
.• , .•• M.nr 
1441 

13 Ta.EPON -
Bq il. IOl2'T MART 1941 idare il. t33CO 

5 

ftL(JltAJ' -latanbal 
Son ~ 

........ 
1986 

AD!ID. 

c.ıaıoc•u 

N~ 
Cad. No. M 

Sahip ye 
~ ETEM tzzET BENiCE •• SON TILIBArLABI VI BABIBLl81 vı••• AlllA• l&llTBll 

Yeni /ırtına
n ı n ari/esin
d eki sükun 

AJmanJann s..ı,ariatam 
ifpl etmeleriae •e Y u
_ .... L-..1uc1ana dayanma· 
~ ratmen lai.li ileri 
bir .......-- bulunma
maları merak me•ZllU ol
maldadır· Bu bö1le ol· 
mekla beraber Alman
lum da bu hudutlara 
da;ranclaktan sonra bir 
çok ıüpbe menulanm 
kendileri için merak 
mevzuuyaptıklannaıüp-
be yoktur .. 

Perapalas Otelin
deki· infilik hidi • 
sesinde ölenlerin 
sayısı 5 i buldu -Bombalar topraklarımız dışın· 

da bavullara konduğu için bu
rada kimse zanna/tında değil 
lldllcl 1t0allıaı• u Alp ., otellade ıanıa. 

klala lal aaııı aııadı 7. 

örfi ltlare Komatanı Korpneral 
Ali Riza Artuakal 

Evvelki gece Perapalas otelin
de vukua gelen fec ı,...11· '-"di-
sesi tahkikatı neticesinde, paUı • 
yan bomban n; "> •J.. • • .1. 

heyetinin 'valizlerı arasına karış
tırılan çantaya konulduğunun te.. 
beyyün ettığini dün yazmıştık. 

Yaralılar Am ' • . r l ı 

Sıhhat Yurdu, Beyoğlu, Sen Jorj 
ve Kas mpaşa .ba .ı. J ··~ -

lerinde ihtimamla ledavı edilmek
tedirler . 

Bunlardan Cağaloğlu Sıhhat 

Yurduna yatırılanlardan §Ofor Ca
fer oğlu 22 yqlarında Şukrü dun 
öğleden sonra nezfı dimağiden öl
müştür. 

Bu sabah öğrendiğunıze göre, 
yine mezkur hastanede bulunan
lardan İngilterenin Sofya elçiliği 
katiplerinden Mis Elina bu gece 
saat ikide ölmüştür. Bu kızcağı -
zın iki bacağı yanarak kesilmiş 

(Denim: 1 .IDcıl .,. ... l 

ARNAVUTLUKTA 

İtalyanlar 4 
gündenberi 
şiddetli bir 
taarruz ya
pıyorlar 

Yunanlılar bütün 
hücumlan tardetti 

Dlrdl zalllt elmalı 
ben ııı eıır 

aııadı 
Atina 13 (A.AJ - Yunan 

ordula" BGf~" 
12 m4'1 akfcımı tarihli " 131 
•umanılı tamı teblili: 

Düngececebt&gÜ"düpum, 
taarruzu.mı• dönliinctl günü
ne ginn.i.ı bulumı11onlu. Ta • 
CUTUZ fatıliyetini '°" deTece 
§iddeılen.clhif oldtılu halde 
hiçbh- m.uva//akiyet elde ede
memitfü·. Bütün Jaücu.mlan 
tardedıtmif w ağır myiata uğ
nıtıl""ftır. Muvaffakiyetli bir 
hareket neticesinde 200 eair 
aldık. Bımlann arannda 4 za· 
bit vcınlw. TCl.Jl!IGf'elerimiz, a.r-

Yeni Adliye 
Vekili vazife
sine başladı 

Fethi Ollıar 11••• 
111teplerdea dol8fl 

ıatııa etti 
Ankara 13 (Telefonla) - Adliye 

Vekili B. J'ethi Okyar hastalığına 
binaen Vekllet va.ıi1esinden istifa 
etmiı ve yerine Mardin meb'usu 
B. Hasan Menemencioğlu tayin ~ 
lunmuştur. Yeni Adliye Vekilimiz 
vazifesine başlamıştır. Bu istıfa 
münasebetile Fethi Okyarla Baı-

(Denma: 1 .... D7tada> 

t~~=:~~akiyetle Milli Şef dün 
• Meclisde meş-

Amenkanın yar- v 1 ld l 
d .h " f . g U O U a T 
ımı Dl aı za en Ankara 13 (Telefonla) - Reill

. ki b yor cumhur Milli Şef tsmet lnönn di1n ya aş n aut 15 de Büyük Millet Meclisine 
Londra 13 (AA.) _ Kiralama gelerek buradaki dairelerinde bir 

.,.. ödünş •erme kanua projeli- müddet meşgul olmuşlardır. 
- Dftletlerl B&lylk 11.lUet ıı.cn11 cila iaa& 
tuaf:uaüa ve katnaltl bala· 14,S da topl•11mıı ft Denizli meb-
..... fqllis perlAmntoaaDtın fik- UIU doktor Klzutı SaıNnhnın ve
ri, iKl n Ulıeral putilerl lideri• fat ettijine dair tezkerenin oba· 
rbda u~ par1'mea .. malla- muuu mOteüıp uw .... htb'. 
WriM 7aptılı apfıdald beJaaat· meten bir dakika ayakta 11lk6t e-
larla huUu olunabilir. cWmi§tir. BiWaare 1940 yılı blrfnd 

'8f partisi lltlerl Lee Smlla •• klnun ve lMl yıh ikinciklnun ay· 
ıaiftir ki: (Dmıma: 1 ._. ..,.._, lan belabı kat'isi hakkındaki mil

Bir amelenin 
kulağı ka
zaen koptu 

rakıp raporlan olnmmUftar. Mec
lis yarın toplanacaktır. 

Tevkifhanede 
bir firar 

hadisesi o 1 d u 

Kaçan sabıkall 
bl r hırsızdır 
Diba akpm htanbal 1evldflaa. 

aesinde bir firar badiaai elmut
tur. Bu Aba& 1aptıiınm tahkika-

Bitler neden BAYAllL•••&a 

Yugoslav hu- "&ı:ıTı 
duduna ya- Ull1Jlll 8ABll 
kın geldi?! 

Belgradıa mlll· 

""-:;;: llt•mlll 
--~--------~.) 

Yugoslav nazır-
la rının Viya
na seyahati 
bu günlerde 
bekleniyor 
Bulgarletanda 

sefirlere yapılan 
sert muamele 

ıdHvEu 
İLTİHAK YOK 

Diln, Belırattan &elen bir baber, 
Kraliyet Meclisinin Yu10&laV)'anın 
Mıhvere iltihak kararı vermek 6ze-

'1'ap1la• Kral Naibi ,.,_ Pol 

,. tıoplanacaluu )'Ul)'Ol'Cha. Bu ... 
J'UU dikkat baber, 7ine Belcraıtu 
pleo diler haberler tarafJndan tek· 
sip edllmlftlr. Jteu, Alman Elçi-
1lin YUCoslaV)'a Harlclye Nmnna 
bir ültimatom Yeftl tme dair çıkan 
pyialar da tekzip edilmektedir. 

(Devanu 5 tul ~) 

Kürtaj neticesin
de ölen genç kız -Mütehassıs ve Profesörlerin 

iştirakile bir toplanh yapıldı 
Samat1a silleli na.mile maruf 

Katlaa .... •• Wr ..... llülaıı 
llullfts vWile lifal ... • Wl&-
Mn • ldlrtaj 7aparai ilibnllae 
.................. dola7ı tevkif• 
.U.. Bahlrlı .. taa..a llektmla-
rmdaa Bildaverd.i balluadakl lab
ldkatua palfletilme iae lünm ıi
rtllmifttb'. 
Dıter tanftu db iileclea IOB

n Z lad istintak daireslalle Ze1-
aeplr&mn lautaneai başhekimi E
J'ÜP Abo1, Tip Faldlltai Disaiye •••ti Ziya, Ta'bibia'1i Eayer 
Karu, lılild.Wumaml •aa'rial• 

Bir demir muhtekiri 
yakalandı 

Paatplar ........... ç.. 
lebl sokaimda 11 numara .. ota
na Maatafa Z3 kanıp satılması 
icap edee betea fubuk demirle • 
rin1 75 bnlp uttıfındaa ita ... 
Hh Mildtleiumamlllie tell1a • 
luDmuttm. 

rindea Edip w ıtmthl ile ölü kıım ....... ···~itti ... 
(Def ..... ..,..., -

Sirkecide feci 
bir tramvay 
kazası oldu 
Başı taşlara çarpan 

vatandaı ağır 
surette yaralandı 

Dün akşam Sirkecide feci im 
tramvay kazası olmU§tur: 
Demirkapıda Biagöl otelinde 

bmaroUuk yapan Mehmet Car 
kun dün akpm bir Aksaray - oı
taköy tramvayile Sirkeciden ge
çerken sahanlıkta yere düpnlf 
ve başı tq1ara çarparak ajır su • 
rette yaralanm~t&r. Yaralı kama. 
rot Cerrahpqa hutaDel1De Uldı
nllnıftır. 

ta ıöre nk'a tö11e eere7aa etmlt- l=--------iiiiiiiiiiiiı;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iimiii ____ _ 

Yazan: Osman 
Cemal Kaygılı 

ÇMllAll••ıvı ... 
raldl lllr telrllla 

••• 
Blrka güne ka-
d ar batııyoruz 
OK TILIUf•ta J 

tir: 
Sabıkalı hınızlanlan Şakir otla 

Ali 7enl bir lunalak vak'aamdu 
cnn-:ı-...,. ... , 

r K 1 8
2

& C:a=z' 
KURTULUŞ 1 

,...,_ Bapelıili ile H• 
rieiw Naıruua V;,,a. •)'Cl

laati seeilıti, 4i;vorlor. Baı 
haberlere sör•, B•rlinle Bel
sral nqredec•lıleri 6ir 6.
)'CUUIGlll• m.rind• patll"hlı 
mnelıtetlir. 

Küsüciilc 6ir ajana t.lpalı, 
Hitt.rin, anauın, Y qoalao oe 
lto.lyan laadatlarının 6irı.,ti
ii noitcının a fİmo.lİnıl•, 6ir 
Auutarya haa6cu. olan U. 
en.a' e •-"'iiini llİlllirİ7fW. 

Bisiın ....ı..tı 

- Rioa,.t• .... , A...,., 
7G lıuıtııl,,,...... 7fl'&Jintl 
,.,.,~ ....,, İfÜI •• 
...,,Jetli.. 

v. ilao. etti l 
- Sdan, Yq-..,,... tla 

lqni ,.lıilJe 6ir laırtııLit tM
lili İcİll I ..... olmaın?. • • 

ÇERÇEVE 

ftllUll ve AiAÇ ... 
NECİP FAZIL IUS.AK'Ü&EK 

tatildal, hilrriyet, ltenllk, ph
liyet, &arila, tekevvüa U.•esl. 
biitün ba elle tutulma ve pa. 
le ıörillmn kıymetler udece 
biJ'er mtkerret meOaum " 
kuru ıtırültil mü?. 

Ö1le :ra, kon ı.ır millet ... 
birde bütün madde tamamla • 
lan& ve bütün nüfus kadra&a• 
•• ~.. balWMlardatu halde 
bunlarıa hepainl kaybedeltlllr; 
ı.öyle ltir millet mı .. meycat 
mudar, bi7le ltlr millet fliW• 
taban•Us lta=aana malik mi-
4lr?. 

Oc kltlllk Wr meclis tua• • 
var eUllm ki, era4a her fert 
•ınr keltaia azamp nılıaaa a
p .wr nllawt e mutlak bir 
panmluk alsl altında bir aa 
lçla ka:rhetmif olsun; 1Mi top
lulalda, nebati varlık ÇUtfte
sbade her ltiri 9711 ~ mevcut 
elu fertlere brplık meeU. 
mevcat madar?. ZeU.ma n 
lndalnl bybetmlt bir (1\-6' 
lrneli ve ~eraen me1 -
.. • ..-- ..... tlemetlerl. 

tek kelimeyle can ula.lbl ml?, 
Belki bu satırları okurku, 

aell ve eWI bedahet duyp. 
nulla ıçınızdc muthıı bır •IJA-
7ız, ula!.- ı.o.bas1a1 fitıllemels 
ti2eresiniz. Fakat acele elme)'i· 
nb ve unutmayuuz ki, madd• 
1i htotraf1a aıam8" rtirlhıtll
jü kaclar CWCD JUS)'Uvarlak bir 
ikiiz ıöalle, biltün M e.aaı U. 
71plara rajmen o kayaplarıa 
tlıall6k •ttiii ........... .,. 
aile ;,erbıdecllr. 

itte avrimb. ba kadar ipti. •aa bir felaefeyl bu luı ar ıptl. 
dal ltir felMfe,e bqb phl ... 
ma inllelhal topyek<an eldea 
.., .. tmaı. epıı ve meneıwl-

sb tefe& h anmı beykellettl • 
riyo . nsanlar ve cemiyetler, 
devrimizde, diz kapaklarmd• 

bir diken yarasınaa verecell 
maddi acı ve dökeceji maddi 
kan korkusu yüzünden, varlık· 
larm .. , wırlak ltlkmetlerimia 
temel eevberlnl, aeasa olmak 
prtile kQltetmekte tere••llt 
etmeiiler. Hem farkma bUe 
varmadür ki. iNi aasmlak, .,._ .......................... 
·thundald nanr ıibi, muvak· 

... t bir his iptalinden başka bir 

..-ı.e bağlı değil. Elbette ki 
(Devama: 1 ... ~ 



MESLEK 

SEÇMEK 

Profesör Mustafa Şekip 
Tunç, yazdıiı bir makalede 
§öyle diyor: Mesleklerimizi 
nasıl seçiyoruz? 

Basit: Teaadüfle.. Çoiu· 
muz, böyle olmamıt mıdır?. 
Bizde bir çokla.rı it ararken: 

- Her iti yapanın, der •• 
Bunun manası hiç bir iı 

hakkında huauıi bir bilgim, 
tecrübem, ihtııaıım, fikrim 
yoi<, demektir. 

Her ite talip, herhangi bir 
iş arıyan insanlar tesadüfle 
meslek sahibi olmuı değiller 
midir?. 

BISKUVIT 

GEMiSi 

Amerikanın İngiltereye ya
pacağı namütenahi yardım
lar içinde, bir de, denizaltıla

ra kartı koymak üzere cBia
küvit Gemi» leri var. Bunlar, 
mülhit sür'atli bir takım hü
cumbotlar imit ki, denizaltıla
rının amamız düımanı! Fa
kat, Amerikalılar, acaba, bu 

yaman teknelere neden Biıkü
:vit gemiıi adını taktılar?. 

Biıküvit olunca, insanın 
hatırına bir çay içmek geli

yor. Harp bitince, lngilizler, 
Art!erikahlara elbette bir yor
gunluk çayı içirirler .. 

EVKAF iN 

AKCESl 

Bir refikimiz, bot bir ha
ber veriyor: Meğer, Iatanbul
da, bilmem nerede, bir eski 
vaiz, maaşını bala, akçe he
sabiyle alırmıı. Evkaf idare

sinin, hala akçeyi elden bı
rakmamıı olmaıı, bu idare

nin tedbirine, ihtiyatına dela

et amma, bu zamanda, akçe 
ile maaı, insana biraz tuhaf 
geliyor. Maliimya., ak akçe 
kargün içindir, derler. Evkaf, 
galiba, bunun için akçeyi ha
la saklıyor. 

TRAMVAYLAR 

RAYSIZ OLUNCA. 

İstanbul Tramvay İdaresi, 
ray, bandaj bulamayınca, bir 
zamanlar, rayıız tramvay it
letmeyi bile dü§ÜDmÜf •• Efen
dim, tramvaylar rayıız olun
ca, tekerleklere, tıpkı otomo
biller gibi, lastik takmak la
zım geliyomrU§! Fakat, lastik 
nerede?. 

İ§in bu tarafı, bizi alaka
dar etmez .. 

Gelelim rayıu: tramvaya: 
Tramvaylar ray11z i§leyince, 
artık, «yoldan çıkan tram-

vay» teklinde seyrüsefer ka
zaları da olmaz.. Bilakis, 
tramvaylar, hepimizi, ta ka

pımizin önüne kadar götüriir, 
ıokak aralarına girer, çıkmaz 
sokaklara dalar, hulasa, bir 
çok muha11enatı vardır, veı
\el&ml 

AHMET RAUF 

Yeni köy 
konakları 
5 yılda tekmil İstan· 
bul köylerinde hüku· 
met konağı yapılacak 

Villyet, bütün köylerde köy ko
nakları inşasına kara rvemniştir. 
Bu sene bu işe fazla ehemmiyet ve
rilecektir. Köy bütçelerinden de 
konak inşaatı için para ayrılm~ır. 
Vilayete bağlı olan 305 köyden 144 
ünde köy konağı yapılmıştır. Beş 
sene içinde bütün köylerde hükiı. 
met konağı yapıl.ın4 olacaktır. 

İplik ihtiyacı 
Sümer Bank Yerli Mallar pa • 

zarları, trikotaj ve dokuma fab. 
rikalarmın mart ayı iplik ihtiyaç· 
!arını ayın on beşine kadar vere • 
cektir. Bu tarihe kadar müracaat 
ederek iplik al.ınıyanlar bundan 
sonra haklarını kaybetmiş sayıla -
caklardır. 

Kti'ÇfJK HABERLER 

ViLAYET v~ BELEDiYE: 

* İstanbul gümrüğünde transit 
eşya arasında 85 bandajın mevcut 
olduğu görülerek Tramvay idaresi 
bunları almak için alakadarlara 
müracaat etmiştir. Dahiliye ve Na
fıa Vek~letleri bu bandajların Be
lediyeye verilmesi için teşebbüste 
bulunmuşlardır. 

* Havagazi Şirketinin vaziyeti 
Belediyece tetkik olunmaktadır. 

Diğer taraftan havagazi faciaları 
evlerin alt katındaki esnemiş du
varlardan nüfuz ettiği için, mez • 
kıir boruların geçtiği duvarların 

takviyesi ve haliılar:ı sifon konul
ması mecbur tutulacaktır. * Bisiklet kullananlardan daimi 
surette ehliyet vesikası sorulacak 
ve 10 yaşından aşağı çocuklar bi
siklet kullanamıyacaklardır. Çocuk 
arabalarının yanyana gitmesi mem
nudur. Üç tekerlekli çocuk araba· 
lıırının yaya kaldırımda dolaşması 
menedilmiştir. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Almanlara nohut, kuşyemi, 
bakla satılacaktır. Bunlar hakkın
da bir anlaşmaya varılmıştır. Ay
rıca geten tohumu, ay çiçeği ve 
SUjam da satılacaktır. 

MÜTEFERRiK: 

* Beyoğlunda dost Elen kulü· 
bündc evvelki gece zengin bir mü· 
samere verilmiş ve milli kıyafet
lerle (Çoban aşkı) piyesi oynan • 
mıştır. 

* Evkaf İdaresi Fatih medre -
sesinde yatacak olan talebelere 
yemek ve ekmek verecektir. 

* Erzurumun kurtuluşunun 
24 üncü yıl dönümü dün büyük 
merasimle tes'it olunmuştur. * Dokuzuncu derece memurlar· 
dan Vahib Basmacı Midilli muavin 
konsolosluğuna tayin edilmiştir. 

*Maliye Müfettiş Muavini Maz· 
har Şener, Ziya Kayla ve Şevki 
Bilge beşinci sınıf Maliye müfet
tişliğine tayin edilmişlerdir. 

* Antalya Mektupçuluğuna 
Sütçüler kaymakamı Asım Sağıroğ· 
lu, Sütçülere Jslahiye kaymakamı 
Sadri Artuç, Islahiyeye Şimdinan 
kaymakamı Celal Değer tayin o. 
lunmuşlardır. * Belediye Yakacığın imarı için 
3 bin lira tahsisat ayırmıştır. Bu 
para Yakacık köyü ihtiyar heye
tine verilecektir. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası: 55 

BILLOR K .. ŞK 
BÜYÜK AŞK Rüı~ANI 

SELAMİ İZZET 
Pertev Dayı kendi kendine böy

le düşünüp konuşurken, Afife bir
denbire duraladı. Pateka ikiye ay
rılıyordu. Biri sola doğru meyle. 
diyor, diğeri yukarı doğru uza • 
nıyord:ı. 

Afife döndü: 
- Hangi yoldan gideceğiz? diye 

sordu. 
Göz yaşları kurumuştu, yalnız 

gözbebekleri nemliydi. Pertev Da· 

yı'._ Doğru dedi, dosdoğru yürii· 
yelim. 

Afife Pertevin yanma gelmesini 
bekledi. Artık yanyana yürümeğe 
ba~ladılar. Afife hazin bir sesle mı· 
rıldandı: 

- Sizi üzdüm dedi, çok müte
essifim ... Ayni zamanda da çok 
mahcubum ... Kimbilir benim hak. 
kunda ne fena şeyler düşünüyor· 
sun uz. 

Pertev tereddütsüz mukabele 
etti: 

- Size karşı olan şefkat ve mu· 
habbctim birkat daha arttı Afife 
hanım ... 

Sonra gözlenni açarak devam et· 
ti: • 

- O küstahın rezil hareketin· 
den dolayı size karşı beslediğim 
hisler değişir mi sa~ıyorsunuz? 

Afife acı acı söylendi: 
- Bana acıyorsunuz değil mi? .. 

Yalvarırım size, görünüşe göre hü· 

• - -~~ .... ·- -.:ıtı:'.i:AOı..•:~·~Aı.- ı.::..:;.. 

HALK-· 

İıtllllikte teelllll 
Artık, bir Avrupa harbi değil, 

bir dünya harbi içindeyiz. Hudut
larunwn öte yanında düşman var. 
Ankara radyosu söylüyor, ıı;aze
telcr söylüyor, konferansçı '1Jylü
yor: 

Her nevi istihlakte ürata ıritm&
yiniz. Yiyecekte, ıriyecekte, her
ıeyde. 

Türkiye harbe mi giriyor?. Bu 
suale kat'iyetle hayır cevabını ve
rebilecek tek insan yoktur. Çün· 
kü, hadiseler, öyle şartlar altın • 
da, öyle inkişaflar gösteriye,r ki, 
bu seyrin ıniintehası, Türkiyeyi 
harbe sokabilir. 

Tüı:kiyenin politikası açıktır: 

Kendimiz, harbi a.ramıyacağız. 

Fakat, harp gelip bize çattığı za· 
man, sililha ~ar•1°ınakta bir an tc .. 
rcddüt etmiyeceğiz. Çünkü, ırki, 

milli hasletlerimiz ancak bunu i
cap ettirir: Bir taarruza uğradığı
mız Zan)Şn vatan topraklarını mü
dafaa etmek!. 

Demek oluyor ki, nazik güııler
de yaşıyoruz. Muhtelif kanallar· 
dan yapılan, memlekette he{ nevi 
istihlikte teenni ile hareket et
mek tavsiyelerine, lazım olduğu 

ciddiyetle bağlanmalıyız. Bunun 
sebebi basittir: Herhangi bir u
zun kavgaya mecbur edildiğimiz 
gün, yurt ve vatandaş ihtiyacına 
yıllar yetecek her nevi madde 
stokuna mebznlen sahip olmak 
kararındayız. 

Bugün için istihlakte teenni bir 
vatan vazüesidir. 

REŞAT FEYZi 

--

Günün meselesi: 

Taksi 
• • 
ıçın 

arabaları 
bir karar 

Halkın aldatılmaması için 
/zer arabaya izalzname konma
sı Belediyece mecburi tutuldu 

Belediye Reisliğine bazı taksi 
şoförlerinin; müşterilerden tak • 
simetrenin gösterdiği rakamdan 
fazla ücret talep ettikleri ve kısa 
.mesafelere yolcu kabul etmedik
leri, yolcunun paket, valiz ve em
sali gibi ufak hacimdeki eşyaları 
taksi ücrc< inden başka ayrı ba· 
ğaj ücreti namile fazla para talep 
ettikleri ve yanlar .na şoför mua
vini alarak müşterilerin otomo • 
billerde sıkışık bir surette yolcu
luk etmelerine sebebiyet verdik
leri, saat 24 den evvel gece zammı 
istemeğe kdktıkları hakkında ba
zı şikayetler yapılmış ve tahkikat 
bunların doğru olduğunu göster
ııniş tir. 

Bu yl.llsuz taleplerle yapılan mü
cadelenin müessir olması için ye-
- - -----

Gelibolu lfman 
reisliği 

İstanbul Liman Reisliği kontroı 
kaptanlarından Kemal Öztürk Ge
libolu Liman Reisliğine tayin edil
miştir. Bugünlerde yeni vazife -
sine gidecektir. --o---

ni .bir karar verilmiştir: Şoförle
rin riayete mecbur oldukları kai
deler müşterilerce malUnı olmak 
üzere bir izahname şeklinde tes
ıbit edilmiş ve bu izahnameler ot.o
mobillere dağıtılarak ön camlara 
yapıştırılması mecburi tutulmuş
tur. Peyderpey tekmil lakcl Jcrin 
camlarına yapıştı rılmakta olan 
bu izahnamede şöyle cjenilmek • 
teciır: 

•1- Tak.>ilerde pazarlık yoktur. 
2-- Yolcular, taksimetrenin yaz

dığ ı ücreti '/o 10 zamla ödiyecek· 
lerdir. 

J-- Gece zammı (20) kuruştur. 
Bu zam, saat ~4 den 7 ye kadar 
öden~r. 

4- Şehir harici - yalnız gidiş 

yalindc 50 kuruştur. Bu zam, aşa· 
ğıda yazlı) erler için ödenecektir: 

İSTANBUL TARAF! 
Bak•rköy, Osmaniye köyü, Haz. 

nedir ç i ftı iği, Davutpaşa kışlası, 

E) üp hariçlcri. 
BEYOliLU TARAFI 

Mezbaha pay mahalli, Kağıtha
ne köprüsü, Zincirlikuyu ,Rumeli
hisar vapur iskelesi hariçleri. 

Kurtarma yurdunda Fazla ekim temini 
Yeşilköy Çocukları Kurtarma , 

Yurdu istişare heyeti dün Maarif 
Müdürlüğünde bir toplantı yapmış· 
!ardır. Bu toplantıda Yurdun genış 1 
olan bahçesinde iş atölyeleri vü.. 
cude getirilmesi ve halen mevcut 
120 kişilik olan talebe kadrosunun 
genişletilmesi kararl~tırılmıştır. 

ÜSKÜDAR TARAFI 

Çengelköy, Burhaniye, Kıs : klı, 

Bulgurlu, Libade, Merdivenköyü, 
İçerenköy, Bostancı köprüsü ha
riçlerL 

Yeşllköydn iman 
Sirkeci banliyösünün en güzel 

sayfiyesi olan Yeşilköyün imar e
dilmesi üzerinde tetkikler yanıl • 
maktadır. Yeşilköyün bakımsız o
lan sahillerine rıhtımlar yanılması 
kararlaşmıştır. Yakında bu işe baş. 
!anacaktır. Yine bu sene Yeşilköy 
ile Bakırköy arasındaki şose de 
tamamlanmış olacaktır. 

'Osk04ar meydam 
Belediye, Üsküdar meydanının 

tanzimine bugünlerde başlıyacak· 
tır. İlk olarak meydanın deniz ke· 
narlarına rıhtım inşa olunacak ve 
bundan sonra meydanın kaldırım
ları yapılacaktır. Bu iki iş ;çin 11 
bin lira kadar bir para ayrılmıştır. [ 

Doktora verenler 
Üniversite Hukuk Fakültesinde 

yapılan şifahi doktora imtihanla -
rına 5 kişi g;rmiş ve bunlardan B. 
İbrahim Dilber, Bedii, Hilmi Dön
mez ve İlhan Postacıoğlu kazan • 
mışlardır. Fakat bunlar profesör
ler önünde şifahi tez de yapacak
lardır. 

23 Nisaw gezisi 
Hukuk Fakültesi talebeleri her 

yıl olduğu gibi bu yıl da 23 nisanda 
bir gezi yapmağa karar vermiştir. 
Bu yılki gezi Hereke, Şile, Adapa
zarı gibi k-0mşu kazalara yapıla -
caktır. 

küm vermeyiniz... Zannetmeyfaiz I 
ki, Halis Adern Beye ben cesaret 
verdim... Eğer bir iki çocukluk 
yaptımsa, bunu pahalıya ödedim .. 
Fakat size yemin ederim ki, ben 
namuslu, dürüst bir kızım ... Halis 
Ademin bozuk tıynetli bir adam 
olduğunu anlar anlamaz onunla ko. 
nuşmadım. 

- İşte o da bunun için sizden 
intikam almak istedi ya ... Afife 
hanım. Şunu iyi biliniz ki, Halis 
Adem gibi erkeklerle en masum 
şakalar bile tehlikelidir ... Bereket 
versin ki. ben onun ne mal oldu· 
ğunu bilirim. 

- Siz bilirsiniz amma, ötekiler 
bilirler mi bakalım?. Herkes sizin 
gibi hüsnüniyet sahibi değildir. 

JGmbilir benim için neler söyliye
·cekler? .. 

- Hiç merak etmeyiniz, bunun 
için üzülmeyiniz .. Ben onlara işin 
iç yüzünü anlatının ve bana ina -
nırlar ... 

Biraz durdu, Afife de durdu, 
Pertev Dayı gözlerini Afifenin göz
lerine dikti: 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 
bütün Vilayetlere yeni bir tamim 
yaparak, önümüzdeki sene fazla 
ekim için şimdiden tedbirler alın
masını ve köylüye her türlü ko • 
!aylığın gösterilerek ekime elve • 
rişli topraklarda bir karış boş yer 
bırakılmamasını bildirmiştir. 

5-- Yolcu beraberinde taşınabi
lecek çanta, bavul, paket gibi eş-

yalar için ücret vermiyecektir. 
6-- Şikayeti olan yolcu!ar en 

yakın polise müracaat etmelidir
ler.• 

( '• • 9'\ 
--l ADLiYE ve POL/S:'.:.J== 

inemada gördükleri oyunu 
taklide kalkışan iki çocuk! 

~------~ .. 
Rallye • polis oynarlarken birisi tabanca 

ile ağır surette yaralandı 
Sinemada gördükleri chırsız - • 

hafiye. filiml~rini taklide yeltenen 
iki çocuk arasındaki bir oyun (!) 
dün feci bir kaza ile neticelenmiş· 
tir: 

Beylerbeyinde oturan 14 yaşında 
Süleyman, babasının tabancasını ı 
yanına almış ve dün arkadaşla -
rile (polis - hafiye) oyunu oyna • 

mıya başlamışlardır. Bu sırada ta. 
banca kazaen patlamış ve çıkan 
kurşun Süleymanın arkadaşı 13 ya
şında Beylerbeyi ilk okulunun ha· 
demesinin oğlu Murada isabet e
derek ağır yaralamıştır. Yaralı Mu· 
rat Havdarpaşa Nümune hastane
sine k~ldırılınış, tahkikata başlan.. 
nuştır. 

Üsküdarda 
kamyon 

zavallı bir yavru 
altında öldü 

Dün Üsküdarda zavallı bir yav
rucağın clümile biten bir kaza ol· 
muştur: 

Şoför Ahmet oğlu Osmanın ida· 
resindeki 3512 numaralı kamyon, 
son sür'atle Hakimiyeti Milliye 
Caddesinden geçerken o civarda 

- Bugün her dostluk paktı im· 
zaladık mı? 

- İmzaladık. 
- İnsan dostunu müdafaa et • 

mekle mükelleftir. Sizi elbette mü
dafaa edeceğim. 

- Teşekkür ederim Pertev Dayı. 
Ne iyi bir insansınız! 

- İyi mi? .. Vallahi pek iyi bir 
insanı olup olmadığımı bilmem .. . 
Her halde kuzu gibi iyi değilim .. . 
Sevınediklerime karşı kurt kesi
lirim, onlar da bunu pek iyi bUir
lcr ... Ben yalnız sevdiğim insan • 
!ara, sevd.klerime karşı iyiyim. 

Afife heyecanlandı. 
Sustular. Koruluk devam ettiği 

müddet hiç konuşmadan yürüdü
ler. Fakat aralarına giren bu derin 
sessizlikte tatlı bir rikkat vardı; Jı 
dudaklar kımıldamaz, ağız konuş. 
maz, fakat sevgi iki kalbi biribi - j 
rine bağlar. 

Pertev Dayı: 
- Şimdi sola sapalım dedi, birazı 

sonra şoseye çıkarız. 

Dayının dediği gibi, on dakika j 
sonra geniş yola indiler ve on daki-

oturan 7 yaşlarındaki N eclaya 
çarpmıştır. 

Zavallı kız bu sadme neticesi 
kanlar içinde yere yuvarlanmış ve 
bir müddet sonra da ölmüştür. 

Hadise mahalline yetişen polis, 
suçlu Osmaru )akalıyarak tahki • 
kata başlamıştır. 

ka sonra da yol dikleşti. 
Pertev Dayı Afifeye kolunu u

zattı: 

- Koluma giriniz, bu yokuş hay
li sürer, bana dayanarak yürüyü· 
nüz ... Şu yokuşu çıkalım oturup 
biraz dinleniriz. 

Kolkola, biribirlerine sokularak, 
yaslanarak yavaş yavaş yokuşu çık
mağa başladılar. 

Acaba yokuş çıktıkları için mi 
böyle biribirlerine sokuluyorlar -
dı, yoksa duydukları tatlı heye -
can mı onları biribirine çekiyordu? 

Kalbleri öyle çarpıyordu ki, yo
kuşun yorgunluğunu unutuyorlar
dı. Ancak yokuş bitip düzlüğe çık· 
tıklan zaman soluksuz kaldıklarını 
anladılar ve yolun solundaki çayı. 
rın kenarına oturdular. 

Etra [!arın da derin bir sessizlik 
vardı. Vadi göz alabildiğine uzana· 
rak karanlığa gömülüyordu. 

Arkalarında, bil'kaç dönümlük 
yeşil tarlada nsonra, hafif bir ya
maç yükseliyor, fundalıklı bir tepe 
akşamın yarı karanlığında muhte
şem bir heykel azameti ile dik.le-

- - - ~ ---~-- -~~ • ·-- - # -

- -- -- -

Yurd haline 
için Belediye 

lira ayırdı 

ifrağı 
9000 

Fakir ve kimsesiz talebelerin 
Fatih medresesinde banndırılma
lan için Belediye Reisliği tarafın· 
dan burasının tanzim olunması. 
karar laştırılınıştı. 
Yapılan ilk keşifler bu işin 9 bln 

liraya mal olacağını göstermiş ve 
1940 bütçesinde bu hususta tahsi
sat bulunmadığından yeni malt 
yıl bütçesine 9000 lira konulmuş. 
tur. Binaenaleyh tamir ve tanzim 
faaliyetine şimdi değil; ancak ha· 
ziranda başlanılacaktır. 

İstanbul • Mtldanya 
hattında yeni bir 

vapur tarHesı 
Önümüzdeki ay İstanbul • Mu

danya arasında yaz vapur tarife • 
sinin tatbikine başlanacaktır. Böy· 
lelikle hergün İstanbul • Mud..nya 
arasında gidip gelmek kabil ola • 
caktır. Diğer taraftan Bursa Be· 
lediyesi Mudanya - Bursa yolunun 
iki tarafına ağaçlar dikmeğe baş· 
lam ıştır. 

G~mrD.klerdekl sa
hiı:stz eşya parU 

parti satabyor 
Gümrüklerde biriken mühim 

miktarda sah ipsiz eşyanın satıl -
ması kararlaşmıştır. Bu eşyalar a
rasında, mensucat, ipek kumaşlar, 
deri, tilki postu, tıraş levazımı ve 
deri eşya vardır. Bu suretle bu 
mallar pıyasaya çıkarılmış ola • 
caktır. Gümrükler İdaresi güm • 
rüklerde bulunan diğer sahipsiz 
eşyaları da salacaktır, Bunlar ay • 
rılmaktadır. 

----<>---

Egede tütün satışı 
Ege mıntakasındaki tütün sa • 

tışlarından köylünün cebine 10 
milyon liraya yakın bir para gir· 
diği hesaplanmaktadır. Köylü bu 
vaziyetten çok memnundur. 

Tütünün iyi para etmesi yeni ııe.. 

n~ ekimi üzerinde büyük bir tesir 
yapacaktır. Şimdiden müstahsiller 
bu yolda hazırlıklara başlamışlar
dır. 

Yeni 
radı 

tabHsiye eı
a l ı n ı yor 

Devlet Limanları İşletmesi U -
· mum Müdürlüğü, sahillerimizdeki 

tahlisiye istasyonlarını takviye et· 
meğe karar vermiştir. tstasyonlara 
yeniden vesait alınacak ve memur 
kadroları da genişletilecektir. İlk 
olarak 15 kadar tahlisiye efradı 

alınması kararlaşmıştır. 

Hukukcuıar Balosu 
Hukuk Fakültesi son sınıf lale· 

·beleri tarafından 5 nisanda bir 
veda günü ve akşamı da bir balo 
verileceğini yazmıştık. Bazı sebep. 
ler dolayısile balo ile veda merasi· 
minin ayrı ayrı yapılmasına lüzum 
hasıl olmuş ve Hukukçular balo • 
sunun 12 nisanda verilmesi, ve • 
da merasiminin de daha sonra ya· 
pılması münasip görülmüştür. 

şiyordu. 
Pertev Dayı için, söyliyecekle • 

rini söylemen.in tam yeri ve tam 
sırası idi. Bu derin sessizlikte, ra
hat rahat, istediği gibi konuşabi
lirdi. 

Döndü, Afifeye baktı. Afifenin 
gözleri akşamın durgun ve dur -
gunluğa rağmen muhteşem mıin • 
zarasına dalmış, hayranlıkla büyü
müş pırıldıyor .. 

Pertev Dayı sesi titreyerek sor. 
du: 

- Güzel değil mi? .. 
- Harikulade. 
- Asabınız biraz yatıştı mı? 
- Çok iyiyim ... Eğer o menhus 

hadise olmasaydı içim bütün bütün 
rahat edecekti. 

- O hadiseyi artık unutunuz. 
- Pekl Pertev Dayı. 
- Size söyliyecekleriın var. 
- Söyleyiniz Pertev Dayı. 
- Size bazı şeyler itiraf ede • 

ceğim. 

- Ediniz Pert~v Dayı ... 
- İzin veriyor musunuz? .. 

(Arltası var) 

llabull 
Yazan: .Aİ.met Şükrü ES!°ffV 
) Tecavüze uğrıyan de\l(etl~ 
yardım yapılması için AıU'1 rl 
Cnmhurrehine salahiyet ''. 
kanun layihası kabul edilıniı1~ 

Kanun layihasile Cumburr< ı,r 
l\lister Ruzvelt, şuaları y•P' 
lecektir: rıl 

1- Evvela müdafaasın'.. !> 1" 
rika için !Uzınnlu görecegı jl 
devlet için kendi fabrikaların~ 
kendi masrafle, tayyare, siliıh ~ 
harp malzemesi imal edebile 
tir . 

2-- Bu tayyareleri, silahı ~ 
harp malzemesini aliikadar de~ 
!etlere ,bedeli mukabilinde ,c ~ 
bil;ceği gibi, bunlan kira ilt 
yahut da mübadele tarikilc d• 
redebilccektir. 

3-- Bu de,letlere ait Jıarp f 
milerini ve sair vastaları fabr~ 
larında ve ocaklarında tam;r ev 
bilecektir. 

1 
4- Ve nihayet, müdafaaya 81

1 
her türlü mal(ımatı ve malzcnıC) 
ait pliinları ve fotoğrafları jj 

de\•:eııere verebilecektir. 
Bu saüıbiyetleri tahdit etın<~ . 

çin gerek mecliste ve gere!< 1 

yanda infiratçılar tarafındaıı ı' 
pılan teşebbüsler netice verJllC~ 
miş ve her iki meclisin de yaP1 

tadil teferrüata ait kalınıştıf. 

1- Bu tadil, kanun layihaSıııı' 
müddetini, 1943 'encsi hazirsıı I 
nu olarak tayin etmektedir. 

2-- ikinci bir tadile göre cu~ 
hurrelsi, bu yardımı yaparken, 
keri şeflerin muvafakatlerini •" 

ca~lır.Ü ·· ·· b" t dil ·ı C ~hl 
o>-- çuncu ır a ı e uıw· 

reisi, bu yardım meselesi haki<~ 
da meclise zaman zaman mala~ 
mat vermek vazifesile mükell 
tutulmaktadır. q 

Görülüyor ki bu tadiller k•11~ 
nun prensiplerine dokunmanı•• 

d C h . . ··ıe Ui ta ır ve uın urrcısı, tecavu 'ıf 

rıyaıı her de\'lcte müe,sir yard_~, 
da bulunmaktan menetmeın•~ 
dir. 

·y•ır Kanun layihası bilhassa a , 
da çok hararetli müzakcrelerd' ı 
sonra kabul cdHmi~tir. Son~oC 
celse on bir saat devam etoııŞ 
ara.ya müracaat edildiği zaııı•; 
60 azanın lehte, 31 azanın da_ al~ır 
te rey verdikleri görülmüştur· jl' 
rada dikkate layık bir nokta, .

1 
nun liiyiha~ına vcr!leıı re>· Jel', 
parti ayrılıkl:ırına istinat etJ:ıı.e tt 
me ,idir .Ueıııo'kratların mecliS 1 _., 
altmış kadar azaları vardır. fw, 
oıı üç demokrat layi.hanın al•), 
hine rey verınıştir. Diğer t_arafı:, 
Yirmi hüsur cumhuriyetçınıJl 

I' 
biri layiha lehine rey verıııişlcı1 
dir. Birleşik Amerikanın b~r 
karşısındak vaziyetini tayin e ~ 
cek olan bu layihanın bir P'', 
meselesi yapılmaması, bu vaıil r 
tin müstakbel inkişafı üzeriıljr 
hemnıiyetli ,urette tesir it:r• 
cektir. ~ 
Yardım layihası, Ameri!ıal'~· 

üçlü pakta karşı verdiği cevaP1
1 

Üçlü pakt devletleri, üç kıt'aY~,t· 
ralarmda paylaşmışlar ve bU ti•'' 
alar üzerinde yaşıyan mil/.• • 
i>tikliıl hakkından mahrum .,.ı~i· 
ceklerini beyan ediyorlar. AJJ1

_' i' 
ka yüksek lıir insanlık hi,.sil'pl 
telkinile bu milletlerin yardıJll1 

.1 
·ııaı koşmaktadır. Kimse Amerı_ ol' 

menfaat hissile hareket_ e~ış ıJI 
nıakla itham edemez. Çıınkü cıı , 
hurreisi, bu milletlere vataııl'1r rını, istiklallerini ve hürriyeti• r 
ni müdafaa için lazım gelen va•, 
taları satacağı gibi, parası ol~1. 
yanlara ariyet olarak verecelı 1 
Gerçi bugün bu kanundan yaın;i. 
İngiltere, Yunanistau ve Çin ıs r' 
fade edebileceklerdir, Fakat )~ı· . e 
dımı şu ve bu devlete tah!iS 

1
; 

mek için yapılan tadil tekJıfl< , 
reddedilmiş ve layiha, Cunıb":ı· 
reisinin müdafaasını lüzuuılu g J' 

düğü her millete şamil olar•~, ... 
yandan çıkmıştır. Bu forınUle , 
re, Amerika Cuınhurrei ,i, t•':Cr 
vüze uğrıyacak her dev~ete 1 ~ır mil etmek &alahiyetini lıaız b~ J;B' 
maktadır. Yardım layihasıııııı. ı•' 
bulü Birleşik Amerikanın d.üı ~e 
harbine müdahalesi demektır ··ıı~ 

d""J11 
şüphesiz mücadelenin . 0 dC • 
noktalarından birini tewıl ~- 11 ;ı. 
cektir. Mihver için bir w_,cl 
yardım müessir olmazd~n e~ıi" 
mücadeleyi ııihayetlendırnıe . 1~· 
Bu, yapılamadığı takdirde ı\~~~i 

J 

panın garbındaki ve şarkın .t· 
h ·n rı1· zaferlere rağmen mi "erı ·dil' 

li'ip olması bir ıamna mesel~ 

1 
c 

1 

ı 



3 - SON TELGRAF - 1 .. 1 MART 1Z41 

k.&iid 2:.~d~ ı..-.ı 
Amerikanın ialı1or.. Allp.p blaaıar 

İqili.z milletinin kendini müd. Faalı Sinemuı yam/ılıtan 

d faada birdenbire ıösterdiği azim •onra, Belediyenin vaktiyle yar ımı •• ve metanet hassalarırun dünyayı 1Jadiği bir kararı habn al. 
Yazan: ALİ KEMAL SUNMAM hayrette bıraktığı .sıralarda Ame- dılr: Ahıap binalarda ıinema 

rikadaki hısllll akrabanın da bu 
Siyaset aleminde günün en ye- ma.nura karşuında takdir göster- ve tiyatro olmıyacak .• 

ni hadisesi Amerikanın İngilte • t.n ·ı d ~ 1 ltlaı've Ma"du"'rla"au·· bu Lu-. mesi pek tabii idi. gı tere agı • ., • 11 

reye edeceği yardınıın en ınü~ssır madı. Bu hakikat Amerikadaki arıta Belediyenin defalarca 
hale getirilmesini resnıen teyıt e-
den kanun layihasının artık kabul İngiliz taraf tarlarının cesaretini nazarı dikkatini celbetmif İN 
edilmiş olmasıdır. · arttırdı; ve dünya kuruldu kuru- de, neden•e, bu nokta çolı 

Buna dair diinya matbuatında lalı doğruluğunu isbat etıniş olan 

MAHKEMELERDE: 
Yangın malı bunlar!. 
Tüccar battı, top attı •• 

Bunlardan almıyanın ya aklı yok ya 
parası. Birer buçuk liraya bunlar! .• 

-ı»=l:Yazan: BflSEYiN BEHÇET ~ı~ 
etraUı malumata olduğu kadar hakikati bir kere daha anlattı. miihim görülmiyerek, icabına 
muhtelif tefsirlere de tesadüf edi· Merhum Nuınık Kemalin şöyle balnlmamlf. Beş maznun, sekiz on davacı idi· tekrar fanilkının önüne gittim. 
lecegi tabiidir. Fakat bugün. ar- yazdığı hakikat: T eıadüle teıekkür etmeli ler . .Maznunlar mevkuftular. Da. Alış veriş, yine yolunda idi. A-
tık bir emrinki olan bu keyfıy~ Sana senden gelir ancak bir ki, yangın, halkın ıinemada vacı olduğunu anladığım birisinin lan, satan, kıyamet! .. Şöyle kala • 
bundan on sek.iz ay evvel, ~an~ işde dad lazunsa yanına yaklastım. Zateıı, önce ku- balıktan biraz arıkta durup sevre 

b. da ilerı Ü d bulunmadrg~ı bir ıırada çık- • • harbin başladığı ır sıra midin kes zaferden gı:ıyri en lağıma ç:ılınmış, hadise hakkında ba~ladım. Eğer yankesici var da 
sürulmüş olsa)dı. Amerika efki· imdad lazımsa ml.§ttr. biraz malumat ec\inmiştim. Doğ - birıııi daha çarnarsa yakalıyacak-
rında u;t andıracağı aksülamel her Bugünkü İngiliz için Amerikalı İ ıtanbulda, ahıap binalar· rıısu, hiç görülmedik, akla gelme- tım. Biraz bakındun .. Kalabalığın 
halde İngilterenin hiç lehinde 01• da barınan daha bir çok ıine- dik bir ısti bu ... Şunu bir de ha· arasında, fanıla alan birisinin ce-
mlyacaktl. in. gı'lı'z matbuatmın o nın yardımı pek kıymetlidir. Bu- .ı· ' 1 l d ' bine, şu ortada duran kara kuru a· ma ııe tiyatrolar ııardır. Şim- uııseye 1tarışan arın ağzınc an ın· 
ilk aylarda yeni dünyada bulun· na son derece müteşekkir. Fakat liyeyim rliye sordum: d:ımın, elini soktugunu gördüm .. 

-·• · ıA k d" k d' di, bunlar ne olacak?. Bu, bir mu:ı olan muhabirlerinin Y.a~an Ingili:ı evve a en ı en we yar- - Sizi de mi çarptılar ? A<lam, fnrkında bile deııildi. Koş.. 
intıbaları daha unutulur ııbı de· dım etmeyi bildi ve bu yolda es- meaeledir. Mesela, bizzat Be- - Evcl .. dedi. Çarptılar. Hem de tuın, bile_giııc sarıldım .. Elinde bir 
ğildir. kidenberl methedilen hasletleri· lediyenin iki tiyatroıu var ki, öyle bir ~arpış ki... <lemet parayla yakaladım. Cebin -

Bir İngiliz A\'rupa harbinden, nin sönmemit olduğunu gösterdL ikisi de ahıa19tır. Bunlar da - Nasıl oldu; anlatır mısınız? den par.ısı nc:ırılan da, işle su kru·-
Almanyanm Anupa kıt'asıw ele derhal tahliye mi edilecek?. Anlatayım ... Yolda yürürken, şıda duran zattı. Ben yankesiciyi 
geçıreceğiııden bunun dünya için Evveli kendi kendine yardım et- Tiyatroyu kapatabilir miyiz?. kalabalık gördüm. Halk. bir iş- ı , nırnlaymcıt, o da ışın farkına vardı. 
davet edeceği tehlikelerden bah • meyi bilenlere sonradan yardımcı poıtanın başında toplanmıştı. Şu Yaka ına da'> sanld: ... O nralık du, 

~=-1 d ki b" h 1-'kat O halde, lıtanbul irin, mo- k d k k 1 b lıv d b' k sedecek olsa onu kimsenin uııue- çoğalır. Bu a es ır a.ıu • ;J' arşı a sağ tarafta duran ısa a n a gm ar~sın a ır aynaşına 

nıiyeceğine \eya ıu mukabel~.~- -====-==-==========- dern bir tiyatro binası yalnız boylu yok mu? Meşhur sabıkalı oldu. İkı kışı k nb.ı.ı"'lan ayrılıp 
~ı ıııda kalacağına emin olabılirdi: ,J-H A L Kj medeni bir ihtiyaç değil, ayni hırc:ız ve yankesici1crden Colak Ah· biri bir t,..rafa, biri bir tarafa koş-

- Siz İngilizler bil Aınerikalı- zamanda zaruri bir ihtiyaç- metmiş. O, işpoı tanın basında bn. mağa ba !adılar. Hemen anladım. 
ları da bu sefer yine harbe sok· - - ğırıyordu: Bunlar da onun arkada.ı, bunlar <la 
mak istiyorsunuz. Fakat o bir ke- s~u.~ T u NU tu. - Her yerde var .. Böylesi yok.. yankesici o ucaklardı. Knlabalıga 
re oldu.. -· • Ahıap sinema binalarma Birer bu~·uk liraya! .. ~ağaıadan seslendim .. Şu kuçanları tutun! On-
Aıncrikada Alınan taraftarları- _,_ gelince, hiç olmazıa, buralar· dört liraya almayın .. Yangın ınulı !ar da 1•1nkesici. .. Üstlerini:d yok. 

nın pek kuvvetli oldukları za • lı Ve lıçi Arıyanlar, da daha mükemmel bazı ted- bunlar!.. layın! Bir şeyiniz eksik mi? .. Ka· 
ınanlar vardı. o "ıralaıda ingil • • bı'rl- almalı.' Öyle d~ çığırtgan bır adam ki... labalıktan birkaç kişi, epey ayrılıp 

.. ıikiiuetler, temennı· v• s k 1· k ı k d k t l tereye fili ve milessir surette yar- "' - atlığı neydi, birer hucu ı- a~an arın ar asın an oş u ar .. 
.ı._~ aft bul ler ve müıkuller BURHAN CEVAT rav.·a?. - Tutun! Mutuıı derken, onlar oıuuı etmek fikrinne tar ar • 
ınak zordu. Fakat bugün nıuha· Gelen Mektuplar - Söyliyeccğim ... Gavet güzel da yakalandı ... 

Başmallarrlrler 

Ne Diyorlar? 
IK DAM 

B. Abidin Daver cVazifemlz sakin 
ve temkinli, uyanık ve hazırlıklı bu· 
lunmaktır> isimli bugUnkü Bn5Yazısın
da: 

cHer karşıL-ışllmz tanıdık ,u suali 
soruyor: 

- Harp kapııııı:Ga kadar geldi, biz 
ne vakit giriyoruz, ne bekliyoruz? 

Bu suali soranlar arasındn bı.iyük 

bir ek:;criyet harbe gim1ck cnd~csin
den ziyade, hnrlıe girmekte gec kal
mak cnd~csl içindedirler. Bu suale 
Baş\ ekilimlz de, Hariciye Vekillmlz de 
JtlÜteaddıt defalar cevap vererek Tür· 
kiyenin dli siyasetini ve harp knl'lı
sındakl \'aziyctfni izah etmişlerdir. Biz 
de bu sütunlarda kaç defa Twk mil
letinin, karannı vcrmt& bir mlllet ol-
duğunu yaulık. Türkiye, bir tecavüz 
hru bi yapacak bır millet değil_ Türki· 
ye bir barış ~milidir. Ve elinden gel-
dıgi kadar barı~ dmlll olmakta devam 
edecektir.> 

Diye başlamakta \:fi yurdumuz, ı... 
tlkll\limize, hilklimranlık hukukumuza 
yaıplncak herhangı bir tecnviu: kat'lı· 
sında ise bi.ıtün sıılhpcrverlfğlmize 
ragmen gözlerimizi kırpmadan silahla 

mukabele edercgimlzl tebarüz ettirdik· 
ten sonra ittüaltlarımıza, tanbhilUeri
mize de bnğlı olduğumuzu kaydetmek
te ve bilahaı·e yaz.ısıuı i<>Yle blUrmek
tcdir: 

cBuyük Milli Şefe, Büyük Millet 
Meclisine, orıiann itimadını haiz hü

kumete tam bir t-m.nıyet ve imanla 

inanalım. Milll ve vatani vazifeleri
mizi ifoyn hazır bulunnlım. 

Hiç harp olmıyncnkmış gibi sakin 
ve temkinli, her An hıırp olocak:mııı gi

bi uyanık ve hazırlıklı bulunmak, si
nir harbine mukavemet etmenin ve 
bütün hlıdiseleıi karııılamunın en iyi 
çaresidir. 

Uymuğız, hazırlıklıyız, \'OZiCcler:lmlzi 
müdrikiz; işimize bakalım.> 

CUMHURiYET lefeti.n çıkarmak istedjga türlü B1111Jarı bWyor Selanik :fanilalan ..• Öyle bir yün Yavaş , avaş meydana çıktı .. işte, 
nıanialara rağmen bu fikir tat- Se!.ik (İzınit.li): Samatyadan - l- ? fanilayı çarşıdan, mağazadan ala· çarpılan tam on bir kişi olduk... .ı:ıalknnlnrda> isunll bugunku Bas-
bikat ve filiyat sahasına artık geç· nan: Sarıyerden - 24 i'ıldız - Sarı- masana yım desen, üç üç buçuk liradan a. Kiminden elli, .kiminden yüz, ne makalesinde B. Yunus Nndl Balkan-
bıiıo: bulunuyor. yerden, H. ö: İzmittcn - Mahzwı ~n- * Ekş' Elrn il k to şağı alınmaz... bulmuşlarsa çnrpmışlı:ır ... Üzer • lar arasında Yarımndımın bütünhilü-

'll dın: Eernköyünden, Bayan Pekak: Iz- 1 a e omoos yap- Fan il Ala k k 'dı'"'ordu. ğunü elblrligl ile müdafaa edecek bir 
.t\nıerikanm İugiltereye olan ve a r, apış apış gı J leri arandı .• Hıç birinde bir şey bu-

b mı·t ı'stıınbul, Rami, Yeşılköy ve E- rnak mecburiyetinde kalırsanız Öyle Y" ı Kı· 1 ., H kes 1.unı· • kUUe t~kll edHmesi için Türklyenin olacak "ardımı bahsı'nde erba ı- ' . .... m a maz.. er • ::1\. lunamadı .. Mcgw er, bir döı·düncü ar-
J d Bayan ı 'l epedelen 1. to · · · b' tut 'k' pek !azla gayret sarfettiglnl öyUye-ll.Ul 1 ha renköyun en - • · • ~ompos nun ıçerısıne ır am ı ı tane, kimi üç tane, satdırıp sar- kada.;ları da köşeba~mda duurup rek.· Yazılarından anlaşı an ve • 11 og"lu Galatadnn - Bayan Emel: İs- " " 

tll'da kalması lazun gelen bir nok- karbonat atınız. Bu suretle şeker- dmp alıp J?idiyordu. bekliyormuş .. Bunlar, çarptıkları cBir gUn bu mesainin tarihi yazıldı-
ta daha vardır: İngilizler iç~ bu tanbuldan - M ... T: İstıınbuldan mek- den tasırrruf etmiş olusunuz. İ~portanm başı, mA halekallah!.. cüzdanları, çantaları götürüp ona ğında Balkan Antantının -Bulgnris-
Yardanı pek kıymetlidir; şü_ııhe tuplarını.z vardır. Bayan Hayriye (Ak· * Dağ yığını gibi fanilalar, çabucak verip tekrar kala·balığın arasına tan ve Arnavutluk hariç olmaksızın-
Yok. Fakat ona mukabil ingılte- saraylı), Sempalik, Cemile, Ermiç, eridi. Bu sözüm ona satıcı: karışıyol'larmış ... Sonra onun da bütün yarnııadu için ııe temiz, ne yük-
retıiıı de Amerika Bil'leşik Dev- Şöhret, Mübeccel, Utangaç, Katip, Ba: * Yurrwrtaların sarısını ayır- - Durun bevler, dedi; bir dakika kim olduğunu söylediler. zaten sek, ne ideal emelleri istılıdaf ederek 
ldetıeriııe ettiii ve kiJnbilir bun· yan Emel, s. H. H., Bayan Şirin, I. mak !için yumrtanın iki tarafından durun!.. Yenisini getireyim... hepsi sabıkalıymış .. O da yakalan· ileri göllirulmüı; oldugu hayretle, tak-

an sollı' da daha ae kadar ede- Gilneıı, 111 Bursalı mükerreren ilftn ufak iki delik açmalı. Sonra yu- İşportayı alıp gitti .. Birkaç da - dı .. Cüzdanlar, çantalar, hepsi bu. dirle ve te' surlc gurUleceklır. 'l'eessü-
cc"' a ul d ettiğimiz mektuplı.ırın11.1 hcrgün saat k'k n tekr geldi Yi e · rün sebebı ııı:ılıalli ve beynelmilel bu 
• &ı büyük hizmetler b un u - da ldı ercu murtaları iyie çalkalamalıdır, bun- ı a so ra, ar .. n ' ış.. lundu... kadar "UZcl :ı'-·c ere mütevecclh "a-
i\ln11 ha•·-d karmamalı. Böyle 15 - 19 arasın a rmanız ın - dansonra yumurta i"fürse ı..-- porta. dağ gibi fanılA yığılıyaı... - Vay kA .. :-ıer vay.' dedim. De- • ., " 
1 """ an "I dur 6 ,.,.., .... ek tk 1 ğ b :. w ıu.u- ı.ı,malaruı uıüsbet 'e muvaffak blr ne-o llllca . :~: bu'"yu··ı. kuvvetli • · T rar çığn an ı a, asırmaga 

4 _ , yanı J.A& ., d ı.: Açık konuşma: Bayan Şuleye tamamile akar, sarısı içeride kalır b 
1 

d mek, kalabalıkta, fırsattan istifa- ticeye \'aramamış olmnsgırıd.ı toplanır. 
''lll&lo • Sak devleti aruın aaa Mektubunu& aluım1f ve bugün adre- aşa ı: de, önlerine geleni çarpmışlar!.. Hakikaten ne yazık ki B<ılJ,aıılaı ken-
ltşriki ın 5~8 ·•hası ıittikçe •lnize bir m~ktup gönderilmiştir: - Yangın malı bunlar!. Tüccar İ h d ' l k t d.i emniyet ve selAmetıe.rlnin ııereftl te-

esaını - d .. " battı top attı Bunlardan l - şin asıfl ayret e 1 ece a- muı· at ın°~ .. edl olan bu aile J,Ullesinl reniıo:Jernı·!ll demekt'ı..r. Bu yar. ım • ' .. . a ma - . ı· ıt• B ~ 
\' ~ 'll Miit Genç bir lıa iı arıyor jı ~. "•J~:t=.f.) · ıı yanın ya aklı yok, ya parası. •. Bi- rafını şimdi SÖ) ıyece6ım. una kuramadtlar, 'e y:ınmadr. içın korku-
.. ~ İ§birliğ karıılıklı oluyo~.. e- Lise uıezunu genç bir kız.ım. Rcsml ' ~ lca&llf ~W rer buçuk liraya bunlar!.. daha ziyade şaşacaksınız ... Fanill- lnn en fena ılkıbctc uğmdılnr: UilyUk 

cl
"'4lbil ve müsavi şerait ile ikı taraf cının sattığı fnnilalar yok mu? Me· devletll'rlıı l!linde oywıcak olı\lak kı-
a b' b 1 ...... !il bulunu • dare ve hususi müesseselerde kanaat- &kt .... -ıİK~ i} • ,~.. ~ Hakikaten, dcdıgı gilıi, insanın bctı. Bu Cıkıb ttn derece dcn:cc rnute-

ır irine bai a~ beti in kar bir ücretle iş arıyorum. Muhterem \~·~ ya aklı, ya parası olmamalıydı ki ğer onları dn, şu Yani Efendinin . ad<lit nıcs'ull< rıııl sayıp <lılk nlyeıek 
~or. Devletlerin münase 

1 
er • iıı sahiplerinin Son Tcls:l':ıf Halk sütu- bu fanilalardan almasın ... · ardiyesinden calmışlar .. Sade ser. b:ışlıcıı knlwhntlrı bı1.znt B:ılkoıılılnra 

de, siyaset aleminde devad~l ı y~· nu Muallfı'ya mUracaatlaıuıı rica ede- Marulun vlcade Ben de kalabalı~a sokuldum. mayelcri iki buçuk Jirnrlnn fazlay- nil ıılcluı,'lınu k:ıyıtln iktlto t'lmck bu-
ırn ancak b"yle temı'n e 1 eceaı a·· h ı ·ı 'k' f ·ı. d • 1 l "ÜD il'itı cıı dO"nı ''C Cll kc"'ı'ı·n•A llilk-0 • uç a ı e, ı ı anı a sar ırıp a- mı .. Tahiı, rnvadan gediği icin, • , .. • '"'' " 

İçin İngilizler yeni dünyadaki am· ıım. k t e ı I r 1 labilJim. Cebimden para "an tamı ~u· . buçuk lira •a cleliı'l, bı·r lı'ı·aya mi.ı 'nmck d~Jıll'l uluı. e d t b kler /f arıyan genç iZ "' v - t> Dem kte \ c bıl 'ıluıre B:ılkıuılor blo-
aza elerinclea muavene e • cMarub umumiyetle herkes ta- çıkarıp üç lira verdim .. Yürli lum. bile satarlar. Bakm ne kul'naz a- kunun nlçın te.ckl lıl edeıneclıgınl an-

ken bunu herhan(i bir merhamet L'--..ıen bu yıl mezun oldum. Aılev! rafuıdı:ın sc . l r ve yed iğimiz ye- Evden, tabak, çnv finc::ını fil.m lııttıklun suıırıı: 
d · t ~ damlar!.. Faıııl~iları çaldıktan son-ve mürvet istidası şeklin e ıs e- ,.az·ı ... ·etı·ı11 hııyatınıı çalışm .. ıtla kazan· meklcrdekl vltamuıler \'e maden- ısmarlamıslardı. Bir 1abak~ı ·a ı!ıl- Biz Bulkanlılul'llı ıstikbnlındcıı u-
• " d k d · ra düşlinmfü.ılcr.. Faııiliıları ökse 1 d uıenıitlerdir. Amerika efkirı U • cbur ettiğinden reınıt, husu- ler n1ry ana çı arııdıgııı nnberı tim .. Tabnk h rdak aldım .. Sm dır- nıudunıuzu kl•.,m c llız. Görulap 

f . ı· mıya me si b' 11mnrub se\gı ndeki hıkmct dıı- olarak kullnnıp adam çarrımag•ı geçirilecek :fel.".keU rln gozlC!r önunde nıumiyesine hal ve key ıye ı an- ~ı mu-e c eleme tendune mfina P ır hn iyi nnlo.,ılın•ctır. dım. Para.\ ı \'l•rınek için e1ımi c·;ııı. 
ı ı -•- h 1 h · A · • f 11 Ik " .... ,. kar .. rlaf.ılırrnı lar .. Hem faniliılara ~imdiden caııl:ıııdımuya l> l:ıdı •ında 
a m-~ siyasetle, e e arıcı,sıya- İJ arıyorum. Lutfen ~n f< -~ra 3 Maıuldn bol bol buluunıı vlta- taya altım .. Can'a) k'. Ali •• h Al- şı.ıphC'miz olmıy:ın ders elbette ileıis.i 

setle hiç meşgul olmıyan or a sı- siltununda Kevser isrnıne muracaat e- ıninler .n am uyandırdığından lnh! .. Hemen aklıına geldi; mu • bire:· bu1;uk lirncfan müşteri bulup .için dahn kıl\ ,•etlı hıırc!, tlt'rın kııy-
nıf Amerikalıyı Avrupayı telü,t dilmesini dilerim. başka terkibinde ylizdc o,50 mili- hal.kak 0 dun { nilcıcıdan fa- satneaklur; hem de, bu arada, ne na .nı c: kıl cc cl .... llr. Yalnız blltUn 
eden tehhkeaia bir gün Amerikayı · I . grom çinko ın deni de \.ardıı. Vu- niliı alırken, kalabalıkta bir van _ vuıuıfol'·a vuracaklar .. Amma, a Bal nnl:ııl ı içinde komu do t ve 
da .rahatsız edeceğine ikna etmek ft Aııyan Bir §ÇI cudwı lnkı • , in an neslınin ço- ynkl. rın.t dolaştı i le ... Fanilficıyı multc ı; Yunanı wn tliı' hUrrlyet ..,e 

ı ğa ması i n bu muctcn en lııımmlu kesici c·arptı... istikl ı ı cşalc ı G bi mılli ve 1.ıcynd-
kolay olmamıştır. Hep zaman a ve Askerlikten yeni tezkere aldım, es- ~ey olduiu s 'bı ıınnılu 1 kı ıutıın- - Cantanızda ne vardı? Cok para 

1 

tln va!.aladı !ar.. Sah lan ianiJ,ılnr milel .,.;ı iCcslnl eıı bliylik lıa> ırmhk-
zamanın tekamülü ile olmuştm: ki işime almadılar, boşta kaldım. Gen- clC'k ~·ınko n1 b •lı hntırı s:ıyıwcak var mıvdı? gnlilxı Ü" ) tizden fazlnymb .. Otuz lal'ln kır lnııac. k l 'H ulvi !ccl ı llı lık-
}'akat bu tekamüliin busuliindekı cim. aile sahlbıyiın, elımdcn elek:rık- bir nılkt ı l:ıdır. Ve ııı.ırnluıı lt'· _ Ha) ır! On on iki lira• kadar kırk tane kadnı 1 bulundu. Inrla ıfa cliı)or. Y n. nıııtıuı mı cttıgi 
başlangıç ne vakittir?. Bu~ ~a ~a- çllik, sarn~·Iık gıbi işler gelir. Aynı zn- s rı ele ~ yi,C' ı:ol'e, çocukları ihU- para vardı. Bereket versin ki, iç 1 e, bu deci ım, asıl şa ılal'nk bu \·a:r.ıfcclı- ya ııız r .... Ik ıılıl ı ı cleğll, 

d 1. m)te k u ssc cleıdc \'eri ynrlnrı uyu ur. Hatta es ıdcn rlok- bi.ı!tin <Hin~ yn uınd, tutuloı: ık bir yo-
lUuı: Avrupa kıt'asın an o •. "'. manda fabıı a \'O ın c . • iorlnr, klınytıkcrlı:r d, ııı:ınıldaıı cehımd , i cUzaanı ~·arpmadılar.. şey hakıkaten ... !;)u kurnazlıga ba- hın b .1 yet ıçin t• •ulıııiyc hale km:a-
renin artık kuvvetini çekmcge lccek herhııngl bir işi crınl,ı b~~ln yn- uyku ı. cı olurak llırlıı ttıılu hu- Onda, üç yiiz lir~daıı fazla v:ııdı.. kın .. Şeytanın )ile aklına gelecek naıı l . n nıı )ole-usudur n knnların 

ld w F sanın nıag·. pıırım. Bann ı:ı vermek J tıycn iı_1s:ırıi- ı k 1 d u t.,, d ·ı b' t ı k h ı . mecbur ka ıgı, ran .. ı ... sa ar çı arn ı:ı ar ır. na ı.u uy- Evet .. Taoakcl\'n cüz .ınımdan na- §ey degı . .. ta ı:ı ıy c ço a 111 on p · n \'tızı-
. ·ıA l 1 lJ yet sahibi bir fnbrikat.Or "e mile e e k lh . l l h l t' . 1 v t \sl h hibiyeti İngiltercnin ıstı a e ı - usuz uynr ııı ı mnru u asası ı • rıkarıp verdim. Şunlar biraz su. - Ş ylan kim oluyor efendim? ye ı ıç ne c .ı un n nın nn esna a-

' d v hele var mı acaba? Adresim: ıçlrmlşlerdir. lını en samımı tnkdıılcnmlzlo bir <ia· 
kesine maruz bulun ugu 0 

• ı ıı · d ç r:ıda dursun! ciedım. Tabaklnrı ela j dedi. Bunlnr sevtana bile külahı ;Eyıipte Davutnğa ma ın e::ıın ° ar J ha tebarüz cttiı ınck lılzlm için çok 
canlı günlerde, ıeçen yaz dnıdev- caddesinde 26 numarada Muzaffer fanilaları da 1a bıraktım .. Bir kocıu, ters gi-;dirirler. zevki bir vozifedır.> demektedir. 

s~·ii:m~i:n~in~e:n:d~i!şe~l:i~h:a:f:ta:ı:a:rı:ıı:::a:::ır~.~====:::~=====================:===:~::~~~:::::::==::::::::::~=::::::::=:::::::;:~==========~===.:~:;:::;:=;;;::::;=============~:::::'=================-=-• 
::: «Corumla O ı ıancık arasında boyuna oruyordu: - Nerede Cilnıfis?. yordum. Sonra, beni teselliye çalıt-

Kuİı;diliın dnğırıda nraba uçurum- - Ne oldun?. Kimden duydun'!. tı: ERDEBI 01\IAN: 80 

Sen de - Seveceksin I 
'v azan : f:. TEM iZZET BENiCE -

- O halde iyi ki, ablam Şaında.o 
gitmiş.. . 

Dedim ve .. yalnız uıcrakınu bır 
kere daha tazeledim: 

- Ne oldu bu kadıncağıza bö}le. 
Balü ne mektup ur, ne bir haber? .. 

Salih: 
d

., 
- Nihattaıı da mektup gelnıc 1• 

Dedi onu da manalı buldu ve: 
- B~ıular olabilen şeyler. Fev• 

.kal de zamanlar. Harp. belki pos-
lalar muntazam değil. 

Diye beni tcsclfö c çalıştı. 
Her halde ne ol;ırsn olsun içim

de sızılı bir 'endise \'ar ve .. bu en· 
dişe boyuna bcnis tazyik ediyor. 

FELAKh"T! 

.;Allah bir insanı güldiirme;tince 
ıuldürnıez, 

Beyhude mcraklannıanuş, bey-

hudc üziilınemişiın. Onların hu 

d 8,,.nlnıularmın haflasında ra nn " • . 
• . dilsen ateş kalbimi ııer gun 
ıçıme . . 1 k 
bıraz daha çemberi ıçıne a ara 

Ve beni bunaltıyordu. 
buruyor .. .. 

lugu po taların duzeıı· 
Yolun uzun • . . 
. . ~ . blamın yerleşebılnıesı, 

sızlıgı, a . 
kendine gelip bana Jllektu~ ) az~-

. . b"yu··k tesellimı teşkıl 
bılınesı en u . . ık 

. btt tc:;elli ıle bıra:uc 
edıyor ve ı 

rdunı Meğer başıma ge e-
a\'tWUl O '• • b ı 

"thi" felaketmış u .. ceknemu :r 

K k . uıektubu almasaydım, 
eş ı o ~trı h' 

k k. kumnı,a .. ·dım \'e ke:;ı-- ıç 
eş ı o " . d' k • 

b . y b"ılmi"·erek yme ken ı en 
ırse J et 

diı~i te;,elli etmekte dc~am • 
• • 1 Bı"lnıenıek bılınektcn 

seyruışım. ' 
muhakkak çok dnha iyi. Ablaı11 
yamıııı verdiğiuıiz nefer ş 1 1 
ya~ıyor: 

dan nşağı yu\·arlıındı. Iluırn atla- Niye bnyıldm?. Diye boğuk bo/:'ltk benden sor • - Ben de çok üzüldüm. Fakat, 
rın, önünıiizc çıkan bir deli man- Saran' filün mı vardır?. du. Eline emir neferinden aldı _ yapılacak bir şey yok! insanların 
dadan ürkmeleri l'ebep oldu. Ben Ben ona t'l:'\'Rl> \'erer.cgiru yerde ğıuı mcktuhu ıızaUım. Avucumun Ian:liğine kar§ı daima hazırlıklı 
gözlerimi ancak köy odasında dört henı ·n Jıadıscyi hatırlıyor, !i•f:lık içinde sıl.ıla, sıkıla pnt;a\'rayn dö- bulıınmnhyız. Hepimiz öleceğiz.Ni-
giin ) athktnn sonra aça bilmişim. koı>arnrnk ııglı) or, tekrar fl'J~rar nen mektubu rı' ·en daha bak • çin do~duk. ne vakit öleceğiz? ... 

Ablll'ı117. be)ni dağılarak Hnk - ba~gm ıklıır ge~iri~ordum. Be - madan ve okumndan: Hiç bir şey bilnıl)oruz. Ve •• bilme-
kın ı:ıhınethu• intikal elmi tir. Gii· ruın im lııılim karşısında Ftılih de _ Kimden bu'?, den de öleceğiz. Hadisenin tekli 
ncs kolu l.ırık olarak kurtulmu~ meral.tnıı çıldıınt·ak oluyor: Qiit>lıc yok ki rok feci, Fakat, ııeü-• Diye sordu. 'll ~ 
ve Osmancığa gbliiıiilmü tiır. :;;mı- - Ne \ar?. ce daima bir \e ayni şey: Öliim.. 

ı - Hasandaıı! .. di bu mektubumu köy mu ıtarma Niye soylcmil o.-sun?. Teferriiut üzerinde durmak li· 
~azdırarak ize gönderiyorum. Bir ~c~ mi rnr?. Hnsanı birden tamyamadL z.ım. 

Kendim de yola çıknbilecl'k bir Diye iistü fo bin sual soruyor- - Kim bu Hasar.?.. Salih ne siiyl<•dise ben dinleme-
halc geldikten sonra Osmnncıga du. - Canım emir neferi.. dinı. Hep nğladım \e .. hali da aih-
gid cğım, hiııbıı§ be) in eııuılcriııi - Daha ne olacak, ablanı öl • - Haaa... yorunı. Her şey aklıma gelirdi, fa-
aldı.ktu ve Güııe~i gördükten son- miiş!. Di~ erek mektubu okumıya bat- kat. ablamın hu tarzda ölilmiinü 
ra döncce~inı. Dedim. İlkuııcc kaHıyamadl mı ladı. O da he~ ncan ve meraktan asla diişünmezdim. 

·ı · b d d u .x. KimbiJir, biçare ne feci bir ölilm Hnltkınıda firari muamelesi ) a- ne oldu, bilmem, ) üzüme baktı, tı rıyor, ense övüne, öv ne -.· 
lı d tarzının pence inde can verdi. 

Pdmaması irin jznimiıı daha yir- baktı: yor, çırpınıyor um . 
~ '> Araba ve .. ururuın! .. Bu iki ke-mi beıo. gün nzatılınasl hnkl,mda - Neccccc.. Mektbu bitirdikten sonra: ;\ 

" t · limenin hana verdiği haşiyyeti öm-
tabıır kuınnndanınııza söyleme Dedi. Tekrar e tım: - Yazıkkkk... rümiin sonuna kadar unutmıl aca-
n"ız'ı dı'lbterck ellerinizden öpe • - Ablanı öl mu • Gülleşin de ko- Di,•e uzun bir iç ,.ekici yaptı.hk 

J " ~ v ğ1111. Zn\'nllı ablacığım, Kırkdilim 
rl·ııı. ~ hı kırılmış!. defa Snlihin teessür du,·dug~ unu d ·ı t d b 

, J em en o epe en ara anın \ 'C Uf'll• 

Bu satırları okuduktan sonra Benim ağlıyarnk ve kelimeleri ve bu taşkın tecssliriinü de ancnk rum tn larmuı sivrilwr b~) ıılni \ 
ben de bal ılını un. Salih nk§aııı c- çiğııiyerek sö;t lcdibıim bu cümle- bir: \ 'Ura , um kiıııbilir ne lehşetle yu-
' c lince benı güç ayılttı. Adınn- ı yi nihayet anladı, o da çılgın bir - Yazıkkkk... varlnnnu ve en son .. hal•:ıtını ver-
e ne oldugwnu bilmcdigi i · merakla: Kelimesiyle ifade ettiğini görü- <Arkıı.sı var) 

Verilen yeni bir habere gö
re de, §ayet, Haliç vapurlan 
Denizyolları lıletmeai idare
sine geçene, aağlam, ııisbe· 
ten ıenç ve zarif tonton Ha
liç vapurlarından iki tanesi, 
yazın Adalara gönderilecek, 
adalar arasında, adalarla A· 
nadolu sahilleri arasında it
letilecekmit ! 

Kimbilir, Adalara gönderi· 
lecek bu vapurlar, artık, n~ 
kadar aüalenir, püslenir, ço. 
kidüzen verilir .. Marti gibi, 
kotra gibi bir fey olup çıkar· 
lar .. 

Buyükada ve Heybelideki 
plajlara birer vapur iakeleai 
yaptmlacak, Halicin tonton· 
ları yazın bu güzel sahillerde 
kuğu gibi aüzüle aüzüıe gidip 
aelecekmit 1 Bari, akıl etse
ler de, Köprüden Floryaya 
da, bu vapurlardan bir iki t .. 
neıini itletaeler .. 

DüJünün: Sıcak bir yaz 
akıamı, Büyükada iskcl~sin· 
den bu güzel kuı kafesı vapu
ra binmitsin~\:, Yörük Aliye 
doğru uzanıyorsunuz.. Ufuk· 
la güzel, sahiller güzel, deniz 
aıüzel, denizde yıkananlar gü
zel .• 

Keyfe ıelmez misiniz?. 
Artık o zaman, dünyar ın 

en ha&aaı ada.mı ıiz ol ı ~u· 
nuz. Dudaklarınız, bir ta uo 
ıarkılar mırıldanır .. Adalar, 
hep Adalar... Hayalinizde, 
kafanızda, gönlünüzde Ada· 
lardan başka bir şey yoktur. 

ilk katırınıza gelen ve ton
ton vapurun açık güvertesin• 
de mırıldandığınız §arkı, mu
hakkak ki, beitekar Satina• 
zın ıu f&J'kısıdır: 

A.clalarda11 bir ya.r cellr b l11lere 
Ama.ıı Allah rialere bak rözlerc 
bM ıe gorap YU'Slll iw;la cüdere 

Bu ıarkıdan sonra, hayali
niz, biraz daha maziye guler; 
ıu mısraı hatırlanınız: 
Bir Adalı, blr Modah, lıllr Kadıkö~ll 

Jm 
Artık, aerbeıt ve ıi.danıı· 

nız .. Bu !arkıdan aonra, Ad .. 
ları ihya eden diier bir ıarkı· 
fi hatırlaraımz: 

Yelken açalım ~n adaya ceı &"kelim 
rel 

Sonra arkasından §U ıarkr 
yı tutturursunuz: 

Adalar salılllndc bckll:rorum 
s.-..nl yiran erlau b-tlyorum 
Her zamanlr.1 yerimde beklb·orum 
Beni şiıd et, Şicliye başın için 

Adalardan bahseden bütün 
ıarkılar, zihninizd . tlecit res
mi yapar. Size bunların için· 
den en eıkiıini hatırlatayım~ 

Adalarda kalan Alim 
Çam dibine dalan Alim 

R. SABiT 

IJl,e!erden kokuları 
çıkarmak için 

İçerisinde kokulu şeyler rnt1ıo 
hafaza edilen şişelerdcnkokuyu çı· 
karmak kap ettiği vakit şişenin içe 
risine bir parça toz halinde hardal 
koymalı, sonra sıcak su doldurmal 
dır. İki üç saat sonra şişe iyice çal
kalanarak yıkanırsa koku tarnamik 
kaybolur. 

( ' Blrlmlzla DERDi. 
Beplmlzla 

Y eşilköyde tamir
leri yarı bırakılan 

yollar 1 
YetilköJ"dc otunwı Bayaıa Şlle 

yanyor: 

Köyilmi.ızün en l:lek yollarınuı 
tamiri her nedense Belediyece ih
mal edilmektedir. Bunlardan Dd
sin kırma taş döşendiği halde u
zun mQdc'!ettir bu taıılar öylece 
durmakta ve aellp gidişi büsbütün 
müşkiillertlrmektedir. 

Ba~lanılan işin yüz Qatü bırakıl
ması Hiç te teı-viç e:memlyecelf 
için Belcdlye.nın bu yollıırı yüzCls
tO bırakmayıp hemen tamir ettlr
rrı,.: ~un değil midir?.> 

'ON 'l'ELGRAF - Bu hususta 
cdiye Relslil,rinln ehemmiyetle 
zarı dikkatini celbc..>dcriz. 



4 SON TELGRAF - 13 MART 1941 

İKİ iHTIYAR 
--1= Yazan: MA iMilJT YESARİ =1---
Kızgın ağustos güneşi, Bağdat 

caddesinin asfaltlarında yakamoz. 
lar yapıyor. Çimenler kurumuş. 
Toprak, yangın külü gibi ha,·ala -
nıyor. 

Yanık ot, yanı1': toprak, yanık 

tahta, yanık boya, yanık küflü te
neke kokularını, rüzgar, ağır asır 
savurup dağıtıyor. 

Vakit, öğle sonu ... As!alt, daha 
tenha ... Nal ve tekerlek sesleri, u
zak köy yollarından geçen kervan 
sesleri gibi aksediyor. 

Asfalt üstünde, etrafı iri çam -
larla örtülü büyük köşkün, açık 

kapısından beyaz elbiseli, beyaz 
saçlı, dinç bir ihtiyar göründü, 
merdivenleri, bir genç gibi indi. 

Bahçeyi çamlar gölgelcrik hi· 
mayelerine alın!§lardi. Beyaz e • 
biseli ihtivar, hepsi aşılı, etiketli 
gül fidanlarını tetkike başla.m!§tı. 
O, gül fidanlarından sonra, çi • 
çeklere, çimlere baktı. 
Güneş, bala yakıyordu. Fakat, 

köşkün büyüı.. bah<:e kapısına sı
ğınen beyaz elbiseli ihtiyar, sigara 
ağzında, elleri arkasında, caddeye 
bakıyordu. 

Sakın, rahat halinden, zengin, 
mes'ut, müreffeh olduğu ilk ba
klı;ta göze çarpıyordu. 

Asfaltın yukansından kısa du
varların gölgelerine sokulmak is
tiyerel: sendeleye sendeleye yürü
yen bir hayalet peyda oldu . 

Hayalet, yürüdü, etraiı iri çam
larla kuşatılmış köşkün önünde 
durdu. Bu, saçları dökük, beyaz sa. 

kallı, çökük yüzlü bir ihtiyardı. 1 
Kıyafeti ,ne dilenciye, ne işçiye, 
ne de cefendh ye benzemiyordu. 
Bu, acayip bir peri~anlıktı. 

Beyaz elbiseli ihtiyar, beyaz sa
kallı ihtiyarın durduğunu görünce 
elini cebine attı, para çıkarıp uzat
tı: 

- Baba, al... 

Beyaz sakallı, beyaz elbiseli ih
tiyar, çok dikkatle bakmakta idi; 
mahzun bir gülümseyişle başını 
salladı, eille parayı itti: 

- Ben, dilenmiyorum! 

Beyaz elbiseli ihtiyar, pşala • 1 
mıştı; geriler gibi oldu: 

- Kö<kün ününde durdunuz da.. 
Beyaz sakallı ihtiyar, içini çe\

ti: 
- Köşke bakıyorum. 

Beyaz elbiseli ihtiyar, merakla 
sordu: 

- Bu köşkü, tanıyorsunuz, de. 
mek? 

Beyaz sakallı ihtiyar, yorgun bw 
sc~le cevap verdi: 

=== 

- Evet, tanıyorum . Hem, kırk 
s•nedenberi... Bu kö5kün içindeki 
odaları, sofaları, kapıları, pence -
releri, merdiven ayaklarını gözü
mü yumar, sayabilirim. 

Beyaz elbiseli ihtiyar, ağzı par
mağında dinlıyordu: 

- Ne müna~ebetle tanı~·orsu -
nuz? 

Beyaz sakalh ihtiyar ,onun sua
lini duymam!§ gibiydi, sözüne de. 
vaın ediyordu: 

- Çamları, arka taraftaki akas
yalarla tafJanları, kameri) eyi, ba
ğı, fidanları, hepsini teker teker 
yakından tanıdım. Köşk tamir 
göı:müş, fakat yine, eski köşk. Bah
çe, çok değişmiş ... Çok güzelleş -
miş! 

Beyaz elbiseli ihtiyar, tekrar 
sordu: 

- Peki amma, nereden tanıyor
sunuz? Sız, kimsiniz? 

Beyaz sakallı ihtiyar, yine ona 
cevap vermedi: 

- Çamlar serpilmişler.. . Eski. 
den çam yoktu. Böyle çamlar ku
şatılmış olmasını nekadar isterdik? 
Çamlı bahçelere bakarken içimiz 
üzülürdü. 

Beyaz elbiseli ihtiyarın sabrı 

tükenmi;ti; bir adım ilerledi, be
yaz sakallı ihtiyarın omuzuna elini 
koydu: 

- Afüıh aşkına söyleyiniz. Köş
kü, nasıl ve ne münasebetle bu 
kadar yakından tanıyorsunuz? 

Beyaz sakallı ihtiyar, uzun uzun 
göğüs geçirdi: 

- Sizi de tanıyorum Habip Bey: 
Beyaz elbiseli ihtiyar, tekrar ge

rilemişti: 
- Peki, siz, kimsiniz? 

- Onu da söyliyeceğim. Karınız 
kaçtıktan sonra evlendiniz mi? 

- Hayır! 

- Onun için böyle genç kalmış-
sınız. Sizi, hemen tanıyıverdim. 

siz, beni, sesimden olsun tanıma
dınız mı? 

- Hayır! 

- Ge irdiğim hayat, bende bü-
tün mazi izlerini sildi. Ben, sizin 
~ocukluk arknda~ınız Kamilim. 

Beya. elboseli ihtiyarın parmağı 
ağzında kalmıstı: 

- KB.mil, senmisin? 
Öbürü. ba<ını önüne eğdi: 
- Kar ben ayartmJştım. O-

nunla bir sene ya~ayab:ldlm. Bir 
sene i<;.nde brni yıktı. B.r daha 
bellrr,: doğr-...ı~tarr,ad m. 

Ar4 ı~ fazla, eski arkadaşının 
ş3ş1:1 • b:ı~:ş:ar~na n1dırmadı. du -
var ciip!erindci-:i gölgeleri sıyıra • 
·a'r er.clr1c~ e sende!c~;e yürüme
gc ba .. ncl:. 

.Sinema hrihin altın harflerle yazıl11cıık lıir f,lm 

iz 1 
Oynayanlar 

ATHE DORSCH ve P UL HÖRBİGER 
BiR ANA KALBİfi N HAZit<J NAGMESİ. •. 

Yarın akşam Ş A R K ::,inemaıııula 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 7 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI l E . ' Yazan: M. SAMI KABAYEL ~-

Türklerden aldıkları yerleri tahrip ediyorlardı 
Aydın oğlu da Sart şcl rnı al

ınıştı. İsfendiyar oğlu Kengırıyı 
kuşatıyordu. 

İmparator bütün Türk beyle -
ırine karşı Biıans topraklarını mü
dafaadan acizdi .Tam o sırada idi 
ki, Roje Döfıör nıp;ı.rator Andra
nikosa müraca3t etti. 

Roje, cesardı ve şecaaıile meş
hur<lu. Sicilya !Halı Fredrike, -
Tampl şövalyelerine bir müddet 
hizmet eden bu adam, i§siz güç -
süz kalınca, yirmi altı gemi ve se
kiz biıı askerle imparatorun hiz
metinde bulunnıııyı teklif ettL 

Mai. d•ııdeki askerler Maı;ribiler 
ile i.pnn:, ollardı. Bunlara Kala -
tan, yani Katalonyalı derlerdL 
Andranıkos düçar olduğu tehli

keden kurtulmak için bu teklifi 
kabul ettL Rujcyc güzel yegenle
rinden b~is:nı ,ıc verdi. Uhdesine 
Grandüklii:. de verd;, Maiyct(ne 
de Alanl::rdan ve Turkopollardan 
bir k.t'., tayin ttti. 

Katalanlar, Aydır., Saruhan, 
Mente~e, Karesi \·e I-~:ıran1'1n o
ğullarile uğraştılar. Bununla be -
raber, Katalanlann galibiyeti Bi
zanslıların asın memnun \'E"tlerini 

bi bundan sonra da giiremiyece&i
ni ilan etmesi ~ekl:ndc müta!ca 
olunabilir!. 

j 1 ŞUN3AN BUNDAN 1 
Dünyanın en pa
halı olan kürkleri 

ASREDDiN 
Yazan: ZİYA ŞAKİ 

Tefrika No: 22 
ıYa ında 
yacağ bildiri
len denizaltı 
harbi nasıl 

AKDENİZDE DENiZALTl HAR
Bİ l\ÜHVER HESA!ll:<IA HANGİ 
ŞAR'fLARLA MÜ;.\1KÜNDÜR VE 

Kürk meraklılan için en kıy- 1• 
metli kürk Anıerikada Şili ve Pe- Hoca sükunetle davraııaı-a~ 

NE NETİCE VERİR? 

Almanyanın bir martta Bul -
garistanı istila ile ba)lıyan hare
keti on günlük seyrine göre veç
hesini ifşa etmiş addolunabilir. Bu 
hedefe göre Almanyanın ötcden
beri güttüğü emel: Akdenizin 
tekmil Avrupa sahillerindeki Yu· 
nan, Fransız, İtal)'an, İspanyol de
niz ve hava üslerini elde etmek, 
böylece Akdenizdeki İngiliz do
nanmasının kudretine mukabele 
edecek denk bir vaziyet elde et
mek, müşterek lıir donanmanın 
sevkulceyş taarruzunu bu hava 
ve deniz üsleri vasıtasile besliye
rek İngiliz donanma•ını mağlup 
ve ric'ate icbar etmek. Akdeniz • 
deki İngiliz hakimiyeti izale edil
dikten sonra artık Afrikaya ser
bestçe gllçirilerek mihver ordn -
!arı vasıtasile bu kıt'ayı ve l\Iı • 

:~:~;~nm!::e bü~k~::~ Jkavgayı önlemeğe çalı ıyordt 
kürkünden çıkarılmaktadır. 

olabilir?. 

İr;gUiz deniı: !ıf!'kl· 
.Wyetlne niha et 
verrn.ek müm il · n. 

miidur ?. 

Yazan: ~ 
IYii YAGIZ 

J 
Führerin son nutkunda artık 

Almanyanın İngiltercye karşı a
mamız bir denizaltı harbine gi
rişeceği dünyaya illin edilmişti. 

Şimdi Alman Bahriye Nezareti
nin yeni işaalarına göre denizaltı (Devamı 6 ır.cı sahifede) 

Bu küçük hayvanın derisinin kıy
metli oluşu, zavallıların neslini in
kıraııa uğratmağa ib8§lamı.ş1lı.r. 

Artık, Anıerikada, eskisi kadar 

Chinchilla yetişmemektedir. Şimdi 
biri Avrupada. İngiliz Mister Ro
berto, öbürü Kanadada Mr. Chapn
ınan namında iki zatın, Chinchilla 
çiftliği vardır. Ve fenni usullerle 
bu kıymetli hayvanın üremesi 
için dikkat ve ihtimalle çalışmak· 
tadırlar. 

Bu küçük hayvanın ağırlığınca 
değil, ağır lığından fazla altın eder. 
Bir Chinchilla bugün 70 bin Frank
tır. Bir kürk yapabilmek için, aşağı 
yukarı yüz yirmi hayvan derisi 
laz:mdır. Demek ki bir Chichilla 
kürk, iki, hatta üç milyon Franga 
mal olacak? 

harbinin ba~lamak üzere olduğu, '--------·
Akd~ni:td('. l i ıt.6iliz lıiikimiycti- ~ıııı::muıs;ıııı=m:u:::aıa:ıa:ı:ıı:ıı::mı:zı•11:::ımmımammmıı:ıımım•••9 
niıı böylece kısa bir zamanda ber
taraf edileceği açıkça beyan edi
liyor. 

Demek oluyor ki Almanya; İn
giltcrcye karşı açtığı bu harpte 
kafi neticenin, zaferin anca!· İn
giltereyi denizlerde yenmekle el
de edileceğini artık kestirmiş, bu
nun için de her denizde kudretli 
bir rue\•cudiyct ~ilsteren İng-iliz 
donanmasına karşı sinsi bir silah
la, denizaltı mubarebelerilc mü
cadele! e giri~nıck kararım veı .. 
miş bulunuyor!, 

Eu karar; ilk bakışta tatbik ka
biliyeti olan bir karar gi\ıi görü
nüyo<'a da bugiinkii harp \'aziye
ti, tarafların içinde bulundukları 

1 
hu>11>i lı:ıllcr, malzeme ve bun
lara ekli diğer sebepler de etranıca 
münakaşa edilince varılan netice: 
l\tilı\•eriu böyle bir harekete gi
rişmek için lüzııınlu imkan n va
sıtafordan mahrum olduğunu, bi
naenaleyh denizaltı harbine şid
det \·erildiği takdirde de mih\·er 
hesabına herhangi bir fayda elde 
edilmesi imkansızlığını meydana 
koymaktadır. 

Esasen harbin başındanberi in

giliz donanıııasi!e boy öl~üşıııek 
kudretinden mahrum oldu{;unu 

anlıyan mihver de\•letleri donan
ma>ı gerek münferiden, gerel.;e 
toplu bir halde bir deniz mııh• • 
rcbesi \'ermiş dcğilılir. 

Daha harbin ilk aylarında . At
la• Okyanosunda korsanlık eden 
en nıodcrn AJman tekniği e!;erlc

rinden olan Graf Fou Spcnin iki 
İngiliz kruvazörü karşısında inti
har etmek mecburiyetiııde kalışı, 
bu iddiamızın en açık bir dclili
di:-. Bu ınünascbc11e deniz üzerin· 

... 

,~,k Ye Rüya memleketi olan l\facaı·i>tanda çen-ilen l\1üziğin 
n· ,'.;si, haya!ııı esrarı ... Rekabetin ate~ilc süslenen büyük film. 

Bu "kşam L A L E'de göreceğiniz 

U AR AŞ 1 
Macar dünya güzeli 
SZELECZKY ZİTA ile 

Kudretli Yıldız 
MARGİT MAKA Y'ın 

Göz kama~tıra,, bir lüks ve ihti~am içinde yarattıkları bir san'at 
günrşidir. 

ÇOK l\lÜHİM İki harp jurnalı birden. 
1- Tüıkçe Er" iş Paramunt Jurnalda: Hava gözcüleri iş ba~ında, 
A;,.cr!kan piloliarı İngilterede, Hava tehlikesi karşısmda müdafaa 
2 - Rumca 3 numaralı Yunan jurnalı: Arnavutlukta Yunan - İ -
talyan topçu dildlosu, İtalyanlardan alınan mühimmat.. Yunan 
erkanıharbiyrsi cephede. 

BU AKŞAM 

iPEK 
snemasında 

ONG 
Aşk ve ihtirasla. dolu heytca.nlı 

bir macera. 

• ç 
Biiyük Fraıısız Filmi, Baş Rolltnle: 

Büyiı)ı ,. al• Filminin umrhılıııaz Güııahlıar kızlar fllmiııl 

artisti'. yaratan ,.. 
n:RNAND GRA \"El' CORİNNE Ll"CllA.İllE 

Yann.kl Cuma. ~tbı~Ierden itibaren: . 
AS Rô SiNEMADA 

Be1oilwub. henüz rörülntentlg 0!2n 

TfRKCE SÖZLÜ BtlYtK BİR MACERA n: JIA!tP FÜLID 
HfSfi, müttssir t"e heyrcanlı sahnelt-rle dolu ca~usluk fllıW. 
Baş Rollrn?e: 

DOl:GLAS ı-AiRBANK Jr. VE LESLiE ROAwRD 

TCıtKÇE EÖZLii TfRK('E SÖZÜ,, 1!11Eiilai3 

de donanma vasıta~ilc fauliyct gö,. 1 t1••ı:mıı:::ıııcz:ııımmımm:saı:nm::;:;ııırı:s:ıı:~;w::::;ı;;ı;i:Jllr:c:E:ııs::Z1G:ıı!i:;Jliıı. 

tcmıck•cn malınım bulunan ınih· Bu akşam s ARA y Sinemasında 
ver dn !etleri daha ba5(an itiba
nn ellerindeki vasıtalarla deniz-

ahı harlıinc girişmiş bulunuyor • ' 
ludı. 

Siyah Airikanın yakıcı ınerke1inde ı;vçen büyük lıir aşk mace
rası .. Bir kadın talihi .. Kin snikasile birihirinc diişmnıı iki erkek.. 

ÇAM SAKIZI KONGO' da 
Baş Rollerde: 

Akşehirin İmareti... ( 
İmaretin büyük ocağı. / 
Ocakta, büyük bir kazan .. Altın-

da, ateşler yanıyor. 
Ocağın ününde, elinde büyük 

iki kepçe ile lıoca duruyor. 
Hocanın karşısında, Akşehir 

Beyinin kansı ile Subaşnın karısı 
bulunuyor. 

Hoca, kepçeleri kadınlara uzata
rak, şöylece söyleniyor: 

E, hanımlar! .. Sizin fenalık yo
Iıınun yoldaşları, benim filcancı 

katırlarını ürküttüğüm yerdeki 
çukurlara düştüler. Allah, taksi
ratlarnı affet,in .. Size, gelince .. 
Maşallah. ikinizin de mercimeği 
fırına vermekte mahir olduğunu
zu biliyorum. 
Onun için size şu cezayı veriyo .. 

rum., Şimdiye kadar şununla, bu
nunla bir hayli mercimek tepsi -
sini fırına \;'erdiniz. Bundan sonra 
da bütiin ömriinüzü bu ocağın ba
şında geçireceksiniz. Fakirlere 
mercimek çorbası pişirmekle gü
nahlarınız.ın cezasını ödiyecek. -
siniz. 

Diyor. 

Hoca, büyük bir neş'e ile eviııe 
giriyor. 

İplik eğirmekle meşgul olan ka
rısı, soruyor: 

- ~e o, hoca?. Keyfin, pel.. yo
lunda. 

Hoea, memnuniyetini gö:,teren 
bir eda ile cevap veriyor: 

- uylcdir, zahir . 
- Seb~p?. 

- Sebep, şu.. Elhamdülillah, 
yüzümün akı ile, sırtımdaki ~·ük
;cı i nttın1. 

- Ne demek o?. 
- Senin anlıyacağın .. Ka.Wık-

lan ~eldldiın. 

Hocanın .karısı şaşırıyor. Gü< -
]erini lıa) rcHe kaldırıp hocanın 

yiiziinc l.ıakı3 or: 
- ~c dedin. Ne dedin?. 

- Canım, işte .. Kadılıktan çe-
kildim. 

- A3· ... llıından sonra, ben ka
dt karısı dci;.il nıiyim?. 

- Yooooo ... 
Kadın. kendini zaııtademiyor •. 

Hiddetle lıağırıl·or: 
- El·rnah .. Desene .. Arlık ben, 

kadınlar ar~(;ındaL~ r:1ğhctli nıc,·-

kiimi lerkctt:ın .. ,1 
lloca, !..atıla katıla giilii>•'r 

soruyor: 
- Bire karı!. Kadı, ben 11tİ 

diın .• Yoksa scu mi~ diu ?. 
- Kadı •endin anıma ... J{ndı il 

rılığımn ze\.kini süren de, bt' 
dim. 

- Öyle ise, haline razı LI. ~~ 
eığım. .. Meçhur. keliimdı·. l 
keme kadıya mülk olmaı, ı1,r1' 
Mademki şimdiye kadar ,kadı; 
rılığının zevkini sürdiin. nur. 
sonra da, köşe~ e oturur, içiııi ~ 
kersin ... 

- İlahi, lıocu., !'1.llalıtarı ~ 
"? e ını .. 

Kısa bir sükuttan sonra: 
- Peki .. Şimdi, ııe yapaCD~''1 

- Hiç .. E\imde l "" gelip '1 
racağım, / 

- Ey, desene ki.. e\'de oııırı•P 
başıma bela olacaksın. 

1 
Hora, yavaş ya\ aş öfkcleıı•l 

Her zaman olduğu gibi, e~de .,ı 
kav.ıra hava!ı 

ÖLÜM 
T()pçu .Ferik'i ınerh.um İbrabıı11 ff 

18. kı.ıı, Ll\ a kumandanlarında"l 11 
Btsin~ Bey_ eşi. ~nkara Numu. f d 
tdnr"" ı be\1Jıyc nıutcha.ssı.slurıno• 
tor Feyzi 'f;..ııe~·'in kayin \ a1id • 
bid Sırrı ve Nahide l'ancr"in "'ti_ 
leri ve Haril'1yc \'ekdleti İkiı)('i ş 
Müdürü Rıfkı Rüştü Zoı·lu '" 
Sefareti Ba .. k ... tibi l"atin Rü":,ı 

lunun hal.ıhu·;. Uı.ıy,uı ?\lele!~ t!' 

zanı:ınd •. aıbc:i <_;ek :el-t:le olJ.:!'ı h 
lı~~nn kurtLıl.::ınıy:ırnk Rı:ıhn1Etı }l 

inliltal ctn1i:jLr. Cenazesi bvC1-' 
Perıe:mbe glinH !-Bat 3.30 da Dc)l. 
Ycniçar~ı, Çoı'lu uvartın1anı k~tS'1 8 n.ı1narah hancbind.cn k.alutf' 'uır 
ikindi namS:ı.ı &y::.zıt camiinctc )ll t/ 
dıkt.an sonra l\!erkcz Efenri" k·:b' 
nına de!ncd;ıccektir. Salih::ı.tl t 1 ll 11~ 
ten olan ınc:hunıc u;r çolt h:ıy ıf 
rinde çalı~ \'C' İ tih.lôki ~lı 
rurnlar Ce:.n:Yc!irıi tesis edercl'- fi. 
milddct rlya~~1ini uhdeslnde bt'A 
d·.ırmuş ve li.~u bi Uınun~i.Je d.br.t )i 
müddetle te>is ettikleri Istıhla~\ıetı' 
Hastanesini idare etınişlerdi. 

uıyia\tandır. ~ 
Ct.'nabı llakt.1n kendisine nl9 

Ye geride bırakhklarl ailesi ef ~ 
scılnr \"e ınetanctler dilcrız. 

Tahir Ue Zühre • LeJJa ile lft('ntU• 

Ferhat ile Şirin • Krrem Ue :\sh gibi 

I:f".4tnevl ~e ölm~z aL.k hlk.;.yelf'rini ,rölKPdt bırakou•ak 

LE YL 4,.. GRA Y' Aşk rnıı' 
~ ile ın ceralarıP1 

Tü.-k<'t· slôzlii \"f' ıJArkı!ı 

tarihi filmlnd.e rörecck~'.oi,(. 

Ya.Ilıca ve hakiki a.5kın alerlertnl sa.çan ve aşkı kr<'nnbau ve ı .. ,~ ı•I 
eden Baştan aşalı, şllr ve azamet bir pbeser Kli lk Tılrk ,.,•.ıu.td b:t 

dld halinde em.va.ıııu toplayan bu büyük film 

Bugiine kadar harbin bir buçuk 
senelik seyri içinde tahtelbahir 
harbinden hiçbir netice alamamış 
olan ıuih\'cr devletlerinin bundan 
-onra denizaltı muharebesini ~id
dt•tlendircccğini bildirnıc~i, deni~ 
saba,ıııda hiçbir iş görcınediği gi .. 

ANN SOTHER.' - JOH.' CAROLL o • 
En canlı, ~n ihtiraslı ve en orijinal 1 s MER ve TAKSIM 4' 

İlaveten F~~~c~r~R,;~L a:~,;~ı;::;~ ~e harp haberleri. Pek yalunda . oinemaıorı'ı / 

mucip olmadı. Hepsi de bu cesur 
askerkrı:-. bir gün kendi memle
ketlerini zaptedeccklerinden kork
tular. 

O s;ralarda, Bulgarların Bızan
sa hücuır.u, imparator Androni -
kosu tekrar Katalanlara müı·aca
ate mecbur ett:. 

Fakat bu fırsattan istıfocie ede
re:< Ka!abnları Rumelidek1 kıt'a
lanna t~k;im etmek, onları bu 
suretle parçalamak istedi. 

Katalanlar, imparatorun mak -
sa' "' auladılar, Türklerden al • 
d,nla •• yerleri k:imileıı tahrip et
tiler. O~dularıııı parçalamak ve 
B:zaı '3 erzak ve saire göndetme
mc.·: i{ Çanakkale boğazını tut
tular, G~l!boluya yerleştiler. Da
ha sonra Rumların hud'alarından 
dtlgir -0ldular ,onlara karşı en 
mUt'ı~ muharebcl<'rde bulundu -
!ar. 

Katalanl;.r, Anadoludakı Türk 
be} leı·J,• meşgul oldukları sffada, 
Osmanlı Türkleri fırtınanın geç
mcoıni bekhyorlardı. 

Karnrnhi•arda Selçuki enkazı-

........... :iZSl .. 112lı111mE~~::ı::ı:mmİlllıı:mııc:ımıazıııdl ~/ 

nın bir köşeoinde teşekkül t.-den 
yeni hük<ımet, büyiik bir kuvve
te karşı durabilecek halde değildL 

Bu genç ve kabiliyetli halkın, 
daha ne§vünema zamanında, bü • 
yük bir tehlikeye atılması muva

. vafık d$gildi. O>manh Türkleri 
bu noktaları düşündüler. 

Katalanların Geliboluya yer -
leşmeierinden bir sene sonra, Bi
:oansa karşı yapılan muhaceme -
lerdrn ;s:ifade etmiye ba~ladılar. 

Katalanların Geliboluya yer • 
leşmelerinin sebcpıcıi vardı. İm

parato~ Mihacl P::ıleologosu, Kata
lanların reisi Ruj~yi Edırnede öl-
dürtınli~tü. ' 

Katalanların Gelibolud::ı akdet
tikleri bir içtimada reislerinden 
Beranje bir nutuk ırat etı.. Bu 
nutu\..ta şu sözler de vardı: 

- Anadol..ıy..ı silahımızın kuv -
vetıh Türkl~rdcn kurtarnıaklığ:

nıız bizim için ne derece ebedi bir 
şan ve şeref bah.jcdecek, ve na -
mımızı en uzak halefkrimlze ka
d"r ıntikal ettirecc!; b:r h;idi>rJa-. 

Bunu bize yoktan nareva muame
lelerde bulunan Rumların da hay
retle takdiı" etmemeleri gayrika
bildir. Bu hainleri şimdi muzaf
/er kollarımızın ku·:vetini anla -
&ınlar, çünkü o kolları kendi mü
d~faaları için muhafaza etmeyi 
bilemediler. 

Onlar, hiç şüphesiz bizim için 
gemilerimize binip Sicilyaya git
mekten başka çare kalmadı sanır
lar. Öyle zannetsinler; bir, her ne 
suretle olursa olsun Geliboluyu 
elde bulundurmalıyız. 
Katalanların bu intikam hisle -

rini ikinci Andranikosun saltanat 
şeriki ve oğlu imparator dokuzun
cu I\Iihael de anladı. Fakat hiç
birşcy yapmağa kadir olamadı. 
(M. 1307; H. 707). 

Katal•nlar Marmara ve Trakya 
sahillerini peri~ıın ediyorlardı. Fa
kat bu sefer Katalanlarla Anaı1o
ludaki Türkler de birleştiler. Ga
nos dnğını aldılar. Buralarda or
dı:;::.i'ılar kurdular. Türklerin bir 
k.smı da Ekzamili ele geçirdiler. 

İmparator Ekzamili Türklerden 
almak için çok şiddetli muharebe
lerde bulunduysa da asla muvaf
fak olamadı. 

Bu sırada, Anadoludan Melek 
İshak kumandasında iki bin piya
de ve sekiz yüz süvariden mü • 
rekkep Aydın Türkleri geldl On
lar da Katalanlarla birleştiler. Bu 
kuvvet katalanların cesaretini bir 
kat daha arttırdı (H. 708). 

Papalık makamı, Katalanlara a
teş püskürüyordu. Hıristiyanların 
Türklerle birleşmelerini çok tak
bih ediyordu. 

Fakat bu yalnız Papalara do -
lrunma.dı; impara~r Andraniko

sun da canını sıktı. İmparator her 
taraftan Türk hücumuna maruz 
kalmıştı. Keza Bursa havalisinde 
Osmanlı Türkleri de boş durmu -
yorlardı. 

Andranikos bu ittihada mani 
olmak için tedbirler düşündü. Ka
talanlara karşı Anadolu Türkle • 
rini elde etmeğe çalıştı. 

l:\·velre. Anadolu Türklerini; 

;ıı 
Katalanlarla mukateleye st' d 
den imparator şimdi de Aıı~ . 
Türklerini ele alarak KaWl;ııı 
üzerine salmağa çalı~ıyordU· ~ 
İmparator nihayet Melek Jst 

elde etti. Müttefiklerindcıı 3l 
cak olursa kendisine Selçuk JıC. 
rinden 111es'udun kızını ,·erce 
söylwi. 

Mes'ut, Selçuki s':'ltanlarıP~ı 
İzzettiıı:n oğluydu. IzzettıJl. d 
deii Rüknettin Kılıç .ArsJaP 
kaçm.~. Aliiiye tarikile tsıaıı~,ı 
gelmişti. O zaman inlparatoı ,.~ 
bael Paleologostu. İzzettiniJI Jııf~ 
desi hıristiyandı. Kendisi de .. , 
tiyanlığa temayül gösterdi .. JJC~ 
olduğu halde Bizarıslılara bit 

1 ' . lu yaranamazdı. İmparator ·t)ı 
hine isyan ıçkaracak dıye ı P 

olundu. İnoz kalesine ha~s019f 
du .Bilahare Cengizin hafıdı 
gehan tarafından kurtarıldı il' 
Kırıma gitti. Saltuk Suttarıla ~ 
rab_er Dobrucaya gelen :r~~rt 
de Izzettinin arkasından gıtl .,,ı 

(Ark ... 
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Mensucat Sanayii ile Alakadar . . 
Müesseselerin Nazan Dıkkatıne 

Istanbul Mınta~ası İktısat 
Müdürlüğünden : 

Kadınlarla 12 aşından yukarı kız ve erkek çocukların .. mensucat 
.. · y .. düz stalan nda çalıştırılmalarına musaade edil-

sanayıının gece ve gun Po . . 221ş b t/941 tarihinde neşredilen 
diğine dair Koordinasyon Heyetının · u a 

106 numaralı kararı: 3954 yılı kanunla mu-
1- 3700 sayılı Milli Kor_~~ Kanununun sa 

adde! 19 uncu maddesine mustenıden, . . 
A- 16 yaşından yu)<arı erkek çocukların maden ışlerınde, 
B- Kadınlarla 12 yaşından yukan kız ve erkek çocukların n_ıensu

.. · gece ve gu"ndüz postalarında çalı~tırılınalarına musaade 
cat sanayıının 
edilmiştir. ki . .1 Milli. K unma Kanu 

B . · · maddenin b fıkrasında ışçı er, or 2- ır ıncı lm .. de 
19 uncu maddesine tevfikan fazla mesai .J"PI asına rousaa 

nunun .. · 1 · de 
d'I · e bundan sonra edilecek olan mensucat sanayıı ış yer erın 

" ı mış v esaı·ıeri günde 11 saati geçmemek üzere gündüz postalarında 
mecmuu m .. 
üç saate kadar fazla çalıştınlabilirler. . .. 

Gree postalarındaki iş müddetı 8 saatı tecav~ ~demez. 
3- İşbll karar neşri tarihinden itibaren mer'ıdır. (1924) 

Zonguldak Mıntakası iktisat Mü· 
dürlüğünden : _ 

·.ı ı · e ait olun kiraya verildiğinden dolayı hak ve 
Sarıcalar ve şerıoc eıın • . d k' 16 t 

. t . ik 1 eden Ereğli Havzaı Fahmıyesm e ı a-
menlaatlerı Devle e mı a k . eski sahiplerinin ocaklar k>-
ne kömür ocağında ımal :u1ısat tel~ ~~:ıı · tesisata kıymet takdiri hu-

·ı zde evvel vucude ge ır erı 
ray~ verı. me n d 171311941 tarihinde yapılacağından tayin o-
susı komısyonu tarafın an alli d bulunmaları veya usulü daire
lunan günde ya bizzat ocak mah . nh:iz vekillerini bulundurmaları, 
sinde tanzim edilmiş vekiıletnameyı 

1 
. · huzurlarına hacet kalmadan 

aksi takdirde kıyınet takdiri muaıne Şesakının Sarıca Cemal Sarıca Suat A.. 
1 da . ki sah.iplerden ı r • ' 

yapı acağına ır es Ab 't Sarıca Nimet Dervişin her bi-
bit Sarıca, Jale Ahit Sarıca, Ragıp 1

1 ınev~ut adreslerine göre ken-
r ı · ıl teblig-name er er erme ayrı ayrı yaz an V lil · ·ine gönderilmiş ve tebliga-
d.ilerine tebliğ edilmek üzere İstanb ~l : ;g mamış olduğundan tebliğ 
tın icrasına dair bugüne kadar mal'.''?'a tın cl9'.i7• 
yerine kaiın olmak üzere keyfiyet ıla no unur. 

1 

ı,~ıs:T A:~N:B:U~L:..:;BE::L:;;;;;;E~D-IY_E_sı_ı_LA_" .N_L_A_R_ı ... ı 
Tahmin ilk 
bedeli teminat için bastırılacak 8 formadan mürekkep 

450,00 33,75 Konservı:tuar iki klisik eserleri adlı kitap 

19 
500 ciltb~k ~YU: tı oklunun yıllık ihtiyacı için alına-

5,00 14 62 Yıldız ırıncı .. 
• kil kaşar peyrun 

cak ~O do kipleri için yaptırılacak 800 adet 
4200,oo 315,00 Sıhhi yar un e 

. gö~ekiık teırınia t miktarları yukarıda yazılı işi'.." 
Tahmın bedel!erı ıle lınuştur. Şartnameleri Zabıt ve muamelat 

ayrı ayrı açık eksiltmeye .. k~~~il· ihale 28/3/941 Cuma günü saat 14 
~Üdürlüğü Kaleminde gor;' e kt~: Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
de balın! Encümende Y~P~~ca re~ 0 dası vesikaları ve tabı işi için şart
llıektupları, 941 yılına aıt. ıca elen vesikalarile ihale günü muayyen 
na.ıne mucibince ibrazı tazım g cl962. 
•aatte Daimi Encümende bulunmalarL 

lttıer neden Yu· 
1011av 11adad11na 
yakın geldi? 

(1 1noı sahlfoclm OffMll) 

Alman Elçisi Von Hecren yugos

lav Hariciye Nazın Markovlçle uzun 
bir görUşme yapıruııtır. 

Londradan gelen haberlere göre. 
BelgraUa Bertin bir türlil uyuşama
maktadır. 

FEDAKARLIK 
YAPILMIYACAX 

Röyterln bildlrdlitine göre, Bel-
. di lo ıırat gittikçe artan büyük bir P -

malik faaliyet merkez.i olmaktadır. 
Her taraftan artan bir kuvvetle te-
7it edildiğine göre, ne ınillet, ne de 
Ordu Almanlar lehine Yugoslav ta
nıamJyetinden blr şey tcda e;ruımesı
ne tahammül etmtyeceklerdir. Al
man matbuatının Yugoslavyaya bil
cwnlar hakkındaki haber, Alman ga
zetelerinin ne Pazartesi ne de Salı 

tUroamasın-··nu mutad vcçhile sa . 
gu . t Alman gazetclerı-dan belli olmuş ur. 
ııi.n hergilıı buraya tayrare ile gel
mesine rağmen ancak cumartesi nü•-

. · tir Alrnanya-
haları elde edileb!lmiŞd · Üçlü Pak-
nın Yugoslavyadan sa """ . . 
ta imza etmesini talep edeceğı fikri 
umumileşmektedir. Fakat, bır çok 
sa!Jlhjyetli mahfiller halô Yugoslav-

ü l" Pakta yanın en geÇ b11 halta ç u 
. . d daha az tehlikeli .olacak 

gırmes1n en .. aktı 
bir dostluk veya ademi tecavuz P . 

. 1 beklemektedirler. Bır 
im7.a etmesın t bil 
cok 3ayialara rağmen, Belgra ~ 

h eket etmektekOmetl, metaneUe ar 
dir. 
GERİ KALAN 
SEYAHAT 

R .. t Ajansının Belgrattan bildir-
oy er d ğrUdan 

diğinc göre Yugoslavya, 0 

• . tJ' 1ü Pakta 
doğruya talep edilse bıle, ç 

13 anın pakla 
girıniyccekltr. Yugos vy . 

ka'l bır tck-
gi.rme~i için Almanyanın . 
li!te bul11nduğ11nu zannettirecek bır 

1 . ya karşı Al•ebep yoktur. Yugos aı.:ya 
ı · de man taıyiklerinin arttığı haber erı 

leyit edilmemektedir. Yugoslav Baı;
Vekili ile Harici.ye Nazrının bir kaç 
güne kadar Viyanaya gideceği anla
şılmakta ise de, kendilerini götürmek 
üzere bir Alman tayyaresinjn Belgrada 
geldiği yolundaki haberler asılsızdu·. 

Belgratta
1 

Almanya ile olan müna

sebatın samimi olduğu resmen bildiril

Inekledir. 

MİTLERİN 
SEYAHATİ 

Yugoslav Naıırlann.ın Viyana seya
hatinin tehir cUılınesi, toplantl~an ~; 
ra nesredilecek beyanname uz.er 

bazı müzakereler cereyan etmesine at
toıunmakladır. Fakat. Almanyadan ge
len bir ajans telgrafı, HiUerin, Avus
ıuryanın Jı;urtuluşunun ;yıldönümil ı;en
liltlerine iştirak etmek üzere diln ak
pm saat 21 de ansızın AV11Sturyaya 
geldiğml bildirmektedir. . 

Liens şehri Yugoslav ve Ita.lyan 
hudutıan civarında, Cenubt Avustur-
7ada bir şehirdir. 
BULGARLAR 
NE DİYOR?. . 

Belgradın başlıca gazetcsı olan Po
litika, Alman Hariciye Nez~r.cti_ tara.
tından yapılan beyanata bırıncı say
fasında yer vermektedir. ~u 1~eyanda-- Yugo~lavyanın vazıye ıne a-
ta gore, .. ··ı k -· 
ir ~imdiden n. .a~ler yuru m~ m"'"'= 
. . dl Fiıli nı::tıcelcr beklemek lı1 

sımsız r. 
mıdır. Bu gazete ayni zaman.da Bulgar 

z teıerinden Slovo'nun bır y~ı.ısıru 
=etmektedir. Bulgar gaze.ıe.,ı, Al
man Yugoslav münasebetler~ sa~a 

ittiğini kaydederek dıy~r kı: 
doğru Bg k türlü oıma.o:ıı varid de-

c- aşa y la 1 
ğ'ldi Çünkü Almanya ugos v ma -
~~ en iyi ve en büyük alıc.ısı-
dır.> . bir 

Diğer ta.raftan, teyjt cdilmıycn 
1 

habere göre, evvelki gece, K~adova da 
Yugo~lav dall bataryaları bır AJman 

tayyaresi düşürmüşlerdir. 
SİNİR 
HARBİ 

Balkanlardaki vaziyet ile Amiral 
Darlanın beyanatı, İngiliz gazetelerinin 
başlıca mevzulannı teşkil etmektedir. 
Bu gazeteler diyorlar ki: 

cHiUer, Tilrkiye Reisicümhurutıa 

şahsi bir mektup göndermiş, Yu.gos
la\.')'ayı bir propaganda ve şay~~ 
barajı içine almış ve japon Hancıye 
Nazırı Nfatsuka'yı bir Avrupa seyah.a
ti yarınıya ikna etmiştir. Bu da, gıt-

G'.ide o.lışılınış olan sinir harbinden baş
ka bir şey değildir. 
yUNANİSTANIN 
KAT'İ AZMİ 

Londra gazeteleri mütAlealanna şöy
le devam ediyorlar: 

cEğer, Hitler, Yunanistaı: ile T~r
kiyenin mukavemetini tecrübe etmıye 
kalkışacak olursa diger Balkan m~
leketlerinde karşlaşmış ~lduğ_U vazı-

! bambaşka bir vazıyet ıle kar
yet en 

k t r İşte bu vaziyet farkının 
şılaşaca 1 • ·· k' karşı . k' Yunanistanla Tur ıyeye 
ıdra ı, 

tehdiUerioi tesirsiz bırakmakta-
~~~albuki. bu tehdit~er R~many~ ~e 

. d tesirinı gootermıstir. 
Bulgar~tan a . bir tecavüze karşı da 
Yunanıstan yenı w 

t ek azminde oldugunu 
muka\•eı:ıct e tn Kathimerini gazetesi-
i15n etmış oJup . 

kwbu vaziyeti telhıs eden 
nin açık me aJar 

Türkiye, bir çok def 
bir yazıdi~· dik olduğunu beyan 
taahhütlerıne sa 
etmiştir. 

BULGARLARIN · 
GARİP r.ıuAMELE51 

L 
. ının diplomatik mvı<r-

Röyter Aıans verdiği ha~·ı\ ,re 
ririni~ Londra~an bık Scfy Zlçisi 
göre, ıngilterenın sa . 

. b"-ük' bir tehlıkeye maruz 
Rendell'ı ~ 

İngiliz askeri 
döğüşmek için 
sabırsızlanılJor 

Nevyork, 13 (.A.A.) - Nevyork ga
zetesinin harp muhabiri Paul Tierney, 
İngiltereye ;ynplt(p. seyahatten avdetini 
milteak.ıp, gazetesinde İngilterenin ha
va hücumlarına nasıl kal-şı koyduğunu 
anlatmakta ve Alman zuferinin im
kAnsızlığını göstermektedir. 

Tierney, neşretmckte olduğu bir se
ri makalede ~u fikirleri bildirmekte
dir: 

İngiliz mJUeU. hiç blr zaman sar
ıılınyaeaktır. İngiliz mtidııfna tertiba
tı, kuvvetli asker! kıtal.arla doludu.r ve 
İngiliz erleri, Hitlerin bir isUlaya te
şebbils etmesini ziyadesiyle arzu et
mektedr. İngiltere, açlıkla matlup 0111-
n.amaz. 

Yeni fırtına
nın arif esin
deki sükun 

(Bafouıltalod.eu Devam) 
etmişe benzemiyorlar. Birinci 
planda bu hakikat gelmekle be
raber; Almanlar için davamn bir 
cephesi de muhakkak ki •kan 
dökmeden gayeye vusul. siyase
ticlir. Macarları bu şekilde yeni 
nizamın emir ve kumandasına al
mışlardır. Rumenler, ayni yoldan 
mihverin kolları arasına kendile
rını terketınişlerdir. Bulgarlar, 
bundJın kurtulamamışlardır. Fa -
kat, şimdiden sonra>ı için ' 'aziyet 
ayni değilclir. Balkanlarda Türki
ye, Yugoslavya, Yunanistan kal
mıştır. 

Yunanlıların hareket hat ve 
hedefleri aşikardır. Yuıtoslavlar; 

tarihlerinin ve milli şereflerinin 
en nazik dönüm noktasında bulun
maktadırlar .Türkiyenin vaziyeti 
ise; iki kere iki dört eder gibi ma
liundur ve Tiirkiyenin ne Sofya
dan sanıldığı ve bildirildiği gibi; 
birkaç lokomotif ve şimendifer 
malıemesine mukabil hatlı hare
ketini tadil ctnıe~i; ne de herhangi 

bir tereddüt ve infirada düşmesi 
bahis mevzuu değildir. Dünya de
ğişebilir; güneşin doğması ve bat
ması değişebilir; fakat, Türkün 
ve Türk milli siyaselinin değiş 
mesi asla akla gelemez. 

Görülüyor ki, Almanya; Bal -
kanlı de\'letlerle komşuluk peyda 
etmc,ine rağnıcn, ayni zamanda 
harp tarih ve talihinin dddt bir 
dönüm noktasına gelmiştir; sil -
kün ve sükilneli de daha ziyade 
bundan ileriye gelmektedir. Çün
kü, karşısuıdn sihirbaun deine -
ğine bakarak, kendini kaptıracak 
küçük veya büyük devlet kalma
dığı kadar; 1939 eyllllündenberi 
de karşısına ilk defa lınlli çetin, 
dokunulması güç, aşılması ve aşuı
dırılma'1 lmkiııı.sız Jnahiyette 
mevzular çıkmıştır. O halde, yeni 
ve beklenen fırtınanın arifesin -
deki süktlnu daha ,Dyade bn neti
ceye ve vaziyete bağlamak doğ
rudur. 

Buna rağmen, Alıuanyanın hu 
müşkülatı, bu imkanszlığı yenmek 
azmini güderek ve diplomatik te
şebbüslerin sondaj sonunu alarak 
ümitsiz hane dahi, aklına ko1-
duğu istikamette •ald ıracağını 
beklemek yersiz bir göriiş olmaz. 
Almanya; oaldıracakhr, fakat, ilk 
pişmanlığını da muhakkak ki ye
ni saldırı~ıııda bulacak; mağlilhi
yetin acı ve şamarını da bu defak.i 
aaldırışmda bulacaktır. 

ETEM izzET BENİCK 

bırakmış olan İstanbul in!ll!kı baklan
da rumüz Londr• salahiyettar mahfille
rine tafsil~t gelmemiştir. 
GÖRl.tı:.MEMİŞ 
BİR HATTI HAREKET 

Ayni Ajansın Öj}l'endiğine göre. Sof

yadaki Polon)"&, Belçika ve Holanda 
Elçileri, Bulgar makamlarının tahki
rAmiz ve milztehzi muamelelerine ma
ruz kalmışlardır. Bulgaristanın Al
manlar tarafından i.şgali bir v31oa 
haUnc gelince, hUkOmeUeri Londra
da bulunan Polonya, Belçika ve }!o
landa Elçileri Bulgarislanı terkctn.ek 
için kendilerine n1utad diploınaıi,;.,. ko
lHylıkların gösterJtmesini lstcml erse 
de, Bıı!r; ır hükümeli bu mcn1lck?·tcr-
l ~İj :.ı : Jn•~f'b~tleri çoktan kPsi'miş 
ı:ı.:ı!. .i ~ti.a. 1 ve kcndilcMni sürgün 

· 1taı •. u!dtJtiğini bildirmi'jtir. ,-eya .. l • 

Diplonh.ıliorın ou lı.&dar kaba ~ı~ rn_u
. !ey"' '~•bı tul ılmnsının mishnı gvs-ame - ... - 1 termck guçtUr. a~ılgar maka.m ı:ı:rını:ı. 
bıı -:ın sıkıcı h1tlı tıareketlerı dPlayı-

siylc Sof-yadaki : :~iliz Elr;lsi R~n·:~ıı 
Ü(. mes'ekdnı;iyı~ rı:en1urları !TIUt'lıun 
bir hfıdiseyc ınarı.,.z .kalmaksızı~ Bul
gar hududunu g1o-çıncıye kadar h ... reke-

tıni teh'r eımişllr. 
RUME~ 
KABİNESi ... 

tl Neı·ytırk Hera1d Tnhun Bclgra an, ~ . .. 
. bildir'lrliJine göre, Bukreş

gezetestnc k:o kabınesi, artık, B?rli
teki Ant<Jnes gitrr.emiye başlanıshr. 
nın ıı,.;una . ak d de-
. kablncsinın pek 1 ın a 

1 Rumen ·ı· 
. iH haber verı ıyor. 

ğışece •. 

Tevkif hanede 
(1 inci Sablfoolen Devam) 

dün yakalanmış ve bikim kara -
rile tevkif edilerek tevkiDıaneye 
gönderilmiştir. Fakat Ali tam bü
yük kapıdan içeriye girdikten sun
ra ikinci kapıya götürülürken gar
di~"1nların elinden kurtulup so -
kağa fırlamış ve kaçmıştır. Bu -
gün yakalanması çok muhtemel -
dir. 

Vazife kurbanı 
( l ine! SaJılfeden Devam) 

gün ile Mahmut Ardıçın cenaze -

leri büyük merasimle bugün saat 
13,15 de Beyoğlu Züklir hastane

sinden kaldırılmaktadır. Cena:.ı:e 
namazları Beyazıt camünde kılıu

dıklau sonra Edimekapıya götü
rülecek ve Şehitliğe defnoluna -
caklardır, Bu vazüe kurbanı po
lislerimizin ikisi de evliclr ve bi
rer yavru sahibidirler. Emniyet 
Umum Müdürlüğü ailelerine nak
di yardım yapacaktır. 

Florya plajı 
Belediye, Florya pliljlarile gazi

Belediye Florya ı;laııarıle yen. gazi 
müddetle 6901 l liraya Tiridis ve 
Mehmet ısminde iki kişi ortak ola
rak plajları ve gezinoy.u kirala -
mışlardır. Kapalı zarfla yapılan 
münakasaya diğer bir kişi daha 
girmiş fakat bu ancak 3 seneliğe 
60 bin lira vermiştir. 

Yeni müstecirler şimdiden ha
zırlıklara başlıyacak!ar ,.c ,ı_ .a 

gazinoyu vaktinde açacaklardır. 
Gazino ücretleri de Belediye tara
fmrlan tesb;• edilecektir. 

h.~.d •t aJ 1 
(l inci Sahifeden Devam) 

rakile bir ehlivukuf toplantısı ya
pılmışbr. Bu toplantıda; uvalh 
kızcağızın rahminin 7 yerinden 
delindiğini bildiren ın~rg raporu 
ile Katinanın ıertabibe menenjite 
tutulmuş gibi gösterilerek yatı -
rıldığı OrtakUy Şifa Yurdu has
tanesinin raporu ve diğer doktor 
raporları tetkik edilnılşl!r. 
Diğer taraftan Katinanın kar

deşi Annnya da kürt.nj yapan Çık
nkçıyan baklanda takibata ge • 
<;ilmiş tir, 

ÇERÇEVE 

Tohum ve Aağaç ... 
NEÜP Fıl.ZIJ, KlSAKUREK 

(1 inci Sahifeden Denm) 

bu kadar esasi kayıplara muka
bil maddi acı da onunla müte
nasip olncak, fakat belki teah
hurla gelecek, geldikten sonra 
do ininı inim inletecektir. 

- J::ilan yıırı esir millet aç
mış; İngi lizler medeni olsalar 
oraya yiyecek gitme•iue mü -
snade ederlermJş!. 

Bu sesi, filun yan esir mille
tin tam esir idarecileri ağzın
daıı her duyuşumda zelzeleler 
içinde kalıyorum. Koca bir mil
letin ruhunu, ınnddi acısızlığı 

yüzünden teslim elmcğe kal -
knnlar, hiç değilse bundan son
rn gelecek maddi acılara taham
nıiil ba~':l;yeliııde olmamalı 
ını. ılı?. Topyekun ölmeyi bil
seydi de filan yarı esir millet, 

11 kalem muhtelif ll1§a malze -
mesi 14/3/941 günü saat 11 de,oa
zarlıkla satın alınacaktır. 

Hepsinin keşif bedeli 854 lira o
tuz sekız kuruştur. Şartnamesi her 

Amerikanın 
yardımı 

( l inci Soblfl'<leıı Devam) 

Kiralama ve ödiiuç verme kanu
nu projesinin kabulü, Bitlere, İn
giltereyi maihip etmek ve yahut 
ölmek için bir mühlet vermekte
dir. Almanların ayni teçhizata 
malik olduğumuz zaman, bu saha
da müsavat şerai ti altında onlarla 
karşılaşacağız. O zaman ise harbin 
sonu gözükecektir.. Amerika Bir
leşik Devletlerinin bu muhle§em 
hareketi, bize, bu dnkika'!m ol -
dukça yakın bir istikbalde gele -
ceğini bildiriyor. O zaman~ ka
dar dayanmamız lizımdır ve da
yanacağız. 

Yeni Adllye Veklll 
(1 ine! Sahifeden Devam) 

vekil doktor B. Refik Saydam ara
sında şu mektuplar teati edilmiş

tir: 
Sayın Başvekilim: 

cDamarlarımda kan tazyiki dün 
25 derece idi. Bu halle benim için 
deniz kenarında kat'! bir istirahat. 
ten bll§ka yapılacak bir şey kal -
mamıştır. 

Reisicumhur Hazretlerinden gör -
düğüm unutulmaz teveccüh ve siz
oon mazhar olduğ11m iyi arkadaş
lık hislerine nasıl teşekkür edece
ğimi bilemiyorum. 

Reisicumhur Hazrelleri müsaade 
buyurdukları takdirde Adliye Ve
lciletinden istifamı kabul buyur -
ımamzı en derin hürmetlerimle ar
zedcrim.• 

Adliye Vekili 
Fethi Okyar 

Sayın Fethi Okyar, 
Bolu meb'usu 

cRahatsızlığınızdan dolayı istifa
nızı mübeyyin 10/3/1941 tarihli 
mektubunuzu teessürle aldım. İs
tifanızın kabulü Reisicumhurumu
zun tasvibine iktiran etmiştir. Be. 
raber çaiışrnak suretile gösterdiği
rıiz yüksek samimiyete teşekkür -
lerlmi bildirirken size yakında iyi 
sıhhat diler ve gene memleket hiz
metinde çalışmak için kalbi temen
nilerimi takdim ederim. 

Başvekil 
Dr. Refik Saydam 

oimdi açlığın köpeklere layık 
a:ı.abını lıaykıtmasaydı .•. 

Türk milleti, zahirde manası 
muğlik mücerret mefhunılara 
ve koru güröltillerc benzer, fa
kat hakikntto varlığın ana te
meli azls kıymetler uğrunda, 
tek Türk kadınlle erkeği kalın

cıya kadar sapır sapır dö'L.-iil .e; 
mavi, sarı, eflatun, yeşil solu
can kanları arasına şerbet gibi 
al ve temiz kanını tek damlası 
artıncıya kadar boşaltsa, zırnık 
kadar zarar etnıiyeceğiui sezen 
tek millet. .. 

Biz tohumumnzu korun1ak 
pahasına ağacınıızın her dalını, 
her yaprağını kasırgaya yalat
maktan korkmuyoruz. Kopacak 
tek yaprağının ıniskiıı acısı )Ü

zünden tohun1unu teslint edip, 
hadım olmuş erkekleri, kurşu
na dizihniş ınünevverlcri ve 
battal edilmi§ irndesilc kunı 
ağaç iskeletlerine benziyen mil
letlere bakın!. 

--------

gün komisyonda görülebilir. İstek

lilerin belli gün ve saatte Fındık

lıda satın alma komisyonuna gel-

meleri. cl910• 

Askeri f ahri~alar Satmal.na Komisyonu İlanları 
300 metre mikabı Karaağaç müdürlüğü merkez satmalma ko-

kalası misyonunda 17 /3/941 pazartesi 

Tahmin edilen bedeli •1800(). lira günü saal 15 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şarlname parasızdır. 

olan 300 roelre mikabı karaağaç Muvakkat teminat •1330. liradır. 
kalası askeri fabrik:-al_a_r_u_m_u_m ____________ (~l83-0) 

Bahçekapı Agopyan Hanında 
Kor Satınalma Komisyonundan: 

İki karakol kulesi inşasının açık eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. 
Muhammen b~delı 4659 lira 47 kuruştur. Kat'i teminatı 700 liradır. Şart
names.ı ve planı komısyonda verilecektir. Taliplerin her gün komisyo.. 
na muracaatları. 1928 

İstanbul asliye 9 uncu hukuk 
hakimlığiııden: 

Davacı: Beşiktaş Serencebey 
yokuşu Çıkr.ıdz sokak N. 4 de mu
kim Sultan tarafından Ortaköy Çe
virmeci sokak 100 No. da mukim 
Sadık aleyhine açmış olduğu ihtar 
da\·asında: M. aleyhe gönderilen 
dava arzuhalinde verilen me~rıı -

hatta kendisinin kaybolduğu bil
dirildiğinden dava arıuhaline 20 
gün zarfında cevap vermesi ve 
muhakeme için tayin edilen 11/ 
4/941 S. 15 günd~ gelmesi veya 
bir vekil göndermesi aksi takdir
de muhakemenin gıyaben de\·am 
edeceği davetiye makamına kaım 
olmak üzere ilin olunur. 941/73 
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Perapalas otelindeki infilak 
(1 inci SUHoc1 ... ne....,.ı 

ve fazla kan zayiinden ölmüştür. 
1 Bu suretle ölenlerin sayısı 5 e ba
liğ c>lmuştur. 

KEŞİF YAPILIYOR 
Bu sabah saat 11 de kendisile 

görüştüğümüz Muddeiumumi Hik
met Onat hii.dise hakkında tahki
kata devam olunduğunu ve bu
gün vak'a mahalliııde bir keşif 
yapılmakta olduğunu söylemişlir. 

l\fÜDDEİUMUMİNİN 
İZAHATI 

Diğer taraftan bu infilak lıAd.i
se&i hakkında Müddeiumumi Hik
met Onat, dün akşam bir muhıır
ririmize izahat vererek 7-0 kişı -
den mürekkep İngiliz sefaret he
yetinin Sofyadan hareketleri es
nasmda, heyetin bavullarınm bü
yük bir kamyonla gar~ getirildi
ğini ve burada herkes kendi ba
vullarını aldığı vakit iki valizin 
sahipleri çıkmadığını ve kalan se
faret memurlarna ait olmaları ih
timali düşünülerek bunların sa
hipleri çıkmadığı takdirde İstan
lbulda kon.soloshaneye teslim e
dilmek üzere iki memur larafir. -
dan trene alındığını söyliycrek de
miştir ki: 
•İstanbula kadar sahipleri çık -

mıyan bu valizleri memurlar me
rak etmişler ve sahipleri hakkın -
da bir delil elde etmek ihtiroalile, 
esasen kilitli olmıyan valizleri aç
mışlardır. Her ikisinin için.de de 
zati çamaşır ve bırer adet de am
balajlı radyo akümülatör batarya.. 
ları bulmuşlardır. Fakat kendile -
rinde hiçbir şüphe hasıl olmamı~
tır'. 

İSTANBULDA ... 

l 

İstanbula gelindiği zaman me
murlardan birı kendi cşyasile be
raber büyük valizi, diğeri de kendi 
eşyasile beraber küçük valizi al -
mıştır. Büyük valizi alan memur 
Perapalasa, küçük valzü alan da 
Alp oteline gitmişlerdir. Büyük 
valizi hamil olan memur bunu Pe. 
rapalasın iç tarafında vestiyerin 
bulunduğu yere çıkılacak merdi
venin ilk basamağına bırakarak 

kendisi otele girmiş ve otel müs -
tahdemininden birisine valizi yu
karı çıkarmasını söylemiştir. Me
mur, iç merdivenleri daha çıkmak
ta iken merdivende bulunan valiz 
birden infiliik etmiş ve malılm hô.. 
dise vukua gelmiştir. 

Küçük valizi taşıyan nıemur, 
kendisini karşılamağa gelen an -
nesi ve babasile bwlikte Alp ote
line gitmiş ve valizi de kendisine 
tahsis edilmiş bulunan odaya çı -
karmıştır. 

İKİNCİ BOMBA 
Biraz sonra bu memur hem va

lizlerin sahibini bulabilmek, hem 
de Perapalastaki diğer arkadaşla
rile konuşmak üzere sokağa çıkar
ken malOm infilakı işitmiştir. Pe
rapalasa doğru g;den memur, iııli
liıkın otelde vukua geldlğini öğ -
renmiş ve o sırada ani olarak ar. 
kadaşının Perapalasa götürdüğü 
valizde bulunan bataryaları ha -

1 - Mevcut evsaf ve nümunesi 
mucibince tahmin edilen bedeli 
•7686. lira olan muhtelif renk 10-00 
ilii 12000 metre şalınin 14/3/941 
cuma günü saat 14 de Kasımpa~
da Deniz Levazım Salınalma Ko -

mısyonunda ayrı ayrı taliplerine de 
ihale yapılmak üzere pazarlıkla 

lırlamış, kendindeki ufak valizde 
bulunan bataryaları da bir felakete 
sebebiyet vermemesini temın mak
sadile sür'atle Alp oteline dönmüş 
ve valizdeki bataryayı alarak dı -
şarı çıkmış ve Tozkoparan tarafın
daki asfalt üzerinden bayır aşağı 
atmış ve keyfiyetten hükOmeti de 
haberdar etmiştir. Memuriyetimiz, 
ciheti askeriyeden celbedilen bir 
mütehassıs marifetile bu maddenin 
zararını izale ettirmiş ve icabeden 
fenni tatkikal yapılmıştır .• 
ÖLENLER VE YARALANANLAR 

B. Hikmet Onat, mütehassısın 
muayenesi neticesinde bu cismin 
memeli Trotil denilen infilak mad
desinden ibaret olduğunu ve zan 
altına alınmış kimse bulunmadıgını 
da beyan ettikten sonra izahalına 
şöyle devam etm:ştır: 

<Hadise esnasında !stanbul 
Emniyet Müdürlü~.li Birinci Şube 
memurlarından 661 Reşad Mutlu
gün, gene ayni şube memurlann
dan 1090 Mahmud Ardıç \•a:.,fe 
kurbanı olarak aldıkları yaradan 
mütccssiren hastanede ölmü~ler -
dir. Bunlardan başka şoför Cafer 
oğlu 22 yaşlarında Şükrü ve 44 yaş· 
larında Eliz Jorj adında bir kadın 
da maalesef ölmü~tür. 21 de yaralı 
vardır. Yaralıların bir kısmının 
yaraları hafif olduğundan teda • 
vileri ayakta yapılarak gönderil -
miş, bir kısmı da Amerikan, Be • 
yoğlu, Sen Jorj, Cağaloğlu Sıhhat 
Yurdu ve Bahriye hastanelerinde 
tedavi altına alınmışlardır. Yara
lıların hepsi Tabibi Adli tarafından 
muayene edilmiş ve hayatlarına 
tehlike verecek derecede yaralı o
lan bir hastaya tesadüf edilmediği 
memnuniyetle öğrcnilmi§tir .. 

İnfilak hadisesinde yaralananlar 
şunlardır: 

Pal kızı Şapel, Pçrapalasta ka -
pıcı Samuel oğlu Avram, Hasan 
oğlu Sami, Perapalasta kapıcı Ma
yer oğlu Moiz, J ak Al bert, otelin 
pasaport katibi Mehmcd oğlu Hü
seyin. Şevki oğlu Talat, otelde 
bekçi Süleyman oğlu Hüseyın, o.. 
telde müstahdem Nıkoli oğlu Kas
ti, şoför Koço fliyadi . İngiliz sefa
retinin İstanbul General Konsolo
su Peyten, kaptan Bellin, kon5') _ 
losluk şoförü Ko;lantin, Şerbcrler, 
Perapalas müdürü Karantinos, İn
gilterenin Sofya sefareti B~ikütıbi 
Lamber, Vis konsolos Balbaş, İs
mail Tüme, Eleni ve Salamon. 
BULGAR RADYOSIJ NE DEMİŞ' 

Ankara Radyo gazetesinin di.ın 
geeki neşriyatında Perapalas ha
disesi hakkında şunları söyle -
rniştir: 

•Perapalas otelinde patl ıyan 

bomba hakkında yapılan tahki -
kat, bu işte mes'ul olanların ya -
bancı memlekette olduğunu teba
rüz ettirmiştir. 

Bulgar radyosu dün re&m! Al
man ajansına atfen İstanbuldan 
alınan malumatı neşrederek, Pe
rapalas olelı dibinde bir cehennem 
makinesinin infilak ettiğini söy-
lemiştir .. 

eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Şartnamesi her gün iş saatı 

dahilinde mezkur komisyondan 
bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklileri verecekleri mik -
darlara göre kat'i teminatları ile 
birlikte belli gün ve saatte adı ge
çen komisyona müracaatları illin 
olunur. 1926 

istanbu levaum Am:rl i ği Satınalma Komisyonu İlanları 
Sirkeci rıhtımından Demirkapı

daki ambara 400 ton arpa veya 
yulaf naklettirilccektır. Pazarlık
la eksiltmesi 14/3/941 Cuma günü 
saat 15,30 da Tophanede levazım 
amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 500 
lira kal'i teminatı 75 lirndır. Talip
lerin belli vakitte komisyona gel-
meleri. ·978. cl879. 

* Zeytinburnunda asker konağı -
nın hamam kazanının delinen kıs-

adet büyük kopça pazarlıkla sa
tın alınacaktır. İhalesi 14/3/941 
cuma günü saat 14 de Tophanede 
Lv. dmirliği satın alma komi.syo
n11nda yapılacaktu- .Tahmin be
deli 1170 lira 25 kuruş, kat'! temi
natı 175 lira 54 kuruştur. Nümu
neleri komisyonda görülür. istek-
lilerin belli saatle komisyona gel-
meleri. (1848) 

* mının paıarlikla tamir ettirilmesi Can1 ı olarak beher kilosuna !ah 
14/3/941 Cuma günü >aat 15,30 da mın edilen fialı 35 kuruşa olan 20 
Tophanede Lv. dmirliği >alınalnia iliı 35,000 beş koyun 17/3/941 pa
komisyonunda yapılacaktır. İslek- zartesi günü saat 11 de Ankarada 
lılerin mahallınde kazanı görerek l\l, M. V. Satın alma komisyonuııd· 
belli saatte leminatlarile kom is- pazarlıkla satın alınacaktır, Koyun 
yona gelmelerL •979. .Jll8C). !arın hepsi bir talibe ihale edilebi-

• foccği gibi be:;er bin ve daha yukan 
On beş milyon şimşir veya çin- partiler halinde ayrı ayrı taliplPre 

ko madeni düğmelerin evsafında de ihale ~dilebilir. Hepsinı vere -
değişiklik yapılacağından eksilt - P rin 51,000 lira ve parti ha!itıdt 
mesi durdurulmuştur. Yenıl'l!!I '· ) Vbeceklerin tekli( edecekleri n.ik
Jıl.n edılecektil" .. wr: •lıf.il. 1 tar üzerinden kat'i teminallarile 

birlike belli \'akitte komisyonda 
452,000 adet küçük !<(ıpça, 11,5CO 1 bulunm•ları. cl884. 
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Yazan: lakenıler F. SERTELLi l'fo. 55 

Büyük harbin daha ilk senesinde ~ r ;n 
Macar ve Alman artistleri İstanbula akın 
etmişti. Bunlar artist maskesile harimi-

mize kadar giriyorlardı f 
Memlekete dolan 
kadın casuslar 

Almanyadan, Avusturya ve Ma· 
caristandan kadın artistler akını, 
daha harbin ilk. aylarında baş • 
lamıştı. 

Viyana başkonsolosumuzun ha. 
riciyeye gönderdiği bir mektupta 
bu artistlerin bir çoğu şüpheli 
kimse olduğu için zabıta nezareti 
altında bulundurulması muvafık 
olacağı bildiriliyordu. 

Magda isminde bir Macar ar • 
tistinin o günlerde Berlinde mü· 
him işler gördüğü ve isminin ga • 
zetelere aksettiği; bilahare bu sa· 
rl§tn Macar güzelinin İstanbula 
hareket ettiği ihbar ediliyordu. 

Gelen artistler arasında (Mağda) 
isminde bir kimsenin bulunmadığı 
pasaportlarının tetkikinden anla • 
şılınıştı. Zabıtamız uyanık bulu. 
nuyordu. 

Zaten Türk polisinin her devirde 
bu gibi hadiseler karşısında daima 
uyanık bulunduğunu itiraf etmek 
lô.zımdı. Avrupalılar bile polisimi
zin faaliyetini muhtelif vesilelerle 
takdir etmiŞlerdi ve hiıliı da öyle -
dir. Ancak bu işlerin polise akset
meden evvelki safhalarını tetkik 
etmek icabeder. Polisin vazüesi 
muayyen işler üzerinde yürüme.it· 
tir. 

Bir hadisenin vukuundan evvel 
önüne geçmek, gizli tedbirler al • 
mak • o tarihde - her memleketin 
gizli teşkilatı sırasında (Entelli -
cens Servis) dedikleri bir hususi 
teşkilatla takip ve idare edilirken 
ve bunu (İttihat ve Terakki) hü- 1 
ltfmıeti erkanı da bilir ve görürken, 
maalesef memleket dahilinde böy
le esaslı bir teşkilat yapmanuş ve 
bu işi de günlük zabıta vukuatını 
takibe memur olan polisimizin sır· 
tına yüklemişti, 

Bu sebepledir ki, bu işlerin biraz 
gevşek gittiği söyleniyordu. Hatta 
bir gün General Leyman Fon 
Sandres bile bu noktaya temas e
derek, Cemal paşa ile görüşürken, 
böyle bir müessesenin teşkiline 
lüzum ve ihtiyaç olduğunu söyle. 

mişti. Gerçi bu gibi teşkilatın mem· 
leket dahilinde sıkı ve ciddi bir 
şekilde faaliyete geçmesi Leyman 
paşanın da işine gelmezdi. Zira bu 
kadınları Berlin ve Viyanadan İs
tanbula gönderen onlardı. Biz gu
ya müttefiki idik .. Fakat, nedense 
bu kadın casuslar vasıtasile içi -
ınize, barimimize kadar sokulına
ğa lüzum görmüşler ve bunu bü. 
yük bir muvaffakiyetle yapmış • 
lardı. 

Leyman paşanın endişesi, askeri 
istihbaratın her cephede muvaf
fakiyetli t>ir şekilde temin edil • 
mesi arzusundan doğuyordu. Za
ten o, bu teklifi Cemal paşaya ya· 
parken, cephelerdeki istihbaratı 

kasdettiğini de ilave etmeyi ihmal 
etmemişti. 

Leyman paşanın böyle bir tek.. 
lifi ileri sürmesi, bizi düşünmüş ol
maktan ziyade kendi muvaffaki -
yetini temin etmek ihtiyaç ve ar· 
zusundan ileri geliyordu. 

* Artist (Mağda) nın bir casus ol
duğu tahakkuk etmişti. Bu kadın 
hakkında Merkez kumandanlığı 

sivil müfettişlerinden biri tarafın
dan merkez kumandanına verilen 
mahrem bir raporda bu kadın hak. 
kında kiıfi derecede maJUmat ve -
rilınişti. (Mağda) nın başka bir 
nam altında İstanbula gelmiş ol -
masıru talunin etmek güç bir iş 

değildi. 
Bu rapora göre, o günlerde mü

him bir zatla sık sık temasa baş • 
lıyan Macar dilberlerinden biri ta
kip edilmiş ve bu kadının gündüz. 
Jeri şuraya buraya girip çıktığı 

ve askeri müesseseler etrafında 

dolaştığı görülmüştü. 
Kendisinin Mağda olmasından 

şüphelenen bu kadın oldukça da 
cesur görünüyordu. Dolaştığı yer
lerde kendisine: 

- Burada ne arıyorsun? 
Diye sordukları zaman, verdiği 

cevap şu oluyordu: 
- Dün akşam bir dostla tanış -

tım. Bana buraya gelmem için ııu 
adresi verdi. 

(Arlı:ası var) 

--=-

1941 ikramiyeleri 

T. İş Bankası 
1 adet 2000 LiraWı: = 2000.- IJra 
8 • 1000 • = 3000.- • 
2 • 750 = 1500.- • 

1941 Küçlk 
4 • 500 • = ~000.- • 
8 • 250 • = 2000.- • 

35 • 100 • = 3500.- • 

Tasarruf hesaplan so • 50 • = •ooo.- , 
300 • 20 • = 6000.- • 

I• k • } " Keşidcler: 4 Şubat, 2 Mayıs, ı Ajus.. 
ramıye p anı tos. 3 İk.inclteşrla tarihlerinde 7a

pılır. 

• • 

Denizcilik 
Bahisleri 

MAKSiM : ALATURKA S\LONUNOA 
Bu lkşam: Klarnet ŞEREF Gecesi 

Mesleğe İDtİBabının 30 ncu yıldömümü 

Bayan S A F İ Y E Kıymetli MuBikitinas 

Arkada~larının i§tiriiklle kutlanacaktır. 

ÇIR.AGAN REVÜSÜ 

1 Yakında başlıyaca
jı blldlrllen Delll • 
zaııı harbi nasıl 

olabilir. 1 
L~ş, Dif, Nezle, Grip, Boma.tuı"""" 

Nevralji, Kınk'!ık ve Bütün Ağnl.arınızı Derbıı.l Keser 
lcıbıocı. ruacıe 3 .... atonıblllı. TAKLiTLERiNDEN SAKINfNl.l. 

liAl<EM AGASI EVLENİYOR, Ayrıca 30 kitilik 

-----• KÜME SAZ 1 ve sürprizler 

fstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
31.3.941 Pazartesi günü saat 15 de İırtanbulda Nafia MüdUrlültü eksiltme ko

IJÜsyonu odasında H53.36 lira keşif bedelli İstanbul Arkeoloji Müzesi tar.ıs 
tamiri '&Çık eksiltmeye konulmuşhır. 

Mukavele, eksiltem, bayındırlık lılerl genel, hususi ve fenni ııartnamelerl, 
proje ke~ hulAsasiyle buna müte.!erri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (110) liradır. 

İsteklilerin en az bir taahhütte (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
idarelerinden alını~ olduğu vesikalara istinaden İstanbul Villlyetlne mUracaaUa 1 
eksiltme tarihinden tatil günleri hariç s gün evvel alınmıl dıliyet ve 941 )'ılına 
ait Ticaret Odası ııesiknlar!;yle gelmeleri. (1873) 

~~~~~~~~-

DİŞ MACUNU 
A~ızd~kl mikropları temizler, dişlerin •ıh• 

tıatını muhafaza eder. 

tfer yerde D E N T O L dit macununu araymız, 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 
Yıllardanbcri tevliyet vazifesine alfilta göstermiyen ve adresi idaremizce 

bilinrniyen (Miralay Mehmet Reşit Bey) Vak1ının mütevelliycsi Emine'nin ilclr. 

tarihinden itibaren on bes gün zarfında İdaremiz l\iülbak Vnkı!lar Kısım Amir

liğine müracaaUa valdına ait muameleyi takip ve bayır şartlarını ifa etmesi, ak-
si takdirde hakkında kanuni muamele yapılaacğı ilıln olunur. (1940) ------

Dev~t Ilem:ryolları ve limanları İşletme U. Maresi İlaJları 
Muhammen bedeli 1609 lira olan muhtelif kalınlık ve evsafta 752 kilogram si

cim açık eksiltme usullyle satın alınacaktır. 
Münakasa 24 Mart 941 Pazartesi günü saat 11 de Sirkecide 9. İşletme bina

sında A. E. Komlc;yonu tarafından yapılacaktır. isleklüerin aynı gün ve saatte 
120,GS lira teminat ve kanuni vesalkle komisyona mUracaaUan lhımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (1802) 

SIHHİOLARAI< AGIZ BOŞLUGUvEOİŞLEIHN- BAl<IMI 
S~BAHv~&~CE YATARKENA~T.İSEPT!K R'I DA MA~LU~UNU~ fi~~ İlf::İ~~jMALİ 
MIHANIKI OLARAK OIŞJ..ERIN TEMIZLENMESINl~tFfRÇAAKAilHOA 
PİL.YANAK MUHATİ.GIŞAtAR(İLE BOGAZ; DİŞ VE DİfEILE-RİNİN İŞBU 
MAHLUL İLE ÇALKALANMASI DE BUNLARIN KDRUNMASINI TEMİN EDER 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI Matbuat Teknisiyenleri Birli

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

hukuk bu kerre, ihtiram mevkii 
fiile konulması için başkasına ica· 
ra verileceği teklif edilmekte ol· 

maltla bu hususa fazla malftmat 

edinmek istiyenlerin Galatada, As. 
lan Han 5 inci kat 1-3 numaralara 

müracaat eylemeleri ilan olunur. 

ğinin Senelik Kongresi 

Birliğimizin mutad senelik Kongresi 
6 Nisan 1941 Pazar gilnü saat 14 le E
minnöil Halkevi salonlarında aktedi
leceğinden hamızın behemehal hazır 
bulunmaları ehemmiyetle rica olunur. 

Malbut Teblli7enlerl BlrlJl! lle.lııl 

9-ı BITel 

Jıl1ialreral llwnunewl: 

1 - Heyeti İdare raporunun kıraati. 
2 - Hesabatın tetkiki ve İdare He-

yetinin ibrası. 
3 - Nizamnamenin bazı maddeleri 

üzerinde tddilM ve bilhassa içtimai 
yardım müddotinin tah.dldi. 

4 - Yeni İdare Heyeti intihabı. 

KONFERANSLAR ·-KONFEllANS 

Eminönü Balltevlnden: 
13/3/1941 Perşembe günü saat 

(17.30) da evimiz salonunda Üniver

site İktısat Fakiııtesi Doçentlerinden 
Refi Şilkril tarafından (Harp İktısa
diyatı) mevzuunda bir konferans ve
rilecektir, 

Herkes gelebilir. 

w SÜMER BANK 

erli Mallar 
Pazarları 

Müessesesi Müdürlüğünden: 
İstanbul Trikotaj ııe Dokuma Fabrlkalanndan l\larl ilolk lıotcnJaıılDl 

henüz almıyanlann derhal Sümer Bank YerH Mall&r Pazarları Pamuklu 
Satq servisine milraca.aUıırı 13.zımdJr. 

Ayın 15 inden sonra tevz.iata nl ıayet vertıP.~..ek "" müracaatlar kabul 
edJlmlyerek aahlplerl tarafından ahnmıyan kontenJanlar iptal ed!lecektlr. -

1 IST ANBUL BELEDİYESi İLANLARI 1 
.Azapkapıda Şişhane yokuşunda yıkılan binalardan tahassUl eden molozların 

1akli isi açlk eksiltmeye konulmustur. Tahmin bedeli 900 lira ve jlk teminatı 67 
.ra 50 kuruştur. Keşif ve ıarlname Zabıt ve Muamelfit Müdürlüğil kaleminde 

;örülebilir. İhale 17/3/94.1 .Pazartesi günU aaat 14 de Daimi Encüınende yapıla
:aktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile 1bale günü muayyen 
saatte Daim.1 ED.cü.mende bulunmaıan. ( lts39) 

(Dördündi. 8ahifeden devam) 
sırla Süveyşi istila etmek .. 

İşte Alman Amiralliğinin deniz 
harbini şiddetlendirmek hususun· 
daki karar ve beyanatı bu hedef 
sebebile yapılmıştır. 
Almanyanın henüz tamamen e· 

le geçiremediği bu deniz ve hava 
üslerine dayanarak bir denizaltı 

harbine girişmesi kabul edilebilir. 
Çünkü denizaltı harbi yapmak 

için birbirlerine yakıl). üsler bu
lunması, bu üslerden tahrik olu -
nan denizaltı filolarının düşman 
donanmasını clevamlı surette ta
kibe tabi tutması lazımdır. Yine 
Akdenizin muhtelif mıntakala • 
rındaki ticaret ve ittisal hatlarını 
da bu filolar devamlı şekilde ınü
rakabe altında bulundurmalıdır. 

thı.erin elde edildiğini farz ve 
kabul ettiğimiz takdirde de mese
le halledilmiş olmuyor. Zira, Elen 
sahillerinden İberik yarımadası -
nın öbür ucuna kadar süren bu 
sahildeki yüzlerce üsse mukabil 
elde killi denizaltı mevcut değil
dir. 

Fransız, İtalyan denizelhlarını 
da Alınanyanın ele geçirip bu 
maksada göre kullanmasını bir an 
için farkctmiş olsak y;.,e tekmil 
Akden.izdeki İngiliz donanr.ıasını 
yıldıracak, kaçırtacak kada: bol 
taarruza yetecek denizaltı mevcu
düne sahip olmadığını görürüz. 
Halbuki bu takdirde kudretli İn
giliz donanma•ının teker teker bu 
düşman deniz üslerini imha ede

ceğini henüz hesaba katmış bu • 

HtR VEtrof. rt~.LU l(UT!'l.•RI ISRARLA 1STfVl~ll 

·- .-:: . ' ' : ,-/ ~·.;--;. - . \ ."' - , ... , . 
ÖKSÜRENLERE KATRAN HAK~! [K~ 

İstanbul asliye ikinci 
ticaret mahkemesin
den: 
Yeşilköy Halkalı Caddesi No. 85 

de Gramafon Türk Limited Şirke
tinin alacağına mahsuben Beyoğ. 
Junda İstikliıJ Caddesinde 302 No. 
lı mağazada Norberto Şor, Vahram 
Gesar ve ortaklanndan aldığı ve 
ibrazında emrine tediye edilmek 
üzere Osmanlı Bankası Beyoğlu 

şubesi üzerine çekilıniş 30/12/940 
tarih ve E. 296966 No. h ve 4040 

lira 65 kuruşluk çekin ziyaından 
bahsile şirket vekili avukat S. 

Lazaroğlu tarafından mahkemeye 
müracaatle sözü geçen çekin ipta
li talep edilmekle mahkemece key-

fiyetin 45 gün müddetle iliınına ve 

muhakemenin de 14/5/941 çar -
şamba günü saat 14 de yapılma • 

sına karar verilmiş olduğundan 

işbu çekin ilan müddeti içinde 
mahkemeye ibraz edilmediği tak
dirde iptaline karar verileceği ti. 
caret kanununun 638 inci madde
si mucibince ilan olunur. (3559) 

Fatih sulh 3 üncü bıT 
kuk hakimliğinden:. 
Topkapı Beyazıtağa mah# 

Kalaycı sokak 14 numaralı h~ 
mukim iken 26/1/941 taril1 
vefat eden ve terekesine mah~1 

memizce vaz'ıyed olunan EJııl" 
ilan tarihinden itibaren alaca~ f 
borçlularının bir ay ve iddiaYl ~ 
raset edenlerinin üç ay içinde ıı: 
kememize müracaatları wıııf 
ilan olunur. 941/9 ~ 

,ıııuı :i'. l!ır\·ıııııılf Şehir tiyatros~ 

11 
' ~\\ ılı~!:l ı 'TEPER ~ŞI DR-4~ 
i "" i ~ı. KISMINDA ı lll\U!l.1"11 .Bu akşam saat 20,3' 

MEŞALELER 

İstikllil caddesinde Konı"1 
kısmında 

Bu akşam s:sat 20,JO d• 

PAŞA HAZ.\ETLE ~ 

Sahip ve Başmuhan-irl: Elem iuel ,,1 
Neşriyat Direktörü: Cevdet Karab 

«SON TELGRAF> MATBAASI 

Junmaktayız, ı 

Üçüncü ve en mühim sebebe gc- le 
lince: Bugün gerek İtalya, gerek 

1
.,...,, 

Fransa ve gerekse İspanya, mayi 

1

: 

mahrukatıru - benzin petrol ve g 

ıınuııııınııııııııımınnıırnııııııınınıııııııııı-nııuııııuıımınıııımııın·ınımııo'ıınııı~., 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
müştaklar - hariçten temin eden ı== Kurulu~ Tarih.• 18°8 
memleketler olduğu için buralar- 1 =1~ ~ 1 

• 
0 

da mayi mahrukat buhranı mev-
Sermaye.i: 100,000,000 Türk Lirası 

cnttur. g Şube ve Ajans adedi: 265 
Almanya, Rumen petrollerini ! ~Zirai ve icari her nevi ban a muameleleri 

ele geçirmiş olmasına rağmen an- = _...,. .... ._. __ 
cak kendi ordusuna, motörlü harp \~= , 
vasıtalanna lüzumlu mayi mah - = rukatı So\•yetlerden aldığı pet • = 
rolle birleştirerek tedarik etmekte- 5 
dir, Halbuki denizaltı harbi için 1§ 
m:Vi mahrukat oarhn.r. büyük il! ~ 
bir gedik açılmış olacaktır, Bu ~ 
maksat için Almanya henüz hazır- I== 
lanmış, benzin stoklarını da yer- ~ 
!erine sevketmiş değildir, fe! 

İşte bütün bu sebepler gözden 1!13 
geçirilince Akdenizde olsun, Şi- § 
mal ve Atlas denizlerinde olsun ; 

Almanların denizaltı harbini da· ~ 
ha &'enişleterek şiddetlendirmele

ri • bütiin iddia ve resmi beya -
natlarına rağmen • bugün deniz· 

1 == = 
!erdeki İngiliz hakimiyetini sars- ~ 
mak ve İngiliz müstemleke yol • ı= G.l:'.1.;.;;.o 
l~rını kesmek için netice alınacak ~ 
bır hareket şeklinde mütalea olu- ,Eli 
namaz. E§ 

Para Biriktirenldre 

28.800 Lira İkramiye Veriyor Kaldı ki: Dokuz yüz tonluk en ;: 
modern silahlardan Ansaldo açık = 
deniz tahtelbabirini harbin ilk ay- Ziraat Bankasında kumbarab ve ihbarsız tuarru.f hesaplımnda :)ı 
1 da . ed İn .

1
. b 

1 
k =•• 50 lirası bnlunanlara senede f defa çekilecek kur'a ile aşapd 

arın esır en gı ız a ı çı E plana &öre ikramiye dakıtılııcalı:tır. 
g~misinin hatırası benli% bütün § 4 adet 1.000 Liralık f.000 lJrıı 
dunyanın hatırındadır. IB • • 500 • 2.000 • 1-------------- = • • ıso • 1.coo • 

= 40 • 100 • 4.000 • 
- 100 • 110 • 5.000 • 
= 120 " •o • 4.soo • 
= 160 • !O • 3.200 • 

~ DİKKAT: Hesaplaruıdaki ;:ıe ralar bir aene ıc:.nde bO liradaıı 
~aı;a~ı düşmivenlere ikramiye çı.kt ııtı takd:rde 7o 2" faz:asile verile
e°"ktir. Kur'alar aenede f defa: l Eylül l BirincikAnun. 1 ,Mart 

ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

nımnımuıınımıınııımıınmııııııın~ııcıı·u 

HASA. T 
BIÇAKLARI 

Dünyanın En iyi 
Traş Bıça v ıdır 

10 Adedi 40 Kuruş 
HASAN DEPOSU 


