa ortasında Türk medeniyet deni. adale! 'c <~ad.t ~t• 

Tarihte a k "' fii>un deni, bu devirleri ~ a.atan, ha.tan ' 
tarihi ve klasik rubnüvaz 'Iürk musikisini ıerennıinı 'c ter:" 

ni eden 

Aşk ve Azamet filmini bek yinit · 
Bu ~beser 'Iürk sinemacılığının en on munffakı~etidôr. 

Pek yakında Beyoğlunda iki bü~·ük sinemada. 

• ÇEMBERLIT AŞ Sinemasınd' 
Bu gün MaUneıerden İtlb2 en 

İki tahe er Film birden 

1- Uzaklaşan Melodi 
• . 'i'TE ORN· L BİR O EN 

il- GEL BARIŞALIM 
FRA IZCA SÖZLÜ 

İR E E - CA Y ORA T 
Tarafından çevrilnıi,. l'roeram a iliııeten: Paramunt Jurnal tP 

son harp ve dünya baherleri 



(Bu yazının metinleri Anado1tı 
Ajansı bültenlerinden alınnuıtır) 

Telhis eden: Muammer Alataı; 
Amerika mümessiller meclisi de

ınokrasilerc yardım kanunu proje
sini ayan tadillerile be~aber, _79 
reye karşı 317 reyle lasvıp .~tmış
tir. Reisicwnbur Kuzvclt, dun ak
şam kanunu imzalamıştır .. Nn -
york Post gazetesi, Amerikanın 
İngiltereye yapacağı yar~~arın 
dünyayı hayrete düşürccegmı kay
detmektedir. Beş milyar dolar kıy
metinde harp mabemesi d.e~hal 
İngiltereye verilecektir. Keısıcwn
hur bundan sonra on milyar do
larlık bir sililılanma programına 
ait bir bütçe teklif e,decektir. . 
İngiltereye yeniden 75 mubrıp 

verilecektir. Sivrisinek ismi veri .. 
len ve saatte 70 mil sür'ati olan 
hüewn botlarından da İngilter&
ye mühim miktarda gönderile •. 
cektir. 15 gün içinde uzun mesafeli 
bombardıman tayyareleri de gön· 

dilecektir. 
DARLANIN BEYANATI 

ÜZERİNE 

Fransız ticaret vapurlarına muh
temel olarak harp gemilerinin re
fakat edeceği hakkında Aıniral 
Darlan tarafından yapılan be1a • 
nat Aınerikada şiddetli bir aksil
lDınel yapmıştır. Vişide Amerikan 
büyük elçiliği müsteşarı bu me
seleye dair izahat vermek üzere 
derhal Vaşingtona çağırılınıştır. 

Amerikada Fransızlara karşı olan 
sempati derhal düşmüştür. Münıı
sebatın inkıtaı dahi mevzuu ba
histir. 

ALMAN TAIJKİKİ 
Dar!anm sözleri Londrada tu

hai karşılanmıştır. Londranın ka
naatine göre, Amiral Darlanı Al
manlar tahrik etmektedir. Baş • 
Vekil Çörçilin Avam Kamarasın-

lngillz gazeteleri 
Buıgarlstan ve Bo· 
111. anyanın bom
bardıman edilme· 

sini istiyorlar 
(1 bıcl sa.1111...ıen Devam) 

•Balkanlarda İngiliz h(ilcfunetl tara
iızıdan .. terde mühim tedbirler a
ı,__. - şu gun eiki de alınmlitır.> 
-...ıuş olacaktır, b . · Yu-

'l'i.rnes, Yugoslav vaziye~ının ~e üne 
l:lanistan. ne de T~Yen~. vazıy~e-
benzemediğini, çünkü bu iki lınem! editmiı 
tin Büyük Br!tanya ile te. 1 

• • _ 

PIAnıar tahakkuk ettireb!ldijlını kaY 
de!tikten sonra ı!JTor ki: 

TtİRK.iYENİN 
MUKAVEMETİ 

cHitler Yunanistan.la Türkiyenin 
mukavemet kuvveUerin l tecl'übe et
mek istediği takdirde şimdlye kadar 
Balkanlarda tesadüf ettiği vazıyetın 
btisbütün b"ka bir vaziyet kıır:;ıstndll 
bulunacaktır. İngiliz kuvvetıerı.nın 
hem temeli hem de mihveri olan ~ 
ha.len İngiliz.1erle ~ anlaşma ha~
de bulunmaktadır. Ingiltcre, Ak,de:u-

, Doğu sularında ve bu deniz uzenn
~:ki havalarda t:illen hllkim ve fazla 
olarak ta Yuan arazisinde iyi tesis "~e 
ve iyi müdafaa edilmİli üslere mal.ile 
bulunmaktadır. Şu son aylar zarf~da 
kazanılan bütün bu avantajlar, Hıtie-
. k~ekeş halinde bulunan bır Ro

nn -~ -"Ya muvafa ... manya ile ancak yan J-- • ı· Le 
kat etmiş bir BUlgaris\antn ışga ıy 
elde etti#i avantaJın pek zlyade fev
ldndedlr. 

ROMANYA 
VE BULGARİSTAN 

il"-'~or· Müstakil Fransız Ajansı b ...,. ': . 
Balkan meselesini bütün dikkallenyle 
tak.ip eden gazeteler Yunanls~ ce
ıurane hattı lıarei<ı!tlni hususi bır !ti• 
na ile tebarüz ettirmektedirl~r .. 

Nevs ChronJcle gazeiıesi, ıngıltere
nin düşmanlannın kimler olduğun.u 
bilmekle çok ağır davranmasından şı
lsftyet etmektedir: Gazete bu bus.usta 
misal olarak Romanya ve BuJgarısta-

f-diliz bombardı-m göstermekte ve uı.e. • ali 
man tayyarelerinin Almanlann ışg 
altında bulunan memlekeUeri ncd~ 
dolayı bombardıman etmedlklerını 
merakla sormaktadır. İşgal altındaki 
petrol sahalarına veyahut Yunan ve 
Türk hudutlarına doğru ileri Aiman 
makineli kollarına yapılacak bir akı
nın Balkanlndra manevi bir tesiri ola
caktır. 

Deyh Telegraf Başmakalesinde Yu
nanltlar:n cesaretini hayranlık ve ıa ... 
zıınle kaydederek. diyor kl: 

YUNANİSTANIN 
CESARETİ 

, Yunanlılar, HiUerin tehdidine en 
t;yi mukabel.C'yi. ancak İtalyan ~üstev
lileriııe h.Ucum etmekle yapabilirlerdi 
Yunanlılar ve Şefleri hakikaten cep
heden bakıyorlar. Gözleri de cesaret
le<i kadra nafizdir. Arnavutluktaki ta
&ruz hareket.! Nazizmle Faşizmi dur· 
clurmak için yapılan hazırlıklara _ve 
İrıgiltereye olln tam itlmatıanııı ,... 
»at "*-kt.edır. 

-

Jngiltereye yardım ka· 
nunu projesi Mümessil• 
ler Meclisi tarafından 
da kabul edilmit ve Ruz
velt tarafından da imza 
edilmiıtir. İngiltereye 
çok büyük mikyasta yar
dım yapılacakbr. Nev• 
york gazeteleri, bu yar
dımın bütün dünyayı 
hayrette bırakacağım 
yazmaktadır. Sevkiyata 
derhal bqlannıaktadır. 

da bu meseleye dair beyanatla lıu
lunması beklenmektedir. Fransız 
donanmasını ele geçiremiyen, Al
mıınya, bu donanmayı İngilis do
awıması ile çarpıştırmak iste -
melr.tedir. 

GEMİ ZAYİATI 

3 martta nihayet bulan hafta 
zarfında vuku bulan ticaret va
puru zayiatı lol8,038 tona baliğ ol
muştnr. Ceman 102,871 tonluk 20 
İngiliz vapuru, ceman 41,970 tonluk 
8 müttefik vapuru, 3,197 tonluk 
bir bitaraf vapuru, bu son za -
manların en yüksek zayiatıdır. 
İngiliz Amirallik Dairesi neşret
tiği teblğde, ilkbahar taarruzu -
nun başlaruıı mı olduğunu sor -
mııktadır. 

iNGİLİZ HAVACILIDI 

İngiliz Havıı Nazırı Sinhlair A· 
vam Kamarasında, bütçe müzak.,. 
releri dolayısile beyanatta bulun-

muştur. . . . 
Nazır demıştir ki: 

BiZ. bir değil; fakat iki ha-
•- ' kuvvetile çarpıştık ve bazı n.İl-

va uı• d 
betler dahilinde uiua a çarpışı -

UZ Orta Şarkı takviye ettiği· yor . 
ıniz nisbette Almanlara karşı kuv· 
vetiıniz azalmıştır. ihtiyatları h.,. 
saba katmadan, Almanların har
be girdiği zaman ellerinde mev • 
cut ilk saf hava kuvvetlerinin ya
rısını tahrip ettik. On ay zarfında 

4250 Alman tayyaresi, 1100 İtalyan 
tayyaresi düşürdük. Bu müddet 
zarfında bizim kayıbımız 1800 den 

azdır .. 

İnglıterenlD 
Solya Elçisi 

(l 1Do1 Sıı.!ılledaı Devaa) 

hususi vagonunu İngiliz Elçisine 
tahsis ettiğini ilave etmiştir. 

Rendell, gazeteciler taralından 

kendisine sorulan suallere cevaıı 
vennekten imtina etmiş ve fakat 
Bulgaristanın bilfiil Almanlar ta -
raiından işgal edilmiş olmasından 
dolayı İngilterenin siyasi müna • 
sebatını katetmek mecburiyetin -
de kaldığiru söyliyerek Bulgaris -
tana gelen Alman askerlerinin ce
nuba doğru ilerlemekte olduğunu 
ilave etmiştir. 

Bulgaristandaki İngiliz mena -
fii, Sofyadaki Amerikan elçisi ta
rafından muhafaza edilecektir. 

Rendeli istanbulda iki gün kala-

k! Bundan sonra huklımetin. ca ır. 

den alacağı talimata intizar etmek 

üzere Ankaraya gidecektir . 

BaşveıdUmlz 
(1 ln<>I SM>lfeden Devam) 

bütün harici hadiseler ve mesele
ler hakkında mufassal izahat ver

miştir. 
Müteakiben söz alan bir çok ha· 

tipler taralından bu hadiseler ve 
meselelere dair serdedilen fikir· 

lere ve bu izahatın alınmasında 
lıükunıete tevcih ettikleri suallere 

alakadar Vekiller ve bizzat Bat
vekil tarafından icap eden cevap

lnr verilip mütemmlın izahatta 

bulunulınustur. 

YUGOSLAVYA 
(1 bıol S&lılfedoıı Devam) 

ÜLTİMATOM ŞAYİASI YALAN 

Belgrat 12 (A.A.) BBC: 
Alman Elçisinin dün sabah Ha -

. . Nazırı Markoviç'e ültimatom 
rıcıye 

verdiğine dair şayi ol:rn haberler, 

tekzip olunrnaldadır 

Babeş kıt•aıarmın 
mevallakıyetl 

Hartum 12 (A.A.) - BBC: 
Daınbacha 'yı işgal edenler, Ha-

beş Sudanlı kıt'alardır. 6000 İ-
taly: Debramarkos'a d~ğru Cl.1'at 

kt d . Düşman agı r 'l' ıat etme e u. 
vermıştir. 

l'rablusa bir 
hava hücumu 
yapıldı 

Kahire, 12 (A.A.) - BBC R. A . F. 
Umumi Karargdhının dün neşrettiği 
l)ususl bir tebliğe göre, Pazartesi ge
cesi,ingiaz tayyareleri Tarablusa hü
cum etmişlerdir. Ateş, bilhassa nhtım 
müessesatma ve gemilere tevcih edil
miştir. Müteaddit infilfi.k ve yangın 

bombaları atılmış, yangınlar çıkarıl
mıştır. Bundan sonra tayyareler, •ra
rablus tayyare meydanına hücum et
mişler, yerde bulnuan iki tayyare işe 

yaram.ıyacak surette tahrip edilm~ler, 
başka tayyareler de hasara uğratıl

mıştır. Bütün İngiliz tayyareleri il!
lerlne dönmüşlerdir. 

Düşürülen Alman 
tayyaresi 

Londra 12 (A.A.) - BBC: 
Geçen pazartesi günü, İngiltere 

üzerinde 8 Alman tayyaresi dil -
şürülmüştür. 

Hariçten alınacak 
vapurlar 

Ankara 12 (Hususi muhabiri • 
mizden) - Türk bayrağı altına gi
recek vapurlar hakkındaki nizam
namenin 3 üncü maddesine şu fık· 
ra ilave olunmuştur: 

•Memleket içinde ve dışında 
harp, seferberlik ve seferberliğe ha
zırlık ve iktısadi buhranlar gibi 
fevkalade hallerden dolayı tayin 
edilen yaş haddi dahilinde vapur 
alınması imkansız veya müşkül ol
duğu takdirde esas nizamnamenin 
birinci maddesinde.ki vesikaların 

tetkiki ile beraber geminin mua -
mele esnasında salahiyetli ve fen
ni bir merci tarafından muayenesi 
icra olunarak sağlamlığı ve sey -
rüsefer kabiliyeti bir raporla teshit 
ettirildikten sonra Münakalat Ve
kilin in kararı ile bu hadden yu -
kan vapurlar dahi satın alınabilir.• 

Baça İtalyan 
askerleri 

Atina 12 (A.A.) - BBC: 
Dün, resmen tebliğ edildiğine gö

re, birkaç gün zarfında vukua ge
len Yunan taarruzu esnasında a
lınan İtalyan esirlerinin miktarı 
3000 i tecavüz etmektedir. 

ltalyan zabitleri, harbe iştirak 
et.ıniyen ve kaçan İtalyan asker -
!erini mitralyözle telef etmek!€ • 
dirler. 

İtalyan esirlerinin üzerinde çı -
kan vesikalardan öğrenildiğine gö
re, ):''"unan esiri alan askerlere mü
kafatlar vadolunrnaktadır. 

İTALYANLARIN MUKABİL 
TAARRUZLARI 

Atina 12 (A.A.) - BBC: Resmi 
tebliğ: 

Düşman, mukabil taarruzlarına 
şiddetle O.evam etmektedir. Bu ta
arruzların hepsi, İtalyanlara ağır 
zayiat verdirilerek defedilmiştir. 

Ahnış olduğumuz 450 esir meya -
runda, yüksek rütbeli 3 zabit var. 
dır. 

Yunan hava kuvvetleri, IAzrrn 
gelen mevkileri muvaf!akiyetle 
bombalamıştır. Tayyarelerin hep
si üslerine dönmüşlardir. 
İKİ KÖYÜ BOMBALADILAR 

Atina 12 (A.A.) - BBC: 
Emniyeti Umumiye Nezaretinin 

tebliği: 

İtalyan tayyareleri, askeri hare
kat sahasına pek uzak olan iki köyü 
bombalamıştır. Hasar VR zayiat 
yoktur. 

Ferah sinemesı 
(1 bıcl Sa.Jılfeden Devam) 

saat 4 ü 10 geçe gördüğü dördü on 
bir geçe de İtfaiyenin harekete 
geçtiği anlaşılmıştır. Ancak saat 
3,5 ile 4 arasında ilk dürnanlan gö
ren bir iki kişinin İtfaiyeye tele

fon ederek •Ferah sinemasında 

yangın var!• dediklert fakat İtfa. 
iyenin Beyazıt kulesinin ihbarım 
almadan hareket etmediği de iddia 
olunmuştur. 

Müddeiumumilik bu iddiayı e

hemmiyetle tahkik etmektedir. E
ğer İtfaiyenin geç geldiği kat'iyet

le tesbit edilirse mes'uliyeti görü. 
kn memurlar hakkında vazifeyi 
ihmal suçile takibat yapılacaktır. 

İlk harp mal
zemesi sevki
ne izin verildi 
Vaşington 12 (A.A.) - BBC: 
Dün, demokrasilere yardım Ka

nununun imzasını müteakıp, ilk 
harp malzemesinin harice sevki 
için, Mösyö Ruzvelt izin vermiştir. 

Bu ihracattan bir kısmı İngi!te
reye, diğer kısmı Yunanistana ait
tir. 

BÜTÜN DEMOKRASİLERE 
YARDIM 

Vaşington 12 (A.A.) - BBC: 
Dün, demokrasilere yardım ka -

nununu imzaladıktan sonra, Mösyö 
Ruzvelt, İngiltere ve Yunanistan
dan başka demokrasilere de lüzu
mu takdirinde harp malzemesi gön
derileceğıni ima etmiştir. 

Yunanistanın 
• 
l stikbali taag-
y ün etmiştir 

(Bqmal<aleden Devam) 
yekıln halinde 120,000,000 luk bir 
ktitleye karşı, başını göğe dikınif 
ve mukadderatını mücadelesin -
deki aziz inanca terk ve tevdi et
miş bulunuyor. 

Her türlü zaferin anahtarı milli 
birlik, milli inanç, milli iradede
dir. Yunanistanda da bu vardır. 
Bu itibarla; Yunanistanın istik -
hali bizce belli olmuştur. Harbin 
bugünkü ve yarınki inkişaf safha
ları karşısında ve içinde Yunanis
tana mukadder olan netice: Zafer· 
dir. Ve Yunanistan; behemehal 
bu mesut' neticeyi idrak edecek -
tir. Çünkü, zafere ve istiklale li
tılr. olduğunu isbat etmiştir. 

ETEM tzZET BENİCS 

lstanbul köylerin
deki vergi işleri 
Vilayet, bu yıl salına denilen köy 

vergilerini bu sene mühim miktar
da azaltacak, buna mukabil köy -
!er ıçin yeni varidat membaları te
min edecektir. 

Vilôyetin köv büteeleri vekılnu 
522,038 liradır. Köylerin idare mas
rafları için senede 148,923 lira, Kül
tür işlerıne 30993 lira, ziraat ve e
konomi işlerine 123705 lira, sağlık 
işlerine 42050 lira, nafıa işlerine 

114570 lira sarfedilrnektPdir. 

Blslılvlt labrlkat6r
ıerlnlD talebi 

İstaııbulda bisküvi yapan 9 fab
rika ellerindeki un s!oku bittiğin
den günlük ihtiyaçları için un ve
rilmek üzere Mıntaka Ticaret Mü
dürlüğü ile Belediye tktısat Mü -
dürlüğiine müracaatta bulunmuş. 
!ardır. 

Belediye İktısat Müdiirlüğü, ih
tiyaç listel<>rini hazırlıyacak ve ve
rilecek vesikalarla Ofisten un ala
caklardır. 

Gece nöbetçi 
eczallaneıer 

(1 inci Sahifeden Denm) 

~ında Asaf Eczanesi ile yine 
civarda Ahmet Hamdi Eczanesidlr. 
İki gece evvel hastası ağulaşan bir 
doktor derhal ecı.aneden bir ifaç 
aldırmak mecburiyetini hissetmi§ 
fakat her iki eczane de nöbetçi ol
dukları halde kapılarını açmamış· 
lardır. Karakola yapılan müra • 
caat üzerine de bir poli.s memuru 
her iki eczaneye giderek açtırmak 
istemiş fakat içeride kimse bulu
namamıştır! ... 

Bunun üzerine keyfiyet Sıhhat 
İşleri Müdürlüğüne şikayet olun
muş ve lıcr iki Pczane hakkında da 
takibat ve tahkikata geçilmiştir. 

Kanii bir boğuşma 
Gece tophanede kanlı bir boğ* 

ma olmuş iki ldşi birbirini ağır ya
ralamışlar<! ., 

Tophane sakinlerinden Kemal 
ve Kör Ali isimlerinde iki k~ kav
ga etmişler ve Kemal Kör Aliyi 
karnından, Kör Ali de Kemali göğ
si; ntiPU ai(ır surette yaralam~tır. 

Bulgarlar Yu
goslav l aYdan 
toprak istiyor 
Londra 12 (A.A.) - Balkanlar

dan gelen haberlere göre, imzası 
bugün için beklenen Alman - Yu
goslav tecavüz etmemek paktı, ar
tan Alman talepleri üzerine tehir 
olunmuştur. 

Londradaki Balkan mahfillerin
de, evvelce üzerinde anı aşılmış olan 

şimdi Almanların kafi gör
medikleri mütaleası ileri sürü\ • 
mektedir. 

Balkanlardan gazetelere gelen 
malumata nazaran, Almanlar Yu
goslavyaya karşı itimatsızlık bes
lemeğc başlanuşlardır. Yugoslavya 
ise, o da bunlardan çekinrneğe baş-
lamıştır. Hususile ki Bulgarlar 
komşularından toprak isteıneğe ko
yulmuşlardır. 

Diğer taraftan Londrada haber 
alındığına göre, Almanların Yu
nanistandan da metalibatı art
mıştır. Almanların Yunanistan
dan bazı stratejik noktaların ve 
bu arada Seliniğin, kendi emirle -
rine verilmesini istedikleri söyle
niyıor. Buna mukabl Yunanlılar İ
talyanlara ancak pek az tavizler
de bulunacaklardır. Bizzat İtal
yanın bu şartlara muhalefet ettiği 
sarulmaktadır. · 

Bir İtalyan nak-
liye gemisi 

torpillendi 
Londra, 12 (A.A.) - BBC AmiraUJlc 

tebliğ: ediyor: 
Bir İngltiz denizaltısı, Akdenizde, 

Sicilya sınıfına mensup bir İtaqan 
nakliye geın!sinl torpillemiştir. 

Vapur 9646 tan hacminde ve ask.erle 
dolu idi. 

Moskovada bir 
mülakat 

Moskova 12 (A.A.) - BBC: 
İngiliz Büyük Elçisi Sir Strofford 

Crips, dün Hariciye Komiser Vekili 
ile bir mülakatta bulunmuştur. 

Tarihi bir sebil 
Azapkapıdaki Mimar Sinanın 

sebil ve çeşmesnin bakımsızlık 

yüzünden harap olduğu hususun
da yaptığınuz neşriyatı gq,zönün .. 
de tutan Belediye bu sebil ve çeş
menin imarına karar ve.rınq ve 
Türk mimarlarından bir heyetin 
teşkil edilmesine başlamıştır. Bu 
heyet harap olan tarihi eserlerin 
tamiri için bir plan hazırlıyaca.k 
ve buna göre hareket edle:ektir. 

45 bin tonluk 
deniz devleri 

1937 yılma kadar muhtelif bah
riyder, 10000 tonluk, müdafaa ka
biliyeti az, fakat seri kruvaıörle
re rağbet göstermişlerdi. 
Vaşington mu.alıedesinin ilga -

sından sonra, moda değişti. İlk 
önce japonya, bunu müteakip sı
rasile Amerika, Lıgiltere, Fransa 
ve İtalya; 23, ZS, 35, 43 ve 45,009 
tonluk gemiler inşasına başladı • 
!ar. Vaziyet bugün bu merkezde
dir. Bu deniz devlerinden bazılan 
birkaç vakittir görülıneğe başladı. 
Deniz harbinin en son yenjji.lde
rini teşkil eden bu gemilerden mü
him sürprizler bekleniyor. 

Önümüzdeki ilk iki sene zarfın
da bu fovkalllde zırhlılard,ıuı mü
teaddit parçalar d~niıe indirile • 
cektir, İnşaat prograını şudur: 

Amerika: 6 adet 35,000 tonluk 
bunlardan North Carolina ve 
Vaşington. Bu yn; diğer dürdü 
1941 - 1943 yılında servise gire • 
cektir. 45,000 tonluk diğer iki ge
minin de 1943 de servise konacafı 
tahmin olunuyor. 

japonya: 45,000 tonluk iiç veya 
dört gemi. Olycvm hazır olduk -
)arına şüphe edilıniyen dört adet 
45,000 tonluk. 

İngiltere: 5 adet 35,000 tonluk. 
Bunlardan ikisi King George V ve 
Prince of Wales halihazırda ser -
viste bulunmaktadırlar. Diğer Ü· 

çü teslih olunmaktadırlar. lıd 
adet 45,000 tonluk. 

Almanya: 3 adet 35,000 tonluk. 
Bun!nrdnn Bismark ve Von Tripitz l 
servistedirler. 
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Barb Ve Casusluk 'Aelrlkası 

Bilen idam olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 34 

Kadın Satmak Biz Türkler 
• 

I çin Çok Ağır Bir Şe_qdir 
- Garip şey!. dedi. homurdandı. 
Fakat, zannedersem, yanlış ma- - Ben, müsaadenizle mükenım4 

lılınat almış değilim!. Bu kadın surette anladım, muhterem kont 
sizin zevceniz veya nişanlınız de- cenapları; .. Planınız doğrusu çok 
ğildir!. mükemmel!. Fvvela mecnun ve 

- Olabilir!. Fakat, bana ait bir serseri bir Japonu, bizim yol ser -
kadındır!. Bu da zevcem veya ni- semi ve şaşkın olduğumuz bir sıre-
şanlıından daha az mua.zzzez ol- da bize göndererek aklın almıya. 
masıru icap ettumez!. cağı muhayyel bir takun heze -

Herif gözlüğünün altuıdan yü- yanlar oydurup bızi dehşete düşü-
ziline hiılıi fena fena bakıyordu. receksıniz!. Ondan sonra da bızzd 

- Yoksa, 3şık ıru.sınız?. gelip büyük bir para teklıf ede-
Dedi. rek ve bizi bu uvdurma tehlike -
- Vallahi, Kont cenapları, ~ den kurtaracak · gibi görünerek 

olup almadığımı bilemem. Yalnız, maksadınıza lı:olavca nail olacak -
bildiğim birşey varsa, bizlerde ı suuz .• 
menfaat veya para mukabilinde 
kadın teslim etmek adeti olma<U- Bu plıinın mükemmeliyetine " 
ğıdır!. şeytanca oluşuna hakıkaten diye • 

Kont, gayet asa.hl bir halde a- cek söz yok, sayın Kont cenapları!. 
yağa kalktı: Dehşetli bir asabiyetle söyle -

- Genç adam!, dedi Düşünü • eliğim bu sözler Polonvalı Kontu 
nüz ki sizin hiçbir şeyiniz olnu _ yüzüne adeta birbiri P<'§ine kur -
yan bir kadına karşı sırf bir gurur şun sıkılıyormuş gibi son dere.-
hareketı yapmak için, şu dakika- şaşalatmşıtı. 
da bir kelime ile kurabileceğiniz Adam, gözlüklerinin altından~ 
mükemmel bir istikbali reddetmif, rin bir hayretle yüzüme bakıyor
~ oluyorsunuz!. Size, teklif du. 
ettiğim vıikıa, bugün, sizin gibi Tekrar, dudaklarına sarkan be-
genç bir adamın hayatını kur -

yaz bıyıklarını yaladı ve kuru bir 
masına kafidir!. Buna rağmen Ci sesle .. 
bin İngiliz lirası daha tek.lif edi-

ı - Siz neler söylüyorsunuz!.. cı. yorum .. 
Kendimi tutıımaksızın: dl Ortada bir kadın meselesi m_. 
~ Rica ederim! diye bağırdım. zuubahs değildir!. Büyük ve belki 

Size çok rica ederim, eğer açı.kaç bütün dünya için son derece mü-
size hakaret etmemi istemiyorsa- hiın bir tehlike bahis mevzuuduı1. 
nı.z bu meseleden bir kelime da-
ha bahsetmeyiniz!. Size demin _ - Bütün dünya için mi!. 
denberi anlatmıya çalışıyorum ki - Şüphesiz!. Fakat ben şimdilik 
bu şekilde kadın pazarlı.k etmek yalmz Polonyanın silah endüA-
biz Türkler için en ağır hakaret- rüsü menafiine olarak, sizinle d<>lo 
!erden biridir!. Size mukabele et- rudan doğruya temasa lüzum gör-
miyorsam bu benim terbiye " düın!.. Yanınızdaki kadın bir defa 
nezaketimden başka b:i:rşey de -
ğildir. Rica ederim, bqka konu- her şeyden evvel Polonyalıdır!. 
şacak .birşeyiııiz yoksa, görüf • Yani dernek isterim ki, kendisini 
mek.te devam etmem.ize lüzum kal- tevkif ettirebilirdim!. Halbuki ~ 
maıruştır!. meselenin son derece gizli kalabil-

Kontun l>urnundan tekrar P... mesi. için doğrudan doğruya si-
lüğü fırlaınıştL Bir çı.ı:ptda, sebe- zinle görüşmeyi tercih ettim! .. 
'bini dahi tamamile anlanuodıın mu-
azzam bir servet reddeden bir a- Yoksa, size haber verecek va
damın, hıll.S, deJı olduğuna h~ yetindeyim ki, bu kadım bize tes. 
met.memek için son derece ceht lim etmediğiniz takdirde, kendi h .. 
sarletiiği görülüyordu. yatınız icin dahi en büyük hatayı 

Birdenbire, şaşırmJŞ bir halde: işlemiş olacaksınız!., Kimsiniz! 
- Oh .. dedi Sizin bu kadar ga-

Bir yabanCJSuuz!. Size acıyoruınL 
rip diışünceleriniz olacağını hiç (Aıbm varı 

tahmin e!ıPemiıjtim!. Fakat anlı- !~~~;~;:;;;~;;;;; 
yorum ki, sizi tehdit eden tehll- ır 1 ;ı 

~~;:d=~~e haberdar lMı· i ı 1ı.1 "•] !i ij ;QJ 
- Fakat şımdı de benı tehdit 

mi etmeyi tecrübe edeceksiniz. ıılaponya ve Mihver 
Kont cenaplan?. 

Diye bağudı.m. Neden tehlike- Yazan: Ahmet Şükrü ESMER 
!ere maruz kaldığımızı anlıyamı- (2 inci sahifeden devam) 
yorum!. Bana ait olan bir kadnı ması uıümkündur. Eger l\1a .,,.,_ 
size satmadım diye mi?. kanın Moskovaya da gidcccg ı lı•lı.-

Kontun yüzü bırdeııılıire gayet kında Amerika kn~·nakları ıaı a -
ciddi bir hal aldı. Şimdi yüzüme tından verilen haber doğru ise. ja-
adeta gizliyemedıği bir kinle ba- pon Hariciye Nazmnı Avrupaya 
kıyordu. getiren bqlıca sebep bu oba g.,. 

- Hayır .. Hayır!. dedi Ne sisi rektir. 
çocukca tehdit etıne.k niyetinde - Fakat acaba Sovyetlerle bir 
yim, ne de hayali tehlikelerden pakt iımalanuya muva[(a.Jr. oha 
bahsetmiyorum!. HattA, itiraf e- bile, japonya u .. k Şarkta ingil-
derim ki, sizin bu şekilde perva- tereye ve binııetice Birleşik Awe-
sı.z konuşuşunu:ı: bana liOll derecıe ri.kayı karşı. harekete geçecek iııi-
hayret vermektedir. Zira, hayatı- dir?. Çok şüpheli. Bir dela japoo-
nızı ve istikbalinizi uğrunda peJr. yanın Sovyetlerle anlaşmak ist.,. 
safdilcesine feda etmiye ka1kıf • mesi, bu anl&fmıı yapılır ~ apıl -
tığınız bu kadınm bugün kendisile maz, Çin davasının tasfiye edile • 
beraber taşımakta olduğu tehlike- ceei gibi, ya.ııl.ış bir teze dayao
nin ehemmiyetini bilmiyor gilıi maktadır. Gerçi Sovyet yardım.ıo-
konuşuyorsunuz!. dan mahrum kalmak, Çang-Kay-

- Ne buyurdunuz?. Annanm Şek için ajır lıir darbe teşkil ed .. 
kendisile beraber taşıdığı tehlib cektir. Fakat bu, İngiltereden ve 
mi?. Birleşik Amerikadaıı yardım gÖI'-

- Evet!. mekte devanı edecek olan Çang -
_ Ah!... Kay - Şekin teslim olması için bir 
Kontun ima etmek istedifi ,.. ıebep teşlcil etmez. Demek ki j.,. 

yi derhal anlamış ve ürpermek • ponyayı s•nelerdenberi meşgul .,. 
ten ekndimi alamamıştım. den Çin harbi devam edip gide. 

Sonra, birdenbire kendimi tıop- cektir. japooyanın, Çin ile m~ 
lıyarak, acı bir gülüşle güldüm: gul iken, ugiltere ve bilhassa Bir-

- Görüyorum iti dedim, muhte- !eşik Amerika ile bir harbi göze 
rem Kont cenapları; .. Kadın me • alına•ı muhtemel görünmcmekt .. 
selelerini halletmek hususunda da dir. japonya, galip ihtimale gör.., 
her halde silah ticaretinizde kul- Almanya tarafından İııgillereye 
lanrnıya alıştığınız mükemmel u- indiril.,.,cği beyan edilen darbeni.& 
sullcrden birini büyült bir meha.. neticesini anla~,ocıya kadar bek-
retle tatbik ediyorsunuz!.. liyeccktir. Eğer bu darbenin t""i.d 
Polonyalı Kont, dudakları titri.. altında İngiltercnin sukut cdec.,. 

yerek rnüthiıJ bir öfke ve istihzayla ğiııe inanırsa aoc:ı..k o zaman ha.r-
ve hakaretli bir tavırla sövledJ _ bi göze al bilecektir. 
ğirn bu iizleri anlamamış g.ibi hay-1--------------
retle yüzüme baktı. ZAYİ İzmir :-llıCııs memurlıığun.-

Fakot adamın yüzü. hidddetin· dan nldıgım nülus cüzdanım ile asker-
lik tez.kerenıl zayi ettim. Yenisini aı..... den kıpkırmızı ke.;ilrnişti. 
cağımdan t!->kisinin hükeü yokt·ır. 

- Ne wulü~. Anlamadım! diye ueıuıı...a &ncJııt ısu Peiw9a 
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Yo:gan: l•kender F. SERTELLi no. -54 
Kefenlik bez vesikasını bile bin müşkülatla 
veriyorlardı. Fakir bir memur, karısının ce• 
nazesini kefensizlikten kaldıramadığı için 
şikayet etmiş, bu yüzden hapse atılmıştı: 
İçtima! bünyemizi kasıp nvu· 

ran bu (mev.lı:i ve ikbal) hırsı bit
tabi birçok ltimselerde servet ve 
altın idharı heveıini uyandırmıştı. 
Altın tlcattti, kalay ticareti, çu

nl ticareti, çıvi, patiska ve saire. 
büyük 'kazançlar getiren birçok 
tlcetttler - fıipbem .ki halkın za.. 
ranna olarak - alıp y\irümiiftü. 

* Cenazenin kefenini; · 
çalan komisyon 

Tallt pqa Sadrazamdı. 
Bir Pıı Vsküdarın kenar ma -

hallelerinden birinde ufak bir me
murun ltanaı ölmü§tü. Bürhanettiıı. 
:lfendl imılndeki bu memur, ka· 
nmııa lı:ıı!felılik bir bez bulamıyor, 
.......... ı.n: 

- Yoklukta, tıem1z bir yatak çar. 
tafma 1arma!r da calı.dlr. 

Di,.miar. Fakat, bu yatak çar • 
pfmm beyaz olması prt. Memu
zun evindeki yatak çarşafı renkli 
mı!§. Memur o gün d.alresin<!en 
cenaze masrafı almak üzere istan· 
bula iniyor. Bir ar.ka<jaşı, müdür
den bir kAğıt almasını ve (men'i 
iht!lir loomisyonu) ndan kefenlik 
patiaka almasını söylüyor: 

Bürbanettln efendi bu kolaylığı 
,ıirüııce ııeviniyoı'. Amirinden bir 
tezkere alarak - fa.kriihalini de 
ifade eden bu ıezlı:ere ile komis -
,.ana gidiyor. 

Bürhanettin Efendl o gün elin
deki teU.ere ile bir arşın patiska 
bile almağa ı:ııuvdfak olaınıya • 
eağını öÇenİ)'Ol'. Kapıda yüzlerce 
insan, başka ~ içın bekleşiyor .. 
Patiska ve.ihsı ancak üç gün son
ra veri.lebil<!ceği, o gün patıska ve
sikası tevzi günu olmadığı ceva • 
bını ahnca ~km ve mü~ Vs-
küdara dönüyor. · 

Cenaze hili evde .. Bir türlü kal
chrılaınıyor. 

Çünkü, (Men'i ihtikar komis -
J'Onu) başka ve fÜphes!z bir va· 
tandaşın ölümünden çok daha mü· 
binı (!) işlerle meşguldür. 

Usk!ldar halln cenazeye lı:efen 
buluyor .. Omaze kalkıyor. Fakat, 
Bürhanettin Efendi bu acıyı, bu 
ft2aleti unutmcyor ve &ı.lbıe ge.. 

Bir gün Bürhanettin Efendiyi 
merlrez kumandanlığma götürü -
yorlar. Sebebini mi anlamak isti -
yorsunuz? 

Dinleyiniz: Bürhanettin Efendi 
mahalle kahvesinde ve daha başka 
yerlerde, içine çöken bu acı hatı· 
rayı anlatıyor. Günün birinde bir 
insafsız hafiyenin kendi peşine ta
kıldığından haberdar ıfeğildir. 

Bürhanettin Efendi cebindeki 
askerlik vesikasına göre kalp has· 
talığından askerlikten ihraç edil. 
miştir. Fakat, pqine takılan me-
mur: 

- Senin taşıdığın vesika aahte
d:ir. Sen asker kaçağısın! 

Diyerek, zavallıyı yakalıyor •. 
Merkez lı.uınandanlığına götürü • 
yor. 

Bürhanettin Efencliye burada 
askerlik vesikası değil, kefen me
selesi soruluyor ve: 

- Sen lıükfı.met aleyhinde bu
lunuyormuşsun ... Ortalığı karış • 
tınnağa, efkarı umumiyeyi zeh~ 
!emeğe çalışı •ormuşsun! 

Deniliyor. Bürhaneddin Efendi 
yana yakıla derdini anlatmak ve 
işin hükiimetle alakası olmadığını 
söylemek istiyorsa da, sesini Jcim
seye duyuramıyor. Aylarca Be -
kirağa bölüğünde inleyip duruyor. 

Bu hadisenin iç yüzünü yakın
dan bilen ve gören Hafız Cemal 
Bey isminde bir zat - Şeyhulislam 
Hayri Efendinin dostu olduğu için. 
bir gün kendisine anlatıyor. Hayri 
Efendi hadiseden pek müteessir 
oluyor ve münasip bir vakitte Ta
lat paşaya: 

c- Paş:ım! Şu (Men'i ihtikAr ko
misyonu) bizzat ihtikarı kendi ya
pıyor. Hangi mala el attıysa, o mal 

iyasadan çekildi. Artık bu re-

zalete nihayet vermek zaınanı gel
di. Halkın çok muztar:p olduğunu 
canlı vak'alarla görüyorum.• 

Diyor. Talat paşanın (Men'i ih. 
tikar komisyonu) na bir ihtarda 
bulunup bulunmadığını bilmiyoruz. 
Yalnız herkes gibi bildiğimiz bir 
hakikat varsa o da, bu komisyo -
nun hatta eskisinden çok daha in
safsızca faaliyetine devam etmiş 
olmasıdır. 

:Jen::;,e.:;ba:!!hıeedi~:'..:·y~or::·:..... _____ .:...: _______ ~<~ ,,...) 
,, , 

TUR~ TICARtT ~ANUASI A.~ 
l<UPONLU VAD~LI Ml;VDUAT 

PARAM 1 BURADA ~LET 

~ 

Maliye Vekaletinden 
Daatelsiz bir kuruıluklarıa tedavülden 

dırılması hakkında ilin 
kal-

Dantelsiı bir kuruilultlann 7erine dantelli bir lı:uruınıklar darp w pf7ua· 
,a Jı:illi ın!lı:tarda çıkarılmış olduiundan dantelsiz bir Jwı'ulluklanıı sı mart Hl 
tarihindeD ııcnra tedavilldeJ> lı:aldınlması lı:ararlaştırııın.,ıır. Dantelsiz bir lı:ıınıt
lulı:lar 1 nisan 1141 taribınden itibaren aı tılı: tedavül e~ ve bu tarihten iti· 

baren ancak bir .ene ınüd<leUe :ralnız malıandılı:larile Cumhurbel M:erlı:ez ban.. 
Wı ıubelerinee vo Cumhuri7et Merlı:ez baııltası ıubeaJ bulunm17an ;rerlerde 

Ziraat l>anJ<aOl JUl>elerince kabul edilebilecelı:tir. 

Elinde claDtdliz bir lı:uruJ!ulı: bulwıaııların bunları me1laı>dılı:larlM Camlıo
~et ıuıı.a ,.. ıılrut benJı:alen f1lbelaiı>• tebdil ettlnDeleri ilan olunur. 

• eo:ıa. .ı-

M AKS i M : . ALATURKA SllONUNOl 
Yann Akşam: Klarnet ŞEREF Gecesi 

Meeleğe İnliu.bımn 30 ncu yı!dömümü 

Bayan S A f İ Y E Kıymetli Musikitinas 

Arkada§larınıa ittiriklle kotlanacalttır • 

ÇIRAGAN REVÜSÜ 
HAHEM AGA~I EVLENiYOR, Ayrıca 30 'kitilik 

----- K Ü M Jı; SAZI ve •Ürprizler -.----• 

SATIŞ İLANI l 

Üsküdar İcra Memurluğundan 
(l.000) lıralılı. borc. kar•ılık birinci derecede ipotek ıösterUmi~ olup borcun 

öderuner.'!ea.i dola;yısiylc açık a.rttınna ile satılmasına ltarar verilen ve ehlivukuf 
lara!ından tamamına (2300) lira kıymet takdir edilmııı olan Kadıköyünde Rasim! 
Paşa mabalı..sinde kayden eski Halit Ala, yenl Hayri Bey mahallesi Hayrullah E-
1endi sokağında eski 18 mükerrer yeni 6 No. lı bir taralı Ali hanesi, bir tarafı Yu-ı 
nus arsası, bir taralı İsmail Hakkı arsası tıµ1lfı rabii yol ile Ç~VTili Evkafa mülbak 
Yusuf Rı.ıa .Efendinin 1l>l<Udardaki Rü!ai tekkeli vsıldJndan bır bap hanenin evsaf 
ve mesahası .aşağıda y:r.ı lıd.Jr: 

Ga7-11ltiıı 'EYsolı: 

Mttldlr p)'J'imenkul bohçell ahfap bir haM olup :ıemln katma bah90den 
altı basamaktan ibaret ,_,,,.,,. bir menliveni bulunan çiti lı:anaUı ve ı:ıımek4nlı 
bir kapıdan glrilmdı:l.edir. 

.z.mı. ][a(: 

Bir oofa llzerlnde lı:ariılıklı Bd oda w boclnım lı:atma inen bir merdl~r. 

Birine:! ][a(: 

Biri bilTülı: t1Q oda U. }'illı:ll ft cıoı.hl buJıman bir eofa 'M bir hell . 

-Kat: 

Zemini çini dileeli bir la§bk ilzerlnde bir merdtTen allı, bir lı:ömürlUlı:, bir ha
mam mahalli ve zemini lanıuzı çini dilfeli ve blr .be!Ayı muhtevı mutlak ve bir 
odadan llıarettlr. 

ıw.ııe: 

İlı:.i tarafı tahta penle w tel 6z11i tle labdil edilmlıi olup içİDde bir lııcir -..e bir 
ley!Ak alacı vardır. ı 

u...-ı:nıı11: 

ıMezkür ıa)'rimenlı:ulün 78J1 beden duvar!an ve zeınJn lı:atı kigir dlitt ııksamJ 1 
ahşaptır. Birinci lı:at cwı:ıl>alıdır. Kısnıaı tamire muhtaçtır. Elelı:trilı: ve terltos te-1 
si.salları vanlır. ! 

Sahaa: 

Tamamı 120.50 mdre murabbaı olup bunun 85 metre murabbaı bina bakl7eal 
bahçe<iir. 

Yukarıda hudut, ev.af ve ıee-ebası TRZılı ~ün tamamı açık arttır
ıruı7a konmuştur. 

1-İtbu pyrimenku!ün artUnna prtaamesi 25/3/941 tarlb.lnden ltlbann IMO/ 

2643 No. ıı.. İstanbul Üııküdar icra dairesinin muayyen numarasında herke
.. 111 gOrcbilrrıesı !çıı~ a<:ıktır. IH\nda yaz1lı olanlardan fazla malO.mat almak isti
yenler, işbu ııartnameye ve IM-0/ 26'3 doo7a No. sile memuri.Tetlmize müracaat 
etmelıdir. 

2 - Arttırnvıya iştirak için yu.kanda yazılı kıymetin ?'t:ı 7,5 nisbetinde pey 
akcesi veya m1Ut bır bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

• 3 - İPotck sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahiple
rinin ıayrime.nkul üzerinde.ki haklarını, hususile faiz ve masrafa dair olan iddi
ıarını ~bu ilA.n \arlhinedn itibatt:rı 7fnni Cfin. inde e.,,raıu. müabi\ıeleri:J'le . bir
...ı.k.L~ mtm•ıtıyetimıze bildırmelt:ri icabedtr. Aksi halae hakları tapu sicili ile 
ııabit olmadık~• ııalıt bedelinin pay~masından harıç kalırlar. 

4 - Gösterilen ründe arttırmaya iştirak edenler arttırma sartnamesini o
kumUf ve lüzumlu malO.mat.ı alıntı ve b.ınlan tamamen kabul etmij ad ve itibar 

olu.~urlar. 
5 _ Gayrimenkul 7 Nisan !Ml tarihinde Pıı2Mlesl ııünU saat 14 ten 16 ya ka

dar Üsküdar icra memurluJunda Oç de!a balnJdıktan sonra en çok art
urana ihale edilir. Ancak 3rıurnıa ocdeli n1un.tmnıe11 kıynıeün 'J(_. 75 sıni bulmaz 
veya satış iıttiyer.ln alacağına rüçhanı olan diğer alacakWar bulunup da bedel 
bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok arthronın taahhüdü baki kalmak üzere ertlırm::ı 1 O gün daha 
temdit edilerek 17 Nisan 941 tarihinde Pertembe günü saat 14 ten 16 ya kadar 
Üsküdar lcrı. memurluğu odaaında arttırma be<ieli .atış istiyenin alacağına 
rüçhanı olan diier alacaklıların bu IQ"rimenk.ul ile temin ed.Jln1iş alacakkırı 
mecmuu.odan fazla7a çıkmalı: fllrtil• en çolı: arltıııma iMie edilir. Böyle bir 
bedel tide edilmezse ihale 7apılmaz ft salış ~b! düııer. 

ı _ Gayrimenkul kendiaine ihale olunan Jd.mse derhal veya verilen müh
let içlnde parayı vermeı.se ihale karanfesholunarak kendisinden evvel en yük .. 
.ek teklifte bulunan kimse arzetmit old\lğU bedelle al.mala razı olursa ona, raZ! 
olmaz veya bulunmazsa hemen yedi IÜD müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttıran& !hale edilir. İki ihale an•mdalı:! fart ve ıeçen cUnler için % 5 den he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca bükme hacet kalmaksızın memuriye
tımlıce alıcıdan tahsil olunur. {Madde 133) 

7 _ Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu feral harcını yirmi 
oeııelllı: vakıf tAviz bedelini ve ihale lı:arar pullannı venneğe mecburdur. Mü
terakim vercUer, tenvirat w tanzifat ve dellA.liye resminden mütevellit .bele ... 
dly rüsumu vıe müterakim vakıf lcaresl ahczya ait olıruı;rıp arttırma ~tinden 
ıeıızil olunur. 

bbu p.yr.imenlı:ul yukarıda ıösterılen tarihte Üııldldar lcıa memur· 
tuğu odasında işbu ilAn ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde saWacajı 
il~ olunur. (940/2643) 

Devlet Demiryolları ve limanları İşlatmç U. Haresi İlanları 1 ı 

RADYO 
12 Mart 1941 

18.00 Program, ve Memleket saat 
ayarı. 

81.03 Müzik: Bir Konçerto (Pi.) 
18.30 Konuşma (Dış Politika HA· 

diseleri) 
18.45 Çocuk saati. 
1915 Müzik: Çocuklar için. 
19.30 Memleket Saat Ayarı.ve A· 

jans Haberleri. 
19.45 Müzik: Radyo Küıne Sazı 

(Su Eserleri) 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Radyo Fasıl Heyeti. 
21.10 Konuşma. 

~l.45 Müzik: Riyaseticumhur Ban· 
dosu (Şef: İhsan Künçer) 1. 
Franz Von Blon: Toujours 
en Vedette (Muş) 2. J . J. 

Mayan: Serenade Romantique 3. 
Massenet: Premiere Suite ' 
d'Orchestre A. Pasterale et• 
Fugue B. Variations. C. Noç. 
turne D. Marche et Strette. 
4. Raoul Laparra: Rhtymes 
Espagnols. 

,:2.30 Memleket saat ayarı, Ajans 
Haberleri; Ziraat, Esham -
Tahvilat - Kambiyo - Nu • 
kut Borsası (Fiat). 

22.45 Müzik: Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Program ve ka-

~~~p:...an_ı~-·-----------------

NEVROZİN 
Buluran Eve Baş ve 
Diş Ağrısı, Grip, Nez-

INKIBAZI defeder 

iŞTAHSIZLIK 
Hazımsızlık, Şişkinlik, 
Bulantı ve Gaze karşı 

faydası vardır 
Her ~ektea sonra bir tatlı ka
tığı yarım bardak su içinde kö

ptirterek alınabilir. Basan ismine 
ve markasına DİKKAT. 

Şişeşi 30, iki misli 50, 
Dört misli 80 kuruş 

Her eczanede bulunur 
~:;:;.u ' ..... 

İstanbul Defterdarlığından: 

Çakmakçılarda Ceza:yirli banmde meY

CUl 26 kalem ımo.tamel metrupta ait 
eşya. 

Deflerdarl.ılı: anbarmda ml:'Vcut 27 lı:al
mefruşata ait eşya. 
Fenerde Abdi Subaııı Mh. Tahta M.1nanı 

1 

oaddesinde 25 lı:apı 27 No. tajh dlllı:lı:An
dalı:i camel<An. 

1 
Yemişte Paııa Slı:. 2 No. lu dlllı:lı:tnde 
mevcut muhtelif "17a. 

••ı.•--oı 11. 
.L. 

2'11,20 

•.ee 
71 le Gibi Hastalıklar 

girmez. 

1 
Y.emiıı :ialı:elesinde O.....bqı caddesinde 
67 No. lu dill<l<Anda esk:I Çubuklu lı:asa. 

1 Tarlaba:;ı Mall7e Tahsil ŞefilliDde mn-
8 

Başnıız ve dişiniz ağnmıya baş. 
!adı mı hemen bir kaşe 

NEVROZİN 
Alınız. Birşeyiniz 

K a 1 m az. 

1 

cut k.ınk piyano. 
Deflerdarlılı: anharmda emvcut bir el&

! mir dolap. 
Defterd.arlılı: anbannda mevcut Jı:.obm 

letarna. 

' 
• e.ıı 

1 
Çengeııro,;Jnde bô:lı:a1 Nilı:ol!nbı clOJı:.. 
lı:~mda mevcut 8 lı:aleın mefrupta atı 
eşya. 1 o,ı! 
Dolmabahte anbannda mevcut efYB. • ı O, 1 

Yukarıda yazılı ınenkulAt 20/3/DU Pe,..embe günü saat 14 de M!lll f!: 
Müdürlüğünde toplanacak olan KomİS7onda açık arttırma ile ayn ayn jbsl• 1 
lecekUr. 5alış bedeli nııkten ve ~. Fazla izahat için MilU E:m1Alı: 4 onc~ 
lemine müracaat. (1602) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları , 

97 50 7 50 ~ Kebirde Hazır elbı.ecller ııolı:aımaa 5 No. h ~JI" 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 1 140 80 

tamamı 4450 •• 
10 60 Koca Mual&fa Pap. mahallesinde İttaı1;ye sokalmda 2 ' f 

üzerinde tutla aıılı:az bulunan 20,4-0 metre murabbaındOJl 

İstanbul asliye ikinci 
Ticaret mahkemesin-
den: 941/101 

791 02 
aanııı tamann 7243 ,ıJ_ 

59 50 Koca M...ıa!a Paşada Canbu!;re mahallesinde Mıeı•ll ~ 
cid yeni Abdullah Dede solı:ağında ..ıı:ı 2 yeni 20 No ı; 

odalı hanenin tamamı 71114 ~ 
Yultanda yazılı emlak satılmıılı: üzere on hc,ı gün milcldctle açık arttı ~ 

çıkanlmıştır. İhalesi 17/3/1141 Pazartesi günü saaı (15) de icra e<iileceğindtft 
t.eltlilerin Çemberll~ta İstanbul Valı:ı.fiar BaşmUdllrl!ltil Mablfılat Kelemi!>' 
rcaaUan. (1545) ./ 

D. Limanları İş. Mm. Müdürlüğünden 
Bazı Cankurtaran mevltlleıVle .ı. dOdülderi müttttebab için yalnu ~ 

Jdareden ""1'ilmek dz..., nOmunesi veçhile 80 ıa 65 takım elbisenin iç malz•~ 
dikişi pazarlılcla !bale edilecelttir. İsteklilerin 14.3.941 tarihine rastııyan Lj 
silnU saat on beşte Galata nhbmmdalı:I Umum M:üdilr!Ulı: binasında top!ıtO' 
aatınalma lı:omll17onuna milracaat etmeleri. '-' 

Nümune ve şarlııaıne her cUn .ıızu geçen komisyonda ıörüJebilir (~ 

Orman Fakültesi Alım Sabm 
Komisyonu Başkanlığından:, 

Cinsi Mllı:tan Mllhumnen FL Mvlıamııı'• 

Takım Elbise 113 Ta. 28 Ll. 
Muvalı:lı:at Teminatı: 238 IJ. 
İhale 14/3/1941 CUına saat 14 

__,..,fr 
•164 

Orman Fakilltesi Talebesi için 113 Talı:ım Elbisenin yııkarıd• yazılı ,,.· 
saatte Beyoilu Liseler Mubuebeciliği Dairesinde eksiltmesi Y•ı>ılaraktıı;H~ 
ve harç nümunelerinl ve Şartnameyi gonnek isüyenlerm BÜ) Ukdere '"14" 

Orman Fakültesine müracaaUan. (1468) ./ 
~~~~~~~~~~~~~~---.../ 

Yeşilköy Halkalı Caddesi No. 85 
de Gramafon Türk Limited Şirke
tinin alacağına mahsuben Beyoğ
lunda İstiklal Caddesinde 302 No. 
lı ınağazada Norberto Şor, Vah -
ram Gesar ve ortaklarından aldığı 
ve ibrazında emrine tediye edil • 
mek üzere Osmanlı Ban.kası Be • 
yoğlu şubesi üzerine çekilmiş 301 
12/940 tarih ve E. 296966 No. lı ve 
4040 lira 65 kuruşluk çekin ziyaın
dan bahsile ş · ket vekili avukat 
S. La?.aroğlu tarafından malıke -
meye müracaatla sözü geçen çekin 
iptali talep edilmekle mahkemece 
keyıfiyetin 45 gün müddetle ila -
nına ve muhakemenin de 14/5/941 
çarşamba günü saat 14 de yapılma
sına karar verilmiş olduğundan iş. 
bu çekin ilan müddeti içinde mah· 
kemeye ibraz edilmediği takdirde 
ip-taline karar verileceği ticaret ka
nunun 638 inci maddesi mucibince 

Muhammen bedcll 206500 (İki yüz altı bln beş 7üz) lira olan 20 lı:am7on 3 ilan ulunur. (3559) 
ot.obüs bir tank lı:am70n ve 7e<iekleıi 18/4/1941 Cuma ıunu ııaat ı5 de kapalı zarf ----------------

İstanbul Onuncu hıl' TAKViM 
kuk hakimliğindeıı 

usulü ile Anlı:arada İdare binasında satın alınacalı:tır. 
Bu lıe cirmek lsti;rcnlerin 11575 (On bir bin beş :rıız yetınif beş) liralık mu

-.akkal teminat ile kanunun tay1n ettiği vesikaları "" lelı:J.lfler!nl aynı gün saat 14 
de kadar KomiS)'on Reisliğine vermeleri JAzımdır. 

Şartnameler (200) kurup Anlı:ara ve liaydarpap. wznelerinde satılmak-
tadır. (1506) 

1 IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI ' ------' 
1112,00 14,40 Kapalı ÇllrJlda Takkeciler 1<>kaiında 22 numarau aWtkAn. 

43,75 3,28 Alı:.sara7 yanım yerinde Mimar Kemalettin ınaJıalleslnin Mesih 
~ ııclı:ağında 11 lnd adada 12,50 metre murabbaı sahalı arsa. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat milı:bır!an :rulı:anda 7azı1ı düklclıı ve arsa 
ayn ayn aatılmak üzere açılı: arttırma;ra lı:onulmuııtur. Şartnameleri Zabıt ve Mu
ıımel.llt Mlldllrlüğü lı:aleminde ıörülebillr. İhale 17/3/941 Pnzarıes! ıünü saat 14 
de Daunl Encümende 7apılacalı:tır. Tallplerin ilk leminat makbuz veya melı:tup-
larl,yle fhale eQnü mWIJ)'t!Jl aaatta Delml Encümende bulunmaları. (1479) 

+ 
Ra.oelıl, Cerrabpıp ve Zührevı l1Utalıklar hulanelerlle Zeynep KAmll Do

lwnevi, İstanbul, lk:rollu ve Ualı:ildar sari hastalıklar ınUcadele merkezleri ha7· 
'nlllOtınm Yıllık lh~o için alm•cak 11900 lı:llo Saman, 8700 lı:llo Ot açılı: elı:allt
~· lı:oDW.ınuştur. Mec:ınuunun tahmin bedeli 1218 lira 50 1curuJ ve IIlı: lemlnatı 
Ol lJra ~ lı:mQftut. Şarınaıııe Zabıt ve Muame!At Mlldllrlüto. lı:alemlnde CörOle
bilır. İhale lt/3/941 Paz.arted l(lnü -t 14 de Datınl Encllmonde 711pılacal<tır. 
Tallplerm mı: -aı mübaıı ft7a mdrtup!an ve Hl :rıhna alt Ticani Oduı _. 
.ıııaloın;rle !bale .... Q : ıon -- .o.imi ,P-' nele 1ıul•m-lan. (lTH) 
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l{RALCO 
Kızılay Eminönü 

kongresi 
T!irlı::l7• Kmla7 Cemiyeti Enı!zıOn'l 

Kaza İdare HeT'eUnden: 
7'Qrlı:Jye Kızıla,ır Ceml7eU Emtııöntı 

Jı:azuının Senell1t Umumi Meclisi 15 
Mart 1941 tarlblne rastlıyan Cumarted 
ıunn aaaı 14,30 da Bahçelı:Jlpıda na... 
düncü Vü:ıt Hanında Ticaret ve Saııa
;ri Odası saloııımda toplanacaktır. 

Kaza mmlalı:umda ~ Jı:a:rı1lı 
olan Ar.anm top1.an1ı711 ~ rica 
olunur. 

Tlıklı'• Kmlar Otadıea w.ı 1111 ._ ..... _ ... 

• 
M AB T 1941 
ÇARŞAMBA 

12 
Ay 3 - Kasım 125 

Vasati Val(it Ezani 
... d. sa. d. 

-· 
7 19 Günq 12 08 

13 24 Öğle 7 13 
16 42 lkindi 9 31 
19 11 Aqam 12 00 
20 41 l'.ataı. 1 30 
5 40 lmıak 10 29 

ZAYİ - İzmir Nüfus memur -
Iuğundan a1mı.ş olduğum nüfus 
tezkeremle birlikte askerlik tez
keremi zayi ettim. Yenilerini ala
cağımdan es.ki.sln.iıı hülanü yoktur. 

Osmanoilıı Mehmet xaı.dağ 

İstanbul Gümrükleri Başrn!i~ 
lüğüne izafetle İstanbul M~ 
Muhakemat MµdürlüjiU tara!._,p1 
4 No. lu gümrük an barı başr~r;e · 
ru ölü Hasan Lütfullah varW.,ıır 
rinden karısı Hasibe ve kızı !>'~ 
saffa ve 4 No. lı gümrük aJJI s:r 
memuru Amil \'arislerinden ıf 
keci yeni Sebat ambarında ıneJ!'ııı' 
İzzet Altmak ve Melahat, sa~ıl' 
ve Sabahat aleyhlerine ikaıne tV 
nan alacak davasında amil va 1 
!erinden Mehmet İzzetin i~~ 1 
giıhında bulunmadığı ve adl"";ıt 
meçhul olduğu tebliğ için gör.~ • 
rilen davetiyeye verilen ıncş\, 
hattan anlaşıldığından davetli ~ 
nin amil varislerinden MelıJlle ııe: 
zete ilanen tebliğine ve muh~4 1 
menin 18/4/941 tarihine saat b~ 
bırakılmasına ve işbu i!andııJI J 
nüshasının mahkeme di\·anh311 ~ 
ne talik tdildiğinden mezkliı' 111~ 
keme gönünde gelmediği veya -1 
vekil göndermediği takdirde tı't, 
hakemenin gıyabında cereyaıı 
deceği ilan olunur. 941/4 


