
,... "il 

ı'::S P&UllTlll L------s--t 

~N 17 

T-.tutal IAYlll ..... ~ 
1936 o. 

ADRSS: 5 ABOD: -- --
c.ıaıoc'u Senellll: 1400 

NUIUOllDllDl;re KURUŞ e Q'lık: ,., 
cad. Mo. M 3 ~lalı: -::.~.= MART 1941 

G . .,. ........ nnll ........ ••••• 'l'IL&a&rr.&•• VB BABıaı.ıal ••••• AlllA• 8ASITlll 

= - -Giiıı•• "' 
hadisesi 1 

Cenalnqarki 
Avrapasmda 
vukuu bekle· Ruzvelt, Bit

ler, Belgrad .. 
Runeltin nutku Ameri
kanın vaziyetini harbe 
gırmitten f arkıız bir h~l
de ortaya koyuyor; Hıt
ler yeni bir hamlenin a· 
rif eıinde bulundujunu 
ifıa ediyor; Belgrad k~
rar aaf humda en nazik 
durumuna ginniı bulu-
nuyor .. --= 

ruaa: ETEM iZZET BENi~ 
Günün üz.erinde durulacak ~ 

IİJui bidisesi ıudur: 
A- auzveltin nutka 
B- Bitlerin nutka • eti.. 
C- Yuıosla\"yaJlJD yası)' 

... · · •e ifade T• a.ıneıt, kenulllJUll. ib• 
.._.. ettiii ıibi; hakikat~ ':ıua 
leçeeek bir nutuk söyleDUlt 1 daaa 
"• iatikbaliD tarihi ltakımlll ui• 
.llCibakü laarP karflllllda /UA tir 
~-- · · · tavsila etJDit • ..... vuıyeüal ikaD eumhur-a.a autuk ile, AJDU · ınif teD 
tehi mem~ketİll harbe ~-x..=~ .. e 
•-- ..1 .. naa ıo--...-baa uau-:-: ide iDJ8D 
.. ya.akta H ıimdiki h~ İmüo· 
1ardunı bariciıa.le, btitilD ubarip 
lan il L-UtueYe 'fe 111 

e. aua ,. aleneD 
•emokratlara resJPU ••• a.nnu iJio 
Jardım ballade bulan ... - .a--

be iJll8D ve ,__ 
etmekteclir. Bar . ak içiD ge; 
riJwa ba)'Ui ile ifül' le kal • 
k vui)rettea IODf8 ::. kilçil 
..... ta. Glrl)ü10f ~ıu •• 
lııir ieap balillM ~, , • .,.. • 
telriW. .. ...... llarbl Jau-

- •aı~w:•Ji ....... 
fe7ia Jııqaula itil _u:~ ıcı... ı. 
l..aha»edebRl.-r .. .,._. 
.[ ................... içiJI. .............. ~ .. ..,.. 
... tlrll tah•i• --........ _.. .... ........... ~lr--
lptmiaa..... .. ... ..... 
Ye dllflmaek ., ... ~ .... Al-
Wç flpta.11, Wria.:w .... Japoa-
~adar. .... • ....... 
,. •• ~..,.... ,.ııı ..... 
'" ._. ettild9ri lataM .;.... 
.. t, Dider, .-tat ~Ua _. 
........... , " • atak .. ,. .. 
kert m.-.• Wr • 

nen mühim 
hadiseler 
Haftanın kararsız· 
Jık ve intizarla baş· 
ı ad 1 ğ ı bildiriliyor 

AJmaD 1ntaıaruua 
aa11ar11taaa gir· 
meıı llakllıada, 
ıerUD, aedea 111· 
tlJ&tb dawr~or 
Bmı 11 (A.A.)-Ofi • ald 

Hava - Cnubu ~rkl Aonı • 
paıında wkuu beklenen mü-
him hadiseler bu ha!.ta ~ -
a• etmemiştir. ônumüzdeki 

:Oıto, karam.ılık .,. itıti.ıula 
ba§lamaktadır. 

Alma• kıt'alan•ı• Bulgarlı. 
tana l'innen hakkınde Ber -
lln'in ihtiyatlı d4wcınması bu 
mıntokadaki ıiycısetin inkifcı· 
fıMa bir t~f o~~nu• 
cıtcimeti d4?Mldır. Bılcikıs bu 
ıirasi faaliretia arlmGA bek
tenmelidir. 

Bir İngiliz ga
zeteci Türk 
politifiasının 
muvaffakiyet
Ierini oğiiyor 

• 
.......... brll9· 
111 ldJuetll ......... 
... lldllı ....... 

aetıcııer 
ı,ondra 1 'I (A.A.) -Tbnel ..... 

tesiJıÜl TUrkiye muhabirliğini Y•P-
olan Phllip Grawes. •Britan -

81.ı ve Türk• adı altmda 'bir kitap 
~..-t.niftir 
~ıı.-pta Bllvilk Brltanya ile Tllr. .. . .................. , 

Yugoslavya aıı•uuı•&•I 
B··m· AI v .. iılY•T• u n man 1Jll1Jlll BIB 
Tekliflerini llAmf 
Reddetti 

Balta lçlade 
Abaaara llat•ı 
lllr karar 
alacü mı?. 

Yugoslavya 
Bitaraf lıktan 
Agrılmıgacak 

cepbede 1ür lltirahat lnm•a. ılpra içen lnıDlz neferleri 

Ruzveltin nut- 150 b. İtalyan Soma-
Artık Yugoslav 
Nazırlarının Hit
lerl ziyaretine 
lüzum kalmadı 

ın as- lis• • i 
ku Yug~~~- kerle 7 gün .ı;egıkıı;:. n-
lara buyuk .. t gı ız arı ~~ 

'F,,..,_ Rarlt!l79 Nlllİİn 
llARK.OVIÇ 

Tuamla~ bltaraflıtuu mubatua e
deeektir. YupalavyQ'& bir CllUmatom 
ftl'llcllll f87ialan uılawlır. Yuıoe
JaV)"UUD ~ 7Spacatı 1aamt 
tavizin. teeavQz nereden pline ıeı.tn 
mukavemet edlleceli bakkmda bir 
medde Ulveıdyle blr ademi teeaYO& 

t d • suren aar- İ 1er1 i yor Rö:Jter Ajannnm Be)lrattan • cesare ver ı ruz -'an sonra rendithıe göre, Alnwılar taratmdaD 
Uı 7apılan dört haftalık sinir barbindm 

Bu nutuk, har
bin tarihinde bir 
dönüm noktası 
telakki ediliyor 

••Amerika, 11H••e
r1 emell l ç la 111· . 
tb ll•wvetıerlal 
IDIHaeıca~ta•." 

Çlillller bir 9ehlr 
zeptettl 

Çunklnl l'I (A.A.) - Cinliler 
Kvantu.n~ eyaletinbı cenubunda 
klin :':yangay phrini zaDtet1'kle • 
rinl .Jdirmif}erdir. Çhı kuvvet • 

• k t ı 90Jll'a Yuıoslavyanm t)çltl Palda Uti• 

I tal g anlar Belçika ıt a an =..k~~=ı. ~~-= (Dnuu 1 .... IQıa.a> 

güzde 40 za- da İngilizlerin 
9iat oerdi yanında harp Haziranda Beledi-
Tanınmıt 8 F•· 
tl•t Aza 61dU 

veya esir edildi 

ediyorıar yeye 100 den fazla 
ı ..... .,.... ... 1 

\ 

................... etti. memur a ınıyor 
llrtsml .... , ••• -
111ıt1 ıaala 811Jor Yeni kadro ve teşkilatla ihdas 

Kahire 17 fA.A.) - BBC: Orta- • ? 
.aı.a.--•...-...daa edilen bu vazifeler nelerdir • 
aJrpm ....... w.aqı ....... 
tir: 
~ ttaı,. Somaltlhle 

...... olan hnparatorluk kıt'alan, 
bitim ....... iı.lemektedir. .... 

Garbi ı.t,opide. AIOa'am aapb 
ile aetlcelenea hareketlerde. Bel
ctka kıt'ılan, lnnllz lut'alumm 
7anmda hubetmlflenltr. 

Lllty~ ve Citrecle zikre deler 
Wr fe1 •oktur • 

Jlıilıııl:twt ltllı rrm Bıh.., CCP• ,... , v.•ı • d 
buı memur" mQsıaWem• .,......_ Al IS6 U'OQ71R• 
abrar~· 

Bu JD87anda B-p ı.ıerı llDdlrll- J d.. .. Hl' J" 
IQDe 2& er lira ull maatb 1 memur, aan uşup o u ıı 
emWt pı1*'one ... Ura maqlı " ta-
Mkkuk ,eti, muvazene illerine IO Ura Ba Abü Be7otl1111ü lııir abılr 
....ıı bir kAUp, tahall tubelerinc 40 ar luıltamua ilibaile ltltea fed im 
Ura tııcreW 10 daktilo, Jenl açılacak B- bsa im tur: 
nak&7 ve -lerbqi ıaball tubeleriae 0 Uf • 
mtla&Ut memurlar, iUai7e'>'• 70 _. Lefter ilmin• .......... h ... 
11n Oeret1l uu kaptan, eo lln Go:retll taıa aal bir kriz ıelmiı Ye Seat 
bir ftM'klnk\, IO Ura Oc:reW bir 7Sta. Aetavaa kiliseaiaia •••arma ~ak
llUmllk mQdQrlillQDe 30, • " 30 • -·•tar Fakat oraua mlYUenesi-
Ura ull maaflı Qç memur, Atatarlt --.. • 
11CDe11De • Ura Oc:reW bir .-. belı- .ı U,Werek rere •n.-1t vl • 

(Dnw: ı .... ....,..., •• •mahat olarak ıı.1tt1r. -.... Bitler .... tkaDÜ: .. 
&.... .,..,.... WtWr....,.... 

M~ltir m ........ ~__'!ı:= 
...... Wifth'DÜJ~· 

V kili )eri bu phri llç ,aa dND tiddettl 
Münakalat e :;?1ı::~=:. J::nı::::ı .s: 

Haftada iki Pasif 
Koruma dene· 

mesi yapılacak ÇERÇEVa 

Tırlllıotutmıacall 
111••1ratıer 

luluı MIU. 1eat -.,. ı.u-

l'9 llllnd effcektlr..- -L ___. ................ 
De.ekle, 91- " ••• ,a,. .. 

te cenp .__.. ---ut ..... • 
1ftidea _.,... ..-
-.ktatllr. _, A)...-

Bitleda .. ~mlyetini ve 
Januı iç efUn ketıniı bu· 
ordusunu tetelliY• sev JııuJUJdllas& 
lunmak Jçia sarfetmlt (pıakla be-
Datlmali ~k kuvvetli o b' 111U1:a-

b k '-••laDIPlt ., ra er; artı ....., k bUSU'SIUl-
•eteyi aoauıaa ıöt~me hl nıll • 
da llmibls bir aUDdl nıUril •e ... 
ndele lıallal alaa tesab 
~bilir. tk1lt nal 

Anak, Blderla k .. bir 
......, .. Al•aa,.am ,.al 

d • ıaadotan• hamleni• bquı • u alafllJYOI' 

Bugün tetkikle- ~!.ııetP ... ._ 

rine başlıyor ·
Cevdet Kerı'!' Demiryollarında 
lncedayı t•hrt- yeni eşya tarifesi 

mlze geldl 
Gnüallt Vekilimiz Cevdet Ke-

. 11 lncedayı dün akşamki trenle 
rıın hrimize gelınıs. Hay-
Ankaradan /eWete batlı daıreler 
~ dostlan tarafından kar. 
erkjlll v Cevdet Kerim lnceda
ıııanınışhr. Nlf8Dtafındaki 
yı. Haydarpaşadan 
evine ,tmai•~ .......... , 

-Aaadola Uı Awrapa llattı lltaıJOlllan 
arası••• tlll tulle taülls edllecıll 

DeYlet DemirJollan v-Mtl
Mrlüitl, Anadolu Ye Ana,. ..... 
ları anmı•akl ev• llÜB7ata lpa 
tlecaılara b)Qbk olmak üzere 

~ Jt1r bru Yermittir. 
i ..ı.ndaa ltibarea bllttba .&.... 

dola Demlryollan iltasyoalarm • 
<Dnuaa: 1 lllel ~ 

Sanyerdekl dene
meye alt rapor Ve
kilete gönderlldl 
Saıverde bava tebükealne karsı 7S· 

pı1an denemeleri dün 7um11bk. Dene
melerden IOllra, Sa117er Emniyet A
mirlltınde Vali lluavlnl Ahmet K.uu
iın re1sllttnde, &r17er Jandarma ko
mutanı, &elerberlik mildilril ve kaza 
kaymakammın 11tıraJd7le bir 1oplantı 
~Pılırul W neliee letkik edibnlfUr. 
Neticenin eok muvaffak17etll oldutu 
m(ipbede olunarak Vekfıletıe 100cterll
mek üzere b r rapor h821rlanmıştır. 

VllQeUmlzln bütlln kualannda 111-
pılacak denemeler &ıfbnOzdeki Q' ..,.. 
nuna kadar bltlrlleeelı:Ur. Blıftada lki
lll' deneme~. da if18 n te1it ecll7e'· A _,,..., 

ki, Blderia: (De••" ..... 

Büyük Edebi Roman: 

KOL KOLA 

lstanbula gelip 
parasız 

kalan taşralılar 

Belediye vergi- ( a ı ı & c & ) 
leri hangi ay- ~,t-a-ly_a_b_l_r -,c-a_t,,, 

larda alınacak? arıyor ı 

c Yazan: ıdzAMETTIN NAZlr) 

Bugün Başl~dık 
- . _,. __ ı..,l Soa ,.,. lıi'! 

MıJaıırrirİll ~ ~-..- eıl•bi .-rı 
lıaırlııı11uJıto °"';:.';. ba 
mado• ıoJıip -' • s yfamızda 
Bugün 2ncı a 

BelltllJ• 13111 Uraldl Tem tüllt •••••· 
ardm paruı Qırdl lan teıllıt 11111111 
Şehrimiz.deki fakirlere yardım 

için Be)ediyenm yenı mali yıl büt
çesiııe 8500 lira konmUftur. Ayn
ca lMabula plip de parasızlık
tan meınleketlerlne .tönemiyen 
tqralıılar için 4e 5000 lira ayrıl • 
mıştır. Ellerinde fakrühal mazba
tası olan taşralılara bu paradan 
t.ren, vapur bedeli verilecektir. i';a-

cı>enm I .... ~ 

Belediye wrai ve reaimleriala 
1141 maU 7ıbnda tehrimizde halk
tan haql aylarda ve kaçar tak • 

.ıtte tabaU ed1hceii teabl& ··- • 
muıtur. Bina 'Hrriıi temmn, e7-
l6I tepiıai1anl Ye kinanuaai a1· 
laraau olmak here .lörl taklit
te, arazi nrrisi •iuıtot " tetrinl
evvel aılarıada iki taksitte ahaa-
~ ı iMI-.,,..., 

Ajamlar, Da~aia ...... 
muhterilerle ıiriittüjü.al ..... 
Yeriyorlar. 

Bizim mabat arka ... la .....,._ 
7ord•k4a: 

- Berlaal .. _. ta.ı,.. taun
ınıaua .. kınlmaıaadaa IOllft 

l 1alya. Yanu ot:luıaaa •atltp 
•• için ... lladn ..,.ı. 

Di7erek lliv• etil: 
- Bunu fonalllOnl Ha YeN

•mrlm: &uh - bbrunaalık • uk.. 
Yunan erduaa ba iç an1an .. • 
pMJjı lpa •maU. ebQor. 

•• 

NsdP l'AZIL KJSAJt0aa 

Bili bu uametU an7a • • 
vaıma Avrupa laarbl tli1•lar; 
plüyorum- Hep a)'Di illi7e& 
merkeı.ine baila olarak Japoa 
Çinde. Avmlralyalı IJltyacla. 
Hintli Babqistanda, Yeni Z.. 
liııdab ve Kanadalı ltilmem ae
relerde we Avrupalı biltiin Avna
pa ve bütün dünya .. kan 'M 

atq ipae yiaibıa Amerib be 
haklı ıördiiil tarafa WHb ~ 
DaklarllU &alaaİI ... ... Mil 
AVap8 la..ıa. Anapa llarW 
um1a; 1111a1!. a.r,, • • • 
Mtte bir dibaya harW " • .ı.. 
ı.etı. 1Hr dibaya kıyuaeti ol -
mak 7oluncla ti. p.UHll ., .. 
ne 7aftasuu pp11tırmalrtaa 
..... lıi~blr ebiil ka• ..... . 
ltte7eriaeotartulmMa ... • 
... Mr .......... 

• ....... >G ..... .a..lkaa 
...,.. •• ten.t•ıt Ye flphe 
merhrinü ayluc:a sallanıp 
bnr •• ....Uyet merbsiade 
aihal saflıuma •anaca, bp -
lumbap 7avqlalı lııirdenbln 
lfık stlr'attle 1erlal •ellttlrml• 
•evlet relainla lmaam we ilk 
1ar•ım ıto•aa mUJ'Ul* 
hacmi •atlka ., ..... ,. cerr
ftll lçla•e ~H pllHr • 
ınlftlr. ew .... lteldnea v• 
•ambanan 1udmua artak U.. 

•ı.t1e •1r ulm llWli• ..... .... 
~. lleafl, .ı......wıt .... .. 
.. Mlcl tuaflaa pk ... h -~ 
........,... &adiye .._ Ameri-
b, .w.et, bt'l ft ..ı. ee,. 
h..Ue •lnle••ln .. •laamıtt1r, 
Yeai dllQa barbiaıle 1tlr oba 
lalullp hldiaeal!. Amerika, btl• 
ttla kaynaldarile ilimli vahpt 
Ye sistemli kıtal politika tM 

harp ilin etmiıtlr. lıte yerine 
oturtulması ıereken bir llakiW ....._ 

• Yerlu etmtulımm ,..._ 
Mr laakibt Ulaa ftll 

Elia ... •ir AVQll9 • ...._ 
alıp Hkum! ... ~ .. Tllrkl7 .. 
7ewa..,.._~ ... 
tlu Alea•7_. A+ıaıı .. , ,. 
~,.....,...t, .... 
.. fUIA ............... d .. 
•1r1J11 ıq•• ......... . ... ................. ,.. 
71191 ........ ,.. - ~ıq. 
_... ... .......... hali 
slW. Ahnanyaya sadeee 7al•• 
il, fabt aeticelis uferlerla t. 
1elllıiel we.....ı.; aetiee,i k•i97· 
laıtmna' 7eriM .. ..,_ 
ptinleştinnlıtit. 

itte Almaa)'a~ • W ..... 
aktır!. Znalua entl1d .. 
mal clnralal aetleesls •ır P. 
J!lıt •• bpla111 .. 11a .... tlb-
tea AllaaQa, ......... ,a 1l-
7eeelf Jlk ........ llell1 •• h .. 
"'•ftne koa•an•HJaealJ ilk 
.1.rltecle pap IOktliG ıl" &1-
.ffektir. O, ftmdl, keaaliala 
Jtennz bitip znan11ıa ..... 
\qtamadaiı .UW... 
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iT_eç~iz, le'! ffh\~}.ıiıl Günün meselesi: 

1
f ı n ı ş er ı •••ı yakını · Yeni Sıtma müca-

t.EMBA SUYU - ----
MUHURLERI 

Memba Sucuları Cemiyeti, 
Belediyeye müracaat ederek, 
dcldurulan ıu kaplarının, ali.
kadar kimseler tarafından iyi 
mühürlenmediğini, bu ıuret· 
le, memba sulariyle terkos su
yunun karııtırılmasının önü· 
ne ıeçilemiyeceğini bildir
miı ! 

Sucular da tuhaf iııaanlarl 
Bu hali tiki.yet edecek ka· 
dar hüsnü niyet sahibidirler 
de, neden, terkosu, memba 
ıuyu, diye, satarken ayni hüa
nü niyeti ıöstermiyorlar?. 

iDARE 

HEY'ETI 

Mütemadiyen, esnaf cemi
yetlerine kartı, i.za olan esna
fın ali.kuızlığından, gelmedi
ğinden bahsedilir. Halbuki, 
gazetelerin yazdığına ıöre, 
Dokumacılar Kooperatitinin 
bizzat idare Hey'eti de kon
greye ıelmemif.. Geçen ıün 
toplanmıılar, i.za yerlerine o· 
turmuf .. Fakat, ortada, hesap 
verecek, itleri anlatacak ida
re Hey'eti yok .. Yine gazete
lerin haber verdiğine ıöre, J. 
dare Hey'etinin celp ve dave
ti için poliıe müracaat mec
buriyeti hasıl olmuı .. 

Artık, zorla eetirilecek ida
re Hey'etinin itinden hayır 
bekleyin! 

KUŞLARIN - - -
GECELERi 

Hayvanat alimi olan bir 
Avrupalı alim kuılar hakkın· 
da uzun boylu tetkikler yap
mıı. Bilhua, bu hayvancıkla· 
rın ıeceleri çok enteresan 
imif .. Alim, yazdığı bir ma
kalede, kuılar ıecelerini na
sıl geçiriyor?. diye soruyor ve 
wnra, bu sualin cevabım a· 
raıtırmıya çalıııyor. 

Fakat, bizce, zavallı kutla· 
rın eeceleri artık huzur ve ra· 
hah kaçmııtır. Çünkü, ıök
lerde ıeceleri motör eüriil· 
tüaünden hayvancıkların ra· 
hat etmesine imkin var mı?. 

TRAMVAY 

YOLCULUCU 

Fatih tramvaylarının ıü• 
zergi.hı değiıiyor. Artık Fa
tihliler, evlerine ıidip geliı>

ken batka yolları tercih ede
cekler. Tramvaylarla, her
gün ayni yolda nıidip eelmek 
can sıkar. insan aynı dükkan· 
ların tabelalarını okuya okuya 
bıkar. Kqke, mümkün olsa 
da, bütün tramvayların yolu, 
sık ıık değifse .. 

Çünkü, tramvay yolculuk· 
ları o kadar uzun sürmiye 
~qladı ki, eğlencesiz geçmi· 
yor. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 1 

Cenazelerin Belediye
ce kaldırılması usulü 

umum ileştiriliyor 
Cenazelerin Belediye tarafından 

naklediliQ gömülmesi hakkında bir 
kaç yıldanberi şehrimzide tatbik 
olunan şeklin iyi neticeler verdiği 
anlaşıldığından Belediye Reisliği 
balen cih11iyari> olan bu şekli pey'" 

derpey mecburi yapmak için tet. 
kiklere geçmiştir. 

Yalnız; cenaze nakil otomobille
rinin techiz, tekfin vesaitinin az
lığı gözönüne alınarak bu mecbu· 
riyet t..kmil kazalara birden teş· 
mil olunmıvacaktır. 

İleride cenaze nakil otomobil • 
!eri fazlalaştırılacak ve Beyoi!lu, 
İstanbul, Kadıköy, tlsküdarda ı:oo.. 
dem birer gasilhane de inşa olu
nacaktır. 

K'OÇtiK BABEBLEB 

ViLAYET ve- BELEDiYE: 

* Bugünden itibaren Belediyece 
ölçü ve ı...r~ iileılerinin yeni dam· 

ga ve muayenelerine başlanılınır 
tır. * Uludağda Kirazlıyayll mev -
kiinde ,b!.r sanaiıoryom kurulması 
için Yakacık sanatorvrmu sahip ve 
müdürü doktor İhsan Rifat tara • 

fından mahallinde tetkikler ya -
pılmıştır. Buısa Vilayeti de bu 

Sana1oryomun tesisine nakden yar. 
dım edecektir. 

MAARiF, ONIVERSITE: 

* Çapa Kız Muallim mektebi 
talebelerı veniden g1.ındeliklerin· 

den biriktıirdıkleri 181 lirayı Hava 
Kurumuna vermek suretile hami· 
yetlerini göstermişlerdir. * Bedrn Terbiyesi muallimleri
nin jimnastik derslerinde taleoeye 
örnek oıacak bır şekilde ve spor 
kıyafetile bulunmaları mekteplere 
bildirilmıştir. * Kadıköv Halkevi 1ıarafından 
evvelki gün arılan kitap sergisi 
büyük rağbet görmüştür. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Ege havaiisinden son günlerde 
şehrimiz~ küllh·etli miktarda ke
silmiş kuzu gönderilmektedir. Fa
kat bazı komisvoncuların bu sev· 
kiyatı sekteye uıtratmak istedik • 
!eri haber alınarak takibata ı:'f'cil· 
miştir. 

MOTEFERRIK: 

* Kadıköyı'nde Kuşdilinde Hür· 
riyet sokağında 71 numarada otu· 
ran Emine vılmazın etekleri man
galdan tutuşmus ve söndürmek is
tiyen karlının elleri kısmen yan -
.n.ş1ıır. * MeLuniyet alan muallimle • 
rin isimlerinin muntazaman Ma • 
arif Vekaletine bildirilmesi iste • 
nilrniştir. * Langada bir evde kiracı ola· 
rak oturan Mükerrem isminde bir 
ev sahibi Havriyenin kocasını yum. 
rukla dövmüş ve dün 5 gün hap· 
sine, iki i.ira oara cezasile mahkil· 
mivetine ve fakat sabıkası olma • 
dıj!ından cezasının 1ıeciline karar 
veriln.ist;r. * Muhtelif hapishanelerden 600 
~ilik bir mahkılm kafilesi 1 ni
sandan itibaren Trakyada yol in. 
şaatında ~alıştırılacaktır. 

KOL KOLA 
Müel 'if,: NIZAMEDDIN NAZiF 

- Hangisi? 
- Sağındaki ... 
- Güzel kadın doğrusu ..• 
- Fena değildir. İyi dans eder. 
- Bovu nasıl? 
- Başı omuzumu aşıyor. 
- Erkekte can sıkıntısına de • 

!alet eder bir hal göremiyorum. 
- Pek tabii... • 
- Tabii mi? Bana anlattığııı 

vak'adan sonra bu adamın bu ka

dını yanına alıp baloya gelmiş ol
masını sen tabi! mi görüyorsun? 

- Şüphesiz ... Karısı değil mi? 
- Karısı mı? Böyle bir is~andal· 

dan sonra karılık kocalık kalır mı? 
- Telakki meselesi ... 
- Havır bu bir telakki mese • 

ıesi olamaz. Bir . .. Bir tahammül 
muamması bu,. •• 

Maksim salonlarındayız. İstan· 
bul 1938 inci yıla veda etmekte • 
dir. Füınuvar'ı büyük salona bağ· 
!ayan ağır ve uzun kırmızı perdeli 
kapıların önünde biri smokinli, bi
ri fraklı, biri sarışın biri esmer iki 

genç hafif bir sesle konuşuyorlardı. 

Esmer olanı Frak giymişti. Sağ ta· 
rafta, Amerikan bara açılan kapı
nın önündeki masalardan birine 

doğru bakıyor, bir sampanva koğası 
ile bol çiçekli bir vazo arasında 

mermer bir büst gibi hareketsiz 
duran genç bir ~adından gözlerini 
ayıramıyordu. 

Tavırlarında bir kibarlık vardı. 
Çok şıktı. Geniş omuzlu, dar belli 
atletik endamına, yeni kullanılan 
bir eldiven gibi tıpatıp gelen uzun 

Dünya hadiseleri karıısmda .. 

kuyucunun şaşkınlığını düşünli - delesı· ted bı· rlerı· yorum. Bir hadise yok ki, her ay· 
ri kaynaktan, ayni tarz ve şekil-
de ak•etmi§ olsun. Birçok haber· 
ler, bugün işaa, ertesi ı:ün tekzip 
olunuyor. En sağlam idrak ve aklı· 
selim, bu binbir propaganda ör· 
ıüsü arasından hakikat şemme • 
ai..ıı.i bulup çıkarabilendir. 

Propaganda harbi, sinir harbi 
ve nihayet silihl.ı harp. Bu üç şey, 
ı939 kavgasında bir sacayak oldu. 
Hiçbir vak'a ayni saçayak üze • 
rinde pişmeden kurtarılmıyor. 

Her hadise, bu saçayak üzerin· 
de olgunlaşıyor, kıvama geliyor. 

Artık, politika, bir nevi cam • 
bazlık oldu. :Marifet, hüner gös
termek için mutlaka haklı, dürüst 
olmağa ihtiyaç yok. 

Yalan, bugünkü dünyanın üze
rinde durduğu, efsanevi öküz boy· 
nuzu. 

Küre, öküz boynuzu üzerinde 
duruyor, safsatası, bu bakımdan 
doğrudur. 

Yalan üzerinde duran dünya hi· 
diselerinin takip ettiği seyre değil, 
llkıbetine bakınız. Yalancının mu• 
mu yatsıya kadar yanar. 

Yatsı yaknıdır. Yalanın bir 
kıymeti olmadığı anlaşılacak, ve 
dünyanın, a5la, yalan üzerinde 
durmadığı meydana çıkacakbr. 

İnsanlık, yalnız rahat, emniyet
li ve demokrat bir dünya değil, 
ayni zamanda dürüst hava esen 
bir dünya istiy<>rlar. 

RESAT FEYZi 

Erkenden kapanan 
telgraf merkezleri 1 

Kızıltoorak. Büyükada, Erenköy 
ve emsali yerlerdeki telgrafhane -
!erin akşam saat 19 da kapanması 
ve bu saatten sonra telgraf kabul 
edilmemesi şikavetleri mucio ol
muştur. Evlerıne haber gönder • 
mek, acil bir işini bildirmek mec· 
buriyetide kalanlar akşam erken. 
den tatil yapılması yüzünden müş
kül vaziyete düştüklerinden Posa, 
Telgraf Umuııı Müdürlüğünün tel
grafhaneleri erken kapanmaması 
istenilmiştir. --o---
Havacılık glnil 
Tekmil ille okullara her ayın ilk 

nazartesi günü havacılık günü ya

pılması ve o gün bütü nsınıflarda 
ö~retn;enlerin l:.avacılık hakkında 

talebelere yol gösterici ve teşvik 
edici m:ıt.iyette hitabelerde bu • 
lurunaları mekteplere bildirilmiş 

olduğu halde maalesef bazı mek • 
teplerde bunun yapılmadıi7ı ııörü
lerek mekten idarelerine yeniden 
emir verılmi~tir. 

Karabük fabrllrasına 
aboacak memurlar 

Karabük demir ve celik fabrika
·rı Müdürlüi>ü 140 • 210 lira üc

retle 4 kimyager, 210 lira ücretle 
bir usta ba<ı kursu muallimi, 85 • 
140 lira iicretle 10 muhasebe, ti • 
caret ve muhabere memuru, 75 -
80 lira ücretle Lise veya Orta mek· 
teo mezunu 10 laborant, 2, revizör 
aramaktadır. 

Taliplerin 31 marta kadar şehri
mizde Slimerbank '"llbesine veya 
müesseseye müracaatlan icap et. 
mektedir. 

)ruyruklu jaketi ile, uzun ve mum 
gibi dümdüz bacaklarını sara . ak 
yandan döğmeli kunduralarının .ı.. 
sıl hatları üzerine dökülen parh
lonunun tığ gibi ütüsü ve pek bol 
olmayışı ile bu genç, salonun en 
gözde masalarında oturanlardan 
da, pisti dolduran kavalvelerden de, 
kürklerini, mantolarını vestiyere 
bıraktıkları kadınları kollarına ta
kıp salona yeni girenlerin hepsin· 
den de çok şıktı. O, İstanbul sos • 
vetesine meçhul bir zevkle, yahut 
lstanbula henüz ulaşamamış yep· 
yeni bir modaya uygun olarak gi. 
yinmiştl. Gömleğinin ortasında ve 
kollarında ışıldıyan pırlantalı düi1· 
melere, ônünden geçenler bakma
mazlık edemiyorlardı: Smokinli 

arkadaşı da şık giyinmişti. Fakat 
nerede o, nerede bu? O, lcruvaze 
ceketinin geniş yakalarındaki ipek 
kumaşın cok parlak olması ile, 
kravatının bağlanışı, pantolonu
nun bol paçaları ve limon kabuğu 
kadar ince tabanlı soğan zarı ka
dar ince derili iskarpinlerile züp
pe bir profesyonel dansörü andı -

Dahiliye Vekaleti vilayetlere 
bir tamim gönderdi • 

yenı 
Sıtma mücadelesile uğraşan da· 

ireler köylümüzün sağlığını mu· 
hafaza için teşkilatlarına yeni di· 
rektifler vermişlerdir. Bu meyan
da Dahiliye Vekiileti de idare l· 
mirlerine yaptığı bir tamimde ba

zı eksiklikler üzerinde nazarı dik
kati celbettikten sonra ezcümle 
şöyle demektedir: 

c Umumi sağlığı bozabilecek, bin
netice vatandaşların çalışma ka
biliyetini ve istihsal kudretini 611r· 

sabilecek mahiyette bulunan bu 
durumların izale ve imhası için 
yurdun her tarafında belediye ve 
köy idarelerimizin dev Jet sağlık 
teşkilatile işbirliği yaparak, lü -
zumlu yerlerde nafıa memurları
nın teknik mesailerinden de istifa· 
de edilerek tamamen bedeni me • 
saiye dayanan bu mükellefiyetleri 
1941 yılı iş programı ve takvim -
!erinin başına almalan zaruri gö-

rülmü.ştür. 
Milli sağlığı takviyeye matuf bu 

çalışmaların tamamen mü®et bir 
netice verebilmesi için idare !mir· 
l&imizin de bu mesaiyi bizzat ve 
devamlı surette taldn etmeleri la· 
zımdır. Bilhassa gezici sağlık me· 
murlarının ve köy sağlık kurum
larının ı;u birikintilerinin kuru • 
tulmasında, hela, Hiğ>m ve çukur· 
Iarile çeşme, kuyu, pınar, hark, de
ğirmen yolu, bulaşık su birikinti 
ve akıntılarının tatminde, süprün
tü ve gübreliklerle yerlerinin tes
hil, temin, naklinde, sazlı.kların 
temizlettirilmesinde; ziraat ve or
man memurlarının da bu işe yarar 
tohum ve çelikt.en fidan yetiştir -
me ve ağaçlandırma işlerinde 6'lhhl 
direktifler vererek mükelleflere 
bizzat rehberlik etmeleri ve bu 
suretle vatandaş zaman ve eme -
ğinin heder edilmemesine itina o
lunması icap eder .• 

c . . ' ---=-cADLIYEve POL/S-=-,.1-

Kafalan tütsüliyen iki sarho
şun komşularından intikamı 

Koca Mustala pa ada ıece va ti cereyan 
ellen bu hAlllsenln muhakemt.sl yc-.rııı 
Kocamustafapaşada evvelki ak

şam vukua gelen bir sarhoşluk hA
disesinin muhakemesine dün 2 inci 
Sulh Cezada bakılmıştır. Vak'a şu. 
dur: 
Kocamustafapaşada yanyana iki 

evde oturan Remzi ve Avni adında 
iki arkadaşı evvelki gece evlerinde 
buluşara" karşılıklı iemeğe ba•la. 
mışlardır . İki komşu kaWan ada· 
makıllı tütsüledik',ıen sonra gece 
yarısı bjr buçuğa doğru akıllarına 
esmiş ve uzun zamandanberi dar
gınolduklan komşuları Aliden in
tikam almağa karar vermişlerdir. 

İki sarhoş: 
c- İntikamımızı alalım!.• 
Avazelerile evden çıkmış ve A· 

linin kapısına dayanmışlardır . 
Remzi elindeki büyük keserle 

kaoının Gst kısmını parralatn.iş, 

Avni de taşlaıla camı kırmıştır. 

Ali korkudan ne yapacağını şa. 
şırmış ve sarhoşlar böylece hırsla
rını teskin e~1ikten sonra: 

c- Oh intikamımızı aldık!• 
Diyerek uzaklaşmak istemişler

dir. Ancı.k bu sırada bekçiler yP· 
tişmiş ve her ii<isini de Cürmümeş
hut Mahkemesine vermişlerdir. 

Dün İkinci Sulh Ceza Mahkeme -
sinde muhakeme olunan Avni ile 
Remzi birer gün hapse ve 660 ar 
kuruş da para cezasına mahkü.m 
edilmişlerdir. 

Kadına lif atan biri tevkif edildi 
Mus1lafa adında biri dün Çadırcı

lardan k:ıcası Eminle birlikte g~~ 
mekte olan bir kadına takılmıya 
başlamış, Emin Mustafaya yoı•ına 
gitmesini ihtar etmiştir. Fakat 
Mustafa bu ihtara hiddetlenn,ış 

ve onun yakasına yapışarak kavga 1 
vesilesi aramıştır. Bu sırada me -
murlar tarafından yakalanarak ka
rakola götürülen Mustafa ifadesini 
alan polis memuruna da hakaret 
etmiştir. 

Dün bu suçlardan dolavı Asliye 
Altıncı Ceza Mahkemesine sevke
dilen Mustafanın duruşması sıra. 

sında şahitler yapbklarını anlat • 
mışlar ve avni zamanda onun ev
velce de lıakaret suçundan bir sa
bıkası olduğu meydana çıkmıştır. 
Hakim suçlunl:ll bu dosyasının tet-

rıyordu. Hemen hemen tanımadığı 
da yok gibiydi. Önlerinden peçen· 
!erin yüzde sekseni ile selamla • 
şıyor, yüzde onuna gözle kaşla isa· 
retler veriyor. Bazı çiftleri yanın
dan geçerken görmemezliğe vurup 
arkalarından kah gülüvor, kah kaş· 
!arını çatıyordu. 

İkisi de enerindc uçları yaldızlı 
birer sigara tutuyorlardı. Fra.klı, 
başladıkları muhavereyi devam 
ettirmek için fırsat arıyor gibiydi. 
Fakat arkadaşı, ağır, uzun kırmızı 
perdeli kaoıların önünden ayrıl • 
madığı haİde, hatta yanıbaşında 
durduaun halde kendisinden fer· 
sahlarla uzaklarda gibiydi. Zira 
her önüne gelenle konuşuyor ve 
fraklı bunlardan hemen hiç birini 
tanımıyordu. Bir ara, üç defa tek· 
rarlanmış bir valsin yorgunluğunu 
gidermek için fümüvara çıkan bir 
çifti selamlarken smokinli; 

- Dostlarım ... - dedi - size bir 
cocukluk arkada<ımı tanıtayım. 

Naci Galiz ... Riyo dö Janeyro ba§ 
konsolosumuz. Bayan Raşide Ne • 
•ih ve mühendis Nezih ... 

kikine karar vermiş ve Mustafayı 
tevkif e~iştir. 

----<>--

Doktora lmHhanıarı 
Üniver$ite doktora imtihan -

!arının şifahi, sınavlarına devam 
edilmekted'.r. Bu imtihanlarda mu
vaffak olanlara tezlerini müdafaa 
hakkı verilecektir. Bilahare de tez· 
lerıni miidafaada muvaffak olan· 
!ara doktor denilecektir. 

- -:">----

Rum okl!Uarında 
Altı sınıflı olan şehrimiz Rum 

ekalli,,et ilk ckullarından dil7erine 
nakleden :ale!:ıclerin beraberlerin
de nakil tasdiknamesi getirdikleri 
zaman; tasdiknamede yazılı sınıf· 
!ara imtihansız kabul edilmeleri 
kararlaştınlınıştır. 

Fraklı, zarif bir reverans yaptL 
Burnuna do~u uzanan kokulu, 
kızıl tırnaklı murassa parmaklar 
üzerine dudaklarını hafifçe değdir
dikten sonra, kırk beşlik tıknazca 
-;e göbekli bir zat olan mül.endisin 
elini sıktı. Gülümsemei7P "alışarak: 

- Dostumun ufak bir haatsını 
tashih etmeme müsaade buvu- -
nuz ... • d•di - sabık bas şehbender 
şimdi gazetecidir. 

Ve arkada<ını kolundan çekerek 
bara doğru sürüklerken homur • 
dandı: 

- Sana bin defa söylemedim mi? 
Bu gece kimse ile tanışmak iste. 
mi yorum ... 

- Halletme! Bu aileyeye takdim 
edilmek ıçin can atanları yanyana 

getirsem dünyanın en büyük fe
dailer ordusu kurulur. Kadının 
gözlerini gcrmedin mi? Ateş fış. 
kırıyor bebeklerinden ... 

- Allah kocasına ve sevgillle • 
rine bağışlasın ... Sen bana şu mu· 
ammayı hallet. 

- Hanııl muammayı? 

- O iskandaldan sonra karşıda· 

Yeni yol 
programı 

Belediye Hazirandan 
itibaren hangi yolları 
yapmıya başlıyacak? 

Belediye Reisliği hazirandan iti
baren şehrimizin muhtelif semt • 
!erinde baslanacak olan yeni yol 
inşaatını tesbit eıntlştir. 

Bu hususta hazırlanan program 
mucibince vapılacak yollar şun • 
Iardır: 

Mezbahava giden Hürrivetiebe· 
diye ve Karaa1'· · vollan, Karaköy, 
Tersane, Kasımpaşa • Halıcıoğlu, 
Hasköy - Karaağaç yolları 1lama • 
men katran kaplama şose olarak 
inşa edilecektir. 

Bu kısım volların insasında 12 
bin lira tasarruf edilecektir. 
Yemiş Halinin önü tevsi edile -

cek, etrafında yirmi beş metre ge
nişliğinde trotuvar inşa edilecek· 
tir. 

İstanbul cihetinde Fatih • Edir
nekapı, Koska - Aksaray. Alemdar
Eminönü vollar asfalt olacaktır. 
Para temin edildiği mkdirde Stıl.· 
tanahmet ve Ayasof•·a mevdan • 
!arı asfalt hale ifrağ olunacaktır. 

Kahveciler Cemiye
tinin bir teşebblsl 

Kahveciler ve küulsüz meşru • 
hatçılar Cemiyetinin yıllık kon -
gresinde; hariçten yeni getirilecek 
olan kahvelerin tevzii ile Cemi -
vetin de alakadar olması istenil • 
mişti. 

Mezkur Cemiyet idare heyeti; 
kongrenın bu talebini verine ge • 
tirmek i;zcre tesebbüslere ba<la
mışt:r. Evvela kahvecilerin ihti • 
ya~ları Cemivetçe tesbit edilecek
tir. 

Beşlkta ta yeni 
bir vapur 

lskaıesl yapılacak 
Beledive Reisliği Beşiktastaki 

Barbaros Hayre.:tin türbesi civa • 
rırun biran evvel tanzimini karar
laştırmı<tır. Burasının şehircilik 

mütehassısı M. Prost tarafından 

hazırlanan tafsilat planı ile Nafıa 
Vekiile:·i de yakından a!Akadar ol. 
muştur. 

Bu civarın tanzim işine geçildik
ten sonra şimdiki Be<iktas iskelesi

nin yeri de deiıiştirilecektir. Şir • 
ketihayriye, şimdiki tramvay de· 
posunun karşısına isabet edecek 
vere venı modern bir vapur iske
lesi inşa ettirecektir. 

Oecmlyecek 
l 'kuruşluklar 

Kenarları tırtılsız olan kuruş -
!ar 31 mar~ akşamından sonra p.i. 
•·asadan kaldırılacağından tedavül
de bunların sayıs ı rok azalmıştır. 
Darphane de veniden dantelli ku· 
ruşlar çıkarmıştır. 

--o--

Toprak ve ağaç bay 
ramlarına haz ı r h k 

21 mart günü memleketimizin 
.er tarafında toorak ve aiiae bay
ramı vapılacaktır. Bu bayram gü. 
nünde veniden muht.elif ai(aclar ve 
fidanlar dikilecek ve köylülere a
ağaç dikme, bakma mevzuu etra· 
fında faydalı öiöütler verilecektir. 

ki adamın su kadınla hal! beraber 
yaşamağa razı olU§undald muam· 
ımayı? 

Smokinli bara vardıkları zaman 
ve ancak ısmarladılfı viskiden bir 
yudum aldıktan sonra, yan gözle 
arkadasını süzerek alavlı alaylı 
söylendi: 

- Sana rek dokuıımuşa benz~ 
yor bu iş? 

- Mesele basit ... Adamcağız bir 
pire için yorgan yakmak isi.eme • 
miş olabilır. 

Bu sözler, sabık Şehbenderin 

vüzündeki dzgilerin statükosunu 
bozar gibi olmuştu. Hayretini sak· 
lıyamadı: 

- İzdivaç yorganını yakmak 
için bir pire çoktur. Bir zan, bir 
şüphe, hatta bir vehim zerresi ka
fidir. 

- Sen öyle dü<ünürsün, başkası 
da böyle düsünür. Ve böyle dü -
şünmüş olmasını tabit görenler de 
bulunur. Zira on pire için bile ya· 
kılmıyan yorganlar görüyoruz. 
Farv.-.. 

Şarki Alrlkavuı 

tasUyeıl 
Yazan: Ahmet Şükrü ESMf.J 
İtalyanın şarki Afrika impat• ' 

torluğunu tasfiye ebnek için JlrP 
tanya imparatorluğu kuvvetleıl 
tarafından ı:irişilen taarruz, ııır 
vaH~kiyetle inkişaf ebnektedİI' 
Malômdur ki İtalyanlarm şat~ 
Afrika müstemlekeleri, en son ~ 
!erine geçirdikleri Habeşistan il' 
bu müstemlekelerin şimali şat~ 
&inde bulunan Eritre ve cenulıf 
ıarkisindeki İtalyan Somalisind"' 
terekküp ebnektedir. Eritre ili 
İtalyan Somalisi arasında sıkı~ 
İngiliz Somalisi, ile küçlik fraJ' 
&ız Somalisi vardır. İngiliz soıu•Iİ' 
si, dört beş ay evvel, italyanl,ı 
tarafından işgal edilmişti. Fran -
Somalisinin ehemmiyeti de Ci · 
buti limanını Adisababaya bsf

1 
lıyan şimendiferdedir Gerek Cıb' 
limanından ve gerek Fransızlarf 
ait olan şimendifer hattından I· 
talyanlar istifade etmektedirl•1' 

Bu bale göre Fran'1z Somalisi dl 
İtalyanların ellerinde sa)ılabilİ1' 
Demek ki birkaç ay evvel, in# 
!izler şarki Afrikadaki İtalyau ,·r 
ziyetinin tasfiyesine başladıklal' 
zaman, Uabeşistan ,Eritre, fraır 
sız, İngiliz ve İtalyan Somali!•~ 
İtalyanların ellerinde bulunur°" 
du. 

Bugün bu tasfiye işinin bü)'İİ~ 
kmnı tamamlanmış sayılabilıl· 
İngilizler bu geniş müstemle~' 
imparatorluğuna birçok cephe ' 
l 

. ,. 
er .... cn taarruza gcçıuı~Jeıuu. 

maide Sudandan Eritre irrisio' 
doğru yapılan taarruz, ilk hal11 

içinde çok sür'atle inkişaf eder<~ 
Agordat ve Barcntu şehirlerini' 
işgali gibi bir netice verdikt•• 
sonra gelmiş Keren şehrine d~· 
yanmıştır. İngilizler Eritreoin Jl~ 
!idi vaziyetinde olan bu me•~ 
benliz alamamışlardır. italyaJlll' 
rın Libya da dalıil olduiu haldi 
bütün Afrika muharebelerinıl' 
kuvvetli mukavemet gösterdik • 
!eri tek bir mevki Kerendir. , 

Fakat cenuptan birkaç bin lıl' 
lometre uzakta İtalyan Somali ' 
sinden başlıyan bir taarruz ba1" 

keti o derece sür'atle in1Uşaf ,ı· 
miştir ki Kerendekl mu.kavea:ıCt' 
ten beklenilen faydanın bü) d~ 
kısmı zail olmaktadır. Llbyad•~ 
sür'ati bile ceride bırakan b~ 
cenup vaziyetindeki in1Uşaft11 (ıJ 
İtalyan şarki imparatorluğunu• 
tasfiyesini temin etmektedir. , 

Biri şimalden Eritre üzerine, dıİ 
ğeri de cenuptan İtalyan Somalı.! 
ve onun ötesine doğru yapılan b~ 
iki taarruz hareketiııden başl<J 
garpta Sudan ve cenupta KenY' 
mü,temlekesinden Habo.şistac• 
doğru muhtelif kollarda Habeş ' 
!erin ilerlemeleri kaydedilmek!~ 
dir. Fakat bu sahalardaki barek• 
o derece vazıh deiild:r. i~ıili' 
radyosu on iki istikamette ilerı.
yişten bahsetmektedir ki, bunl•1 

olsa olsa, çete mubarebcleridıl• 
Bununla beraber, böyle olduJdatı 
için bu hareketlerin ehenımiyct·'1 

olduğu manası ~ıkarılmamaiıdır• 
Biliıkis gayet ehemıniyetlidirlr1• 
Ve şimalde Tsana gölii etra(ıııd) 
mühim muvaffakiyetlcr kaydcdıl: 
diği gibi, dün ı:elen bir babcrc g.r 
re, Habeşistanın büylik bir kıs • 
mmın anahtarı vaziyetinde olaP 
Alsosa mevkii de Habeşlerin eli"' 
rine geçmiştir. 
Eğer barakit bu derece süratl' 

inkişaf ederse, İtalyan şark1 pJ· 
rika imparatorluğunun tasfiye" 
belki de birkaç aylık bir mc ,etcJıl· 
Anlaşılan İtalyanların tiıbiycl"' 

ri, bu bir ay müddet urfında jo· 
gilizlerin ileri lıareketlcrine muıo· 
klin olduğu kadar mimi olmıya ça· 

!ışırken. diğer taraftan ca Bab"' 
şi,tan'ın dahili nuntnkalarınn çe
kilmek ve orada sonbahara kad~' 
devam edctl'k olan yağn1ur mc,·sl' 
mini geçirmektedir. . 

İngilizler ise, yağmur ınev?t~.,,ı 
gelmezden evvel harel.iitı niha ' 
yctlendirmek için bütiin gayr<1i 
!erini sarfetmektedirler. Ccn\!b 
Afrika İttihadı Domin)·onu BaŞ ' 

··o vekili General Snıuts birkaç gıı 
evvel Kahireye kadar gelmiş •; 
harekatııı tesrii için irap eden tr 
birler alınmıshr. İngifolerin bd 
sahadaki vazlyeti ür'atle tasfü'' 
etmek istcınelcrinin ayrı ve nı.ii • 
him sebepleri de vardır. Bum)·• 
bağladıkları miihiın, iyi tcçhiı •· 
dilmiş ve tecrlibc görmüş ku,.,.rt· 
!eri, başka sahalarda ıla kull•n. · 
mak tasavvurundadırlar. İstical•• 
en biJilk sebebi bud~ 



.. 

Mt®q Bu ilkbaharda ne olacaiı
ru alb ay en-el tahmin~ 
çall§aD Jngilizlerin dedr 
ği ne dereceye kadar çıkı-
yor? .. lyasi faaliyet- 1 

ten SQDfa.. !.. .... -t.le .. a .. nl•a .. ş .. ar-ak Alınanlar Sela-
sure . ti ki 

fazaıı; ALİ KEMAL SUNMAN · kilzerine yürümek ıs yece er-:r. Hatıra gelen en gaUp ~t~mal 
budur. Çünkü bu Alınnnlar ıçın ea 
kolay görünen bir şekildir. 

'.nı.anya artık siyasi sabada~ 
1Yetini neticelendirmiş denı-
Bl.Uıu iştitiktcn sonra bir de 

.ian altı ay evvelki bir gaze
tekrar gözden geçirmek, har· 
ilkbaharda nasıl bir safhaya 
ceğine dair geçen sonba~arda 
itülmüş bazı tahuıinlerın ne 
tte yazıld.Jğını tekrar görmek 
den dikkati uyandırıyor. O 
an ne denmiş ise buugün birer 
r çıktı nıı?. Bu iddia edileme2. 
at buı kehanetlerde.ki isabeti 
aemek kabil değil. 
manya ne yapacak?. Su.al bu· 
Fransa mağlUp edilmiş, fakat 
' arkasından İngiltereyi vu.r-
tasavvurları da akim kalnııt 
bir mevsimde bu sualin so -
tası manasız olmadıfı kadar 

verilebilen cevabın ne oldu· 
· da merak etmek mevıtimsi% 
di, Altı ay evvel Londralı 
erveı-) in maruf siyasi mu -
ri (Garv.W.) istikbali §Öyle 
YOl'du: 

:n~ya ae yapacak ve yapa<:a· 
~e vakit yapacak?. Almanya, 
l)e kadar cöstermediği ele -
le ~IU'aretli ve gayritabii de-
k: SlYasi b. · • .. .. ır .faaliyete ge(mıı-
•Uyük k"' 
•vletl' . uçük, uz:ık, yakın ba-

erıq nıüınessillerini Al· 
'aya "a~ .... 
iişr :. gırı:nış, onlarla goru-
h-~· Ne denecekse onlara 
-....ıl§tir. 

Poly6 n d y• 

nuı . a vaktile düşeceıı 
ll'ıfesinde Avrupanın bir .c:rau 
ll'lJU çağumıştı. Fakat 

:nyan... b · t" _J - u siyasi faalıye ııııı 
iayllıak doğru deiiJdu. Bili· 
,un~ ehenuniyetinin de.re -
· gozönüne getirip ölçPlek 

ediyor. Yalnız diplomatlık 
~claki bu faaliyetin ekesı • 
·tni de gitg;id.e nazarlar4• ltii

ek de doğru değildir. Maca-
1 ll'tık .. . Alınanya tuafıtıa •Jl• 

:~~e ICÇ8liş ltulunuyOJ". Buıı· 
ll 0hnı)'an bir cihet yok. Za· 
:"~ut olaıı bir vaziyetia res.-
Yıt edilmesi var. Fakat Al-

l herhalde YuıoslavyaDJll 
tı. ilksinı.ill.İ tasavvur eclerek 
1 hisse ayırmayı gizlice Ma· 
~ vadetmif olacak. v r.k.a
tı aydanbeıi inkişafı ile gö· 
Si•• birinci nekta budur. 1-
toktaya İ-elince o da şöyledr: 
•Ya artık Tuna yolu ile Ka-
.ıe çık.ınak tasavvurunu fi· 
'ahasına cetirmek istiyor. 
ıya bu itibarla artık tama-

\lı:naııyan.uı nüfuzu altma 
olacak. Sonraki aylarda bi· 
u tahınini iyidea iyiye doi· 

lll'dı. tiçUncü şayanı dikkat 
da şudur: 

·~~· ereeç İtalyaya yariım 
' lStiyecektir. Çünkü İtalya-
tık k-endisilo müsavi bir 
fik nazarile baknııyor. Kea· 
hızu altına aldığı diier ltir 
ekete yardım etmekle Al -
l artık ilerisi için italyaclaıı 

edecek değildir. 
dUncü ve daha ehemmiyetli 
lcek cihet de Bulgaristanın 

ine dair yürütülmüş olan 
tadır. Bulgaristanla bir 

İııgiliz muharririnin bu vni -
yette Yugoslavyaoın nasıl d•vra-
nacağına dair olan tahmini ise 
yü.rütüüğü mütalcaların toplan 
dığı noktaların beşinclı;i sayıla -
bilir: Yugo,lavya bu vaziyette her 
taraftan çeşrilmiş olacaktır. Ya i 
ergeç paylaşılmak üzere mimlen
miş olacak. Almanyanın tasavvu-
ru Yugoslavyayı da Roınanyaom 
haline koymaktır. Fakat Yugos -
Iavya kendi aleyhinde beslenen 
bu tasavvurlara kolay kolay bo
yun eğeceğe beazemez. Kendi a
leyhinde verilmiş olan bir hükme 
kolay kolay boynunu uzatmaz. O 
halde Yugoslavya buna ~ukave-

ts. '7• olmaktansa mucadGle-me :ız ra .... 
i göze almayı teı·cih edecektir. 

y diw• 
Yunanistan.uı gösıter gı nıu -

kavemet birçok cihetten şayanı 
d'kkat olduğu gibi küçük meınle
k~tlerin daha kuvvetli mütecaviz· 

lere karşı dayanınak azmini gös
terince işlerin pek başka safha
lara gireceğini de anlatmıştır. 
Kış mevsimi gelecek baba~m .~e 

gibi vukuat hazırladığına daır d~-
tbuatuım sütunlarında bır 

ya ına .. "t"'lm"""'ile ae-
çok tahıninlerin yuru u "'' '" 
ti. Vekayi ne şekil alırsa alsın 
şimdiye kadar ittifa~ edilen bazı 
keyfiyetler vardır ki bunlar kıy-

ı . · muhafaza edeceklerdir. met erını 
B" . de küçük Yunanistanın gös-

t 
ırdı·J• mukavemetin bu Avrupa er ıgı 

b. d büyük devletler arasın· 
har ın e • · ·· d le daki biiyle şiddetli bır muca e 

d Dliiestir ~ir amil olduğu 
sırasıa • 
hakikatidir. 

---HALK.-....... 
~ 

SÜTUNU 
Jı V • IW, Anyanlar, 
,üt«ydler, temenni

le! oe miiılriill• 

Ge11Ç 6ir lcu İf arıyor 
. ınezuDU genç bir kızun. Resmi 
~e bususl müesseseierde kanaat

daı"C . ücretle ii arıyorum. Muhterem 
kat b1;1" lerin.İD Son TelıraC Halit siltu-
if sa~~ .. ı.ot• müracaatl.anru rica ede
nu M\:IAI- e 

JiJJı. L ı• 
. tanır kefil verevi ır 

Pıyaaayı ' 
bir zat it arıyor 

tatısflim olup c30> ya-
Orta derece ıar az çok piyasayı 
da ticaretten an 

fDl rübell bir gencim. 
ıanırun, tec d ....... dan ikiye kadar 

A-.;;n saat o .. ...... 
. H=.,,- . müessesede çalışmak llze-

herhangl bır bSİ kefil de göstere
re .iŞ ;ınyorum. Şa Son Telgraf Halit 
ili . Arzu edenler 

b run. rwnuzu.oa 1az-
siltununda Tecıı..beli 
ınaJan rica olunur. 

Gelen Mektuplar 
t, ;sayan Emel, 24 Yıldı%. 

Kltip, Reşa kak, İ TepedeJenll-
Jllahzun Kadın. Pe . .....ı 

H H B Bayan M ... T, Ha.r•:ye, 
oğlu, : .MUbeecel, Utanıaç, ŞırJn. 
sınepatik, lı ş T R Toycan, 
. G .. ~ Ul Bursa • · • " 1arı 
1. un • H H v. E. R, Ay nam -
R. R. 27, ~· İan 've mükerreren aldır
n.ıza gelnl1' o ıı·;;ım· ız' mektuplarınızı 

·ıan e ı., 
ınanız 1 rdan başka her giın saat 
lütfen ~ ında aldırmanız ınercu-
15 - 19 aras 

dur. 

DEBIROMAN:84 ' 

İen de Seoeceksin . 
Ya;:an: ETEM iZZET BENiCE 

--
\nı. Boynunu büktü: \ 

ni yine başını:ıdan sawyor-l 

1. Güldüm: 
Yır. basımdan savnuyorum. 
daha s~kin bir halde sizi 
e inandrabilmemin fırsat 
anını arıyorum. 

• halde? .. 
halde bir başka gön bu fır-
~labileceğimi umuyoruın. 
esela yarın? 
•rın olmaz .• 
biir gijn .. 
tbür gü:t de olma:ı! 
1'ha o··b·· ·· ur gun., 

do olınaı; .. 
'1la bakınız beni atlahyosu-

liıUıno itimat edin~ Yal-

.. 
1 

d çok nıilteessirinı 
nu bu gun er e 

de •. 
Telaşla sordu: .. ünüze iştirak 
- Ne oldu, tessur 

. • ? 
edebilir ınıyını. • .. , 

- Ablanı öldu ... 
Dedim. Sordu: 
_ Neıede?. 

Geçıııiş olsun .. 
Vah .. vah!.. • i ti yolda 
- osınancıi• ııtın ş • 

ölmüş?. . . kJSaca anlıttını 
Dedim, hadiseyı 

ve ilave ettiın: 'k tı bilnıiyeru.m. 
- Fakat, hakı a 

Öğreııınek istiyo~ ··ğreııeviın. 
- Ben size derha o tf n~ksı-

k akamı sın 
Osmancık ayın .l\f'lkiyeden çık· 
daşJ.Illdı. Beraber u 

tık1. 

ı--·~ 
izmtrde yapdan 

tramvay 
lzmirden gelen bir haber· 

de güzel bir hadiıeden bah-
•ediliyor. lzmir TramtJayları 
/dare•i kendi atölyelerinde 
yeni tramvay araba•ı imali
ne muvallak olmuıtur. ilk 
dela olarak yapılan bu ara
banın tecrübeleri geçen gün 
muvallakıyetle ıeyredilmif· 
tir. Motörü bittabi hariçten 
geliyor. Demir akıamını Ka
rabük Fabrikası temin edi
yor. 

Tiirk mühendis ve i§çileri
nin meydana getirdiği bu e
ıer, insana büyük ümitler ver
mektedir. 

Verilen haberlere göre, iz. 
mir Tramvay ldareB, ayni ıe
kilde, ıenede on araba ya
pabilecektir. Bu, iyi bir neti-
cedir. Bir kere imalat bQfla
dıktan sonra, elbette mütea
kıp arabalar daha sühuletle 
meydana gelir. 

Bu hadise üzerinde lıtan· 
bul Tramvay idaresinin dik
kat na.zarını çekmek yerinde 
olur. Bilmiyoruz, lıtanbUl 
Tramvay idaresi, lzmirde ya
p,ılan bu tecrübeden haberdar 
mıdır?. 

BlJRHAN CEVAT 

S llBA O S NEB 
Avrupa devletlerinin m~hur dip 

Iomatlarından birisi de İspanya Ha
riciye Nazın General Serrano Su
ncrdir. Dün, Hükıimet Meclisinde 

alelade bir avukat iken, ertesi gün 

FrankıO İspanyasının Başvdt.a.lei 
makamına getirilmiştir. 

Kendisi 41 ya§ında olmakla bera· 
ber, saçları beyazlaşmıştır. Serra-
no Suner ara sıra gülümser, fakat 
hiç bir zaman gülmez. General 
ftankonunı kayın biraderidıir .. 

Karmen Vizita Polo isminde i1ti 

kız kardeşi vardır. 

-1-
Ek:ıeriya dikkat etrnectiıimiz, 

içki ve saireden de uzvyeUmiz. 
pek o kadar kuvvetli olmadıgı için, 
cereyanlı yerlerde Jripc yakala
nabiliriz. Bu grip, bünyeye göre, 
bazan hafif geçiştirilcbilır, ua
zan da insaııı spazmozlıır içinde 
yere serer. 

İlk arazı hafif t;ıremelerle baş
lar, çoğumuz bun .. ehemmiyet ver
me)'U. Fak.at, d~man kuvvetlerini 
toplar gibı, o da toplanır, kuvvet
lenir ve birden saldırır. 

Gripı;. tutulanların ilk işi dok
tora müracaatür. Maamatih hafif
lerde ecz.anelerdeı;ı bir miktar 
mağnezi müshilinden alınır. Bu, 
kur:ıum renkte bir tozdur. Ynnm 
bardak su içine karıştırılarak, hep 
birden içilir. İshal, mideyi \ e b:ır
saklan temizler. Artık ondan son
ra biç bir ~ey yememeli ve sade 
hoşaf suyu, limonat ı \"eyahut por
takalla iktifa etmelidir. Odayı sı
cak tutmalı ve derhal yatağa gir
melidir. Gripte tedavi usulünün 
devamını yarın anlatacağız. 

Dedi, w:ılerinc devamla: 
_ Hadiseyi bir telgrnila sorar 

ve bütün tavsilahnı alır, srLc bil
diririm. 

Hem, 
_ Zahınet etmeyin .. 
Di~ QJdunı, hem de içimden: 
_Ne iyi olur! .. 
Dediğimin farkında idim. 
O da bu gevşekliğinin Cnrkında 

olacak ki., bu hizmeti bir fırsat 
bilerek: 

_ Ben hemen talgraf ı çeknıiye 
~diyorum! Allaha ısmarladık. 

Dedi, yanımdan uzaklaştı! 
_Nereye gidiyoı unuz? 
Durunuz!: 
Bile diyem&'li ı. Ve .. arkasından 

sadece uzun uzun baka kaldım. 
Bu pek garip bil' buluşma, konuım: ayrılma oldu. Onu gördüğüm 
~t barut aıibi idim. Sonra birden 

;:rladım ve birden söndüm; yu

muşadııtlt acınııya 'basladım. Bu 

d k ik.ada dahi acıyorum. llcle. 
ıı b o kA _ UJJutmak mı? işte u ım an-

sız! .. 
r)ı kr gnilerinde biriken ya§, 

MAHKEMELERDE: 
Vay Beyim! Cebine 
merdivenle ineyim ... 
• 

"insanın bir kere ters gitti mi işi •• 
Mahallebi yerken kırılırmış dişi ... ,, 

- .... l§Yazan: Jitl'SEYiN BEBÇET ~--
Üç gençtiler .. Hallerine, kıya -

fetlerine bakarsanız, böyle şey ya
pacak gibi görünmiyorlardı aınm3.t 
demek yaparlarmış ki yapmışlar .. 

Davacıları, meşhur bir biraha -
nenin 99.hibi ... Davasını §Öyle an. 
latıyor: 

- Benim birahanemin müşte
rileri, hep kibar, hep, hep ağır a
damlardır. Bir günden bir güne, 
bir kimse çıkıp da dükkanımda 
bir tek kadeh kırmış değildir. 

Dün gece veznede oturuyordum.' 
Şef garson geldi. 

- Şu karşıki masada üç genç o-· 
turuyordu. On sekiz lira kadar he
sapları var. Birer birer sıvışıyor. 
lar .. Bir tanesi kaldı .. Galiba o da 
sıvışmak üzere .. Ne yapalım? dedi. 

- Ne yapacaksın? Hesabı çıkar 
ver.. chesp teslim edeceğim .. Pa
rayı veriniz!• de, dedim. 

Şef. garson gitti.. Öbürleri ön -
ceden gitmişler .. Şu sağ baştaki 
masada oturuyor. Amma, artık, ol
muş da olmuş .. Burnunu görecek 
hali yok ..• 

Ben de, şöyle biraz uzaktan kol
layorum .. Vaziyeti tetkik ediyo • 
rum. 
Şef garson: 1 
- Beyin1 hesabınız!. dedi. Hesap 1 

Bu, gözleri yarı kapalı, yarı açık. 
- Hesap arkadaşlarda ... dedi. 

Şef garson: 
- Arkadaşlarınız gitti.. Hesabı 

siz vereceksiniz! dedi. 
- Benim param yok .. Öyleyse, 

yarın alırsınız!. Dedi bu da. ... 
İşe ben müdahae ettim : 
- Sizi tanımıyoruz ki, yarın a. 

lalım .. Yarın nerede bulacağız? de
dim. 

- Beni nasıl tanımzasın? Dük
kana gel de yarın al .. İ. tersen im
za vereyim! dedi. 

- Ben imzadan filan anlamam .. 
Şimdi parayı veriniz! Vermez

seniz, polisle alırım! dedim. 
- Vay beyim .. Cebine merdi -

venle ineyim .. Şapkanın kenarında ı 
otomobille gezeyim.. Yirmi para 
ver .. Sana gazel <:Öyliyeyim .. 

Diye saçmalamağa başladı. 
Baktım ki iş cıvıyor .. Şef gar • 

sonu polis çağırmağa yolladım. Ben 
de, masanın başında bekliyorum. 

Bu, kalkmağa niyetlendi. Baskın 
sarhoş.. Sendeledi. Elile masaya 
tutunmak istedi.. Mru>ayı tutamadı. 
Örtüyü tuttu .. Sırtüstü yere yu -
varlandı. Örtünün ucu elinde .. Ör
tüyü çekince, masanın üstünde ne 
var, ne y()ksa, hepsi yere .. Hepsi 
bin parça ... Ondan sonra karakola 
götürdüler. Orada dedi ki: 

- Beni :.ırkadaşlar getirdi. .. Pa
rayı onlar verecekti .. Vermeden 
gümişler .. Benim üzerimde para 
yok .. Sonra öderim. 
Şimdi, on sekiz buçuk füa kadar 

hesapları var .. On iki liı a kadar da 
zarar ziyan .. Hepsi otuz lira kadar 
bir şey tutuyor .. Hiç biri, vermcğe 
yanaşmıyor .. Ben paramı, zararımı, 
ziyanımı isterim. 

Maznunlardan Şevket kalkıyor: 

mı hakkak ki, onun içinden fışkı-
ran samimi hissin coşkun ifade
si idi, Riya, )alan, düzen, tuzak 
bu göz yaşlarında ve o anda imka
nı yok aranamuzdı. 
Artık aulıyor ve his»t•diyurum 

kı Halil Necip hakilrntcn benim 
ıişıkımdır. Benim karşılaın.ı hare
ketim ne olursa olsim l.ıu çocuk 
beni sc\miştir. çılgmca se' miştir, 
halfı da sevmektedir. çok güç şnrt
lnr içinde belki bu sc\ gideıı ayrı. 
labilir. bura ı böyle olmakla bera
ber benim Qna kar ı hareketim 
ne olabilir, ne olınalıdıı·? İ tc İ'ib 
içinden çıkılınıyacak en kiiçük \'e 
kötü taraf budur. Kalb"ındcki bom
boşluğu dolduuıııl'>ilccek ve benim: 

- Sevgi! ..• 
Diye yanan damarlarmdaki bü

tün tahassiirü kavrayım bir sevgi 
ancak bu sevgi olabilir. Fakat, ne 
yazık ki, kalbim boş olmakla be-
raber başım bağlı ve adım evli. 
S.ılihi hiç sevmememe, onunla ge
çirdiğim hayatı zclıir bilmeme rağ
men H;.ılil Necip'c gönliin_Jtlcn hiç 
bir şey veremem. Evli bir kadın 

- Efendim.. diyor. Biz Neciple 
beraber yolda giderken arkadaşı -
mız Ramize rastladık. Eğlenelim 

diye gazinoya girdik. Biraz içtik
ten 52nra, ben bir yere davetli i
dim.. Kalkıp oraya gittim. Para.. 
ları Necip verecekti. Zaten Ramiz 
bize parası olmadığını söylemişti. 
Ben gittikten sonra ne olduğunu 
bilmiyorum. 
Sıra Necipte: 
- Arkadaşımın dediği gibi, yolda 

Ramize rastladık. Ben teklif et -
tim: cŞöyle bir iki tane içelim ..• 
dedim. Ramiz cparam yok benim• 
dedi. cBen vereceğim .. Davet eden 
benim., dedim. Gazinoya girdik. 
Şevketin işi vardı. Biraz içtikten 
sonra o çıkıp gitti. Biz, daha epey 
kalıp içtik. Bir aralık, bana bir fe
nalık geldi. Fazla içmişiz .. Kapalı 
yerde de rakı beynime vurdu. Ra
miz, oturduğu yerde uyukluyordu. 
Hava almak için şöyle biraz dışa
rı çıktım. Ondan sonra ne olduğu
nu bidmiyorum. Sabahleyin, ken. 
dimi, handa, atölyenin kapısı ö -
nünde buldum. Başka bir şey ha
tırlamıyorum. 

Şimdi sıra, asıl kahramana, Ra
mize gelmişti. Ramiz söze başladı: 

- Bir kere insanın ters gitti mi 
işi.. Mahallebi yerken kırılırmış 
dişi. .. Bir yerde alacağım vardı. 
Elli lira kadar bir para. Onu al -
mağa giLtim .. Adamı bulamadım. 
Dönerken, yolda, arkada,;Jara rast
ladım. Meyhanaye davet ettiler; 
gittik. Zaten canım sıkılıyordu. cf. 
karla boyuna içtim. Şevket kalkıp 
gitti. Biz biraz daha içJik. tskem
lenin üstünde, kendimden geçmi
şim .. Birdenbire tartaklanarak 
kendime geldim. Şef garson, gar -
son)ar: 

- Hesabı temizle! diye yakama 
sarılıyorlardı. Ben de fazlaca sar
hoştum. Bir aralık yıkılır gibi ol
dum. Masanın örtüsüne tutunmu. 
şum. Ört:.'.vle beraber, masanın ü
zerindeki ta1Jaklar. kadehler, y~re 
döküldü .. Kırıldı. Ded"m ya .. Saa
det de, felaket de üstüste gelir. Pa
rayı alamadıktan sonra, başıma 

bunl&r da geldi. Amma, ne yapa
lım? Başa geldi, çeke.ceğiz. Mey
hanecinin zararını öderiz. 

Gazino sahibi itiraz etti: 
- Rica ederim .. Hakaret ediyor. 

Ben meyhaneci değilim, Gazino sL 
hibiyim. 

Hakim: 
- Siz susunuz .. Söze karışma -

yınız .. Dedikten sonra, Ramize: 
- Peki, parayı hanginiz ödeye-

ceksiniz'? diye sordu. 
Üçü birden: 
- B"n öderim .. 
- Ben! 
- Ben! dediler. 
Alelusul şahitler dinlenildi. Şef 

garson, garsonlar", müşterilerden 

birkaç kisL 
Ve hakim kararı verdi: 
- Zarar ve ziyanınızı Ramiz ö

deyecek. Paranızı vermeyi de za
(Devamı 6 ıncı sayfodu) 

olmamın guru.ı:u, nşk:..ız biı- kadın 

olmaktaki ıstırabıııım daima fev
kinde kalacaktr. Nihayet kendi 
şeref ve haysiyetimin bir ba ka 
ve haysiyete bağlı olduğuna miid· 
rikim, 

Onun içindir ki, içimdeki acıma 
hissimi olduğu yerde daima yıını
ruğum]n bnstırmıya bıroltmıya 
mecburum. Elimden gelebilecek 
şey sadece ona hep ve hcl' vakit 
acımak.. olacnkhr!. 

ENİŞTEl\I DE .MERAKTA 
Ne garip ve hazin bir te"elli • 
Enistem, Salihe telgraf çekmiş 

soruyor: 
"- Ffrdesten haber alamadım. 

l\ltraktayım. Acele mnlunıat bek
liyorum.• 

Salih telgrafı getireli, bana oku· 
du, 

- Ne cevap verelim?. 
Diye sordu. 
- Ne cevap verilir? •• 
Diye de ben ona sordum. Ve. 

ikimiz de birbirimizin yüzline ba
ka kaldık. 

(Arkasa var) 

aa,mabarrlrler 
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Profesör Şükrü Baban imzalı ve cBil
tün Gözler Belgratta> ba§lıklı buıünldl 
Ba~makalede :iöyle deniliyor: 

cNaip Prens Paul'ün önümüzdeki 
EylUlde rüştünil ihraz edecek genç 
Kral Piye.rin tahta bilfiil cülO.sundan 
pek aı. zaman mukaddem memleketi 
kat'I bir istikamete sürüklememek hu
susundaki na.µk hassasiyeli de Sırp
ların siyaseti üzerinde mlıessirdir. Ma
amafih Yugoslavya bir kaç senedir 
sarih surette merkezi devletlere mü
teveccih bır istikamet takip e~tir. 
Birdenbire ve her taraftan Alman a.ıı
:keri nü!uzu ile ihata edildiği bir sırada 
bu siyasete veda edecek değildir, Yal
nız daha temkinli adım atacak ve bel
ki daha ehven şartlarla anlaşma te
min edecektir. 

isa Peygamberin dediği &ibl cHer 
güne o günün zahmeti ;yeter.> 

YENi SABAH 

Hüseyin Calait Yalçın cRuzveltiıı 
Nutku• baelıklı bugünkü makales.iıı
d~ diyor ki: 

<Artık Amerika harbe k.an1m11tır. 

Bugüıı hürriyetleri ugrunda mücadele 
edılen milletlere bir ccephane depo
su> hizmetini göriıyor. Tehakkıim ve 
ıstipclada boyun eğmemek istiyen her 
millet bu membadan ıstedi~i kadar 
istifade edebilir. Amerika için arlık 

ne kabilse hepsini dcmokl"at milletlere 
vermemek imkiı.n harıcıııdcdir. Aıne
nka yardımının her şckllnı lecrube ve 
tatbik etmek iztırarındadır. HattA si
llihlı bir ınudahale zaruret ke bedt!rse 
Amerika oud:ın da çekince k degildir. 
Bu atılan adımın ifade ettıgl mana bu
dur ve bwıdan dolayıdır kı Amerika
nın karar1 harbin talihinı muhakkak 
suretle tayin et.miş ve b~er.iyeli kur
tarmıştır. 

Almanya ne kadar kabiliyet Stlhi
bi olsa, Nasyonal Sosyaliz.ın ne kadar 
azim \'e irade e:.eri gos.crse biriblrle
riyle elele veren demokrasi mılletleri 

derecesinde menab!e malik olamaz. 
Ce.arel, kahramanlık, nıkblnlık, ka
bıl.yct ıtlbarıyle .tınglo - Sal.son rnıl-
letlerinın Almruılara::ın hıı; geri kalır 
yerı :ı;oktur. Almanların muvakkat ve 
zahiri muvaffakıyet.er hartpen evvel
ki haıırlıklarının mahsuludur. Şimdi 

İngil.Wcrlc Amenkalılar biıtun kabili
yetlcrıyle çalışma~a vakll ve imkan 
bulunca Almanlar içın mukadder yal
nız bir akıbet vardır: Ez.ilmek!> 

CUMHURiYET 

Yunus Nadi de bugünk:U B~ma.k.a
leı.ini Ruzvcltuı nutkuna haı;rctır .-.tır. 
Muharriı- şoyle yazıyor: 

cReL; Ruzvelt billı .. ssa dünya bubı
ram karşısuıdaki hareket tarı;iyle ta
rihin buyi:ı.k çaptaki sayılı devlet a-
damlarından bıri olduğunu ispat etmif
ta-. Amerikan mildahalesi bu yeni 
dunya h:ırbının talihıni tayın eden en 
son, fakat en ınucssiı', çwıkil çok bü
yuk kudretlı unsurdur. İşte son mer
halede Huzvel~'iıı son nutkundan dahi 
bu mll.n::ıyı çu;;<1rı11ak neticesinde ka
raı· kılarız.> 

TASVIRIEFKAR 
4''fas\'iri Efkar> imw•,,yle yazı ya

zan Başmuharrir de, bugunkü maka
lesinde Amerika Cüınhun·eisıııin nut
kunu tahlil etmektedir. Ezcümle di
yor ki: 

cRuzveltin sö:.deri o kadar ıiddeUi
d ir, ki 111 an buıılan okuduktan sonra 
kendi lccndıne cBnri oldu olacak, A
merika şu ildnı harp işini de açıkça 
yapsa da, bir :in evvel Avrupayı peri
şan eden afetten kurtarsa!> diyor. 

Bu nutkun karşı tarafın da ayni ıht
detle mukabelesini davet edecegı şi.lp
hesızdır. Ya.nız meı:ık edılecek nok
ta, bu mukabelenın sozle mi, yoksa fiil 
ile mi \•uku bulacnğıdtr. Zateıı her iün 
biraz daha girift şekiller alarak büsbü
tün çıkmıız:ı saplanmakta olan dava
mn en firaklı rıheti de burası, yani 
bu mi.ılekabtl şiddelti sözlerin ve hare
ketlerin sebebiyet vereceği lnfllAkın 
ne valdt, ne şekilde ve nerede zuhur 
edeceği deitil midir?> 

TAN 
M, Zekel'iya Sertel, cAlmanlann İlk

bahar Taarruz Pl!ını, başlıklı bueilnkil 
Başmakalesinde ~öyle yazıyor: 

cHnkikat ~udur ki, Almanya, A· 
merikanın bütiın kuvvetiyle İn1:illere· 
ye yardıma ba~laması ilzerine, pek 
mtişkül bir vaziyete dü;ımüştür. Ameri
kan yardımı İngiltereye hava üstünlll
ğnü temin etmeden evvel Almanya bü-
tün in1kfuıları tecrübe etmek ve bu 
yaz içinde kat't neticeye varmak ihıtl
yacındadıl". Aksi takdirde harbi ka
zıı.nııınsına imkan kalınıyacaktır, Onun 
için önü nüzdeki hattalaı· lçinde mez
buhane hamleleı-le İnglllcreyl sara
mıya çalı;inıru;ı artık bir zaruret halini 
almıştır.> 

Amerikanın en meşhur simala
rından birisi de, 70 yaşındaki ga
zeteci Hörst'dür. Frnnsız düşman
lığı ıle tanınmış olnn bu adam si
nema artısUerinden Maryon Da. 
vis ile evlidir ve Kaliforniyada ki 
çüliğinden 12 büyük gazeteyi ida
re etmektedir. Evvelce 100 tane ga
zetesi vardı. 

Milyarlar kazanmıştı. Fakat şi.ın
di milyonerdir. Demek iflfıslar ge
çirmiş. Çütliğinde yazd~ı bir şi
iri on iki gazetesinde neşretmiş. 
tir. Şiirinde İspanyada En~!H~~ -
sün lok~ntn hırı ve çok kıymetli 
kahveleri met edilmekteJir. 

eccıll: mıı• 
IIlIEJl!D 
Boza bozacı ve boza 
laııına dair 
Bozayı ıever misiniz?. Beoı 

nim boza hakkında en esaab' 
fikrim, bu nesnenin çok aeç 
hazırlandığı hakkındadır. (). 
qun içindir ki: 

- Batında boza piıiririm, 
diye, bir insana karıı, maruf 
tehdit cümlesini kullanırız. 

Bize çok yakın bir bozacı 
var. Arasıra, canı boza iıtİ• 
yen arkadq gelirse, ben de, o 
bahane ile bir boza içerim. 
Boza, kıt mevsiminin hususi 
bir içkisidir. En çok huşuma 
aiden şey, ekseriya, bozacı la· 
birinin makamı istihzada kul
laıul.maııdır. ı esela; 

- Meyhaneciye ıahit ıor• 
muılar, bozacıyı göıtermİf, 
derler. 

Halbuki, bozacının, umu
miyetle meyhaneci ile hiç bir 
alaka ve manaı.ı yoktur. Ev-
vel, benim tanıdığım bütiın 
bozacılar gayet J.t'liıslüman, 
muhafazakar ve dindar a· 
damlardır. Bizim civarımızda 
bir bozacı var. 30 gün Rama
zan dükkan uçmaz. İftar to
punun atıldığını, bozacının 
dükkanını açma•ından ögre
niriz. 

Ancak, bozanın ekşimeıi 
fenadır: 

- Boza gibi ekşime ba§ım· 
da .. deriz. 

Bozanın tazesi ne kadar 
nefis ise, ekşi..-niş ol .... nı da o 
derece berha 1·. E .. as .. n bo
za, ekşiltııı..'!rek yapısmış bir 
içkidir. Fal{at, ekşı iğin xnu· 
~yyen bir de•·ccesi vardır. 
Fazlası, hakikaten berbat o
lur. 

Boza, ayni zamandu, İstan
bulda mevsimleri haber ve-
ren bir nesnedir. Al-tık gece
leri sokaklarda bozacı dolaş
mıyor, bağırmıyorsa, biliniz 
ki, Bahar gelmittir. Yaz so
nunda, geceleri, bozacının se
ıini duyduğunuz in, hatırla-
yınız ki, Sonbahar ve soğuk
lar gelmit tir. 

Bozacı, Yazın ne yapar?. 
Çuvalı bozup heybe yapan 
Naareddin Hocanın hesabı, o 
da, bozayı terkeder, §tra 
yapmıya batlar. 

Şıra, üzümden yapılan İÇ· 
kilerin en çok sıhhi olanıdır. 

Fakat, boza, mühim ıey• 
dir, yamandır. Yalnız, bir ıe-
yi fenadır: lamarlaması.. Bo
zacıya yakın oturmanın da 
bu mahzuru var: Her gelen 
misafir, bir boza ısme.rlanma
sını arzu edene, bütçede bir 
de boza faılı açmak icap edi· 
yor .• 

R. SABiT 

Talebelerin maçlar• 
İlk ve Orta Okul erkek talebe. 

!erinin saçlarının Ü<! numara ma
kine ile kesilmesi icabederkeıı 
son zamanlarda birçok talebelerill 
saçlarının uzun olduğu görülmüş
tür. Bunun üzerine; saçların ke -
silinesi hakkındaki emrin, tatbi -
kinde hiçbir suretle ihmal göste -
rilmiyerek şiddetle tatbiki ala a.. 
darlara bildirilmiştir. 

Birimizin DERDi. 
Hepimizin 

Azgın köpeklerden 
geçilmiyen sokak 

Cerr&lapapda oturan ku:ruou-
ta.nmızclaıı Fctbl Tal yazıyor: 

Cerrahpa;ıadn Hub ar mahalle
sinde Ccrrahpaş:ı HasUıncsine il
hak edileu yeni pavyonlann ar
kasına tesadüt eden Şeyhülharem 
ve Çardaklıhamam sokaklarında 
üreyen köpek sürülerinden bu ci
var çocuklan mektebe gitmek içJn 
sokağa çıkamaz bir aale geldiler. 
Bahusuı aecelert vazifelerinden 

dönen hallt bu köpek sürülerinin 
saldırmalarından evlerine girmek 
için pek ibüyUk tehlike geçirmekte
dirler. 

Mahalle ~ın seHlmet ve 
sıhhat\ ı.01rtas ... 11an nit olduğu ma
kamın dikkatini. celbetm -
nizl rica 
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Son Telgraf';n ! ı:;9 J Ql / 
Hikayeleri C" eaQ SUn. • 
~----~-Yazan: Selami izzet--' 

Kamil Sağdoğan Tokatliyanda 
kahvesini içti:-ten sonra elini şa
kağına koydu, dü,ündü: Kalksa, 
•clefona gitse, Nemikanın numa
rasını çevirse, allo! .. Dese ve Nemi
ka ile konuşsa ne olurdu sanki? .. 
Hiç, hiç birşey olmazdı. Bunu ka
rısı duymıyacaeı, duyamıyacağı 
için pekala da Nem ika ile konu -
şur, buluşur, a'·şama kadar hoş 
bir vakit geçirmiş olurdu ... 

Yerinden kalktı, 1ıelefon dola -
bına gitti, orada duraladı. Otelden J 

telefon etmesi münasin değildi. 

Santraldaki kıza numarayı söyle
mek işine gelmedi, hem kızın Ne
mika ile konuştuklarını dinlemesi 
imkAnsız değildi. 

Paltosunu giydi, sokağa çıktı, 
bir bakkal dükkanına girdi, nu -
mıırayı çevirdi: Meşgul ses geldi. 

Karni Sağdoğan bekledi. O bek
lerken dükkana bir genç girdi, te. 
lefonun başına geçti, numaraları 
çevirdi. .. Durdu, kapadı, gene çe. 
Yirdi... Üç dört kere ayni ameli
yeyi yaptıktan sonra cOh numa
raya: 

- 224532 ile konuşamıyorum! 

de<li. 
Kimi Sağdoğan irkildi. Bu kendi 

evının numarası idi. A2 kalsın: 
cBuyurunuz aradığınız benim, ne 
istiyorsunuz?• diyecekti ... Fakat 
ırustu, dinledi. Genç konuşuyordu. 

- Allo!.. Sen misin? .. 
Bu hitap kafiydi .. Meselede sır 

kalmamıştı... Bu genç karısına 

esen. diye tatlı bir sesle hitap e<li
yordu. Genç devam etti: 

- Yediden evvel gelınez de -
ğil mi? .. Şimdi ... Bol bol vaktimiz 
var ... Ben hemen bir otomobile 
atlayıp geliyorum. (Burada bir 
kahkaha!) şimdi, şimdi .. 

Genç adam gülümsiyerek tele. 
fonu kapadı, gülümsiyerek parayı 
verdi, hatta gülüınsiyerek Kfuni -
nin yüzüne baktı ... Bakardı ya ... 
224532 numaradaki kadının kocası 
olduğunu bilmiy<ırdu ki .. 

Kiımi Sağdoğan da bu gencin 
kim <ılduğunu bilmiy<ırdu amma, 
hemen ot<ımobile atlayıp nereye 
ve ne için gittiğini biliy<ırdu ... A
fallamşı, sersemlemiş, <ılduğu yer
de mıhlanmış kalmıştı ... 

Öfke ınsanı yavaş yavaş sarar ... 
Kiımi Sağdoğan dişlerini gıcır -

datmağa başladı ve kendi kendine, 
için için homurdandı: 

•Evden çıkarken Samiyeye ye.. 
diden evvel gelemiyeceğimi söy -
!edim. Samiye de bana: Ben de 
Bey<ığluna ineceğim, alacağım şey

ler var dedi ... Kôfir kadın! .. Ah -
!Aksız kadın!.. Kadın değil mi? .. 
İnsanı aldatmağa niyet etmesin -
ler! .. Peki amma bu herifi nere. 
den tanıy<ır? .. Biz evleneli henüz 
bir sene <ılmadı ... Bcnes Nemikaya 
gideceğim diye vicdanımda azap 
duyuyordum! ... 

Hemen dükkandan çıktı, bir <ıto
ınobile atladı, gencin bindiği oto
m<ıbqi takibe ba~ladı. 

Ha!a muayyen bir fikri yoktu, 
ne yapacağını kat'i <ılarak tasar • 
lıyamamıştı: 

c Bu isabet <ıldu diye düşünüy<ır
du, esasen Samiyeyi sevmiyor -
dum, başımdan defederim <ılur bi. 
ter!• 

Fakat bunu zannettiği kadar ko
lay yaparnıyacaktı... Gencin <ıto
mobili evin önünde durunca yü
reği çarpmağa başladı. 

Otomobilde bekliyecek, onlara 
cürmümeşhut yapacaktı ... Acaba 

ayağa kalkacak hali var mıydı? 
Zihninde hep ayni şeyi tekrarlı • 
yordu: 

- Bereket versin Ol\U ııevmi • 
yorum!.. 

Fakat l:u biraz da: cAcaba onu 
sevıyor muyum?. demek değil 
miydi? 

Bu düşünce ile deliye döndü, <ı
tom<ıbilden indi, kapıyı anahtarı 
ile açtı, merdivenleri dörder dör
der çıktı ... S<ıfada duraladı, kar -

şıki odadan, yatak <ıdasından ses
ler geliycrdu. 

Gayri ıhtiyari tabancasını çı -

kardı, •iddetle kapıyı açtı ve epk.. 
te kalakaldı: 

Hizmetçi Peyman ile genç adam, 

pahada ağır yükte hafif ne varsa 
toplu)'<>rlardı. Karniyi görür gör

mez ikisi birden tuvalet odasının 
kapısından fırladılar. 

Kiımi hem şaşalamış hem de se
vinmşiti ... Cok sevinmişti!.. 

* Akşam saat yedide Samyie eli 
kolu paketlerle dolu gelince K1imi 
kansının b<ıynuna sanldı, öptü: 

- Sevgili karıcığım dedi, bugün 
Peyman içeriye birini aldı, yatak 

<ıdamızı soydular. 

- Ne diyorsun? .. Neler çaldı -
lar? 

- Gümüş tuvalet takımlarını, 
yiizüklerini •.. 

- Eyvahlar <ılsun! 
Samiye yatak <ıdasına fırlamak 

istedi, Kimi belinden yakaladı ve 
tekrar karısını öptü: 

- Telaş etme ve hiç üzülme de
di, sana meseleyi anlatayım da, sen 
de benim gibi çalınanlar için: cFe
da olsun!> derisn, dedi, 

Sigarayı 
ilk içenler 
kimlerdir? 

Siııaranın ilk defa olarak hangi 
memlekette yapıldığı bilinme -
mektııdir. Adı, puronınkine ya

kındır. Çünkü sigara da şekli ha· 
zırile küçük bir purodur. 

Siııara kelimesi İspanyolca •Ci
garro• dan müştaktır. Bu kelime 
de Cigarro kelimesinden gelmek -

tedir: Ka!"ıt bükmek, kağıdı yu
varlamak.. demektir. 

Tütünü, sigara şeklinde, yu • 
varlanmış kağıt içinde içmek, doğ
rudan doÇuya Amerikalı kızıl de

rililerden almmı~tır. Bunlar da, 
tütünü bu şekilde içmeyi, vaktile 
Amerikayı keşfe giden Kristor 
Kolombun refakatinde bulunan İs
panyollardan i.ktiba> etmi)lerdir, 
DünyanıD en iyi, en makbul 

tötiiııleri şark tiitünleridir. 
Türkiye, Mısır, Makedon • 
yada yetişen yapraklar, lezzet 
ve koku itibarile en fazla rağbet 
bulanlarıdır. l\femleketimİ'z, Av· 

rupa ve Aınerikaya her sene yüz 
binlerce kilo tütün satmaktadır. 
Bu tiitiinler ·Türk tütiiııü• unva
nile fevkalade rağbet bulmakta 
ve fintlarırun yüksekliğine rağ • 
men, ihraz ettikleri m~vki ve şe
refi muhafaza etmektedirler. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası : 1 O 

TUNA BOYUNDA 
~TÜRK ORDULARI 

Yazan : M. SAMİ W ___ ;;,;;;._, 

Bozulan sağ cenahın imdadına koştu 
Muharebe fevkalade kanlı ve 

. m~thiş oldu. Ti.rk süvarileri ma
nevralarile Bizans ordusunun sağ 
cenahını bozdular.. Bu cenahda 
ric'at başlamıştı. 

Filis, sağ cenahın bozulup ric'at 
ettiğinin farkına \"armıştı. Bizzat 
o tarafa imdatlarına koştu. 

Bu sefer de Türkler çckilmeğe 
başlad:lar. Bu hal Rumların cesa
retlerini arttırdı. Türklerin karşı
sındaki kuvvetler, kendilerinden 
yirmi misli fazla idı. 

Türkler, Gelibolu şibhiceziresine 
ve Trakya ucuna d<ığru muntazam 
bir ric'atle toplanmağa bı!§ladı • 

!ar. Ric'atleri o derece muntazam 
idi ki, tek bir kargaşalık görün • 
müy<ırdu. Sahil gemilerle dolu 
idi. Bu gemiler, Türklerin hem 
ric'atlerine, hem de Anadoludan 
imdat kuvveti aiınalarına mani ol
du. Vaziyet cidden müşküldü. 

Bu bir avuç Türk, her taraftan, 
denizden, oiı:aradan düşmanla çev
rilmişti. Fakat, <ınlar cesaretleri
ni yine kırmadılar, Trakya Ker • 
sunezusuna girdiler. Duşmana tes
lim olmaktansa, şehrin enkaz al
tında ölmiye karar verdiler. 

O esnada idi ki, imparator, da
madı Sırp kralına müracaat etti 

ASKERİ TETKİKLER i 
~ ~~~-~~~~&-~ .. ~-~~~·~~~ ~ .. ~~~~~~~~&~~~~~~·~-~~~·~' 

Buı meraklı dostlarını, 
son günlerdeki resmi teb -
liilerde Erifrede cereyan eden 
hareklt hakkında malumat olma
dıiı.nı, İtalyan mukavemetinin u
zun sürdüğünü söylediler, bir ma
kale yazarak harp vaziyetini ta -
biye teferrüatile anlatmamı iste
diler. Dostlarımın arzularını ye
rine getirirken bütün kıymetli ka
rileriıni de tenvir etıneğe çalışa -
eaiım: 

Biliyoruz ki, İtalyanlar ilkönce 
Agordat - Barentu hattını müda
faa etmek istediler; İngilizler bu 
müdafaa hattının merkezine tev· 
cih ettikleri bir yarma taarnızile 
İtalyanları ikiye ayırdılar ve iki 
şehri zapteHiler. İngiliz kuvvet
leri tarafından takip edilen İta! • 
yanlar Kerea - Asmara garbında 
miidafaa mak~adle tekrar mevzi
lenmeğe mm·af!ak oldular. Keren
Asmara mıntakası dağlık oldu -
ğundan az kuvvetlerle müdafaa
ya çok eh·erişlidir. Motörlü ve 
zırhli birliklerin bolca kullanil -
masina miisait değildir. Bu mü -
dafaa mevziinin zayıf bir noktası 
varsa, o da şimal \:C cenup cenah· 
tarının geçilmez hi4;bir maniaya 
dayanmamış o]nıası, yani şimal

den veya cenuptan operatif kuşat· 
mıya mii,ait bulunmasıdır. İngi -
)izler Keren mc\•ziini diişlirnıe-k 
için, İtalyan müdafaa kuvvetle -
rini cephe taarruzile teshil ederek 
cenuptan ktt~a!nıak istediler. Bn 
ku,atma hareketinin farkına va
ra~ İalyanlar Ke•tn meıziinin 
cenup cenahını ihtiyat kı:v,·etle • 
rile Asmara ı;arhına kadar ıızat

tıl:ır ve ku~ntnıayı fjnlemeğe mu
\'af!ak oldular. 

Buna mukabil İnı;ilizler, Ba • 
rentudan şnrka doğru ilerliyen 
hafif bir taarruz koluuu Adiugriye 
tevcih ettiler. 

Bu kola verilen 'azife, kroki. -
deki \'8ziyetten anlaşılacağı ..eç -
hile, İtalyanların Keren - Asmara 
mevziini cen1ıba c!oğnı uzatma -
larına mit.ni olmak, A:,•natıl - A .. 
dua yolunu tutarak Eritrcdeki t. 
talyan ordusunun Habeşistanla 
muvasalasını kesnıcktir. 

Bu kol vazifesini yapmı~tır. İ
talyaıılar artık cenup cenahlarını 
ancak denize doğru uzatob"lirler. 

Cenptau yapılan ku~utıu aııın 
cephe tahdidile mu\•aHak olmadı
ğmı gören İngiliılcr, şiınaldm da
ha büyük kt•v\•etlrrle operatif bir 

' kuşatmıya ı:iriştih·r. Bu ilJ ku -

Sırıp kralından imparat<ır Andıo
nik<ısa iki bin Sırp imdat kun·eti 
geldi. 
Aydın Türkleri kanlaı-.nın son 

damlasına kadar çarpıştılar, sur

ları ve şehri Filis harp alctlerile 
o derece şiddetli döğdürdü ki du
varlar her taraftan çökmiye baş
ladı. 

Türkler, bu hal kar§ısında so
ğukkanlılıklarını muhafaza edi -
yorlar, katiyyen' yılmıyorlardı. 

Hatta eskisinden daha ziyade şid
detle müdafaa ediy<ırlardı. Tes -
lim olmayı akıllarına getirmiy r. 
!ardı. 

Nihayet Turkltr, fela!<etin mu
hakkak <ılduğunu anla:lılar. Fa -
kal herşeyi ırözlerine aldı'ar. Ge
ce yarısı düşmana kaleden çıkıp 
bir kanlı baskın yapmağa karar 

\'erdiler. Bu bask:nla düşman 
hattını yarmağa and içtiler. 

Gece yarısı kaleden çıktılar, hü
cum ettiler. Muvaffak olamad:lar. 
Tekrar kaleye döndüler. Vaziyet 
kötü idi. 

Eritrede git
tikçe daralan 
İngiliz çenbe
rinin hedefi 

nedir?. 
Pek yakında Eritre 
harekatı İngiliz zafe
rile neticelenecektir 

l 
Yazan: l 

Kurmay Subay J 
§atma k<ılunda Hür Fransız kuv
vetleri de vardır. Cenup istika -
ınetindc Keren mev7.iinin yan ve 
gerisine yiiriiyen hu iki kuşatma 
kolu, İtalyan örtme kıt'alarmı a
tarak Cub-cub - Klamel lıaUına 
vardılar ve bu mc,·zileri ele ge
çirdiler. Daha 3 martta sağ kol 
Kclamct ile Keren aı·asındaki 

Pasn1cjcclit mevziini ehle etmiş 

bulunuyordu. Bu ~uretle bu taar
ruz kolu Keren mevziine tabiye 
sahasında taarruz yapacak mesa
feye gelnıi~tir. Cub-cub mevkiini 
geçen sol kol sağ koldan biraz geri 

kalmıştır. Jlu kol •ağ kol ile bir 
hizaya gelip birlikte b:r taarruza 
giri~tiklcri zaman, italynuların a
kıbeti fecidir. Şiıııaldrn kuşatma 
başlndığı zaman cenuııta Adiugride 

bulunan kol da ~:mali şarki~c doğ
ru taarruza ba~lıyacak, italyan • 
lar gittikçe daralan bir çember i
çinde kalacaktır. 

Bu izahattan sonra anlıyoruz. ki 
son giiıılerde İngiliz harekatı Ke
rek mevziini şiınaldcn ve cenuptan 
kuşatmak maksadile oı•eratif sa
hada cenah yürüyiişlerile geçmiş, 
Keren mevziine cepheden yapı -
lan hafif yani sahte taarruzlarla 
İtalyanlar aldatılınak istenilmiş • 
tir. italyanlar cenuptan ve şimal
den kuşatılmakta olduklannm 

farkıııa varmışlarsa da, kurtulma
larına imkan yoktur. Ancak Ke -
ren . A'imnra mevziini sür'atle bo· 
şaltorak şarka çekilcbilirlc~. Fa -
kat orada da d.ımiz \ c Ingiliz deniz 
ktt\\•etlerinin ınulıa,ara çemberi 
vardır. 

Bir gece sonra Türkler, gece ya
rı,;ı, tekrar Ruınlarm haberi ol -
madan kaleden çıktılar. Fakat bu 
çıkış felab?tli oldu. Hemen hepsi 
şehit düştüler (H. 715). 

Osnıanl. Türkleri bu sır&larda 
ıtzm:t taraflarına Akçakoca ile 
Gazi Rahman. ve Karamürseli yol
lamışl:;:- ve bir yandan da Bursa
yı almıya h:ızırlanniıslardı. 

Bursa elae edilecek olursa İz -
mi in alınma da kolay la.ıacaktı. 
Bursa tekfuru TJrk!rre kar;ı da

ima husumet gösteriyordu. 
Biı· defasında. Atranos ve Kestel 

tcJ.:furile b:rlcş"-J '• O.manlı Türk
lere hücum e':ni fi. :\ihayet, Ye- \ 
rı-ıehir ova,,;n.::l.-1 bulunan K0yun . 
Hisar muhar~..ıc;i Dı:rsa tekfuru
nun kuv\'CtlcriJ i m;:;}ıv \~c peri~m 
l'tnıişti. Tekfur. Bur_a kalesine ~a
çıp karannıı, tı (H. 717). 

Osman!· Türkler Bursayı Türk 
şehri gômıek ist ynrlardı. Türk
ler o zaman da bu ŞC'hre Bursa 
derlerdi. Şehrin adını siwlcrıne 
uygun bulurlardı. • 

Alınan diğer şehirlere ise hep 

Önünıüıı!eki hafta, kuşatma k<ıl
ları ilerledikçe muharebe operatif 

sah:.dan tabiye salıasına geçecek 
ve iş nihayet siingüye dayanacak· 
tır. 

İtalyan iikıbetiuin ne olacağını 
kestirmek için peygamber olmıyn 

lüzum y<ıktur. İtalyan askeri ko
şan süngii görene kadar mevziin

de durabiliyor; süngü on metreye 
ynklaşınca maneviyatı bozuluyor. 

Eritredeki İtalyan ordusu kurt ka

panına girmiştir. Pek yakında E

rit.re harekatı İnı;;Jiz zaCerile ni

hayet bulacaktır. 

Bu vazi)cl bana g~en harpteki 

('fanenberg) meydan muharebe

sini hatırlatıyor. Omda çenıbcri, 

şimalden cenuptan ilerliyen Fon 
Makenzen kolordusu lamaoılamış

tı. Erjtrcde çenılıcr t-in1a!den ce

nuba yüriiycn iki kol ile tamam -
]anıyor. 

6 yaşında 6 memıe
k~tl li zan çcıcuk 
Ameri:rnda Long İzlaııda da <ı

turan bir ailenin 6 yasında Hanrik 
Olafsen ismindeki çocukları har

bin bidayetinde, N<ırveçte Oslo şeh
rinde bu.unan akrabadan birisi
nin evine ııötürülmü ·tü. 

Harbin çıkması üzerine her iki 
aile ç<ıcuğun N<ırveçte kalmasına 

karar verdiler. 
Fakat Almanlar Norveçi de iş. 

gal edince, vaziyet kü~ük Ofal3en 
için vahim bir şekil aldı. Çocuğu 
Amerikaya, ailesinin yanına gön
dermek icabetti. Çocuğu bindirmek 

için Petsan limanına gönderdiler. 
Lakin çocuk limana gelmeden va

pur hareket etmişti. Bunun üze

rine çocuğu tekrar Osl<ıya gönder
diler. Halbuki çocuk, havanın i

capları d<ılayısileOsloya gelemedi. 

Petsandan Osloya,oradan tekrar 

Norveçe, Norveçten İsveçe, ora

dan Danimarkava, Almanyaya, İs
viçreye gitti. Tekrar Almanyaya 

döndü,bu sefer İsveç y<ılile Fran

sa ve İspanyaya gecerek Lizb<ına 
vardı. Oradan bir tayyare ile Liz
bona döndli. Harbin muazzam dal
gaları ar3sında Olofscıı'in nahif \"Ü

cudu ne i!ade eder7 

Türk adları koymu~lardı. Mesela, 
l< amca hi-ar, İnegöl, Bilecik, Sö
ğüt, E,kişehir. 

Rumlar bu.-alara Melnkiya, An
kelekoma, Belekoma, Nevaziy<ın, 
Dorileon derlerdi. 

Osman Bey, Bursayı her ne su· 
retle olursa <ılsun almıya karar 
verdi. Fakat, o devirde, az bir 
kuvvetle, noksan bir malzeme ile 
Bursanııı fethi kolay değildi. Bu
nu Osman Bey de anladı ve mai; 
yetine şöyle diyordu: 

- Buna sabır gerektir . 
BGrsa etrafına havaleler yapıl

mıya başladı. Fillıakika Bursayı 

alabılmek için havale yapmaktan 
ba~ka çare y~ktu. 

T,ıplr, tüfekle al:namıyan ka
],.}r·r ı lı;..klm noktu~rırına kuleler 

yapı1u:.ıa, içine erler koymakla, 

ş_bri "çlıl;tnn bezdirmeklc alın
ma ı kabildi. 

Osmanlı Türkler, evvela Kaplı· 
ca tar~f-ı1a bir h'sar ynrt lvr. Bu
raya O.,man Beyin kardeşinin oğ
lu Aktimur memur oldu. Yanına 

Bekri 
Yazan: OSMAN CEMAL KA -

Tefrika • 
Benim zannıma göre, Mustafanı 

gönlünde bir dilber yatıyor 
- Ahmet Ağa baba, dedi, senin 

<ığlana bugünlerde bir hal geldi!. 
İhtiyar Ahmet Ağa hayret ve 

merakla s<ırdu: 
- Ne bali?. 
- Birdalgınlık halil. 
- Dalgınlık hali mi?. 
- Dalgınlık de, sersemllk de, 

çapaçulluk de, ne dersen de!. 
- Anlıyamadım. Mesela ne gibi? 
- Ne gibi olacak, geçen gün bir 

gelinlik yorganın yiiziine geçiri
lecek mavi bir diba yeı·ine tut -
mu , başka bir yorgana mahsus 
olan kırmızı yüzü geçirmişti, dün 
de yine bir başka gelinlik yorga
na geçirilecek olan pembe atlas 
yerine başka bir yiiz geçirirken 
üzerine geldim. 

- Acaba bunun sebebi ne ola 
dersin Rüstem A&a?. 

Rüstem Ağa biraz sükuttan son
ra hafif gülümsiyerek: 

- Sebclıi oha olsa, galiba Mus· 
talanın artık tam delikanlı, yor • 
ganların gelinlik ve me\'simin ba
har olmasıdır. 

- Haaa!. Haaa .. Haaa!. Şimdi 
anlaşılıyor Vehbinin kerrakesi! .• 
Şu halde?. 

- Şu halde oğlanın zamanı &el· 
di demektir. 

- Acaba?. 
- Acabası . Recep ağası yok i-

şin. Hatta benim zannıma göre 
Mustafanın gönlünde bir dilber 
kolan vuruyor. 

- Deme Rüstem Ağacığım!. 
- Bcuin1 zannım öyle!. 
- Bunu nasıl anlıyacağız?. 
- Kola~-.. Çar~ıdaki arkadaşlan 

va,ıtasUc ağzını aratır, meselenin 
anhnsını minı.~~uu anlar, ona gö
re bir icabına bakarız. 

O geceki bu muhavereden sonra, 
nıesele anla~ıldı. Mustafa, Yeni • 
bahçe ile Şehremini arasında otu
ran zengin bir hayriyc tüccarının 
on yedi yaşındaki evliıtlığını sevi
yorciu. Karagözlü, karakn~lı, ceylan 

eski bir kahya kızı idi. İçiııd• 1 

di oturdukları Alıırkapıda1'ı rJ' 
odalı evden başka SoCulnr t• . 1 
da da dört beş, odalı kir•l'!,ı 
evleri ile yine o cİ\'arda k ]Jt 
küçük bir dükkanları ,•nrd~ ~ 
kanlının kendi de henüz ç, 

• tı• amma kalfalığı ) akın ve ıs 1 
açıktı. Böylesi bir delikanlıY~ 
kız vermezdi. Fakat ne ı a 
evdeki hesap çarşıya uyınad~ 

Beş, on giin sonra, :Must• 
ailc>i tarafından ) apılan t-~ 
kız tarafı mırın kırın eder•b 
türlii razı olmadı. Kızın b• 
biraz muvafakat elmeğe )~ 
gibi oldu ise de anası işi b•• 

- Yoo! dedi yağıııa mı ,ııf. 
bugüne bugiin Asmaaltınd• 
hayriye tüccarı ailesi oJal•ıf 
küçük bir yorganc_ı çırağı 'İ 
sına nasıl kız verelım? Bıı k ~ 
versek versek ancak kendi"',1 
bi bir kişizade evladına , .• 

riz.. dit 
Anası Mustafayı pek se• ıf 

çin, bu işte çok ısrar etti '~ ~ 
bir çok vasıtalar koyarak tut 
calarda bulundu ise de P~"r 
medi, kızın anası Nuh dedı. 
ııamber demedi. ol 

Sonuncu teklif ve ricalat1 J 
para etmediğini gören Mustl 
anası, bir akşam oğlunun k

1 saçlarnu okşıynrak ona şiiY / 

w: f 
- Evladım, Mw.tafacığıı'1 

rucuğum, sen hiç merakla~ p 
üzülme, ben sana ondan lı~ 
güzel, kat kat dilber, kat lıgt~, 
bir kız bulacağım. Hem öyle ıf' 
bulacağım ki, o hayriye tıi<' f 
nın inatçı, şirret knrısı bu~~Jı 
mak ısıracak , .e kendi evi• f' 
senin gibi bir arslana !ayılı. ı 
mediii için, pişmanlıktan d'

1 

ni döğecek!. 
Anasının bu sözlerine ı.ar'l'f 

tafa sade iki damla göıl ~· 
cevap verdi ve o gece ne Y di 
içti, erkenden oda ına çe!d1 1,ıt' 
ce yarıların a kadar hep 0 ~ 

göz_lü, karakaşl'., c_eylan .~ıı 
narın yapılı evlatlıgı du~ııo rl 
işte genç Mustafauın Jıal~,c 
ilk döniim noktası bu gece . 1 
nun ilk acaip tezahiirii erte•• 
şam başladı. 

bakışlı, narin yapılı olan bu kız
cağızı o, hanımile birlikte arasıra 
dükkana alışveriş için geldikleri 
zaman görmüş ve sevmişti. Şimdi 
yapılacak iş, bu kızı Allahın emri, 

Peygamberin kavlile l\Iustafaya 
istemekti. Mustafanın babası, ol
dukça hal ve \'akli yerinde eski 
bir y<ırgancı ustası ve anası da (~ 

=,;.=:.=:..=is=ta=n=b=u=ı =,=il=ml=er=K=r=a=Hç=s=i =: ;;,...;'i 

Şimdiye kadar fstanbula gelen filmleri 11 

en muazzamı 
cMAR!IL'UlA• Slıiemasının sureli malısusada a-ellrd~i Wı. v!ıqoll d~ 
p. şalınerlerlml.M iki.iıclst ve sinema pırlantası Gala ruml ı' 

Dillere de31an olmuş me~hur (ÇARDAŞ) !arın a~kını gölge<le bır:ıl<" 
dilnyanın biltUn 1Chirle.ı·indc aylarca g•ı.tcrilt"ce-k şöhret t 

dünyuyı sarnl?~ olan misilsiz 

Aşk, Musiki, Dans ve heyecan alemi .. ·· 

MACAR SENFONİSİ 
( Dango - Pista) 

19 llf.ul ca,.ambadaıı il ı e u AD • 'd'l .. ,:crı-
Hlba.reııilk def~ n1 R il ın [l .t\ !l lrı·rı..tır. 

epeyce kuvvet verdiler. Aktin1ur ' 
gayet cesurdu. 

Bir hisar da dag tarafına yap - ı 
tırdılar. Oraya da Balabancığı ta
yin ettiler. Balabancık, Türklerin 
en cesurlar111dan biri idi. 
Kaplıca hisarı ile dağ hisarı bir 

yılda yapıldı (H. 717). Artık tek
furnu da, halkının da Bursadan 
dışarı çıkmaları imkansızdı. Y<ıl
lar tamamen kesilınişti. Şehre er
zak tedariki kr.bil değildi. Dı.şarı

dan imdat almak için de hiçbir ça
re yoktu. Az bir kuvvet Bursayı 

kuşatmak için kafi idi. 
Bütün kuvvetler Yenicelerin . 1 

Akhisarların, Akyazıların zaptilc 
meşgullerdi. Gozi Rahman Yalak
O\a (Yol,I\ a) onündt· Jstanhul tek
furunun imdat kuvvetlerini ba • 
sıy.ord 

Osm~nl. Türkler, Bursı.)-. şid -
detle muhasara altına aldıkları za
man, etrat yolları da birer birer 
örtnıUşler ve kesmişlcrdı. Bizans
tan gelen imdat kuvvetlerini bu 
ge:itlerde boğuyorlardı. P!Bn pek 
akilane idi 

Osmanlı Tüı-kler ı, Bu • 
hasaradan sonra, Kr.r.:Ltıi.iı 
llL.\ sahillerini alıyvrdu. SJ 
Çavu~. Orhan Bey rr.aiyetiıl 
Bütün bu gcyrctler Bursa c 
temizlcıı;ek, oralarda hiçbiı. 
man kuv\'et! bırakmanıak1 ;ı. 
:ya ~uhilleriııi, münbit ov~lii 
yizli sahraları Türk illcr!rıC 
mak içindi. 

Bu vazifede Türk erler> 
ler, bey !er, alliler, ayni aı ~ 
ni imanı taşıyorlJ:<l:. Sl'lı•li 
nedan;.nın inkır~zın~an 

Türkün yaşo.n:c.k az~i şi<ld 
''artm.:-:tı. 
- Türk ncslinı va'ntmıya çı 
mücahitler kaflleslnin miiıi' 
ha!J;karları, müıebbileri dC 
dı. Bu hnlnskiır \"C mürşit! ' 
türlü dünya ihtıras:ndan l<C 
ni tec<it ederek yalnıı n~ 
nefü;lcrini vernıı,Ierdi. f,j 

daı 'ıerı ırklar nı" şcıefi!C 
tarihi bitirrr cmiye, ona şJ 
hi!eler iluvc etmiye aznıed 
ziler, bütün kuvv~t ve ını. 

faziletten alıyorlard. 1 
(~ 
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birer nutuk aöylediler, 
Hiter, nutkunda Alman 

(Bu yazının metinleri Anadolu 
Ajansı bültenlerinden alınmı~tır) 

Telhis eden: Muammer Alataı: 
Hitler, vatan için ölen askerleri 

anmak maksadile yapılan mera· 
Bimde askeri müzede yeni bir nu
tuk dıtlıa öyledi. Bitler, yine Ver
sayın haksızlıklarından bahsetmiş, 
devletlerin Almanyay• bir k~r~ 
daha yere vurmak istediklerını 
teb .. ettirmiş, !ngııtere ve 

aruz 1 . . il' 
Fransanın harbi istedik erını ave 
etmiştir. Hitler, sonra'._. ~olonya 
seferinin 18 günde bıttıgını anlat
mış, Alman orduların ı methetr,ı:iş· 
tir. Bundan sonra, garptaki dı~er 
harp harekiıtından bahsetmiş, 1940 
yılının Almanya için muvaffaki-

y etle geçtiğini söy !emiştir. . 1 
Hitler, Ingiliz ablukasından şı

kayet etmiş, sivillerin, şehir ve 
kasabaların da bombalandığını 
söylemiş, Avrupanın açlığa mah
kılm bırakildiğini ilave etmiştir. 

Hitler, bundan oonra demiştir 
ki: 
•- Bu kış çok iyi çalıştık. Ta

limlerimize ·bütün yenilikleri kuy
Dlll§ 'bulunuyoruz. Alman ordu • 
ları, şimdi, tarihimiz,n e~ kuv • 
vetli vasıtası haline gelnııştı:. E
ğer, bu ~ın ilk aylarında Ingı
lizlerin hücumlarının bütün şıd -
re tin., bilhassa müttefikimiz ta -
haın:ınül etmek mecburiyetinde 
kaldıysa, şimdiden itibar~n Alnıan 
kuvvetleri bu yükten hısselcrı,nl 
Yeniden alacaklardır. DünY anın 
hiç.bir kuvveti ve hiçbir müzah_e
reti, bu savaşın neticesini değiştır
llıiYecektir .• 

liitler daha sonra, Almanyanın 
İngilter~ ve Fransadan hiçbir şey 
istemediğini, bilakis, bir9(>k sulh 
teşebbüsleri yaptı.ğını, fakat, boşa 
Sıktığını söy !emiştir. . 

Hitler daha sonra demiştir kı: 
- Bu' suretle geçen sene başla-

' . k . . J:i41 
nanı nihayete erdırme ıçın 
de sakin ve azimkar l>ir araya_ to!
lanacağız. Hangi karada, hangı d 
llizde hangi havada olursa olsun, 

• ı etsın-
nerede mücadele eder erse. nu 
ler b'·t·· Alman askerlerı şu ,uun .·· u-
l:ıi!eceklerdir ki milletun'.'ıı:' m li 
kadderatı, hürriyeti ve ıstık~ag_ ~ 
ebedi surette bu mücadeleye a 

hdır .• 
RUZVELT'İN NUTKU · · umhuru 

Birleşik Amerika Reısıc 

Yugoslavya bitin 
Alman tekUflerlnl 

reddetti 
(1 inci Sa!ıilecl•n J)o'l'&m) 

paktı imzasından ibaret olacağı an-
'lti '!erde ne ~}aşılıyor. Alman tazyı 1 

8 es.ıqtt JO{ 
"flOUil)'lllq AU[SO~O.f. tflS{ , • • 

nin bundan daha m ÜS ait bır teklif 
.. ünülmemekle· 

yapması irnkb.nl duş 
dir. 
YAPILAN 
TEKLİFLER bir 

Yugoslavya poJillkaSın• kal'I a· 
b ·ıa ··"·'- h . kimdır. AlmanY3 ıle Y ı ro!U..UA a • b esas 
pılan müzakerelerde daınıa u 
muhafaza edilmiştir. .. le 

Cereyan eden nı.Uzaker~ler şoy 
hulasa edilmektedir: . ._..,...,..., 

Yenı nı.uı.u ... 
Hitıer Avrupanın · ·· bet 

• ıavyaya mus 
lııakkında da yugos oslavlar da 
te:klWerde bulunınus? ~u!u teklifleri 
bitarafJıkları dola~ısı~e eklerini na.
vakti gelince ~eı..ltlk. e~ıroan k1t'a
zik1lnc bildimu§lerdir.. . vaziy&
larının Bulgaristan3 gırmesı, 
ti Lı.uaz degişt.ı.rm~tir.k1·11erden !ark
Almanya, evvclkı te ,.ı tır Yu-

lı iki tııJıriri teklif daha yapJDJŞ le,. bu 
' al ~ dolayısıy 

goslavya, bitar ııgı buriyeti.nt-
teklifleri de reddetmek mec ettiği za
de kalmıştır. Ve Hi.tıe.~e, arzu . et
man bir ademi tecavuz paktı ~un
mıye YugoslavY~ Aınade 
duğu bildirilınlştir. bu muka· 

Almanya, Yugoslavyanın . 
b'l t kli!lerini gayrikb.fi bulmuş, afyenı 

ı e . Yugoslavya tar ın-
Avrupa nıza.mıru:uı edildiğine dair ve 
d::ın sarahatle ka ıcrasilcrden ayıra
Yugosıavyayı de~o be annaınenin Yu-
cak mahiyette bır y jn1Za edilımesini 
goslavya tarafından bitaraflığı do-
. . ti' y .. d'osıavya, . tir 
ıstemış r. "'O lif. de reddelıntŞ • 
layısiyle, bu tek 1 ka mukabıl tek- • 
Yugoslavya, artık b~inı.anya, bitaralh
lü yapm1yucaktn:· d mi tecavüz pak
ğa istinat ~en ~ 1 ~ ~U:Umlu addetrrı.ez
tı imza edılmesıru kil. ile Hariciye Na
se, Yugos:av ~a~ve tı etmesine hiç bir 
zırının Hıtlerı zıyare h fta i~.inde 

Alınanya, a 
sebep yoktur. ı terse Yu-

ıınmasını s ' 
kat'i biı· kara: a .. attı hareketini de-
goslavya, buguuku b hüküJDeli, _. . . ktir Yugoslav . 
gıştırmıyece ·. . gun tedbırler 
memleketin vazıyetıne uy 

almaktadır. 

BİR YUGOSLAV 
TAYYARESİ f adan bildirdi· 

Stelani Ajansın':". s~; ile t)s1<üplen 
ğine göre, içınde ~en bir askeri tay
~~rada hareket araz.isinde J{ar
yare yanlışlıkla Bu~:r Bu tal'Yare bu
loya'da yere inmışt ' eket edecektir. 
gün Yugoslavyaya har lini'nin Roma-

İtalyan Ajansı,. M_u.55? r Yeni gelen 
ya döndüğünü bildir"'~:· ııarp al~tl 
haberlere &(>re, Musso ' 

ordularının 1941 yılında 
muvaffak olacağını te
barüz ettirmiştir. Bilhaa
ıa, müttefiki İtalyanın ü
zerindeki yükün Alman· 
ya tarafından alınacağı
nı söylemiştir. Bu cümle 
§ayanı dikkattir. Fakat, 
Hitler Amerikan yardı
mından hiç bahsetme
mi§tir. Bu nokta da çok 
şayanı dikkattir. 
Ruzveltin nutku ise pek 
büyük tarihi bir ehemmi· 
yeti haizdir. Amerika 
Milleti, Demokrasinin 
mutlaka zaferi kazan· 
ması için gittikçe artan 
bir hamle ile her§eyi ve
recektir •• - -

Ruzvelt de dün bir nutuk söyle • 
miştir. Bu nutuk yabancı dil üze
rinden radyolarla neşredilmiştir. 

Ruzvelt demiştir ki: 
_ Bugün bütün söyliyecekle -

rim har!i harfine tarihe gerecektir. 
Amerikan mille1ıi, bugün tarihinin 
"eni bir safhasını yazıyor. 

Prosya otokrasisi fena idi; fakat 
nazizmin bundan çok daha fena 
olduğunu biliyoruz. Nazi kuvvet_. 
!erinin istedii(i, müstemleke harı
talarında veyahut ikinci derece e
hemmiyetli Avrupa hudutllarında 
basit de~isiklikler dei!ildir. Nazi 
kuvvetlei, açıkça, bizim kıt'aınız 
da dahil dmak üzere bütün kıt'a -
!arda bütün seçimli hükümet sis· 
ile lerinın tahribini istiyorlar. Na
zi ~uvvetleri, iktidarı, cebir ve kuv. 
vetlı> ele geçirmiş bir avuç zimam
dann bütün insanlara tahakkümü 
esasına davanan hükı'.'imet sistem
leri tesisini arıyorlar. Buna yeni 
nizam diyorlar. Fakat, bu yeni bir 
şey değildir ve bir nizam değildir. 

Ruzvelt, bundan sonra, yardım 
kanunundan bahsetmiş, bu vardı
mı benden Amerikan milletinin is
tediğini,< ünkü, demokrasinin mu
hakkak skrette müdafaa edilmesi 
lazım ıreldii1ini söylemiş ve: 

- Vermemıze imkan olan veni, 
eski bütün ta.vvareleri, bü'1Ün harp 
aletlerini göndereceii'iz. Bu akli 
selimin sevkülceyşidir. Demiş v• 
daima sür'atle vardım edilecei!ini 
ilave etmiştir. 

Ruzvelt sonra demistir ki: 
- Bugünden i1ıibaren bu yar • 

dım, kat~ zaferin alınmasına ka
dar durmadan fazlala•tırılacaktır. 

Parasız kalan 
taşrahlar 

(1 inci Sahiledeu Devam) 

kat paralar ellerine teslim edil -
meyip bilet alınıp, biletler trenle~
de kontröllere, v~purlarda da ka-

t
. lere verılecektır. Buna sebep 
ıp . bil tl . bazı açı.kgözlerın e erı ucuza 

t k Y
ine burada kalmalarıdır. 

sa ara 

Demiryollannda yeni 
iaşaat hareketleri 

( 1 inci s&1ııtedou D•vam) 

hattı jstasyonları için 
da Avrupa hattında de Anadolu 
ve Avrupa . . . 
istasyonları için nıesaıcrı, seyrı -
seri ve seyrihafif doW:u eşya nak· 
liyatı kabul edilecektır. 

Bu ı;nretle tüccarlar, Anadolu ve 

Avrupa hatlarile Bayd~rpaş_a. -
Sirkeci arasındaki naklıyat ıçın 
ayrı ayrı mua.ınelcier ve masraf -
lar yapmaktan kurtulaca~lar, ve 
bir tek hamule senedi tanzını ede-

ceklerdir. . • 
Yalnu: nakliyat tarifesı _şatlan 

ilç kısımda eskisi gıibi tatbık olu-

nacaktır. s· k . 
I
. d Haydarpaşa • ır eeı •-are, . 1 

d k. bütün amelıye ere ve 
rasın a ı . k 
d 

. kllyatına şamil olma ü
enı.z na .1 . 

. b"ır tek ücret tarı esı zere ycru . . 
"hd8' etnıiştir. Bu tarıfe de 4 nı-
:anda mcr'iyete girecektir. Bu ta-

jf ·ıe tüccarlar, eskiden üç defa
r e ı . ki' t d 

8 1 
ayrı verdiklerı na ıya 

a yı: dan çok az ücret verecek-
parasın 

}erdir. 
Mtlnakale Vekili 

(l inci Sahifeden Devam) 

M
.. kalfıt Vekili bugün öğleden 
una İ . D L' anlar şletmesı ve e -

sonra ımumum Müdürlüklerinde 
niZyolları · nlacaktır. Cevd~t . ~-erım 
nıeşgul h un· izde bir ıkı gun ka-
l. dayıse r . nre - d Trakyaya da gıde-
lacak,. bu "."~e a diğer linıanlardaki 
~ek lsıı;:rışaatbrını ve De~iryollan 
ıske e tkik edecektır. 
nakliyatını te 

. . bir beyetl dün Ro-
ınuJıterilerinden . t. itaıyan Ba,ş_ve
roacla kabul etmıŞı::x,cla muhtc·il~ 
kili bu ıııeuer ha 
d.,; ızahal aJ.ınJShr· 

Çinliler 20 bin !Fransız donan
kişilik Japon or· imasının kuvvetin 
dusunu tardetti den bahsediliyor 
Şung - K.ing, 17 (A.A.) - Gazeteler, 

İşang'ın Garbında.ki mıntakada Çinli
ler tarafından kazanılan muva!fkıyet
lere gen.iş sütunlar tahsis etmektedir. 
Yangtse'nin Cenup sahili boyunca Şe
şuen eyaleti hududu istikametinde 
Garba doğru ilerliyen 20.000 kişilik bir 
japon ordusunun Yangtse'nin so.ğ sa
hilini tak.ip ederek İşang'dan Çunk.ing'e 
doğru bir akın yapmağa teşebbüs etliği 
ibıtimal dahilinde gürüldUğündcn veri
len muharebenin çok ehemmiyetli ol-

,duğu tahmin edilmektedir. japon taar
ruzunun püskürtülmüş olmosı bu n1ın
takadaki Çin müdafaasının kuvvetli ol
duğunu göst.erınektedir. 

Teyid edilmiyen haberelere göre, 
japonlar, İşang'ın Şimali Şarklsinde 
bulunan Şungtscyang'dan da çekilıni;;

lerdir. 
Çinlilerin resmen bildirdiğine göre, 

Şenato'da dün cereyan eden bir hava 
muharebesi esnasında 13 japon avcı 
tayyaresinden allısı düşürülmüştür. 

Uzak Şarkta son 
müzakereler 

Tokyo 17 (A.A.)- D.N.B. Ba
noiden bildirildiğine göre, sulh 
muahedenamesinin nihai metnini 
hazırlamak üzere altı güne kadar 
altı Bindjçini murahhası daha 
tayyare ile Tokyoya hareket ede
ceklerdir. 

Buzvelt'ln nutku 
(1 inci Sa.htfedcn Devam) 

lunulduğuna göre, dı>mokras :ere 
iltihak eden bu ?30 milyonluk bü.. 
yük Devlet, kendisine karşı yapı
lacak olan bütün tazyikleri ezecek 
kabiliıetuedir. 

Yugoslav gazeteleri, nutku bi
rinci sahifelerinde büyük başlık -
Jarla neşretmişlerdir. Exange Tel
graf gaz~tesinia Belgrat muhabi -
rine göre, Ruzveltin nutku, bu har. 
bin \ıarihinde bir dönüm noktası 
teşkil etmektedir. 
Payı tahtta, Amerika Cumhur Re

isinin nutkundaki ·Büyük Ame -
rikan demokrasisinin, diğer de • 
mokrasilere yardım garanôli.si. bil
hassa teLnrüz ettiriliyor. 

Atinada bulunan Reuter n!ulıa. 
birine göre, Yunan radyosu, nut
kun c'fevJo-alade ehemmiyetli• ol
duğunu bildirmiş ve şunları ilave 
etmiş'.ıir: 

Mösyö Ruzvelt, şa'şaalı bir su
rette illin etmişitr ki, Amerika 
Cumhuriyeti zalimleri ezmek çİJl 
bütün kuvve'clerini kullanacaktır. 

.. ----o--- ·----
150 bin askerle 
Atina l 1 (A.A.) - Bl>C: 
Yunan resmı sözcüsünün °bildir

diğ~ göre: 7 gün devam eden 
dü~man taarruzundan sonra, dün. 
kü gün, sükün içinde geçmiş, düş
man taarruzd• bulunmarnı~tır. 

Sözcü ~unlan da ilave etmiştir: 
150,000 askerle vukua gelen düş
man taarruzu, hi<'bir netjce verme
mistir. Bu itibarla, Faşis1> fımirle
rinin hayal sukutu, kolayca anla -
qJıyor . .:>üşm 1n, mevcudunun yüz. 
de kırkuu kaybetmi•tir. Tanınmış 
6 Faşist azası ya ölın~ veya esir 
düşmüşle.-dir. 

Atina ;7 (A.A.) - BBC: Yunan 
resmi tebliili: 

Cephenin baıı havalisinde topçu 
faaliyeti kaydedilmiştir. 

Bir inğiliz gazetesi 
(1 inci Sabifedeı.. DoftlD) 

kiye arasında 19 uncu asrın son 25 
yılı zarfındaki münasebetler tetkik 
edilmektedir • 

B. Grawes, yarım asır kadar 
müddet Türkiyenin tanınması ve 
Osmanlı .i.mparatorluğ"unun boyun
duruğu altındaki milletlerin kur
tuluşu ile Türk tamamiyeti gibi 
biribirine zıd temenniler yüzünden 
işlenen bircok haraları bilhassa 
kaydettikten sonra diyor ki: 
Batıda işlenen hatalardan başka, 

Abdülmecidin siyaseti de iki mem
leket arasındaki bağların 1Jlkviye
sinP hizmet edecek mahiyette de
ıfılclir. Gene Türklerin takip ettik. 
!eri siyaset dahi birçok mahzur -
!ardan ari olmamıştır. Bu müna
sebetlerin tarsini için Kemal Ata
türk'ün iktidar mevkiine geçme -
sile, yalnız Atatürk'ün dahili ısla
hatı sayesind~ dei1il, ayni zamanda 
kiyasetli ve uzlaştırıcı bir dinlo • 
masi sayesinde ehem.ıniyetlli su • 
rette kolaylaşabilmiştir. 

Clermont Ferrand, 17 ( A.A.) - Ofi 
___.eski Havas- cjurnal> gazetesi baş
makalesinde Fransarun kalkınmasında 
İmparatorluğun oynıyacağı birinci de
recedeki rolü tebarüz ettirf1\ektedir. 

Bilançomuzun r:ıasW. varsa bir de ak
tivi vardır. Fransızlar maatteessüf her 
zaman bunu hesaba katmıyorlar. Deniz 
aşırı Fransa ve bilhassa Fransız Afri
kası işte önümüzde duruyor. Donanma
mız her ne kadar tam değilse de şi
lcplerimizin önünde bazı yollan ve de
nizleri serbest bulunduracak kadar 
kuvvetlidir. Halen Fransanın başlıca 
ihtiyacı İmparatorluğu yani Fransanın 
istikbalini muhafaza etmektir. 194.0 
Haziranında l\lfarcşal bu vaziyeti tes
bit etmiştir. Meseleyi halletmek vazi
fesine nezaret etmek te ona ailtir. Ma
reşalin siyn~eti kuvveden fiile çtkarı
lırken Af~·iit:ı;da bütün Fransız Afrika
sında bulunmak. da General Veygan
cl• n vazifesidir. 

ır ...... > 

Günün üç 
hadisesi 

Ruzvelt, Bit
ler, Belgrad •• 

. (Başmaka.leden Devam> 
- ilkbahar gclsııı de goreceıı. -

)er .•• 
Diye, evvelce ilin ctmi:ı bulun

duğu devre; A!ıııanya hesabına 

gelmiş ve çatmış bulunuyor. Al -
mau Devlet Şdi yeni haıulc ,i iç:n 
cephe !ayin ve tasrih etmiyor. Fa
kat, nutuktan taarruz hamle ve
ya darbesinın İngiliz adalarını 

tahrip ve ayni zamanda ltalyayı 

içinde bulunduğu müşkül vaziyet
ten kurtarmayı istihdaf ettıği an
laşılıyor. 

İııgiltereye karşı, herhalde ada
lan tahrip maksadını güden bir 
taarruz hazırlandığına bükmedi -
lebilir. llitlcr, bunu, İngiltere.nin 
Almanya üzerinde gösterdiği hava 
faaliyetinin tesirlerini hınçla iti
raf edeıken, üşa eylemekte ve: 
•Hava harbi ile Alm~nyayı değil, 
bizzat İıı,giltcreyi tahrip eyliye -
cektir ..• diyerek Çiirçile hücum 
etmektedir. 

İngiltereyi sukut ettirmek ve 
İtalyayı kurtarmak vaziyetine ge
lince, Hitler sadece: 
~ Eğer bu kışın ilk aylarında 

İngilizlerin hücumlarının bütün 
şiddetine, billıassa mütıefikimia 

lahamınül etmek mecburiyetinde 
kaldı ise, şimdiden itibaren Al -
man kuvvetleri bu yükten hisse· 
!erini yeniden alacaklardır.• 

Demektedir. İtalya; darbeyi 
şarki Afrikada yemiştir, Trablu•
garpta yemiştir, Habcşistnnda ye
miştir, Yunanistanda ycnliştir, Ak
deııi2de ve Tarantoda yemiştir. 
Almanya, acaba bu sahalarda mı 
İtalyaya yardım edecek ve harbi 
tekrar bu bölgelere mi gotürecek
tir?. 

Alman ordusunun Akdeni2i yil
rüyerek Afrikaya geçmesi müm
kün olmadığına göre; hava kuv
vetleri faaliyeti dışında, Afrika. 
da Almanya kendhini gösleremeı. 
Aaıdolu yolu ile, Afrikaya git
mek ise, horhalde Alınanyanın te· 
şebbüs edenıiyeceği bir hareket 
olacaktır. Cebelüttarık yplu ise; 
İngiltere ve hatta Veygandın son 
beyanatı ile, bizzat Peten Fran -
sası tarafından dahi kapatılmıştır. 

Italyaya yardım olsa olsa, Bal
kanlarda olacaktır. Musoliıı.inin 
ihtiyarı zahmet ederek Arnavut • 
\ukta, bizzat idare ettiği yedi gün
lük son büyük taarruz dahi, kah
raman Yunan ordusu tarafından 
kırılmış ve ltalya 15,000 d~ıı fazla 
ölü vermiş ve l\Iusolini zafere hl· 
sım olacak yeni ihtiralar aramak 
ve muhterilerle görüşmek üzere 
Romaya dönmüştür, Bu taarruzun 
da neticesiz kalm.ıı. olması; Al • 
manyayı Yunanistana saldırmak 
hu•usunda harekete davet etmeyi, 
ital;a için artık, behemehal lü -
zumlu telakki edilir bir vazife va
ziyetine sokmuştur. Binaenaleyh 
prestijlerini kurtarmak için son 
denemeyi de yapan İtalyanlardan, 
artık Alınan müdahalesini isteme
yi beklemel.. bir emrivakidir. Bu
nun içindir ki, şimdi, bütün göz
ler tekrar Bulgar - Yunan hadıı· 
duna ve Yugoslavyaya dikilmipilo 

-

Bilen idam olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 38 r 

Hindiçini Umu- Polonya hükumetine müracaat 
mi Valisi geri etmek kendimi ihbar demekti 

çağırıldı 
Tokyo 17 (A.A.)- D.N.B. Do

mei ajansının verdjği bir habere 
göre, Vişi hükiimeti Hiııdiçini u
mumi valisi Decnkm geriye çağı
rarak yerine halen Tokyo sulh 
konferansında Fransız Hindiçini • 
sini temsil etmekte olan Robini 
getirmeyi düşünmektedir. 

Dün kontrol 
edilen esnafa 
ceza kesildi 
Belediye memurlaı·ı tarafından dün 

akia.m yapllan konirollarda Tnksimde 
Ahmet Ferahın Cırınında 14 OO ik fran
cala bulunmuş, Taksimde 45 nunıaralı 
Ertimln dükkanı d:l pis görülerek ceza 
kesilmiştir. Ayni cadede kuru kahveci 
:ı.tisıık hakkında da clikelsi.z, fazla fi
yatla kahve satt.:,ğından ihtikfır :z.aptı 

tutulmuştur. Ayrıca Eminönündelci. 
kontroJlnrda 4i ·Snat muhtcli.f suçlar
dan tecziye cd.Jln1işlerdir. Tramvay
dan atlıyan 12 ki~üyc, 9 ~före de ce
za verilmiştir. 

Şeker i-şçllerl 
için mektep 

Şeker fabrikaları Anonim Şir -
ketinin yıllık kongresi bugün An
karada yapılmaktadır. Diğer ta -
raftan bu yıl şeker is.tihsali için 
45 bin hektar pancar ekilecek ve 
mütehassıs işçi ye:iştirmek üzere 
E.kişehir •eker fabrikasında bır 

çırak mekebi açılacaktır. 

Sabahlığının yakasından tuttum kanlı, telfışsız olmalıydım. 

şiddetle sarstım ve titriye titriye Evvelfı içine girdiğimizi •bize 
bağırdim: evvela esrarengiz japonun bildir-

- Anna Bulvariski!. Bir daha diği o acaip hadiseyi iyice anla-
ağzından böyle bir lfıf iıjitmiye - marn, kanaat getirmem lfızmdı. 
yim!. Anladın mı?. İşitmiyeyiın?. Eğer esrarengiz japonun dediği 
Anlad.n mı?. gibi Anna şimdi bütün dünya için 

Anna ellerimde, boğulacak gibi mütbii bir ölüm tehlikesi taşı -
sarsılıyor, fakat ses çıkaramıyor, yorsa, bu herhalde korkunç bir 
hiçbır mukavemet göstermiyordu. şeydi. O takdirde, Polonya hüku-

Onu yere fırlattım. metine müracaat etmek mi icap 
Soluynrdum. edi rd • yo u .. 
Anna yere dizüstü düşın~tü. A- Fakat, yarı yolda, bilhassa 0böy-

yağa kalkmadı. le karışık bir zamanda Polonya 
Birdenbire bir eli üzerine daya- hükümetine müracaat, bizzat ken-

narak, dağılmış bal rengi saçları di kendimizi ihbar etmek demek 
sarsıla sarsıla müthiş bir sinir buh- olmaz mıydı?. 
ranı içinde hıçkırmağa başladı. Şayet esrarengiz japonun iddi-

0 vakit, kendimi t.opladım. aları manyak bir delinin delice 
Bir ecnebi memlekette ve bir o- hezeyanlarından başka birşey de-

telde olduğumuzu düşündüm. ğil idise, Polonya harp sanayii 
Kendımi, ne olursa olsun, hA • tröstlerine mensup bor Kont niçin 

kim olmam lfızımdı. alelacele beni ziyaret etmiş ve mu-
Niçin asabımın bu derece yerin- azzam bir servet teklif etmişti? 

den oynamış olduğunu hayretle O da mı deliydi?. 
düşünüyordum. Bunda haksız de- Fakat, japonun idd;aıarı dog"ru 
g.ildim. idiyse, o vakit, hakikaten Anna-
Varşovaya ayak bastığımızdan- nın (vazifem) söz"ü son derece 

beri sinirlerim o kadar garip, o müthiş bir mana alıyordu?. 
kadar bJ-birini takip eden ve bir Acaba bu kadın, benim bu de-
insanL dehşetle &arsabilecek dal'be- rece sevgimi kazanmağa muvaf • 
ler altında kalmıştı kı müvazene ve fak olmuş olan bu kad•n, bu (va-
ooğukkanlılığımı muhafaza etme- zife) yi bilerek mi yapmıştı?. An-
me imkan olabilir miydi?. na, bu zayıf ve çelimsiz dilber kız, 

Halbuki, bilakis, gayet soğuk - vücudü içinde böyle bütün dünya 
kanlı ve metin olmam lazımdı. için müthiş ve korkunç bir ölüm 

içine yuvarlanmakta olduğumu, taşımayı, bilerek mi üzerine al-
bana bir Kobra yılanı gibi sarıl- mıştı?. 
makta bulunduğunu gördüğüm bu Önümde, halıların üstünde, pe-
garip hadiselerin içinden çıka • ri§an ·bal rengi saçlarile yaralı bir 
bilmek için salim bir muhakeme geyik gibi mazlum ve bedbaht bir 
kudretine kat'iyyen ihtiyaç ve halde hfıla hıçkırmakta olan An-
lüzum vardı. naya dehşetle bakıyordum. 

Alman ordum; Yugoslavyanın Evet, sakin ve son derece soğuk- (Arkası vv) 

vazıyeti sağlaıııa bağlanmadan her / ========================;_ = 
halde Yunanılana taarruz etmek Belediyeye alınacak 
istemiyecektir. Yugoslavya ile hu· Dl.limın•l"r 

Birlikler Umumi 
katibi geldi güne kadar cereyan eden diplo - .., .,... .. 

( 1 lncl Sa üled.en Devam) 

çisi, Şehir Meclisı Zabıt ve Muumelftt 
Müdürhiğilne 40 ar lira asli maaşlı iki 
mürakip, 35 lira asli maaşlı bir artttr
ma, eksiltme ~efi, lemi.zlik, fen, istim
lılls. ve mezarlıkJar müdürlükleri içın 
30 ar lira ücreW 4 gece bekçisi, bina 
ve arazi vergisi konli.syoıılarına 50 lira 
ilcretl bir daktilo, mezbahaya 40 lira 
Ocretll ayniyat ınuhasibJ, mezbahaya 
60 ila 140 Ura ücretli 5 memur, 60 Ura 
ücretli ıki tahsildar, 50 Hra ücretli bir 
ibtisap kolcusu, 30 Jira ilcretli bir fl
kenıbe temi2leyicisi, Darülftcezeye 20 
lira maası bir başhemşire, 15 lira ma
aşlı bir hemşire, Şehir Tjyalrosuna. 50 
lira ücretli bir propaganda n1üdürü. 
konscrvaluar eski ınusiki icra heyetine 
120 şer lira aylık ücretle üç tiza alına
caklır. Bunlardan baş;ka Şehir hasta
nelerine yeniden doktor mütehassıs 
henı!;iirc ve hademe alııı~cak, şehird~ 
bahçe . ~e parklar arttığından kadroya 
yıllık ucretıcri yeklınu Uç bin lira hi
tan bahçıvan ve muhafızlar ilave edi
lecektir. 

malik mücadele, Alınanyanın le
hine bir netice vermeıniştir. AJ
manyanın, Yugo,\avyadan isiL'lli
ği, Belgradın yeni nizama ve üç
ler paktına girK:tesi, Alman k1taa
tına yol vcrn.ıesi idi. Yani, Ro ıınn~ 
ya ve Bıılgaristandan istediği tes
limiyet idi. Yugoslavlar; buııa ra
zı olmamışlar ve en '>On .Jlarak 
ajans haberlerine göre; esac; itiba~ 
rile şu formülü Almanyay• teklif 
etmişlerdir: 

- Yugoslavya; tecavüz nereden 
gelirse gelsin; karşı koymak üzere 
'1kı bir bitar;,tlık mıılıafazasına 

taraftar ~mak üzere, Almanya ile 
bir ademi tecavüz pak1 ı imzaJa -
mtya hazırdır .. 

Bu formülü kabul etmek Al
manyannı hesabına ı:relecck mi 

1 . ' ge mıyecek mi?. Bunu pek kısa 
günler içinde öb'Teueceğiz. 

Eğer Almanya; hız-zat Yugos • 
lavyanın topraj;'lP<la, mülki taına
ınlyetlııde, istikJd.l ve bilaraflı • 
ğında emel sahiiıi değilse ve müt
tefiki İtalyaya 1<.ar~ı bazı taahhüt
lerde bulunm~mış>a, belki de yi
ne kat'i hallin• sun plana bırak -
mak üzere; Vugoslavyonın bu 
tek!iiini kahııJ eder ve Yunarus
tana bir ülfımatom verebilir. 

Ancak, A.ı.manyanın bu şekil ve 
halle :r.annşması çok şüphelidir. 
Zira, Avrupaya ve Balkanlara ye
ni bir ni2~ın vermeyi planlaştıraıı 
ve mÜtt'lfikleri ile Avrupa hari
tasını 7enıneıı tanzim eden Al • 
ınany• ,,ın, Yugoslavya hakkında 
da vruimiş kararlar vardır ve 
bunfarı tatbik etmek istiyecektir. 
Al.mJ.oya; kendi harp usulü için
de hunu en evvel kansız şekilde 
yapmak istemiştir. Fakat, olma
dıı.ını görünce ve askeri bazırlık
l1<rını bitirince; belki de Yunanis
tanla beraber veya Yunanistandan 
sonra, harple tatbikata teşebbüs 
edecektir. Herhalde, Yugoslavya 
milli tarihinin en nazik dönüm 
noktalarını yaşamıya başlamıştır. 
Ancak, bu noktalarda en ziyade 
teselli veren prensip; Yugoslavya
nın milli istiklal ve tamamlığını 
korumak hwıusundaki kararıdır. 
Bu karar karşısındıl Almanya, ta
arruza kalkışsa bile; herhalde ku
rulacak bir Yugoslav - l(unan • 
•ngj,liz cephesinde Hitle~in kıı 
devresinde yeni talimlerle hazır
!onınış bulunduğunu ilan ettiği 
"Urdusu, z:ıferi kendisine mev'ut ve 
müttefik bulamıyacaktır. 

ETEM lZZET BENlCt;, 

Belediye vergileri 
(1 lnct Sa.hlfOOen Devam) 

caktır. Teııvirye, tanzifat vergi ve 
resinıleri temmuz, teşrini"Sani ay
larında iki taksitte, otomobil, ara
ba, motosiklet gibi kara nakil va
sıtaları resmi temmuz ve kinunu· 
sani aylarında iki tak•itte, deniz 
nakil vasıalarından olan sandal -
lardan alınacak resimler ağust09 
sonunda defaten tahsil edilecek • 
!erdir. 

46 1ncı ha va akını 
Londra, 17 (A.A.) - BBC. Cwnar

t~i akşamı, İngiliz hava kuvveUerl. 
Dusseldort üzerine 25 inci akınlarını 
yaptıkları gibi, Lorieı:ıt'deki denizaltı 

üslerine de 46 ıncı akınlarını yaPJD.11-
laı:dır. 

Ba~vekil tarafından davet edi
len ilha!al tacirlcrilc Ankaraya 
gitmiş olan İstanbul İlhala ' ve İh. 
racat Birlikleri Umumi Katibi Sa
lih Banırnğlu bu sabah şehrimize 
dönmüş tür. 

Umumi katib bir muharrimize 
şunları söylemiştir: 

•- İt.halat tacirlerinin bütün 
dilekleri Hükılmet tarafından tes

bit edilmiştir. Memleketin muhta• 
olduğ ubütün Eşyanın hariçt"n te
mini için Hükiimet tarafından der
hal icabeden edbirlerin alınması 
kararlaşmışır.• 

Divanımuhasebat mü
rakıp muavinlikleri için 

imtihan açıldı 
Divanı Muhasebata 30 - 40 lira 

asli maaşla mürakıp muavinleri 

alınacaktır. Bu maksaVla 4 nisan 
cuma günü Ankarada bir imtihan 
yapılacaktır. 

ZAYİ - Hayriye Lisesi 1938 ve 39 
ders yılında 10 nuncu sınıftan aınu, 
olduğum tasdiknameyi zayi eltim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

İrfan ERTUNA 

ZAYİ - Beşiktaş yabancı askerlllı: 
fubesinden almış olduğum ask.eri vesi· 
kamı Erzincan zelzelesinde zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin bllk
mO yoktur. 

1315 Dolum!• ve Sivas VUiyetln.ln 
Io,ııısar bza8ı Aslı:erllk Şubeshldo 

- 071411 hırabtm otlu Elem EFE 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresi ila,ıları 
Muhammen btdell 1609 lira olan muhtelif kalınlık ve evsafta 752 kilogram si 

cim açık eksiltme usuliyle salın alın.acektır. 
Münakasa 24 Mart 941 Pazartesi aüaü saat u de Si:·kecide 9. İşletme bina· 

sında A. E. Komisyonu .taratı.ndo.n yapılacakt1r. İstek\ lenn aynı gün ve saattıt 
120,68 lira teminat. ve kanun! vesaik.le komisyona muracaatlan lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak ko.tn.isyondan verilıı.'"lekted.ir, !1802) 

* Muhammen bedeli (121,000) Yüz yirmi bir bin lira olan Beş bin beş yüz metre 
ınJktip traversllk çam toın:uğun 31/3/1941 Pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zart' usulü ile Erzurum 10 lşlet.me Müdürlüğü binasında ihalesi yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (7300) liralık muvakkat teminaUariyle kanunuı. 
tayin ettiği ve bu işi becerebileceklerine dair ola.n bir belgeyi ve tekli1 mektuplan 
oı aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lllzımdır. 

5500 metre mlkdp tomruk; Orman MOdürlülünce işlejınemize tahsis cdUen 
ve Sarıkamışm Köroğlu ormanlarından tefrik edilen 16a ve 29a numaralı malt .. 
talanndan kat edilecektir. 

Teslim 7erl Sarıkamış Hızar Fabrikasıdır. 
Sartnamrr".cr; Haydarpa.şada ı. ci An.kar'"" .ı~ 2. ci Erzunımda 10. cu İsletm• 

Mlidürlüklerinden ve Sarıkamı~. ~JI; T•ıı.b,_,n istasyonlarından 6 Ura mııka· 
bilinde tedarik edilir_ (192g) ---



t> - S O N T EL G R AF - 17 MART 1941 

18.00 Program ve memleket saaı 
ayarı. 

Ya:ı:an: l.Jıender I'. :li:.J:CJ i.ı...J.l •\o. ~j 

Eayramzade isminde bir harp zengini, Mil
viç'in yatağına, çarşaf yerine kıymetli 
banknotlar seriyordu. Bu zabıtamıza 

18.03 Konuşma: Ziraat takvimL 
18.08 Müzik: Radyo caz orkestrası 

(İbrahim Özgür idaresinde) 
18.50 Müzik: Büyük Fas1! heyeti 
19.30 Memleket saat ayarı ve a. 

jans haberleri. 

akseden haberlerle sabit olmuştu 

tan, Miloviç'i almağa giderken, lıralık olmak ıizere, yirmi beş, eli 

19.45 Müzik: Halk türküleri ve 
karış?k şarkılar. 

20.15 Müzik: Kabare müziği. 
20.45 Müzik: Beraber ve tek şar

hlar. 
21.15 Konuşma. 
21.30 Müzik: Oda musikisi - Bet

hoven: Quintett Mi bemol 
majör. 

M1gır, saat on birde Perapalas-1 serilmi~;i. Hem de en aşalh be~, on 

Hakkı Beye teminat veriyor~u: liralık banknotlar' da vardı: Hep •. 
- Sizi namusumla (!) temın e- sının tutarını hesap etmedım am-

derim ki, Miloviç bu akşam bura- ma, Hakkı Bevin, ertesi gün (kal
ya gelecektir. tağa altı bin liralık çarsaf serdim 

Bayram zade Hakkı Bey, saatler de yine yüzÜil"e bakmadı!) dedieire 

21 .50 Müzik: Opera aryaları (Pl.) 
22..30 Memleket saat ayan, ajans 

haberleri ve ajans spor ser. 
visi. 

geçtikçe sabırsızlanıyordu. baktlırsa, vataıta serilen bankton-
İşte saat on ikL. !arın tutan altı bin liradan fazla 
Oyun litmiş olmalı. Zaten tem. idi.• 

22.50 Müzik: Dans müziği (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki program ve 

kapanış. 

&iller on ıkiden fazla sürmüvordu. Mığınn verdiği şu mal(\mata gö- vay bey 11 c e b 1 De 
Miloviç sözünde durmuştu: Tam re, Bayram zadenin - altı bin lır a 

saat yarımda Perapalasa gelmiş ve vermesine rağmen - o gece de Mi- merdivenle fDeylm 
doih"uca, aksamdan hazırlanan Joviç'e muvaffak olamadığı ve bu (3 üncü ıahifedew. devam) 
Hakkı Beyin dairesine çıkmıştı. şeytan kadının saat bir buçukta ten hepsi kabul ediyor. Ramizin 

Günün birinde Galatasaray po- dönüp giltiiti anlaşılıyordu. sarhoşluktan bir füa para ceza -
lis merkezinde bu hadisenin iç yü-, Birkaç ııün sonra, Peranalas mü- sile cezalandırılmasına, Şevketle 
züııü anlatan Mıgır, merkez me - la.katı hakkında birçok dedikodular Necibin de beraetlerine karar ve _ 
muruna şu malUrrıatı verivor: dolaşmağa başladı. Artık, Bayram rildi. Heo beraber mahkemeden 

cBen soh-ada hizmet edivordum. zadenin ·banknottan rarşaf> hi - çıktılar. Cüzdanl;ırına sarılıp, ga-
Hakkı Bey, içiçe ilti odalı bir da- kiiyesi dillere düşmüştü. Yatağa zinocunun paraS'ıru vermek üzere, 
ireyi kiralamıştı 0 aksam. Milo - serilen banknotların yirmi bin, o- birbirlerile: 
viç Türk içkisine çabuk alışmıştı. tuz, kırk, elli bin liradan fazla ol. _ Ben vereeeğim. 
Hakkı Bey ilk kadehi kendi elile du"u sövleniyordu, - Vallahi olmaz!. Dünnda ol- • 1941 İkramiyeleri 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 > 1000 > = 3000.- • verdi. Bundan sonra Miloviç ken.. Bayram zade, Miloviç veya bir maz .. Ben vereceğim. 

dilii!inde:ı icme/;e başladı. Şuradan başka kadın için bukadar para ver- _Yok birader .. Seni davet eden 
buradan havai laflar konuşuyorlar- se, ne çıkardı? biziz .. Ben vereccP.im! diye çekiş-

1 T. İş Bankası 
1941 Klçtlk 

Tasarruf hesaplan 

2 • 750 > = ı500.- • 
4 • 500 > = ~000.- • 

dı. Miloviçin kalmaaa niyeti yok Ertesi gün ortağı İsmail Hakkı meğe başladJlar. Otuz lirayı müşte-
gibiydi. Koltukta ij!'reti oturuvor- paşadan beş on vagon şeker alıp reken gazinocunun avucuna saydı-

a • 2so • = 2000.- • 
35 • 100 • = 3500.- > 

du. Hakkı Bey, birkaç kadeh içil- satmakla veya levazimatı umu - !ar. 
dikten sonra, Milovic'e sovunınasını miyeye bir miktar askeri eşya ver. Ramiz, kapının önünde duran 
ve istirahat etmesini tekili etmişti. mekle bu paranın birkac mislini mübaşire: 
Miloviç fazla kalamıvacaj!ınJ söy- temin etmekten daha kolay bir iş _ Yalıu, dedi. Şu bir lirayı da 
leyince, Bayram zadenin rengi sap- var mıydı? vereyim de, ilişiğimizi keselim. 
sarı oldu. Ben otelden ayrıldığım Almanyanın muhtelif istasyonla- Mübaşir: 
zaman Hakkı Beyin odada neler nnda içi eşya dolu yüzleree vagon - Olmaz, dedi, biz alamayız, O. 

k,_ B onun emrinde beklemiyor muydu? nu sonra gelip senden alırlar. yaptıiiıru bilmiyordum. Ha "' ey, 
Hakkı Beye boş yere •harp zen-1--------------

Miloviçi aya~a kaldırdı. •Çok er. gini> demiyorlardı. Eğer mütareke-
tendir .. Bu saatte dönüp gidilir 

de Alman maliyesi iflas etmemiş ve mi? Hele biraz şu güzel yatakta 
uzanınız .. İstirhaat ediniz!• dedi. Alman paraları okkava binmemiş 
Milovi· yatağın yanına sokulmak olsaydı, Bayram zadenin on be~ 

milyon lira serve1ıi olacaktı. 
:istemiyordu. Hakkı Bey, odanın or- Böyle bir adam, Miloviçe ve onun 
tasında kurulmus olan büyük, iki benzerlerinin önüne elbette altı 
kişilik karyolanın üstündeki ince bin değil, altmış bin lira da sere-
örtünün ucu'lu vavasça cekti ve bilirdi. 
tekrar Milovice döndü: 

•Bakınız, nekadar güzel -re ea
zlp eşyalarla döşenmiş bir yatak!• 
Miloviç yatağın acılan bir köşe -
sinden birrok banknotlar gördü. 
hayretle örtüyü rekti. Aman va -
rabbi! O dakikada ben de aklımı 
oynatacaktım .. Yatalrın içine, b.ış

taıı başa - rarpl yerine - bankııvt 

* Miloviç, Jrumpanyaslle beraber 
- İzmir valisinin daveti üzerine • 
bir müddet sonra, saf ve bakir A
nadolu muhitini de zehirlemek, 
yeni yeni ocaklar söndürmek üzere 
İstanbuldan İzmire hareket etti. 

(Ariıuı 'iV) 

Marmara Üssü Bahri K. Sah nalma Ko
misyonundan : 

• e A 

BENZiN iLANI 
ı - Bir kllosuna tahmin olunan fiat H kunll olan 37000 lıilo kalın bemlıı 

dölıme olarak pazarlılıla satın almacaJı:tır. 

2 - Pazarlıtı 18 Mort 1941 Salı IÜDil saat 14 de İzınitte Torsan luıpımıda 
deki komisyon binasında ,.apılacaktır. 

3 - Teminatı pazarlık IÜDÜ tekarrllr edecelı: ihale bedeli llzerinden 'Jı. 15 
llisbetinde derhal alınacaktır. 

4 - İstelılilerin bu lılerle llôll old ulılarma dair ticaret veslluılarl,:rle blrlDı: 
te belli gün ve aaat1e lı:oın.is)'ona milnıcaaUan. (1908) 

1 İST ANBUL BELEDİYESİ iLANLARI 1 
Taksim Bahçesi De Taksim Meydanı arasında ve eski kıı;la sahasında 7apıla

cak yolların yajmuı sularını toplJyacak mecera ve ısgaralar inşaatı kapalı zarf 
usulıyle eksiltmeye konulmuştur. Keşi! bedeli 13596 Ura 79 kuruş ve ilk temina
tı 1019 lira 75 kuruştur. Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık İİşleri Genel, Husus! ve 
Fennl şartnameleri, proje ve keşif hultlsasiyle buna müteterrl diğer evrak 88 
lnıruı mukabilinde Belediye Fen İşleri Müüdr!Oğünden verilecektir. İhale 27/3/ 
941 Perşembe eünü saat 15 de Dalnıt Encümende yapılacaktır. 

DEVRlınİUlCEJı: İHTİRA BERATI 

•Tahta lşbaına mOteaUik Fluorid ta
ba!f'uz rmlA.b.ı. halitaıarı lmaU usulü> 
hakkındaki ihtira için alınmış olan lG 
Mart 1939 tarih >e 2·;45 numaralı ihti
ra berab.nın ihtiva ettiği hurult bu 
kerre bnşkasına devir Yeyabut mev
ir H fille korunak i~in kara venlebile
ceği tek 1i! edilmekte olmakla bu hu
susta faz'a mal!ıı>ı.ı tdlnmek L.ıl7en
lerln G• ı•tada Aslan Han 5 inci kat 
ı _ S numanılara m!il'acaat .,,ıemelerl 
llAn olunur. 

A skerlik İşl eri 
ŞU B EYE DAV ET 

Fatih Askerlik Şubesinden: 
Yedek jandarma ön yüzbaşı Tat

köprülü 308 doğumlu Ahmet Faik 
Kocabaş (3149) çok acele ıubeye 
müracaatı !la nolunur. - ---
DEVKEDİLECEI İllTiRA BERATI 

cJ.lil.teaddit t:eker!~k İdareh Mutörln 
Vesaiti Nalı:li;ye> hakkındald icat için 
alınmq olan 15 Şubat 1937 tarih ve 
2330 numaralı ihtira beratının ihtiva 
etti hukuk bu kerre başkasına devir 
'ff)'alıut mevkii fille kOJUDalı için icara 
•lıl 'VerllebUecetı teklif edilmekte ol
makla bıı hususla fazla malılmat edlr>
ınelt lstl;reı:ılerln Galatada Aalan Han 
6 inci kat 1 - S numaralara müracaat 
_,,1emeleri UAn olunur. 

TAKVİM 
M ART 1941 

PAZARTESi 

İkramiye planı 
80 • 50 • = 4000.- • 

soo > 20 > = 6000.- • 
Keı;idr ler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Atus
tos. 3 İkinclteşrin tarihlerinde ya-
pılır. 

b d li ilk temınalı .ı:-"""rlıK bünÜ •. e e 
I ira Ku. Lira Ku. > ~ saati 

40000 kilo beyaz üstüpü 19336.- 1450.20 20/3/941 perşembe 14 de 
40000 kilo renkli üstüpü 15176.- 1138.20 20/3/941 perşembe 15 te 

1- Mevcut evsaf ve nümunesi mudbince tahmin edilen bedelleri, 
ilk teminatları ve pazarlık günleri yukarıda yazılı iki kalem üstüpünün 
hiıalarında yazılı saatlerde Kasım paşada bulunan deniz levaz= aatın 
alına komisyonunda pazarlıkla eksi itmesi yapılacaktır. 

2- Şartnamesi her gün iş saati dahilinde mezkıir komisyıondan be
delsiz alınabilir. 

3- İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte adJ ge-
çen .komisyona belli gün ve saatte müracaatları ilin olunur. •1896> .. 

500 adet büyük ve 500 adet kü çült boya patla~ tamir ve tadil etti
rilecektir. 

İsteklilerin 19/3/941 akşamına kadar komisyonumuza müracaat'ları 
iian olunur. •2009 • 

~ 

1- Mevcut nümunesine göre t ahmin edilen mecmuu bedeli 16184 
lira olan 200 : 1400 kilo süngerin 20/3/941 Perşembe günü saat 15,30 
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
2- İstekliler, teklif edecekleri miktar ve fiatlan göre yillde yedi bu

çuk nis'betinde ilk teminat verecek !erdir. 
3- Nümunesini görmek istiyen !erin her gün ve pazarlığa iştirak 

edeceklerin de belli gün ve saatte ve kanunun ist~diği vesaikle birlikte 
İstanbııld.aki .komisyonda hazır bulunmaları. cl927> .. 

---
48.000 Kilo lı:<J7UD eti 71. sa 
23.000 Kilo Kuzu eti 88. 70 

650 Kilo Sığır eti 48. 77 
ı _ 12 Mart 941 tarihindeki kapalı ııarf eksiltmesi, talip çılı:mamasmdan 

;rukarda cim miktar ve tahmin bedelleri yazılı üç kalem elin 20 Mart 941 Per
şembe &ünü ~aat 16 da pauırlıkla cksiltm esi yapılacaktır. 

2 _ İlk teminatı c3791> lira •7> kurnş olup şartname.ı her ıtııı il aaatleri 
dahilinde •255> kuruş \>ede! mukabilinde komisyondan alınabilir. 

3 _ İsteklilerin kanunun islediği vesaik ile birlikte belli rOn .,. aaatte 
İstaııbuldak! komisyonda hazır bulunmaları. •1937> 

+ 
55 adet h11SUSI tip Plilıa 

ı _ Tahmin edflen bedelı •6875> lira olan 55 adet hll8Us1 tipte plAklllDI 21 

Galatasaraylıla,· Be
şiktaşı nasıl yendi ? 

• 
Fenerbalıçe:.. Istanbulspor 
karşılaşması nasıl oldu ? 
Dörtler kupasının ikinci haftası

na dün Şeref stadında devam edil. 
mişir. Günün ilk karşılaşnıasını 
Fenerbahçe ile İstanbulspor takım
ları yaptılar. Fem•r akınında Be-

şikaşlı Şakir de oynuyor. 
Oyunun ilk dakikaları Fenerbah 

cenin durgun bir sistem takip 
etnıcsile geeiyor. İstanbulsporlular 
çok canlı. Sağlı sollu akınlarla Fe
n~r kalesini tehdit edivorlar. 

Oyun höylece on besin~i dakika
sını buldu~u sıralarda sarı siyahlı 

muhacimler hasım kalesine indiler. 
Saqdan atılan )lir •ütü Fener ka
lecısi tutamad1. Top a1[larda. 

Fenerliler mağlup vaziyete dü
.,;ince biraz can!anır gibi oldular. 
Birkaç akın netieesinde kazandık.. 
!arı korner bir netice vermedi. 
İstanbulspor takımının her oyun

cusu canla başla ovnuyor. Fener 
henüz tempolarına girmemiş vazi
yette. 

Devre crtalarına doliru sarı laci
vertliler tehlikeli hücumlara baş

ladılar. İstanbul!"">r kalecisi, Filc
retin ve Şakirin birrok sütlerini 
adeta uçarcasına tuttu. 

Fenerin bu devmalı tazyiki niha
yet semeresini verdi. Şakirden bir 
pas alan Avdın, topu sıkı bir şilt

le ağlara taktı. 
Biraz sonra da devre bu şekilde 

1-1 berabere bitti. 
İkinci devreye Fener hakimiyeti 

altında başlanıyor. 

Vaziyet berabere devam ettikçe 
oyun heyecanlı bir hal almağa baş
lamıştı. 

Nihayet devre ortalarında Rebll. 
den bir pas alan Sakir nefis bir ka
fa ile ikinci Fener golünü atı. 

Bundan sonra sarfedilen bütün 
gayretler neticeyi değiştiremedi. 

Ve maç ta 2-1 Fenerbahçen°n fi 
libiyetlle sona erdi. , ~ 
GALATASARAY - BEŞİJ.;T"'f, 

j Maçtan evvel umumi tahl" 

1 
Beşiktaş lehine.. Geçen hafta fJ' 
nere yenilen Galatasarayın Be;: 
taşa da kolayca mağlup ola 
zannedil'.yor. 0~ Oyuna Galatasarav başladı. S 
dan Bcşıktaş kalesine inen sarı 1'1 
lnrzılılar Mehmed Alinin topu e; 
den kaçırmasile daha ilk dak 
!arda Eşfak vasıtasile birinci goJlr 
rini attılar. 

Mağ!Cı~ vaziyete düşen İstan~ 
şampiyonu yedJ.;i ani golden ~ı ıı. 
şaşalamı< gibi bir vaziyete dul 

__ ,..f• 
Bundan istifade eden Galata,...-· 
lılar hücumlarını sıklaştırdılar 

Onuncu dakikadan sonra 13~ 
taş oyunu müsavi bir şekle SO~ 
Her ilti t. ·af da azami bir gal 
göstermeğe basladılar. .il 

Devrenin bundan sonraki ıtı ~ 
bir türlü değişmedi ve 1-0 Gala 
sarayın lPhine kapand1. 

İkinci devreye başlanırken ~ 
mi kanaat şu merkezde idi. 13~ 
taş neticeyi muhakkak telafi 
cek. ~ 

Fakat rlaldkalar geçtikçe, Gali yıl 
saray takımı daha güzel oynu)ll' 
ve Beşiktaşın meşhur akınları ııı 
jino hattı önünde kırılıyordu .. ır 
on beş' dakika içindeki bu J1l0.,. 
madi kaçırışlar İstanbul şamP1l11 
nunun maneviyatını kırdı. Gal~.tf 
saraylılar tekrar sıkı hüculll'"' 
başladılar. . ~ 

Siyah l' evazlılar bir ara !<I o 
dar sertJiP.e döktüler ki hakeı;, 

santrhaf Halili dışarı çıkardı· 
Beşikta~Jılar on kişi kaldılar. ~ 

Maç böylece nl ayete kadar e 
şekli muhafaza etti ve 1-0 aaı.ı" 
saravın ııaiibivetile sona erdi. / 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden 8 C(ln. tN

ttl Belediye Fen l:;lerı MüdUrlülüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet ve 
941 ,.uma ait Ticaret Odası vesikalariyle 2490 num,ualı kanunun tarltatı çevre
linde bazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale silnü saat 14 ele kadar DaJml En-

17 
Ay 3 - Kasım 130 

Mort 941 Cuma günü saat 14 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 _ Kat'I teminatı c1031c lira 25 Jcuruı olup §IU1namesl her ıtın lı:omls7on- ---------- -----------------
dan alınabilir. cümene vermeleri ıA71mdır. (1916) 

* .Alurlı:apı ile Yeılkapı Odun Wtel<sl •rasmdald Devolete alt arazinin oahll 1 
llı::uımmdan !ki sene müddotle senevi asıarl 400 ton Kum ve 200 ton Çakıl çıkarü-

• · ın· re~; nisblsi açık arttırmaya konı.rlmuıtur. Kumun beher tonunun-... · ma:n ışın .. u... . "'...._ 
. '-b" · 7 kuruş ve çakılın 10 kuruş olup lik temınat miktan 7 lira 20 lruruı

::.~ı:ame Zabıt ve Muame!At Müdür lilğü kaleminde gönilebillr. 
İhale 20/3/941 Pe~eınbe cfuıO saat 14 de D~lml Encümencd 7•Pılac:aktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale ıtlnü muanen saatte Da-
imi Encümende bulunmalan. cl697> 

R·ıa &l?i~ SUYJJNUN GARGARASl:A<ilZ,BO~AZ.Dİ~ APSESİ 
AILTIHAMINDA\;0~ CIKARILDIKTAN SONRA ~iFA TEMiN EDER 

. ... ~" •. - 't. . ~ . -.-. •, . 

' ' · .. 

Piyasada Balıkyağı mev
cut olmadığından onun 

YERiNE 

Vasati Vakit ... d. 

7 12 ğüneş 

13 23 Öğle 
16 44 i k indi 
19 16 Ak.tam 
20 46 Yatsı 

5 34 fm,ak 
• 

Ezani 
sa. d, 

11 57 
6 07 
9 29 

12 00 
1 31 

10 18 

3 _ İsteklilerin 2490 sa7ılı luınunun istediği vesailde birlikte belli ıon ... 
aaatte i.ıanbulda bulunan Jı:omlsyoııda hazır bulıınmalan. «2018> .. 

ı _Tahmin edilen bedeli cl415> ~·olan bir adet ınaa teterrilat.,.. ınaı..ı-
lin te edilmek: şartile çamaşır makınası alınacakbr . 

e :"'~ Pazarlık eksiltmesi 21 Mart. 941 Cuma günü saat 15 de 7"Pılaeolı:tır. 
Bu işe alt kat'I teminat c212> lira c25~ kuruştUJ'. 
8 _ Şartnamesıni görmek ve almak istiyenlerın her ıtın ve ekslltn:eye if!i

ak edecdtlcrln de belli gün ve saatte kanunun lstedlti vesailrle blrlilıte :ı.tanbul-
~ bulunan komlsYona müracaattan. «2019> 

Sahip ve Baımuharriri: ETEM iZZET BENiCE 
Netriyat Direktörü: CEVDET KARABILGIN 

cSON TELGRAF» Matbaaıı 

HASAN Zeytin
yağı içiniz 

Marmara Üssü bahri K. satınalma 
komisyonundan: 

Toz şeker ilanı 
ı _ Bir Jı:ilosuna tahmin edilen fiat 37,75 lrunıl olan 10.000 kilo im fll' 

puarlılılıı ıatın alınacaktır. _, 
2 _ Pazarlığı 19 Mart 1941 Çarpmba ıllnil saat 14 de İzınitte Tenan• 

pımıdalı:i komisyon binasında y3pılacakbr. " ~ 
s _ Teminatı pazarlık ıııno telrarrUr edecek ihale bedeli llzerindeı:ı 

nlsbetlnde derhal alınacaktır. . . ,ıl 
4 _ İstelıl:ilerln bu işle ıı.ID Ticaret vesilı:alariyle birlikte belli aQıı ve 

te komisyona müracaatlan. (1907) 

. .·' 

Mukavvidir, Midevtdir 
Böbrek, Karaciğer hastalıklarında 
ıifası vardır. Yemeklerde balıklarda 

mayonezde ve bilhassa pilavda 
v • 

tereyagı yerıne 

KULLANINIZ 


