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Alman taar
nmı yakındır 

AIJDanY& Jtalyayı ayakta 
tutabilmek için bir .efe
re sirİfİJOI'· Fakat buse
ferde beeap ye mantık 
pktur. Alman ordusu 
ittifak borcunu öderken 
en çetin ve miifkül bir 
boiufmanm içine diife
cek, ltalyayı kurtaraını
yacak, kendi hesabına 
da vahim bir &kibete ha· 
zırbyacaktır •• 

Yuaa: ETEM iZZET BENiCE 

Bclsra•'cla cereyaıa ede• •iplo-
tik faaliyetleri• neticeye ya

::ıaıtıiım pJU1ettireeek se~P
ler vardır. Yuıoslavya, harbe ~r
ıaek istemiyor. Darbe p~ek as· 
•- ki L-·alter. ne mihvere, 1ememe e ~ ' k5 
ae de demokratlara ballanma ı-

b• bitaraflık mubaf aza matam ır . t 
etmek istiyor. Mülki ta~aJDJye ' 
iatikW ve hürriyeti tehlıke ~· 
tecavüze utradtiı takdirde de m;· 
tecavize kartı koymak kar~rın a 
bulunuyor. Bu netice, apgı yu· 

1 . · ba&ından· karı, Avrupa barbıDUl .. . 
beri Yucoslavyanın kendisi?e ças· 
tliil tavll' ve hareket planıdır· 
Ancak, barbiıı uuklarda cerey.aıı 
ettiği ve Yuıoslav hudutlarına uı· 
ınaniı bulunduiU aıralarda, bu 
müstakil siyasetin, Yugoslavya • 
~· _/l ti L-L·-JDdaD bir de.un melllaa UllaUN 

receye kaclar hususiyeti varda. 
Hakikatte, Yapslavya için mı 
sağlam aiyaset; Balkanl~rda teda· 
.t.:ı• t riai bir birlak vficudc 
a111 ve eca Bi"le 
ıetirilmesln• plıpnaktl. . J 

bir birlik fikri tahakkuk etmlf ve 

ıb. mw ile •• ta)aakkdwaa ça-
e ır.... • ıLı Balkanlar· 
lıplMlf .. _,41; ...... 
üJd tatlkrar ve ıriikb matlak su· 
rette mvlaıf.aıı edilmit olacak, 
..... ;p; BallaristaD npnldl 
laaJe 411pa17ecek. 1taJ7a, Yua -
aiıstaa• .....,_ etmek ceuntlal 
k DAliala• a•••••lf olacakta. w:Ut, artık o sünl• ,eçmit. ı.!• 
8kri muiy• alt ltir Jaatın hali•• 

. . yn•oalaVJ'• mlhver ta• 
sınnıı ve - -----ı·taıa altı 
l'afmclaıa sanım.. Y.....-
•1m harp •tefhlin içine kani • 
ıaqta. Bllttla bwalardan sonra da, 

• Almaayaaıo ltalyaya yardımı ve 
Yac-lavya ile olaıa mflnase~ • 
tbü nlltaa veya harben tan"• 
9Ulyetl ortaya çıkml§tır. 
._ claldbya kadar Yupslav

'1a Yakarıda teltariis ettirditlJnls 
-... dannn ve preıHibini mah•· 
.... edebilirse, Wlkl .ıe Alma•>'• 
ile aalapna11 yeriae, çatıpıası 
.. J'dkablli içtinap bir Mdiıe ola· 
eak ._ Yacoslavya da kendi talih 
- ~eratmı, binat kllrtar· 
llaak lllfic:adeleaine atılacaktır. Ya
&Gala.,_llba .. yapmaaı leap etti· t ~ldnaclaki ph,j fikirlerimizde 

dıaeıerbı seyri hiçbir dejitiklik ., ........ ___ t 
y-___, 11'. 

.._ lleoslavya için yepne yol; Al· 
'1ik~Yaaaın her türlü tehdit ve taz. 
~e 1~ bo~ıa ejmemek, tarihine 

B klAUne sadık kalmaktır. 
Yar: takdirde, başta Amerikanın 
.., L 

1111ı olmak üzere· Yugoslav· 
# a lleJıdisi , 
mii h. ile maddeten n kalben 
el ıa ır biitlba devleflerin yarı.:;a Ve senıpatiıini kazanacak ve 

er Yolunu tutacaktır. AJman· - <Dena..: l lecl .,, ... ) 

Arnavatlak· 
taitalyanlar 
bir taarruza 
dahakalkb-
lar, ağır za
yiatla püs
kürtüldüler 
Elllasaawı•ırat 
..,111rıer1 il om • 
llartlmU edildi 

Kral, orduyu 
tebrik etti 

Atfna 18 (A.A.) - Dila fecir 
vakti, İtalyanlar Arnavutlutua 
pmal mmtakaunda bir taarruza 
sepniılene de, aiar zayiatla püs
)dirtülmü§lerdir. Tepedelen mm· 
takasında ticldetli muharebeler ol· 
maktadır. • 

Yunan ve İnıilis tayyareleri, 
Tepedelen mmtakasında harekit
ta bulunan kuvvetlere müzaheret 
ederek Elbasan ve Beratı bombu
dunan etmişlerdir. 

Kral ordul}a 
teşekkür etti 

Yana ıtrah Jor:t 
Atma 11 (AA.) - Kral Jorj, 

•un pce orduya apildaJd 7ev.ml 
emri nqretmiıtir: 

d'aik bir düpnana brp .tart 
(J>nUI•· 1 .... ~) 

---+o---

Bahar taarru
zu İtalyanlara 
neye mal oldu 

Atina 11 (AA.)- Matbuat Ne-
•=-. yüksek memurlarmdan 

ureuuın . 

b
. t Eksaar Telgraf. ıa:ıetesı 
ırza , • , k 

muhabirine beyanatta bulunara 
bahar taarruzunun ltalyanlara 30 

. "lil -yarala ye esire maloldu • 
btn 0 f • Ş' d' L d 
pna ıöylcnıiıtir. ım ıye •• ar 
4000 esir ahDDllttar, 

Y8DI BIJD ldlltl 'l'etraaam: 

KOL KOLA r------ Müellifi: 
RllAMITTIN NAZiF 

SON SE ELERIN BU t;N GÜlEL EDEBi 
ROMANINJ MUTLAKA TAKİP E D 1N1 Z • 

Ozı111111nız, ıeıeadllbdZ Telrllıa 
. 1 

D&a caba kıeaa .. ha••••DI da aetrediyora• 

ı •cı IABIFBllllDI • 

Japon Hari
ciye Nazırı 
Dün Sovget 
Toprakları -
na girdi 

Pazar günü Mos
kovaya gelecek, 
iki gün kalacak. 
27 martta Berlinde 

Tokyo 18 (A.A.) - Japon 
Hariciye Nazırı Matsuokanın 
önUmö&deki pazar ,UnU l\los
kovaya geleeeği ve burada iki 
ıüıı kalacatı bildirilmektedir. 

.Uatsuoka 27 martta U.-..rlinde 
" tik Diaaa .. Komada bulu-
..-kta .............. .... 
... toııra dirt, bet .... lpa 
temr llerllH •aeeek •• 
nisan •tdayetlerhule Ja,.... 
7aya avdet edecektir. 
Mabuokayı hlmil olan tren 

ldan~uko ve Sov7et haduda
na ıeçmiıtlr. Japon 11Dk6metl 
kendisine huınıd lalr vqon 
tahsis etmlıtir. 

ı.._,....._ ______ ,,1 

• 

{ Berberanın işga· 
li İtalyan ordusu· 
nuyeni birtehdit 

altına soktu 

lngilizler Habeşls
tanın göbeğine 
doğru 15 nokta-

dan ilerliyorla 

Alman - Yunan 
münasebetleri 
çok nazik bir 
safhaya girdi 

Atina ile Berlln a
rasındaki mü na
sebetler artık nor
mal olmaktan çıktı 

Atinadaki Al
man elçisine 
sarih talimat 

fJerildi 
Berlla 18 (A.A.) - Bir Jamad 

mulaabir bildiriyor: 
Alman • Yunan mtbıuebetleri 

nazik safhaya girmiıtir. Alman 
mahfilleri İngiliz kıtaatı ihraç e
dildiği hakkındaki haberleri dol· 
rudan doğruya veya dolayısle yay
makta ve bu ıurctle Alman mü • 
dahalesi ihtimalini :miitalea ve 
dcrpİ§ etmektedirler. 

Resmt ka~naktan, Atina ile Ber
lin ara"; ındaki miına ebetlerin ar
tık norınnl telakki edilemi~eceği 
ihsas edılmcktedir. Alman~ anan 
mınadaki elçisinin sarih talimat 
aldığı bildiriliyor. Berlindeki Yu
nan elçisi henli.a vazifesinden ay. 
rılmam11tar. 

Keren'inde bu 
.. l .-1 d.. Harpvesefer-gun erae uşme . 

si bekleniqor berlık zaman-
Kahire 18 (A.A.) - Be:bera'nın !arına mahSUS 

İngiıliler tar&.ı.llidaI1 & !'} alınma• ceza ıA ah k aA m 
sından bahseden İngiliz ukeri IÖL 
ctlsil pınları ~ylem~: 

cBu limanın alınmuı, Habeşbl
tanın merkezi olan Adisababa i;ln 
yeni bir tehdit lefkil etmektedir. 
İngiliz kıt'alan §imdi Habeşiltama 
göbeğine doğru 15 noktadan il~ 
lemektedir. Berbera'nın işgali, 
ayni zamanda Habeş arazisinde bu· 
lunan İngiliz müfrezelerinin la~ 
si meseleaini de kolaylaftııracak • 
tır.> 

(Dennu: 1 lncıl ..,.,...) 

Bunlar fevkallde 
·hallerde de 

tatbik edilecek 

u Teli illet n DıallalD Nettcell 

Ankaraclan bidirildijiıı göre, Ce
za kanunlanndaki harp ve lefer. 
berlik zamanlarına mahsul cezai 
hükümlerin fevkalade hallerde de 
ıatbik olunması muvafık görül -
müştür. Du sebepledir ki 1632 sayılı 
asken ceza kanununa müzeyyel 
bir kanun layihası hazırlanm11 ve 
Meclise verilmiştir. Bu llyihaya 
göre, Türk Ceza Kanunu mucibin· 
ce takıbi izne bağlı suçlara askeri 
mahkemelerde bakılması halinde 
bu izin Mılli Müdafaa Vekili tara· 
fından verilecektir. 

8 Günde Tramvay 
Yolcuları Seksen 
Bin Kadar Azaldı Muhtekir bir so

bacının dükkanı 

Azalma, bilhassa bilet ücret- 7 gün kapanacak 
!eri artan kısa mesafe/erdedir Peynir krah ( 1) na 

da bir cürmü
m et hu t yapıldı 

10 marttanbcri !iehrtmiz tram • 
vaylannd:ı tatbik ed lmekte olan 
etek b let. tarUesinın neticeleri 
yavaş yavaş belli olmağa başla • 
mıştır. 

Yeni 'tlarifenin tatbıke geçllme
lile beraber son 8 gün içinde tram
vay yolcuları azalmıştır. Bu azahı 
günde 10 bıni, 8 günde 80 bını geç"' 

miştir. Müşteri azlığı bılhassa İs
tanbul cihetinde ve kt a mc afe
lerdcdır. Çünkü evvelce de yazdı. 
ğımız gibi yeni tarife kısa mesafe
lerde seyahat edenlerin aleyhıne 

olmuştur. Bilet ücretlerı kısa me
safelerde birinci mevkide 5,75 ku
ruştan 7 ye, 2 incı mcvkid 3,25 ku
ruştan 5 kuru şayükseltıldiğinden 
yakın yerler ı~in seyahat ucreıi 
birinci mevkilerde 50 para 2 inci 
mevkide 70 para artmıştır. 'Bu va
ziyet de .kısa mesafelerde ve bil. 
hassa 2 inci mevkilerde yolcuları 
azaltmıştır. 

Fakat bilet ficretJert umum ta
rifede vasati olarak arlnHf oldu
ğundan İdarenin bu azalıştan za· 

(Yama Bettnet SaJ'fada) 

Şehrımız n peynir kralı olarak 
tanınmış bulunan tuccar Yorgi 
Kondopulos 3 • 4 yıllık avarya ka

CDett.m .ı ı.oı~) 

Tevkif haneye 
eroin sokmıya 
çalışan birisi 

Lariskige geni Pr. Besim Ömer yakalandı 

hava hücumu ilıtif ali garın lıkemleala aratua 
Yarın büyük tıp i1atatlı Profesör OJDP 1ç1 D. • • r. r 

General Be inı Ömer AkalaDU1 1- ıallbJU idi' teılllll· 
liimilniln yıldönUmiidUr. el dl •• ,.,. Ylrlldl 

Atina 18 (A.A.)- Umumi Em
niyet Nezaretinin tebliği: İtalyan 
tayyareleri pazar günü, Pfenler· 
de zelzeletlen bürük hasar fiiren 
Uriaayı tekrar bombardıman et
mi§ ve birçok telefata sebt'p ol -
muştur. Zelzeledenberi ltalyan • 
lar üçüncü 4iefadır ki Llrisa71 
ltembarcı naa etmekteialr. 

Bu milnuebetle yarın saat 14 de 
'Onl ersbae tıp tarihi enıtitUsUnde 
hlr ihtifal 7apalacak ve mtlteakl
ben merhumun Merknefendhlek.i 
makt.ereaı s17aret .a ... wı.r. 

SuHanahmetıe Dbdar~e Tabsbı
be7 80kaltnda 27 numarada oturan 
Fikret ismindeki bir ı~nc blr suçtan 
dola71 taıanbul Cezaevlnde bulwıan 
HQ•~• eroin ı8nderml,ye 1*bbils 

CDenma l IBcl 8&.JfMla) 

AnkaraveBel ı•r.l'&D.AJIDAIEt 
grad'da siyasi v A ılY ıT ı 

•• k J IJlllJlll Bill M•Jf muzaere er 

Belgrad'dakl ln
giliz Sefiri Bat
ve ki 11 e uzun 
uzun görUttü 

lsviçre mehafiline göre: 

Görüşmelere 
daha zigatle 
hız veriliyor 

Gelecek günler gl
rişilE n siyasi sa

vaşı aydınlatacaktır 
Bulncw .ICnalı BOt'U 

ıillmed• bulunmuftı,lr. • 
Anadolu Ajansının blldtrdJlfne 16-

re, iıviçre pzeteı~ri, mlbver.ln 11.JUS 
Yugoslavya ile AlmU17a aruında ıa;rreUerlnin Atinadan ziyade, Bel· 

cereyan etmekte olan g6r0şmelerin crad ve Ankarada tekhüt ettlliol 
sa!halannı tenvir edecek sarih malO- ,.azmaktadır, Bu gazeteler, ingUtere
rnat gelmemekte lir. Belgrattakı in- Din Belenıdı, Hiilere tedricen kan· 
gılız Elç 1 K ı 1pbcl dun Yuıoslav malda muahaze eltiğ ni, Yuıoslav 
Bıı~ ekilı S\ cUto\ iç ile uzun blr cô- (Dnanu S blel 8a1'acla l 

~-----------------------------~ Moda deniz klibinin garip bir m~ktaaa 

Drk gazeteleri 
vaveyla koparmakla 

itham ediliyor -Bir vak' ayı yazmak vaveyla mıdır 
Klüp ni:r.amnamesin.in Zeki Rıaa Sporel 
hakkında idare heyetine ihraç 
selihiyeti vermediği de anlaşıldı 

B. Zeki Rıza Sporelm Moda Deni& 
JtHlbO İdare Hq'dlnln bir karari7le 
mezk!ır klüpten ıhraç edılmeainln te
esstlrle karşılandılı ve bu gayrı niza· 
mi hareket Oııcrlne B. Zeki Rızanın 
mahkemeye müracaat ederek İdare 

Hye'ti aleyhine dava açtıtı ,.uıımıatı. 
Dün Denlz Klübünden bu milnaaebe\
le fU mektubu aldık.> 

cK.lllp idare H117'etlerlnc:ıe lıadu 
biri veya blr kaçı al117Jlinde kanr 1\-

ÇERÇEVE 

Ba llalta .. 
NEciP FAZIL KISAK'OBD 

Bu hafta, 1941 yılı mart •Y> 
mn iiçüncU haftaaı, dibıldl pa
zartesi ıününden başlayıp ~ 
nilmuzdeki pazar günlloe ka
dar sürecek olan bu 7ecli IÜD 
bence pek mühim-

Jf. 
Hakiki sebebe, ~iddl alimete, 

köklü fikir ve teşhis örgüsüne 
dayanan umwni tahminlerle, 
damdan düşme hoppa kehanet
ler arasındaki farkı bilha ... 
kaydetmek iıtcrim. 

:Meseli yıfılan balatl»a, • 
juldıJaa riiııira ve karar .. 
llfka bakıp fU hUkmll vermek: 

- Neredeyse fırtına kopacak! 
Ve meseli akpmıa alaab

ranhtında bir mezar tafıaa sa. 
lerini dikip töyle düıünmek: 

- Bu ıece ölü hortlayaeak!. 
BunJardaa 1-lr tuesi laN•• 

hakkı, öbilrtl mubrabiı- Baa-
lanlaa bir taaeaiade, dUffln• 
•e ~ ibUribule .. slhal 
ar'a nöbetleri plı:en iki aıt 
blnye tealtllrtlne f8hitlz. O • 
nan fciadir ld hem dUa, ı.e. a
kıl terbiyesi bakımından biri 
ae kadar değerli " maklNlle 
ikincisi o kadar JHnuıs ve 
mezmum. .. Birinde qya ve hl
cliselerin mqru yollardan a7• 
4anlatalmuı, tibilrtlnde bUı1'1t. 
tlln karartılıp eld"n bçr11l • 
mi!!; -:~:ice i ar ... 'Ve ne e-

tlbu etmek mecb~ IDr defa Moda 
Deni& lCllbQ idare Heret!DlD :urp. 
laşutı blr zaruret delfldlr. Daha bir -. 
ne evvel Penerbabçe KlObQ idue 
Hey'etl de -hatt4 ıanpUr, bi&zat Bq 
Zeki Rıza Sporelln tekllt ve il'...U.
o klQbtın müessis Azasından blr zat .. 
Je7hinde ihraç karan vermif, taka& 
79lnız o milesaeııe ile bir huuu alAb
laaduan 119 bAdJııe matbuatımızda u-

(Denm l 181119Qf~ 

aaa içindir ki buen metod• 
au sizliyen lterbaqi ltir ıorilf 
tarzı, neticede doiru ltile ç~ 
ilim ve hakikat terbiyeaille ..,. 
ilk insan nuaranda mraea 
haysiyet ifade etmn. 

- Aptala mal6m olar!. 
Sizti bu haeellkten dotm111 

•ba aerek_ 
Çok defa ciddi ••ller neti • 

cesinde aldanmak, gülünç ... 
todlar altında gerçekleımektea 
4iaha kıymetli... Şu kaaar ld 
ciddi usuller neticesinde aldan
maktan daha giıze] ve kıymet
lisi, daha ciddi metodlar altıa
u rcrpklqmek delil al? • 

Jf. 
Gaibla •utlak aaltibi Allaıa 

hın haklanı böylece unarlqtw.. 
4ıktan; •• iuan prpveai ._ 
tmtla iter P1HÜ çirkin n .. 
ltblç olarak kaydettikten .... 
.......... ıtreıtm: 

Bea tll~ ki bu hfta, 1 .. 
J'lh mart ayıaaa tlçtinc8 lıaf ... 
aı, dtlnkl pazartesi stl•Und 
•aılayıp önUmibdeld pazar ... 
aUne kadar sürecek oleıa .. 
7edi ıün bence pe\ mflhha.. 

Battan bap sağlam ltir _.. 
~lp sebepler manzumesine ~ 
:ıanan ba hiilmtllmlba •atlaW 
4oğnı çıkacatı hallmtla hiç 
tavır ve iddia aaltibl •etıı• 
Fakat ben yine diyorum ld, • 
limdeki mucip ıebepler mu • 
nmeeiahı sırf blr sulf halla .. 
içime verdiği intaba, bana Bal
lı:anlarda herhanci bir hareke
tin bu haf ta içinde tezahür • 
deceği zannını, sadece una• 
aplıyor_ 
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PLAJLAR 

MVDVRLVCO 

Belediyemiz, Floryadaki 
plajların İ§lerine bakmak ü
zere kullandığı plaj memuru
nun makamını, Plajlar Mü
dürlüğü haline getirmif .• 
Bundan sonra, plajlar bir mü· 
!Iürlükle idare edilecek .. Çün
kü, latanbulda plajlar çoğalı· 
yor. 

Bu vaziyete göre, sayıları 
gittikçe çoğalan lükı gazino
lar için bir de Gazinolar Mü
dürlüğü ibdaı etmek yerinde 
olmaz mı?. 

8,5 TENEKE 

PEYNiR! 

«Peynir yokıı diyen bir 
dükkincının mağazası aran
mıı, tamam, 8,5 teneke beyaz 
peypir bulunmuı .• Tuhaf de
ğil mi?. 

Herhalde, bu vatanda§, çok 
hovarda, mirasyedi, çok gün 
görmüş, geçirmit bir zat .• Öy
le olmasa, 8,5 teneke beyaz 
peyniri olduğu halde: 

- Peynir yok, der mi?. 
Herhalde, 8 - 10 teneke 

peyniri hesaba bile katmıy.or, 
meseli, bizim evde yarım di
lim peyinr kaldığı zaman, na
sıl peynir yok, dersek, ona da 
öyle geliyor 1 

YÜZÜNE 

GOLMÜŞ! 

Martın kapıdan baktırdığı
nı bilirdik amma, Cıunartesi 

günü hissettiğim ıoğuğu, hiç 
bir zaman hissetmedim. Ge
çen gün, bizim mahallenin 
kömürcüsü, o sıcak günler 
başlayınca, adeta, mateme 
girmiı, yas tutınuıtu. 

Karın serpelediğini görün
ce, yeniden dünyaya doğmU§ 
gibi oldu. Dükkanda, odunla-· 
rı yeniden tanzim etti; elleme 
kömürleri tekrar istif etti. 
~Ü§terilere §ötle diyormuı: 

- Allah. yine yüzümüze 
güldü •• 

NEDEN ÇOK 

iÇERMiŞ?. 

Bizim Osman Cemal boı 
çocuktur, benim gibi, onu 
herkes sever. Fakat, benim o
na kartı zaafım daha fazla
dır. Bizim gazetede «Bekri 
Mustafa» diye yeni bir tefri
kaya bqladı. Çok boı bir 
ıey .. 

Geçen gün, kendisine: 
- Bekri Mustafa çok içer . . . ., 

mı ımıı .. 
Dedim .. 
Cevap verdi: 
- Hem de çok fazla •• 
- Neden acaba?. 
- Çünkü onun zamanında 

Y eşilaycılar Cemiyeti yoktu 
ki .. 

AHMET RAUF 

Taksimde 
yenigezgi 
lnönü gezgisinin allı 
ve civarı elektrikle

tenvir edilecek 
Taksim kışlası yerinde yapıla

cak olan •İnönü Gezgisi> bu vaz 
tamamlanacaktır. Gezginin altına 
tesadüf eden sahada tahtel&rz kuv
vetli elektrik tesisallı vaoılacak

tır. Bu suretle bayramlarda Gez
gide istenildiği kadar fazla tenvi
rat yapılması \emin edilecekitr. 
Meydanın kanalizasyon ve su mec. 
ralarının yapılmasına birkac güne 
kadar ba•lanacaktır. Diğer taraf
tan Beledive Reisliği <İnönü Gez
gisi. vollan için 26 bin lira ayır -
mı.tır. 

Bu civarda eski cPanaroma• 
bahçesinin bulunduğu sahanın 
bostanlar ciheti ucur\lffi ve toprak 
mukaveme~iz oldu/!undan bu kıs
ma istinat duvarları yapılması da 
karar laştırılnnı;tır. 

ViLAYET Ve> BELEDiYE: - - ---* Dahıliye Vekaleti Vilayet • 
lere gönderdiği bir tamimle mem
leketin kültür, ekim, ormancılık, 
bayındırlık, sağlık ve iktısadi ha
reketlerinin daha hızlı adımlarla 

' ilerlemesini temin için idare amir-
lerinin daha fazla calışmalarmı is- ı 
temiştir. · 

TiCARET ve SANAYi: 

* İstanbul çorap fabrikatörle -
rinden mürekkep bir hevet yeni 

standardizasyon nizamnamesi ü. 

zerinde l• masta bulunmak ve bazı 
temenniler yapmak için dün An
karaya gitmiştir. Yeni corap stan -

dardizasyon nizamnamesi nisanın 

sekizinde tatbik edilmeğe başla • 
nacaktır. , * Şehrimizden Ankaraya ça -
ğırılmış olan •"inlü kumaş fabri
katörleri gitmiştir. Kumaş fabrika. 
törleri İktısat Vekaleti tarafından 
yeni, ucuz ve sağlam kumaşların 
imali ve kumaş fiatlarını bir mik
tar indirmek im kanlannı aramak 
üzere Vekaletten direktif alacak
lardır. 

MAARiF, ÜNiVERSiTE: 

* Lise ve Orta mektepler a:rın 
yirmi birinden itibaren bir hafta 
bahar tatiline başlıyacaklardır. Ec
nebi ve ~kalliyet mekteplerinden 
Musevi, Ermeni ve Fransız mek
tepleri bahar tatili yapacaklardır. * İlk mekteoler 1 nisandan 7 
nisan nazartesine kadar dinlenme 
tat.ili yapacaklardır. 

MUTEFERRiK: 

* Sümer Banka Devlet Sanayi 
ve maden işletmeleriin kredi 
muamel~lerini yapmakla mükel
lef bir mahiyet verilmesi takarrür 
etmis ve bu mahiyette bir Sümer 
Bank kurulması hakkındaki kanun 
layihası Büyük Millet Meclisine 
verilmic::tir. * Şirketihayriyenin senelik he. 
yeti wnwniYe toplantısı bugün ya
pılacaktır. Saat 14 de yapılacak he
yeti umwnive icltimaını müteakıp 
fevkalade bir toplantı da vanıla
cak ve nizamnamen;n bazı madde
leri medeni kanun ve ticaret kanu
nu hükümlerine uygun bir şekilde 
tadil olunacaktır. 

1iW61i.ıı•I 
1 Manevi barabe . 

Filan devlet, acaba mukave • 
met edecek mi, etmiyecek mi?. 

Bu sual, yeni devrin bir alın 
karasıdır. Tarihte, bütün asırlar 
boyunca, tecavüze uğramış bir 
ccmiydio kafasında bu sualin 
istifham çizgisinin noktasını bile 
bulamazsınız. 
Eğer, filfuı devlet mukavemet 

ederse ... 
Ah, evet, bir mukavemet ebe •• 

Buna karar verse .• 
Ne hazin suaL. 
Çünkü, bir tecavüz karşısında 

mukavemet dmek değil, muka -
vemet kararı verıuek, hatta, mu ... 
kavemet kararına meyyal olmak 
bile, bugünlin dünya1ında az kah
ramanlık Sa)· ılruı)or. 

Milli alılalt!ıı ve içtimai teliıkki
deki bu sukut, aksülfı.melini son
ra gösterecektir. Gelecek nesiller, 
kendi kcnıiilcrinc, daima müte • 
rcdclit olacaklar: 

- Evet, bir tecavüz karşıimda, 
acaba, mukavemet edilmese ne 
olur?. 

Sualini, daha sık sık soracak -
!ardır. 

l :,J9 harbinin maddi zararları, 

tahripleri en ehvenişer tarafıdır. 

Bu harbin manevi harabesini, ya· 
rmın vicdanlarında, milli te13.k • 
kilerinde, hayat ve cemiyet akı -
şında seyredeceğiz. 

Geçen harp, in,anlığa ne müt
-,iş manevi tefessüh mikropları a
şılıyar><k geçti, gitti .. Bu seferki 
kavganın daha azgın tefessüh ınik
ropları aşılıyacağını düşünd~kçe, 
insan oğullarının htikbalino acı
mamak mümkün mü?. 

REŞAT FEYZi 

Muallim ve talebelere 
gösterilecek filim 

Bugün öğleden sonra Eminönü 
Halkevi salonunda şehrimiz Lise, 
Orta, San'at ve Muallim mektep
leri müdürlerine ctayyare hücum
larına kar•ı korunma• isimli bir 
filim gösterilecektir. Ayni filim 
salonun ıstiao haddi nisbetinde 
baf;ıanın di "er günlerinde sıra ile 
talebe ve muallimlere de gösteri
lecektir. 

ilk mektep diplo
ması a!mak iste
yen vatand~şlar 

İlk okul diploması almak için 
sehrimizde acılan imtihanla=a bu 
ay başında sehrimizde 50 vatandaş 
girmiş ve bunlardan 26 sı muvaf
fak olmuştur. Mayımn son hafta
sında bu gibi vatandaolar irin veni 
bir imtihan daha arılacaktır. İstekli 
olanlar şimdiden Maarif Müdürlü
ğüne müracaat edebileceklerdir. 

Tüccarlarca müs· 
tahsile 

verilen avanslar 

Beledi·yeye bağlı 
a·reler büdcesi 

Mezbaha, Şehir tiyatrosu, Konser
vatuar, Dariilaczenin ·yeni büdce
leri Şehir Meclisince tasdik edildi 

Beledivenin ve Vilaeye1ıe mülhak ı 
daireler in 1941 mali yılı butçtleri 
dün Şeh ir Meclisinde 1 muhalif 
reye karşı 58 reyle kabul olunmuş
ur. Bu mülhak bütçelerden Kon
servatuar bü lçesi 104,244 lira ol. 
mak üzere kabul edilmistir. Kon -
servatuar Müdürünün maaşı 60 li
radan 70 liraya cıkarılmıştır. Korı
servatuarın varidatı 700 lira olup 
mütebakisini Belediye ödemtk -
tedir. 
Karaağaç Mezbaha varidatı ve 

Eursa tütiln piya. 
sasında hareket 

Bur•a tütün piyasası çok hareket 
ve hararetle devam etmektedir. 
müstahsil fiatlardan çok mem • 
nundurlar. Tütünler 39 - 76 kuruş 
arasında satılmak~adır. Yeni bazı 
ecnebi •irektlerin Bursa. mıntaka
sından tütün almalTa hazırlandık
ları haber alınmıştır. Şimdiye ka
dar yeni mahsulden bir milyon 
kilo 1ıütün saılmışir. 

-<>---

Geç gönderilen 
bir para 

Dahilive Vekaleti, Belediyeye 
11önderdiği hır tezkedere, Beledi
yeler Bankası irin Beledive vari. 
da:Undan a vrılan yüzde beşin ne
den geç gönderildiğini sormuştur. 
Bundan sonra Belediyeler Ban -
kası hissesi Vekaletin tebliaine 
göre, daha erken gönderilecektir. 
Yapılan tetkiklerde diğer beledi
yelerin bu paraları vaktinde gön
derdikleri anla•ılnuştır. 

masraıfı 1,748,982 lira olmak üzere 
kacbul edilmiştir. Bunun 160,000 
lirdsı buz satısından elde edilecek. 
tir. Uzun müddetteir imtiyaz ha
linde bir şirkete verilmiş olan buz 
s..1ıışının imtiyaz müddeti bu sene 
nihayet bulacağından bu vari • 
datın tezayi.dü göz önünde tutula
rak bütçeye 160,000 lira konmuş -
tur. 

Barsak hasılatından 35,000, pa.. 
çahaneden 35,000, kan hasılatından 
30,000, et nakli•·atından 276,982 li
ra elde edilecektir. 

Darülaceze bütçesi 228,496 lira
. dır. İdare Şirketihayriyeden 7,000, 
Denizvol!arından 13,300, imalat • 
haneden 7 ,000, tiyatro ve sinema
lardan 80,000 lira varidat elde et
mektedir. Arada acık Belediye 

bütçesinden ödenecektir. 
Şehir Tiyatrosu bütcesi 147,597 

lira olarak kabul edilmi ş tir. Buse
ne bazı artistlere ve bazı memur
lara zam yapılacaktır. 

Belediyenin Şehir Tiyatrosuna 
vardımı geçen sene'..inden üe bin 
küsur lira fazlasile 35,051 liradır. 

Dram kısmında 16 koltuk, komedi 
kısmında da 18 koliıuUıın ücretleri. 
nin yetmiş be0 er kuruşa ibliığına 
karar verilmiştir. Bu suretle 3060 
lira fazla varidat elde edilecektir. 

VALİNİN ZİYAFETİ 

Sehir Meclisi bugün öi'leden 
sonra ve yarın da toplanacak ve 
, rarın mçsaisıni bitirecektir. Bu 
münasebehle yarın akşam Vali ta
rafından azalara ve ı;ıazetecilere 
Taksim Şehir gazinosunda bir çay 
ziyafeti verilecektir. 

c . . ' --, ADLiYE ve POL/S.J--

Bir \tahv~cinin ·ihbarı Üzerine 
6 yıl sonra tutulan katil ! 

~~-~-~-~111--------~ 

Kadıkôyftnde kayışıa bottuıan garson 
Vahidi kim ve ne için öldttrmftş ? 

Otomobil 
Yolları 
Bazı yollar, genişle• 
tilip güzergahlar 

temin edilecek 
Beledi ye Reisliği asfalt yollarııı 

fazla dayanmalarını temin ve hem 
de kalabalık yerlerde seyrüsefe -
rin intiznmını kolayl~tırmak üze
ıre otomobil ve otobüs yollarile 
araba yolları hakkında yeni tet • 
kikler yapmaktadır. Bu tetkik -
!er neticesinde bazı otomobil ve 
araba güzergahlarının yeniden de
ğiştirilmesi çok muhtemel görül
mektedir. 
Diğer taraftan otomobil ve oto· 

büs yolları peyderpey genişletile· 
cektir. Bu meyanda Galatasarayın. 
daki İngiliz sefarethanesi bahçesi
nin arkasından geçen otl:ımobil yo
lu evvela genişletilecektir. Bu yo
lun Cumhuriyet Bahcesi civarın -
daki uçurum halinde bulunan kı
sımalrına beton duvarlar inşa e. 
dilmekfıedir. Duvarların üzeri kal
dırım haline getirilecek ve eski 
kaldırımlar vola ilave olunacak -
tır. Beton kaldırımların yanından 
bir mer:liven yapılarak buradan 
aşağıya ir.ilmesi temin edilecektir. 

Lastik tevziatı 
bugün bitiyor 

Üç gün evvel bşlıyan lastik tev
ziatı tamamlıınmak üzeredir. Yüz
lerce lastıkten pek az kalmıştır. 
Tevziatın bugün biteceği tahmin 
edilmektedir. Fazla miktarda olan 
kamyon lasfü<lerinin birkaç gün 
daha tevziine devam olunacaktır. 

Kavak Liman Reisi 
Münakalat Vekhleti, Liman Re

isleri arannda yeni tayin ve na
killer yapmaktadır. Bu arada Ka
vak Liman Reisi Sabri Giresun 
Liman Reisliğine tayın olunmuş
tur. Sab'"i bugün vazifesi başına 
harekelJ edecektir. 

[~~~~ 
Atlantlk mabarebt~r 
sinde İrlandanın roP 

Yazan: Ahmet Şükrü ESM~O 
Almanyanın Balkanlarda gir~ Q 

tiği teşebbüse rağmen, ilkb•h 'ra 
yaklaştıkça, İngiltere ile Al~JI~ iııd 
ya arasındaki mücadelenin aııır F 
ğı, Atlantik Okyanusunda teııı•t >1tr 
küz etmektedir. Atlan tik Oky••; 'il 
su muharebesi, bilhassa BirJe! 
Amerikanın yardım karnrınd~ '-" 
sonra ehemmiyet kesbetoıiıti" 'luıı 
Almanya Birleşik Amer;:.nd•' .ıs 
İngiltereye gelecek olan eşy••" · ş 
nakline mani olmıya çalışacaktıl· B 
Bunnn için de elinde denizaltı g~ le 
milerile tayyareler vardll'. (JetY ~u 
Almanya bn va'1talarla İngilt•,.' ıli 

• •• renin ablukasına çalışmak!• 1• 50, 
Fakat hn sahadaki mücadele•'' iğ 
geleeek aylıı.r ve belki de haflll' u 
!ar içinde daha çok hararetl•j: 
mesi beklenir. İngiltere bir tar 
tan Avrupa kıt'asının abluk• ' 
smda devam ederken, diğer taraf• 
tan kendi münakale yollarını ,. ı 
çık bulundurmak mecburiyetiıl ' 
dedir. Alni takdirde Amerika yır' r 
dıını manasız kalacağı gibi, .ı\l ' 
manyayı abluka ile tazyik etııır 
ğe çalışırken, kendisi Alman alı' 
lukasının tazyiki altında sarsJl' 
bilir. 

İrlanda uzun zaman İngiıter" 
nin idausi altında kaldığınd•' 
ve bngün de İngilizler, şimali lr 
landarun müstakil İrlanda de~lll' 
tine iltihakına mani olduklarJll ' 
dan iki memleket bu mücadeledl 
işbirliği yapamamışlardır. hisli• 
danın işbirliğinden çekinmesi, İP' 
gilterenin diğer bir noktadan dl 
emnyetini tehdit etmektedir. P 
manyarun N orveçte yaptığı gib~ 
bir emrivaki ile miidafaasız ol•• 
İrlandayı işgali altına alması nıiiJ!I" 
kündür ".e işte o zaman Ainı•ll' 

ya, Atlantik muharebesini kaı•ll" 
mış olacaktır. Görülüyor ki :togil' 
terenin, gerek abluka ile müca • 

delesinde ve gerek doğrudan doi!'. 
ruya topraklarnın istilaya karşı 

Sayfiye yerlerine müdafaasında irıanda e1ıeuınıi • 
r a ğ bet 1 yelli bir rol oynamaktadır. 

Birleşik Amerikada İrlanda •" 
Bu yıl şehrimizin bazı sayfiye lınd ı üfu" ır· ı d da • an o an n s, an a a _, 

yerlerinde ev kiralanması işleri çok llllldaki nüfustan fa:dadır. u....ı
eı ken b3!jlaınıştır. Bilhassa Boi'a-

Birleşik Amerikanın nüfuzlu P"' 
ziçi köylerine, Suadiye, Erenköy litikacılarıdU". Büyük şehirlerin 
ve Bostancı taraflanna çok rağ - polis ve zabıta teşkilatı İrJandalY 
bet vardır. Buralarda oimdiden 

larm ellerindedir. İrlandanın b•f' müteaddit evler kiralanmıştır. Bu 
rağbeti gören bazı ev sahiplerinin ramı olan •Senpatrik. günü, Nef' 
geçen yıllardan çok fazla nara is- york şehri, bir Amerika şehrindell 
tedikleri anlaşılmıştır. Kayma • ziyade İrlanda şehrine benzer. :ıı:et 

Altı yıl evvel Kadıköyünde aleminde Mustafa, kendisinin Ka- kamlıklar ihtikara meydan ver • taraf İrlanda bayraklarile süsle-
Kumlukta Vahit isminde bir gar- dıköyündeki Kumlukta garson memek icin icabeden tedbirleri a- nir. İrlandalılar sokaklarda geçit 
son kayışla boğulmuş olarak bu• Vahidi öldürdüğü halde ele geç • Iacaklardır. resmi yaparlar. Şehir, ancak, ~· 
!unmuş, cineyetten dolayı Eyüp mediğini anlat&rak, öğünmü,ştür. merika milli istikliliııin yıldönil• 
ve Şuayip isimlerinde iki kişi İs- Kahveci Şükrü de, ertesi gün onu Bir birahane pis- münde görülebilen bir bayraııı 
tanbul birinci ağırceza mahkeme- ihbar etmiştir. l"kt 3 .. ""d heyecanının gününü yaşar. 
sinde muhakeme edilmişler ve Mustafanın tahkikat safhaların- 1 en gUn mu - Esasen, Amerikanın iç politi • 

daki ifadeleri, cPendikte garson- detle k a p a t l I d I kası içindeki büyük İrlanda nil • 
her ikisinin de beraati kararlaş- tuzu dolayısiledı'r ki İngı'Jtere, •-. 1 b. ·ııb luk eden Vahit, beni et kaçakçı- ., 
tırılmışt~ Iki ay evve ' ~r 1 lıark lığı yaptığımdan dolayı haber ver- Belediye tarafından yapılan tef.. Jandalılarla münasebetlerinde •· 
üzerine evvelce Pendikte asap ti t· · d Bah k d T" ~ft-' ı'htiyatlı davranmaktadır. JJtl mişti, ben de intikam almak mak- Ş ne ıcesın e, çe aoı a ı - ~ 
eden Gebzeli Mustafa, bu ciJ<a - caret ve ?.ahire Borsası ka.,,ısında noktada ihtiyatsızı.ı.. İngiltere • k ı sadile onu kayışla boğdum. şak- -, ....., 
yetin faili' olmak üzere ya a an - Dikran isminde birine ait birahane nın' Bır' leşı·k Amerı'ka ile mun·· a • !indedir. Halbuki maznun dün 

Bircok tütün tacirlerinin, mev: mış ve Mustafanın muhakemesi- mahkemede, şöyle söylemiştir: nislikten üç gün müddetlle kapa - ebetleri iizerinde menfi bir tesit 
simd;n evvel avans verdikleri ne, ayni mahkemede dün sabah _Ben böyle bir itirafta bulun- tılınıstır. husule getirebilir. İmdi, Birleş~ 
müstahsilleri, tütünlerini ucuz fi- başlanmıştır. madını. Şükrünün ihbarına gelin- -<>--- Amerika İngilterenin davasıP• 
at1a kendilerine satmak için mec- Tahkikata göre, kasap Mustafa ce, o, birisine eroin satmıştı. Pa- ispirto Sarfiyat Ve karşı bu derece yakın bir alalı• 
bur tuttukları görülmüştür. İnhi- başka bir suçtan d-01ayı gönderil- rayı onun hesabına ben gittim, al- • t"h ı-t t gösterdikten sonra, İrlanda, bira$ 
sarlar Vekaleti, müstahsillerın tü- diği İzmit hapishanesinde Şükrü dun. Şükrü ctıksik getirdin, pa - IS 1 sa a 1 ar ıyor da kendi davası olan bu meseleye 
tünlerini avans aldıkları tacire ver· adlı bir kahveci ile tanışmış, ara- rayı iç ettin. diye, kavga çıkardı İnhisarlar İdaresi, Paşabahçe is- karşı şimdiki kadar kayıtsu; k•• 
meğe mecbur olmadığını ve bu yol dan bir zaman geçtikten son da Bu sebeple böyle bir suç uydurdu, pirto fabrikasının istihsal.atı bu yıl lamaz. Esasen İrlanda bir mild • 
da mecbur tutulmamalarını ala - her ikisi Beyoğlunda bu].uşııuş - beni tutturdu. Sarhoşluk.!...~ ağ • çok artmrntır. dettenberi, silahsızhğı dolayısile 
kadarlara bildirınlştir. Müstahsil, !ardır. Beyoğlunda kahve işleten zımdan lakırdı kaçırmış Jeı!irım!.• Fabrika yakında bütün randıma- endişe duymaktadU". Bn endişl 
tnalını en karlı teklif yapana ser- Şükrü, kasap Muştafaya gecele - Neticede mahkeme şa!ııtlerin ça- nile çalışmağa b~lıyacak ve geceli birkaç gün evvel Başvekil de Vo· 
bestçe :'!1"'bilecektir. yin bir rakı ziyafeti çekmiş ve içki ihrılmasına kalıruştı.r. gündüzü! ıfaalivette bulunacaktır. Iera tarahndan tekrar edilnıiştit• 

==============~================================-e::--:='============~=====================================-~===-:-:.=:===o.~~====~==========~=-.... -===========:...~~..,,.~~~~' Jrlanda müdafaası için ancak Bir 
geçtiği halde ne biri ile seıaınlaş. - Tabii. .. Fakat Se.mUı, vısıı:lyi - Bahtiyarlık dedinız ... Niçin leşik Amerikadan silıih tedarik ,,. Edebi Roman: 2 

KOL K.O l 
Müellifi: NIZAMEDDIN NAZiF 

VÜN ÇIK.AN KJSMlN HULASASI 

(1938 yılı veda ediyor. Gece Mal<
sim salonlarında 1ı1baş1 kutlanı
yor. Birı smo:tinU, oirı fraklı i..k.i 
genç arkada~ ·konuşuyorlar. Frak
lı zat, c s ;.c.i bir şehbender olan Na

ci Galipdir. O akşam barda bır de 
mühendis Nezth ve Bıı. Raşıde Ne
zih var. İki genç. bu kankoca Lle de 
taruş1yorlar. Biri smokinli ve biri 
ıraklı olan llti arkadaş, bir mıid
det bu kan kocadan bahsedıyor
Jar. Mabaadlni aşıığıda okuyunuz.) 

• 
- ?!. .• 
- Faraza ... Bak şu masaya! Göz-

lerini ayırmadığın kadının arka • 

aındaki masa değil, daha öbedeki. 
-Gördüm ... 
- O yeşilli afeti de gördün mü? 

- Evet ... 
- Masada kaç kişi olduğunu say 

bakalım. 
- Üç kadın, dokuz erkek. 
- A vakLa duranları da kat! 
- Erıteklerın yekı1nu on üçü 

buldu. 
_ On üç mü dedin? Eyvaaah! 

Uğursuzluk! 
Ve kadehini bann üstüne bıraka· 

rak acele acele: 
- Beni de ilave eti 
Dedi, sür'atle ~zakl~tı. Sabık 

Şehbender, onun masaya vardığını, 
yeşilli kadının elini öptıüğünü ve 
hemen o anda kadını dansa kal • 
dırdığını gördü. Sağ ellnln baş 
parmağı ile ince bıyıklarını kaşı
yarak biran dü,şündü. Sonra önün
deki kadehini bir yudwnda dike -

rek barmene seslendi: 
- Bir viskı daha. Buz koyma.. 

yınız. 

Saat llerliyor ve tütsülenen ka
falarla salon her an daha coşkun 
bir neş'eye dalıyordu. Yalnız Naci 

Galib neş'elenemiyordu. Salonda
kilere bakmıyor gibiydi. Viski • 
sine pek az soda kattığı halde ve 
kadehleri ardarda yuvarladığı hal
de sarhoş da olmuyordu. Bazan 
bar doluyor, kadehini alıp bir ke
nara çekıliyor, omuzunu duvara 
dayayıp duruyordu. Bazan bar bo. 
şa~ıyor, elindekı kadehin de boşal
dıgını farkediyor, o zaman lakayt 
bır hareketle kadehi beyaz fraklı 
meyhanecinin 11ezgiiln üstüne •bı
rakıyor, boğuk bir sesle: 

-Doldur! 

. ~iy~rdu, Arkadaşını unutm~ 
gıbıydi.Acaba bu şık, zarif ve gü
zel gencin şu koskoca salonu dol
duranlar arasında bir başka tanı -
<lığı yolı: muydu? Öyle olmalıydı. 
Zira yalnız b~ına yarım saatten 
fazla kaldı.ğı. yerden üç yüz çift 

mı.ı; ne de herhangi bir kadına, ta- tatınazdan önce, arkad~ım taıu- bahtiyarlık dediniz? Hakikaten be- debilir. Haber verildiğine göre, İl" 
nınan bir kadına gösterilen hür · mak zevkini tatmak istiyorum. nimle tanıştığınıza memnun oldu- landa Harbiye Nazırı, siliıh ve :it• 
meti göstermişti. Naci Galibi bu cevap, beline iğ- laııdanın müdafaası _için diğet 

nuz mu? !';ahi mi. 
Beşlnci viskınin son damlaları, ne batırılmıs gibi irkiltti. Semih malzemeyi tedarik etmek üzere 

ank Duıdaklarının boyasını boz:ına-
uzun kadehin dibinde bir san ya.. s i bir hazır cevaplık:ta bulu • Birleş.!Jı; Amerikaya gitmiştir. fa• 
·kut gibi ışıldarken smokinli tek nuyormuş gibi; mak icin ai!zını aça aça viskiden kat bu ziyaret, yalnız bir silıih alıf 
rar yarubasında belirdi. Sık sık ne. - Yooo ... - dedi • evvela içki, bir iki yudum aldıktan sonra koyu verişine inhisar etmlyeccktir. & 
fes alışındau belliydi ki koşat'..k sonra mezesi... Maamafih insan- yeşil gözlerinden, gencin erkek sasen İrlandanın, Amerikadan si· 
gelmişti ve yüzünün kırmızılığın- ları üzmek de doiiru olmaz. Belki hatlı yüzüne süzgün bir bacluş u- lah satın alması için ı>arası ıl• 
dan, ipekli mendili ile alnının ter- mezeyi daha evvel yemek isterler. zattı ve elini omuzuna atarak mı. yoktur. İrlanda elli milyon dolat 
lerıni silişinden belliydi ki durma- Olur a ... Belki susamamışlardır da, rtldandı: kadar bir kredi isliyor ve Am"' 
dan dans etmişti. karınları acıkmstm rika da ivaz mukabilinde bu p•· 

- Sizi daima aramızda görmek 
Naci, onun, sol elile bir kadının Belliydi ki Semih, gittiği masa. rayı vermeğe hazU"dır. Bu ivaz n• 

mümkün olacak ını Naci? ih sağ bileğini tutu.şundan, bu kadın- nın valnız bayanı ile kanm8Illl§, olabilir? Mahiyeti henüz sar' o-
la pek Jaübali olduğunu, kadını buzlu koğası icinde.ki şişelerden Merhaba der demez başlıyan bu tarak malıiın olmamakla berabet• 
yedeyerel< getirmiş bulunduğunu de bir hayli istifade etıniş1ıi. Naci 18.übaliliğe sabık Şehbender hay- herhalde Atlantik denizinde İıı " 
hissetti ve biraz dikkat edince bu Galib barmenin doldurduğu ka • ret etmişti. Ne diyeceğini ş~ıra - gilterenin ve Amerikanın vaziyet• 
bayanın, masasında on üç erkek dehlerden birini yeşilli bayana u- rak ar.kadasına bakınca onun sar- !erini takviye edecek bir takıJJI 
saydığı yeşilli olduğunu anladı. zatarak kendini takdim etti ve: . hoşlukla vayılan ağzından su söz- konsesiyonlar olacağı tahmin v 
. Yüzüne tatlı bir ifade vermeğe - Sizi tanımış olmak benim için 1er döküldü: dilebilir. Bir Nevyork haberiD• 
çalışarak: bir bahtiyarlık1ar bayanı... _ Tabii tabii. .. Sana söylediğim göre, Birleşik Amerika, İrlanda• 

- Çok yo~·'-uo olacaksınız... Dedi dan bazı üsler istemektedir. JJ1l . =" • . ~""' bulmadın mı Rezzan? - ... - dedi • size ne ısmıırlamama mü- Gencin, sırf bir nezaket eseri o. .....,. üslerin, •İngiltereye yapılacP 
saade edersiniz? larak dudaklarından çıkan bu - Haklısın! Bahsi kazandın. kütle halinde malzeme sevkiyatı• 

Smokinli: cbahtiyarlık. kelimesi üzerinde Ömrümde bu kadar güzel bı~ nın himayesi bakımıııdan elıeJIY 
-:n~" <.-'•kkJ. cdileceg"ı' bildi • - Viski! - diye bağırdı· viski, güzel kadın (çok güzeldi çünkü ... ) - ..... .., ... ıbu kadar erkek dudak görmedim. 

değil mi Rezzan? uuarla durdu: <»av ... ı - ..,,,..., 



ransa İmpara
rluk kuvvetleri 

llicliaelerin cereyam ......... 
•!lsıı imparatorluk kaVvetle • 
clea bahstıdilmektetlİI'• 

F'raıısanın timaU AfrJkad• ye 
iyedeki kuvvetleriaia bqila-1 

· ebemoııyeti acaba nedir? Jaasi· 
4irika OrdWJU8U8 sese• L.e 

bir ... mı da kuvvetleria4lea b' 
llıınt§tL MütanU iis~~ e4il ~ 
un k.unetlerl • ter .... 

'şti. Cnair 
Bqüa Fr ..... F .... U. • 

Tuausta bulunaa Fransa 
ve . dil 

vvetleri 380,880 tahmın e .e-
l. Donanmanın tonajı 40,080 ıle ır. rd 
000 arasına tehalüf ediyo u. 

i
1

i;cr bazı Fransız vithitl~ri~ 
ulondan Afrikaya ıelmesı üze. 

e bu tonaj miktarı artllllftır. 
Şimali Afri.kada Fransız,larm 
k mükemmel deniz üsleri v~-
ır ki, bunların en mühimleri Bı
rta ile l\lerselkebirdir. Bav~. ba· 

\ınınıdan ıimali Afri.kada, mu~
tekeııia imzası sıralarında, yus 
katları soa model aiır bombardı: 
~ tayyaresi olmak. üzere, yedi 
>'iiıe Yakuı tayyare vardı. Fasta~ 
C~de ve Tunusta çok kuvvetli 
ilave ÜSieri de vardır. Buıılarm ~ 
Yellileri Karuba v• Bizerta denıs 
iia&üae doiru imtidat eden Seydl 
Ah•et hava meydanıdır. 

Suriyedeki orduya ıellııce, bu
rada haziraa ayında takribea 
l2e,09o kiıilik bir Ol'du vardı. Mü
tarekenin imzasını müteakip, Fraa· 
sıı kumaıulaaı derhal, k.ıtaatıD 
büyük bir kısmının terJıiliııi ka• 
rarlqtırdı. O ıuretle ki aiWı al
tında ••eak SCMO bin kiti bıra -
kıldı. Bu kuvvet de Sııriyenin mtl
iafaasu.a Wi ıörülii)'ordu. Fa: 
kat Fraua ile Suri7e arasındaki 
•iinakaıat ıüçlüjündea, •u ter
hisia, tatbikinde ıaa,li müfkiilit 
çknılftı. Balen Franm Yakın Şark 
orduswnuı mildan 15-11 ltiai leji· 
Y•ıı oJaaak üzen, ..... talt•1• ., 

4ilebiJU. 
Donaııma _....... Beyrutta 

"• Traıı.ıuta 4-alrli ltahawl 
lbaladut bir .kaç torpito, dirt bet 
t.lttelltalainlea bafka i'raDIUWl 

1a1Qa prkta Htb Jaar• ..... ,._ cilaWir. 

..... lmvvetleriu plince, mi
~ İIUUI urumu iM u
._, "'7Yue vardı. Bunların ZOO i 
""--.taa eelbedilea IOA model 
•• .. tarrareleri idi. Fakat ltalyaa 
lllii'-ıeke komily•UD lHa taJ· 
tltelere vu'ı.yed etmesi ihtimali 
~...., bemea lmmı küllisi 

ç._ llhaıiisıaıu.. pderilmiıti. 
Gerı)'e kalaa tayyareler de Lüb • 
-; lıı~etiııe .. tılmqtır. 
..... akı. Şark Fransıs tayyare .. 
•• illi kaııarcihı Rayaktadır. Şam· 
1 • ' 8eyrutta, Trablmta, Ce • 
::::• ve diler yerlerde, ıon de-

••-. tQnn meyUnlan •ar.ı ... 
Görtilii)'• ki. ---- d •lnıaJda be ·~• yık mq 

torlufu la "~iter, haaaa impar•· 
AfriJr.a.ı.:ıa.au. •Yaktadır. Simali 

'\' klıvvetler General 
eyi•ndıa k1Qn 

pi Petene ~ •adasında 1'1are-
>1 uharebe hbaıulı balllllmak~ac!.r. 
.... en z dev·- ttı~ . : .-..-ansız bn ..... e 16• ıç.a 

kadderatı hP~atorlutunun mu · 
~:; söylene~ kında tinıdid .. n bir 
hrrbinin v ez. Herkes lngı1tere 
Jor. Bu ne~=~ betieeyi ltekli· 
,.akkuk d ~ de ne zamacı ta-

e ecefi ke t' ·ı Bir taraftan ı ırı eme?.. 
Alnıanya, mütema· 

~EBIROMAN:85 

lmekla framapa'••ct,..._ 
.......,_, F~ :rakta-
raotrl~ ~:da 300 

:: ~. 80 l>ia ki-
llik l>ir ordu ve Franaız 

1 ..::ı. ı. iJ. donanmall, bi.,.- • ~ 
tere harbinin var~ıı 
neticey}' ıöre, kendı •U

kadderatına intizar et
mektedir •• 

lliyen yeni tayyareler ·~ harp 
malzemesi imal ederken, dıter ta
raftan da tnpltcre ayni ~ızla ça
lqırken ve timdi de Amerıkuı fa• 
rikalan İngiltere hB'iabma harp 
aanayilni tam randımanla hare
kete getirmif bulunurken, bir bu· 
çuk senedenberi devam eden bu 
herbin, bu gidişle daha çok mı -
yacaiı pekala anlaşılmaktadır. 

İngilterenin Almanyayı bebe • 
mehal yenmek arzusuna rağmea, 
Almanyanın kuvveti de inkir e
dilemez. Binaenaleyh bu harp böy
I devam ettikçe, Fransız impa
r:ıorluğunun vaziyetinde de yeal 
]tir tleiifiklik oluuyacak demek-
tir. 

_L_ıüTUNU 
lı Ve lıçi Arıyanl~, 
ıiJıayetler, ... temennı· 
~.,,. miiflıııller 

•• 

it Arıyan Bir Genç Kız 
Lise maunu bir pnç kızım. Ailevi 

. etim beni hayatımı çalışarak ka
vazıy 8 mecbur ettıgmdcn resmi ve :r müesseselerde iş aramaktayım. 
ı, sahiplerinin Son Telıra1 Halle. sutu
D\I vuıtul7l• )ıfahınureye müraca-

aııan. 

Pi aaaJI tanır, kefil verebilir 1 
bir zat it arıyor 

Orta dereCe tlıbırnm olup c30• ya
da tıcaretten anlar az çok piyUQ"l 
~ tecrübeli bir gencim. 

HerrOn saat dokuzdan ikiye kadar 
ııerhanıi bir müessesede çal11m~ 07.e
re il arıyorum. Şahsi kefil de ıostere
billrim. Arzu edenler Son Teıcrat Halk 
sütununda Tecrübeli rumuzu.na 7az
malan rica olunur. 

c..., 6ir im İf arıyor 
lJM JMIUllU l9DÇ bir imim. Resmi 

üre ve hususi mOeumelerde bnaat
lıtlr bir ücreUe il arı,yorum. Muhterem 
il sahiplerinin Son TelarııC Halit sütu
nu :Mellhat'e mOracaaUanru rica ede-
ıını. 

Gelen Mektuplar 
JUtip, Retat, Bayan ~el, H Yıld~ 

Mahzun Kadm, Pekak, ı. Tepedele?li· 
v H H B Bayan M ... T, Hayrıye, oilu, · · · 

Smepatik, l\tubcccel, Utangaç, Şirin, 
İ Günet, 11 l Bursah, Ş. T, R. Toycan, 
· R 27 S. H. H, V. E. R, Ay namlan

R. · ı:nı~ olan e ınilkeıTeren aldır
nıza ıe llAD etli ı miz mektuplarınızı 
manız Pazardan b ka her cün saat 
lQtfen --·nda aldırmanız mercu-15 - 11 ......... 
dur. 

Matbuat teknisiyen· 
ler birliğinden 

......-ea1er1 ·~~-·= ~ı .. ı .. mutat senelik konıresl 
Bir_......,_ günü saat 1' te E-

8 NiAD Hl Pazar aktedile-
minönü Halkevl salonlarında 

jinden Azamızın behemehal hazır 
ce ı- t1e rica olunur. 
b ıunmalan ehenım"7e 

u --·· Milaakete amn•~· 
1 Hey'eti İdare raporunun ~ıra-

t! ;-_ Hesabatın tetkiki ve Ida~ 
a · Niza menın Hl!J"'etinin ibrası 3 - rnna 

maddeleri üzerlnde tadilAt ve l 
~ 1 timııl yardım milddeU :ıln 
bilhUIB ı; y İdare Hey'eti intitahdidi. 4 - eıu 

babı. 

Sen de Seveceksin I 
Yözan: ETEM f2ZET bENaLE -Zavallı eni11teıa kimb·ı· k 

d k • ı ır ne a-a r sı ınb ve iztırap . d H be 
1 ıçın e. a r 

a anıanıak onu nıUtb· b 
. ış unaltlDlf 

ola ak kı, bütün sabr 1 . ~ ına ve meta-
net ıne ragmen Salihte h b 

n a er arıyor. Anl:-s lı\ or ki in•- 1 b. 
. • • -nar ıran 

gehyor \e felaketlerin hisaıkabJel· 
vukularının tlddetli 

1 
d 

1 a me er 
içinde çırpınıyorlar. o za . 

. 1 . . nıan ın-
san sınır erının zernberetı b _ 

b• 'b• k otan mış ır yay gı ı arnıakarışık Ye 
mcfliıç kaldıgını: ~efesinin d~rlıfa 
uğradığım, knlbının demirden bil' 
avuç içinde sıkıldığını binediyor 
iilaima §aşkm ve korkulu gelecek 
bir haberin korkusu içinde çırpını
yor ve.. hayat.. sadece bezginlik ı 
ifade eden bir mana alıyor. 

Eniştem de muhakkak ki, bn hal
de. } a at, IUia b11 beklı?d:iı acı ve 

felaketli haberi kim ver~~ili~, na
·1 b'I=·" Bunun ıçındır ki, sıl verı e ı llA • .. 

Salibe: 
- Bence, laa1'er vermemek •D 

doğrusu! 

Dediıu. . llıa 
- Telgrafa tla cevap vermıye 

mi?. 
_ Ona vermelL 
_O halde?. 
_ Sadece biz de meraktay~ .• ~·-
v b beri bize de bildırmıs, 

caıınız • 
dersin. 

Salih düşiioclil, bu fikrimi uypn 
buldu. 

_ Öyle yapalım!. 
Dedi ve bir telgraf yazara~ ••· 

ferle gönderdL ve .. ben d~. tabı te~
rar köşeme sindim, h 1 1 1 launpr 
•ilamıya ko7uldum! 

O niuerate Rektörlqii, 
yiikuk taJWI •ençliii ara.ın
tla bu anket açtı. Çocuklara 
•oruyor: ihtiyaçlarınız nedir, 
na.d okuyoraunu:ı, mali vazi
yetiniz ne merkez.eledir. l.te
diğini:ı bu ı•Y var mı?. 

Bilha.•a, fU nokta mühim: 
Gençler, selıinmeJen cevap 
verecekler •• 

Oniver•ite, anketin netic.
aini tetkik edecek ve bir neti· 
ceye varacak. 011a 6Öre, Oni
uerıite 6ımçlerının vaziyeti, 
yartlun meıeleıi, daha aaalı 
bir ıelıilde mütalea olunabi
lecek. 

Ba anket fikrini çok oriji
nal ve yerinde bulduk. Şüphe 
yok lıi, O niuer.ite gençlerinin 
oaziyetini en iyi kendileri bi-
lir. Ve bu İfİ de kendilerin
den .orup öirenmd en tloinı 
yol olur. 

Anketin hayırlı netice uer
meıini diler ve ••nçler için de 
hayırlı kararlar alınacaiını 
imit etmek utera. 

BÜRHAN CEVAT 

Açık İt ve Memuriyetl~r 
35 lira asli maaşlı Nazilli Bele

diye veterinerliği münhaldir. Ta-
lipler memurin kanunu hüküm -
lerine tevfikan 31 marta kadar 
Nazilli Belediyesine müracaat et
melidirler. Nişantaşında Güzelbah· 
çe sokağında Kenan Tevfik kadın. 
hastanesine hasta bakıcı aranmak. 
tadır. Beyoğlu 5 inci Noterliği sür
atle yazar ve eski Arap harflerini 
de bilir bir daktilo bayan aramak
tadır. 

Ca~aloğlunda doktor Şerafettln 
apartımanımn 1 inci katında bir 
doktor muayenehanesinde çalışa • 
bilecek bir bayan aranmaktadır. 

-ı-
Gripe yakalananların derhal 7&

tağa ıirmeıed lAzun ieldijıni 7u
m.11tık. Bu ııbileı· alqaın 7atmu
da11 sekiz kadar vantuz koymalı
dır. Kalbi zayıf olanlara fazla 
V3ntuz koymamalıdır, çilnkıi kal
bin harekütıw teşevvilfe utrata
bilir. Hasta bol ter doker, ıki Uç 
sün, hatta gece 1Unduz yataktan 
çıkmaz. E.,er tansıyonu yüksek 
ise, sadece şerbetle ıktifa etmek 
ve terl~rek tansıyonu indirmek 
lhımrt.r. 

Gı.;nip butiln vücutta bilhassa 
ma1sallarda verdiği ille ağrılar ya
vaş yavaş zail olm.ıya başlayınca, 
hastalık iyiliğe doiru gidiyor de
mektir • 

Midede yemek için işttha bq
laymca, beyaz peynir ve kızarmli 
bir dlHm francala gibı hnfıften 
şeylerle başlıyarak, vUcudün kud
retı de kendi kendine yerine ıe
lir. Tedavi hasıl olduktan sonra 
dahi bir kaç iiln e\ den dıpnya 

çıkmama lıdıı. Çünku dışarının ters 
bir ha\.. ı gı·ipi mlksetUrebilır. 

Şiddetli ırıpleıde çok dikkatli 
olmak lazımdır. Çünkü kanın be
yine sıçr ması ile bır nezfı dl
mağlye meydan verilmiş olabilir. 

~ayatımda hiç bir teYe ablaD11B 
ölümüne ağladığım kadar ağlanıa
mqtını! 

Göz yaşlarım bir türlü diıımi
yor! 

PENCEREDEN BAKARKEN 
Tuhaf, fakat o derecede de mer· 

hamete değer. tiç gündür sokaga 
çıkrıyorunı. Bile bile çıkmıyorum. 
Halil Necib'i arada bir okakta do
laşrken görd'tğüm için çıkmıyo
rum. Bu baııa hem gülme, hem de 
acıma hissi getiriyor. Onun koltu
ğunda bir kitup, heyacaıı ve merak 
dolu çizgilerle buruşan bir sul"l!la 
sokakta dolaştziıoı &ördükçe: 
~ • - Zavallı aşık .. 

Diyorum, kahkah9larla rülüy• 
rum. Fakat, yine: 

- Zavallı aıık.. 
Derken içime de bir ıw düıil· 

yer, üzülüyor, 
- Biçare çocuk muhakkak ki 

beni seviyor. Bu se~gi ona işini, gü
cünii, herşeyini unutturuyor .. 

Diyorum. Dikkat ediyorum, so
kaktan gelip geçtıği saat t'r lıcp 

Satıiı·n e\de bulunamı~acağı saat-

MAHKEMELERDE: 
Garabette şaheser bir 
sarhoşluk hikdyesi 
Eyvah! Ne boş emek .. Ben onlan 
davacı sanıyordum .• Aldanmışım! 

-.!-:Yazan: B'OSBYiN BBBÇBT 3--
Koridordaki kanepelerden birin- ı 

de yanyana oturuyorlardı. Orta 
yaşlı (1) ve iyi giyimlı idiler. Her 
halde, öbürü evvelce bir hikaye, 
hikaye değil başından geçen bir 
macerayı anlatmış olacaktı ki, ben 
yanlarına geldiğim zaman, bir ta
nesi: 

- B usenin hikaye hiç, azizim, 
diyordu; bu da bir şey mi?. Benim 
de ba~ımdan birçok macera geç
miştir anıma, böylesi ne başıma 
geldi, ne de duydum. Rahmetli 
Mahmut Sadığın bir sarhoşluk hi
üyesi vardır, pheserdir ... 

Merhumu, son zamanlarda ta • 
nımak mazhariyetine ermiş, Kadı
köy vapuru alt salonunda, beyaz 
bıyıklarını burarak anlattıi!ı birçok 
tatil.ı hikayeyi, birçok defalar, bü
yük zevk ve hayranlıkla dinlemi§
tim. Ömrünün son zamanlannın 
şeyhülmuharririni olan merhumun 
adı gerince, gavri ihtiyari, kane • 
pede, yanlarındaki boı yere otur· 
dum .. Amma, boş yere oturmadı • 
ğımı anladım. Merhumun, gençlik 
hayatına ait harikul.Ade bir bikiye 
dinledim. Doğrusunun, yanlışınm 
günahı ;.rarsa, anlatanın boynuna. .. 
Kulak kesildim, dinliyorum: 

- Mahmut Sadığın bu hikiyesi
nin üzerine sarhoşluk hiklyesi, 
ömrümde dinlemedim. Mahmut Sa· 
dık merhum, vaktile, galiba taı.sil 
iç.in Macariatana gitmiş. Bir ta • 
raftan okurken, bir taraflıan da bir 
Macar dilberine tutulmuı.. Tabii 
gayet gen~ .. Kadın da ona nayi il· 
üfat göstennif. Ek.ser ak§amlar, bi· 
raz içiıi.kten sonra, arabayla kadı. 
nın apartunanına gider, bir müd
det orad-ı kalır, konusur. sohbete
dermiş. Bir gece, içmiş, içmiş, iç· 
miş, icmış... Kendisini her gece 
sevgilisinin evine götfiren ••bacı 
ile de, ~-tak, ahbap, bir nevi arka
dq olmuJ. Demokrat adam .. İçer
ken, arabacıyı da karpsına almı1-. 
Bir kendisi içmiş, bir arabacıya 4 
çirmiş.. Bir kendisi içlnif, bJr ara
bacıya içirmiş. Nihayet, vakit gel· 
miş .. İçtıikleri yerden çıkmıılar .. A
rabacı kendi Ierine, merhum da 
landonun içerisini! kurulmuşlar .. 
Arabacı kamçıyı şaklatmış.. Ma • 
şukamn .ıcapısına dayanınıslar. Ma· 
suk, bir apartımanın ü"üncü ka· 
tında oturuyormUf. Kapıya gelin
ce, merhum, arabacıya: 

- Sen • .ekle, beıı "WP bira Jro.. 
nuşayım .. Çabucak gelirim. 
Demiş .. Kapıdan i~eriye girmiş.. 

Beş dakika yok .. On dakika yok •• 
yirmi dakika yok .. Yarım saat yok .. 
Bir saat rok .. Nihayet, arabacı, a
yazda beklemekten usanmış .. Ma· 
şukanın üçüncü katta otur uğunu 
biliyor. Kapıdan içeri o da dalmış .. 

Merhum, sabah ayazında titreye
rek uyanmış .. Bakmış ki, maşu -
kanın katının merdiveninde, mer-

(1) Orta yaşlı dedi~m, otuz beş
le kırk aranndaydılar. Bu YGfta -
kilere cdelikanlı>, egen~· fildn di
yemeyiz. 

lere tesadüf ediyor. Bazan heyecan 
ve meraka da düşüyorum: 

- Ya kapıyı çalarsa? .. 
Ya mektup göndermeye kalk.ı

şır a ... 
Ya heni görmek isterse .• 
Di~ c, endişe ediyorum. Ej'er, aık 

onun ta\SÜ ettigi gibi hayatın mih
veri ve iradenin mütchakkimi ise 
bu tchal. · hııı ve o mihverin se\'ki 
bir a~ LJltün bir heyacnnı taıırabi· 
lir ve pekala onlr' evde beni gör
meye sevkedebilir. Hatta, tlaha •· 
çığı: 

A§k •• 
Diye tliye keadisini bir hayat ka· 

sırgasma kaptıraD, işden, rüçtea 
uzak kalan, karanlık bir yolun u
zun yürüyüştimi yapan ve kendi· 
sini tamamile olmıyacak bir dava· 
ya saplayan bir adamın ıuurundan 
bihakkın şüphe etmek ve.. onun 
def ;fiğinden ürkmek yerintle olur. 
Bunun içindir ki, onu sokakta laer 
gördıikçe, 

- Kapıya gelecek mi? 
Diye de bir endiı;e geçirdiğimi 

saklamamalıyım. Fakat, hütün ltu.· 

cilvenin sununa iki basamak kala, 
basamaklara oturup llZmlf. Ayaz 
kemiklerine işlemi.: .. Ta iliklerin· 
den titriyor. Şafak da sökmilf.. Or· 
talık ışıyor •.. 

O saatte kapıyı çalmayı münasip 
görmemış .. Kimseye görünmeden, 
sıvışmayı daha muvafık bulmU§ .. 
Merdivenleri inmeğe başlam~··· 
O merdiv-enleri inie. sahanlığa ge
lince, birdenbire durmuş.. İkinci 
kat merdiveninde, basamaklarda 
otıurmuş oir adam var ... Dikkat e
dince, ikınci kata cıkan merdivenin 
üst basamaklarında da arabacının 
sızmış oldu~nu anlamış ... 
Arabacının omzuna dokunup u. 

yandırmış... Arabacı gözlerini 
yumruk' :Uile uğuşturarak mer -
huma bakmıı.. ' 

- Geldiniz mi? demiş. Haydi gi
delim ... 

İkisi beraber, asa~ya, kapınm ö
nüne inmişler ... 

Merhum bakmış ki araba yok. 
- Eyvah! demiş .. Şimdi ne ya

pacağız? Arabı:ıcı gayet sakin: 
- Çare yok: demış .. Yürüye -

ceğiz ... 
- Araba ne oldu? Çaldılar mı 

acaba? 
- Merak etmeyin! Arabanın ne

rede olduğunu Liliyoruı:ı:.. Baku. 
timdi arabay1 nerede bulaca~ız ... 

Elleri <'eplerinde, sabah ayazınaa , 

yürümüşler, yürümüşler, yürü -
mii§ler ... Arabacı, merhumu bir 
yere götilJ'mÜf .•• Ahır! ArabacUUll 
ahın ... 

- Bakınız! dımnif.. Araba, itte 
burada ... Bunlar, benlm bir yerde 
takılıp kaldığım pcelerde böyle 
yaparlar ... 

Merhum, fU manzarayı ıörmiif: 
Beygirler, arabayla beraber gelip 
arabanın okunu ahırın kapısına 
vumıuşb..r .. kapıvı devirip içeri gir
mişler .. Arabaya qulu, A)"akta u
yukluyorlar ... 

- Hakıtaten faeftalAde Arhof. 
lut hitlyesi.. • 

- Fevkallde ne demek? Harl
kulide ... 

- HarikuUıde ne demek? Şa • 
heser ... 

- ""'.mi merveyyöz ... 
- Marveyyöz monterl Kabul .. 
Hikayeri anlatan: 
- Geliyor! dedi. 
İkisi birden, danüp sol tarafa 

baktılar .. cGeliyor!. dedi~ na • 
zanü hiraman, bize doğru yaklasuı, 
pi1r ihtipm bir kadındı. önümüz
den geçerken, yanımda oturanlara 
ıbakıp hafif tebessiMn et.ti.. Yilrii -
dil, gittl 
YanımJa oturanlar, ayağa kalk. 

tılar; ceKetlerinin yakalarını, e~ 
!erini çekip kendilerine çeki düzen 
verdiler. 

- Havdi yürüyelim monterf 
- Haydi! dediler ve kadının ar-

kasından yürüdüler . 

Eyvah! Ne boş emek.. Ben onları 
chivacı, suçlu veya phitı sanmıı, 
mahkemelerden birine girecekle -
rini ummuştum. Desenize aldan. 
mışım!.. 

na rağmen çok ihtiyatkh ve eea
tilmen davranıyor. Beni ea çok 
meşgul eden tarafı da o. Demek ki 
irade ve §Uuruna sahip ve muva
zenesine hakim. Aksayan tarafı 
yalmz bana düşkünlUğüııde ve his

lerinin qk vahdi üzerinde COfU· 
şunda. 

KARŞILAŞMAMANIN İMKAN • 
SIZLJIQI 

Bu çocukla ne kadar mücadele 
etsem nafile. Karşılaımamamın im
kanı yok. tiç giin ben evde, o so
kakta bekleştik. Niha7et bea çık
tun, ve.. o yakaladı. 
Karşılaıımız tuhaf oldu. Ben, o

nu köşede gördüm. Gönaemedlte 
••idim ve acele acele JüriltlUm. 
Tabi!, on•n da Mai •izllad• ka
çırmasına inıkin 7ekta. Ben, leka
jı npmca hemen yanıma ••Wi: 

- Bonjur hanımel endi.. 
Ben de, bile itile. 
- Boııjur .. 
Demedim ve.. 

.......... iri .. 

Ne Dl1•rlar 7 

IK DA• 
Profesör Hüseyin Şilkril Baban cİJd 

Nutuk> isimli bu&Uııku Ba§makalesln
de Amerikan Cumhurre.isl B. Ruzvelt 
ile Alman De\'let Reısi Hitlerin nu
tuklanuı tahlıl etmekte ve Ruzveltl.n 
nutkıunm; harbin eski dwıyadan yeni 
dUııyaya kayı.lıguıı gust.eren yeni bir 
delil olduiunu kaydettikten sonna: 

cRuzvelt, tnrl.hl olacatını mukaddi
mesinde tefalıursuz söyledıği hıtabesi· 
le, hakikat l tde mucadcleyi yenı bir 
meraya sevketmiştir. Avrupa harbi ar-
tık kıt'alar harbi vufuu kazanacaktır. 
Çunku çok hayale ve mUbalAjaya ka
pılmaksızın deneblir ki Japanya da Ha
riciye Nazırının yakında Berlln, Roma 
ve Mo.,kovayı zıyaret etmesinden ilü-

. 1ade ederek vaz.iyetını daha açığa vu
racaktır. Filhakıka geçen büyük deni
len (1914 - 18) harbınde de Afrikalı, 
Avusturyalı, Yenı Zciandalı, Amerika 
ve Hintlı kuvvetler Avrupa işlen ıı;iD 
çarpışmışlardı. 1'"akat o zaman nAzım 
kuvvet Londra ve Paria idl. BU&\in 
davanın anahtarı Vnşmglonun eline 
ıeçmiştır. A;.ya da qlebl ihtimal bu 
tesvıye tarzı ilzerlnde konUfDl&k Wi
yecektır. Binaenaleyh kıt'alar araa 
dev çarpışmalar olacaktır.• demekte 
ve bilahare de Hitlerm nutkunda, in
liliz bombardıman t1l7Yalerlnin Al
m8Jl71ldaJu sadmelerıne dayaıımak JA
zwnunu ilk defa ilen sürmesini pyaı-
nı d.ik.k.at ıörmekte ve neticede yakın
da şiddetlenecek harbin medeniyet ve 
beşeriyet 1ı;in Met olacaguu söylemek
tedir. 

TAN 
B. Zekeri7a Sertel cRuzvelt'in nut

ku ve Amerikan yardunı> lsımli ma
k l lııde l.ı t g.inku htı rb.n in an harbi 
delil makine harbi oldu&unu aöyledik
ten sonra ezcumle: 
cAmerikanın biltun a&na)'il. bUtüıı 

tekniğı, bULQn mnkine kudreti ile in
eilterenin ve miltte!Uderin ~pheııinde 
yer alması, harbin 7enJ bir dönilm 
noktasını tefk.il eder. Çünkü ıimdiden 

IOW'a İıı&ilıere Almanya karşısındaki 
noksanlarını sür aUe tamamlamak ve 
hatt.4 her sabada üstünlüiü elde et
mek imlr.anına malik olacakt&r. Bu üa
tünluğ temin ettikten sonra Alman,Ja-
71 ma&lüp etmesi artık bir z.amaıı me-
8elesl olarak tetkik etmek l•zımclır.» 
demektedir. 

CUMHURlYET 
B. Ywwa Jllldi c YU1oela'V1'8 ne 7&

pacak?> .isimli bUl(inkU BaaUlllDcla 
ez.cümle: 

cTel&rat haberleri YUla.laV7aıwı 
muhtelit teklifler &ıilnde ancü çok 

aW bır bitaraflık içinde bir ademi te
cavüz paku imaz.sına ruı olabilecetinl 

bildiriyorlar ki YucoslııVJ'a1a ıöre ak
la en yakın olan bir hareket tarzıdır. 
Maksat teminat delil mi, ilte Yuaoe
laV78Tl tatmin edebilecek ascaıt temı
mt fllkli. Bir '*11. ld .mih"91' dnle&
lılrbıi de tımün etmek llzımdır. :a.
DUD llarlelndeld tlılepleıo Y~ 

nın kabul edemb'ICllf ve e'9r kabul 
etmek U7ıfhtını le.terine bUiltııre 
vahim neticelerine katlan.nu7a tlmdl
den razı olmt11 olacatı eok muzır ~
lftdir.> demektedir 

T ASVIRIEFKAR 
cYwıaıı harbinden İtalyanlar ne ka

ıandılar'h ialmll bUl(lnkü Bqınable. 

de İtalyan ordusunun AnıavuUuk dal· 
lannda ujradJtı muvaffaluyetaizük
lerden h8lıl olacak en milh.lm netice
nin; İtalyanın bundan 80Dl'a Avrupa 
devletleri muvazenesindeki mevltlinl 
çok sarsmaa oldutu be7an edilenıılt t
ta.17anlaruı AmavuUuk b~ 
lwrutlınalt için Alman yardunma muı.
tlıç olmalarmm da siayst Jtibanna bQe. 
bOtoıı bir darbe vuracatı u,dedil
mektedtr. 

YENi SABAH 
B. HÜJıe)in Cahit Yalçuı cHiUerdeld 

Deiişlldib iainıU bUlfi.ı*ü • .,. ..... 
lesine: 

cVatan için ölen ~ a
mak maks~le yapüuue b1r menaa 
esnasında, HiUer evvelltl IÜD bir m.
ıuk daha irat etti. Onun ıMlızlerhıl o
kurken hayretten hayrete dUf(iyorua. 
Çünkü eski Führer'i çok dsin bir IU• 
rette deiifmil görilyonız. VAJal, lene 
zafere iümad buluyoruz., gene demok· 
rasiler aleyhinde tarizlere te.adü1 edi
yoruz. Fakat o eski ıurur ve azamet
ten, İngiltereyi hAk ile yeksAn etmek 
tehditlerindtın eser yoktur. A.n.l8fılı7or 
ki, Ingiltere tayyareleri yalnız bomba 
değil, biraz. akıl ve mantık tohumları 
da a tıyur ve bunlar filiz~• ballı· 
yor. Şimdi FOhı'er yıldırım saçmaktan 
ve yıldırım harbi dilfünınelden uzak. 
lQfffiıştar. Kendisinde hemen hemen 
müdafaa vaziyetinde kalmak mecbu
ri1etini hisııetmiş bir muharip tanı 

var.> diye başlıunakta n nutku tıahlll 
etmektedir. 

Teni tltl• •llta
ruta Y8 lllr teölr 
İnhisular VeUleti, İnhisarlar 

tdaer•ine tü1ıilıı mıntakalarmdan 
yeniden mühim miktarda müba • 
yaatta bulunması için emir ver -
miftir. İdare tütün piyasalarında 
1».mamen nlzını bir rol oynıyacak 
ve fiatların dlısmesine mini ola
caktır. Diğer taraftan milstahsiL 
lere yapılan bir tavsiyede de, hep 
birden m11Uarmı satılığa çıkarma
malarını ve böylelildl" fiatı dıiti.tk
luğüne sebebi••! ...emıemeleı: D 
dirilmiştir. • • ... 

Günlerin, uvmaıım mı ... 
verıiniz, kualmaamı mı?. Bir 
iki haftalar Yar ki, sünler e
eypce uzun.. Gün, diyorum, 
yanlııımı ıiz düzeltin, yani, 
sündüz demek iıtiyorum. Yaz 
sünleri uzun olur, kıt aünleri 
kıaa.. Uzun ıünlerin faydau 
olduju sibi, mahzuru da var
dır. Evveli, faydaları, in,aaa 
erken kalkar, itine erken si· 
der, aabah çabuk olur. Elek· 
trik aarfiyab azdır, akı•m iti
nizden çıkanuuz, ahı verifi
nizi bol zamanda yaparaınız. 
Ahbabınıza ziyaret eder, bot 
bet eder, kahve, çay içerıi-
mz. 

Uzua ıünler, aenenin ea 
tatlı ve laa7al dolu sünleridir. 
Çünkü, sünler uzadıkça, be
.bara doiru yaklqırıınız. Ba
har güzel mevıimdir. En u-
aun cünler de bahara raatlar. 
Sonra, bilirainiz ki, yaz ıele-
cektir. Plij menimi cazibe
lidir. Onun hayaliyle zihni
nız, tatlı tatlı meısul olur. 

Günlerin uzun olmuınıa 
daha bir çok faydalan vardır. 
Şimdi, mahzurlarına ıelince: 

Erken aabab, seç ak13m o
lur. Biraz bot vaktiniz kabr. 
C-nınwz, biraz ıezmek, toz
mak iater •• Uzun aünler mu
raf kapıııdır. Bir kahveye, 
bir gazinoya &İtmek iaterıi

niz. Bir ıürü muraf yapanı
nız. Siaara çok içeraıniz. Bu, 
aılabatiniz için f enaclır. Artık, 
ıecelerinizden hayır yoktur; 
bir ıey 7apunazamız. Çabu
cak yabp uyumak lbımdır. 

Uzun ıünlerde, yazılac•k, 
çizilecek iıleriniz ihmale ui· 
r,r. Hatti, mektuplarmızı bi
le yazmak canın•z iatemez. 
Çünkü, alqam yemejinden 
aonra, bir rehavet çöker, he
men yatmak, 'l•anmak iater
aiaiz. 
..... ... .tEen sid ... i

Dİ&. ETin iç ifl.,mclen lconu
ıunanuz. Bu, mlnakqaya ka
pı açar, üzülür, 1oruhıraunuz. 
Bitçe, maaraf, borç, harç, 
bakkal, kasap hesapları ko
nupılur. O aıününiiz zehir o
lur. Eve erken pldiiinia içiq 
pifmanıuuzdır. 

Erteai akpm, o kıqmhkla 
aeç aitmek karanm verirsi
niz. Bir arkadqla, bir ıazi. 
lff>J• uiranmız. Fakat, ka
kin airke, küpüne zarar v.V, 
d';..ter •• Oturdujunua Jerde, 
bir aürü masraf eder, cebinizi 
bop.ltınuuz. EYe dönerken, 
arpacı kumruau aibi dütünür
ıünib. Aba .. JİM bir .. 
datiil 

R. SABiT 

.......... DER 
Bept•ıııa 

Sular idaresinin 
bir garibesi Ok.,............. a. llkri 

7~ 

ltadıköyünde Jdralaclıtım apar
mamn &\& •atini açLırmak ve mu· 
kaveleyi 7apmak ilaere Sular ida
resinin Kadıköy Şube n üraca-
at eU.im. vern.ı cevapMı, mal sa
hlbiııhı de tapu aerıecli71e berabeı 
Celmesf ve ke l olmıw lhın dır 
dediler. ~ "'l:ıldarki .e ı ıul 
ve BeJedbrenjıı ElektrJk dan&iıa
de de tatbik. e usul, aboneden 
depozıto almak suret yle yapı a 
•k ı~hlAktn bedel ne tabailinı 
tahtı temine a ak dı. Bu usuliln 
deliftirilm lne sebep depoz -
nun ga nfı oldu ~ 
hıe depozitoyu bir mlslı çog ltm !< 
kabıldir. Apartıman sahıb.uın ke
faletini istemek ve tapular! ıeUı t
mek milştenye güçlük çıkartmak
tan başka bir ınan. ya atfedlleınez 
Esasen nyni ıdarenin elektrik kıs· 
minda da bu yeni usul t tb k 
dllmiyor. Sular Idaresınırı Belt!dl 
ye eline ıeçmeai)rle halka kolay-
lık ıösterilmesl beklenırken böyle 
ıilçlilklerle kal'f.l].aaıtınlması doğ-

ru mudur?.• 
SON TELGRAF - .Beled ıye Re· 

isinin ehemmiyetle nazarı dikkati
ni ceJ bederlz. 
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~·tk~;1:;·:;~Jvaykayı e5ıe1!e 1r 1~yortduk ~R i TE i K~~~~~~~J 
"""--------··A~-- azan: 8 am zze Geçen harbin 1917 senesi mart yeni bir ticaret filo>U meydana ge-

ayı ile 1941 senesinin mart ayı ·- A m e r i k anın ıecektir. 
Sokak kapısı açılıp karşımda u- 1 

zun boylu, beyaz tenli, kumral saç- 1 

lı, iri lacivert gözlü, temiz giyin. I 
miş bir kadın görünce duraladım .. 
O tereddüdümü görünce : 1 

- Buyurunuz! dedi. 
Az kaldı, amma çok az kaldı, e

ğer merdiven başında üstü başı, 
yüzü gözü kirli, payiak bir çocuk 
görmeseydim kapıyı açanın yenı 
hizmetçi olduğunu anlıyamıya -
cak: 

- Es'.ağfurullah, siz buyurunuz! 
diyecektim. 

Kendimi topladım, birşey söy
lemiş olmak için: 

- Bayan burada mı? dedim. 
Kırıla döküle, munis, ahenktar 

bir sesle, gerdanını katmerleşti -
rerek, Haktan sürmeli gözlerinin 
uzun kirpiklerini kaşlarına değdi
rerek: 

- Buralar dendim! dedi. 
Hayretler içinde idim, kanın hu 

kadını nasıl tutmuştu? .. İçeri gir. 1 
d.iın ve gayrı şuuri bir sevinçle ka
rımı şapur şupur öptüm. Kadın -
cağız afalladı. Senelerdenberi beni 
karşıladığı zaman öpülmeği unut
muştu. 

- Ma~allah, Ayşe Fatmayı sev -
di! diye alay etti. 
Odamıza girdik. Ben yeni biz -

metçiden söz açamly()rdum. Ni. 
hayet o sordu: 

- Nasıl buldun? 
Dudak büktüm: 
- Fena değil, fakat o çocuğu ne 

yapacağız? 

- Aman müşkülat çıkarma. Çok 
şükür eli yüzü düzgün bir kadın 
bulabildim. Çağırayım da bir ko -
nuş. 

- Canım ne konuşayım: .. 
Tam bu sırada içeri girdi ve 

tam bir hizmetçi tavn ile sordu: 
- Saat kaçta yemek yersiniz 

efendim? 
- Saat sekizde ... -
Ne yalan söyliyeyim, kalbim 

hop hop ediyordu. Sordum: 
- Adın ne senin? 
- Sürme. 
Bunu söylerken gene kirpik -

1erinin uçlarını kaşlarına değdirdi. 
- Bana bir bardak su ver Sür-

me. 
' • 

Evin içinde Sürme baş tacı ol
muştu. Onu karım seviyordu, ahçı 
kadın seviyordu ... Yalnız ben mu
habbetimi meydana koyamıyor • 
dum. 

Bir akşam karım Sürmenin kızı 
ile bahçede oynarken, Sürme ta
van arasında iş görüyordu. Ben de 
yukarı çıktım ... Kanın bahçede 
Sürmenin kızı ile oynaya dursun. 

.. .. .. Fakat siz aksiliğe bakınız, 
tam biz de yukarıda saklambaç 
oynayacak iken aşağıda karınım 
sesi gürledi: 

- Sürme! .. Seni mendebur seni! .. 
Sürme!.. 

Yerimizden fırladık. Sürme: 
- Muhakkak bizi pencereden 

görmüş olacak! dedi. 
Karımın sesi tekrar duyuldu: 
- Pis mendebur Sürme!. . 

Ben dışarı fırladım, aşağıya oda
ma indim. Biraz sonra karım, Sür
menin kızını kolundan yakala -
mıı odaya geldi, hfila: 

- Sürme ... Seni pis mendebur 
seni!.. diye haykırıyordu. 

- Vallahi karıcığım! .. diye baş• 
!adım. 

- Sözümü kes::i: J 

- Doğru dedi, belayı, kendim ba. 

şıma davet ettim. 
Bu sırnda hayret ettiğim bir 

cür'et!e Sürme odaya geldi, ka -
rım.n a ak~arına kapandı: 

- Afüdiniz! dedi. 
Artık foya meydana çıkmıştı. 

Kanepcy~ çöktüm, işin sonunu bek
leme ;;e başladım. Karun soğuk kan
lılıkla Sürmeye: 

- Affett;m bile dedi, bem 0 ar
lık senin değil, benim çocuğum ... 

Bu sefer Sıirmc benden fazla 
şaşaladı; nihayet iş de anlaşıldı. 
s~,nn:nin kızı üstüne mürekkep 1 

doırnıuş, ellerini bulaştırmıştı. Yü
züne 11özi.ınc sürüyor, karım da ~ 

- Pis mendebur, Sürme!.. diye 
bağırıyormuş. .. 

Yeni Harbin Portreleri 

Hür Fransa 
Şefi GI.De Gol 
Kimdir?~ 

Sen sır mektebin. 
den Bir Fransız 
Kumandaaııııaa 
kadar geçen bayati 

HilI Fraruız1arın Şefi General de 
Gaul'ün ismi resmi tebliğlerde he:rgün 
bir kaç defa zikredilir. Fransanm in
bidamına kadar ismini duymadığınuz; 
bu general kimdir? 

General de Gaul 22 Te~rinisani 1890 
da Fran:saıla Lille ~ehrindc doğmuştur. 
191ıi harbinden evvel Sen Sir'e Cirme
miştir. 1014 Aı:ustosun1 1n Jklı:ind~ otuz 
ütüncü piyade alayında ıısteğıncn idi .. 
Geçen Unıuml l!Jrpte tiç yeriuden ya
ralanmıştır. Nihayet l>ir ,\.lman n1üf
rezesi tarafındn.n c~lr cdilıni.ştir. üse
ra kampında Geneı·aı de Gaul Alınan
lar tarafından «Dik.başlı> olarak telrut
ki ed :ldi. Beş defa kaçın ak istedi, be
linde de yakalandı. NHıayet Mütareke 
a:eldi, esaretten kurtuldu. , 

General de Gaul bundan ıonra Po
lonyayı Rus istilZ:.uıa karşı müdafaa 
için, derhl Genexal \"eygandın emri 
altına gL."dı. ·Polonyadan dönüslinde 
Sen Sir mekteblnin askeri tarih mu
allimliı;'inc tayin edildL 1929 da Ya
kın Ş. rka gönderilerek, Irakta, İran
da, MlSırda uzun müddet dolaştı. 1832 
de Fıoınsaya dönü,ünde, ı.11lli Müda
faa Komitesi Umunıi Kiıtipli~ine tayin 
edildi. 1936 ıenesine kJdJ.r da bu mev
kii muhatnza etti. Ondan sonra Meç'
deki zırhlı 505 inci alayın kuınandan
lığ1na tayin olundu. 

İtk yazdığı kitapf cDü,1man Arasın
da Anlaşmamıı.ılık.> 1924 te Mareşal 
Petain'ln husu.si tavsiyesi ile neşre
dildi. 

1932 de cKılı~ Boyunca> adında ikin
ci kitabını yazdı. Bu iki kitabının hu
lisası ~udur: cDüşn1aru içinden 
vurmak müml-.::ün de!il:-;e, silib;J kar~ı 
si!Ahla mukabel-:? gerekir.• 

General da Gaul ordunun daima ye
ni metoclliı.rla tecbizini isterdi ki, onun 
bu arzusunu Almanlar tatbik etmişler
dir. 

1938 de, Avusturyanm ilhakı arife
sinde cFransa ve Ordusu> isminde ü
çüncü kitabını yazdı. Bu kitabını da 
l\.1are;al Petain'e iC1af tlmi~ti. 

Harbin ilfınında General de Gaul 
beşinci ordu motöriz.e liva.üna kuman
da ediyordu. 1940 ııene~inin 15 Mayı
sında generalliğe ter.fi ederek dördün
cü zırhlı fırkasının kumandasını ele 
aldı. 6 Haziranda Paı·ise çağ:nlarak 
Mj.IU. )..Iüdataa Mü~trşarlığına tayu; 
eclildı. General de- Gaul'ün orduyu 
moiörlrştirn~ek hususıındaki ısrarı an
cak o zo:ınıan anla,r..!mı.ştı. 

CEri;i ınabl•u .. ~!Hl•;..rekenin akabin
de Ge:neral de Gvul boynu eğilen Fran
sanın bayrağını kalCırdı, yeni bir or
du kuı·du ve bu orduyu kuvvetıcndiri
J"Or ve Almanlarla harl.ıe devaın edi-
7or. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 11 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KAHA YEL -="'-" 
Gümüşlü kubbe eski bir Bizans manasbn idi 

.. Türkler, Altaydan doğan zafer 1 halis Türk erlen, imanla çarpışı
guneşi!e, Ayaso{ya kapılarını a- yorlardı. 

çacaklar, Sen Stafan kilisesinin Bursa şehrini ltuşatalı tam sekiz 
yıldızını sönd~~ceklerdi. Bu ga- sene olmuştu (H. 725). Bursa tek
zileri zafere g?turen bır ruh var- ·

1 
furu mahptıs gibiydi. Şehirde ar

dı ki, onu t:lkın edenler, -~bedi ve ı tık yiyecek kalmamıştı. Bir çok
yenilmez bu· kuvv~tın tukenmcz !arı Aktimurla Ba!abancığın yap
kudrctinc iman eylıycnl~rdı .. Hat- tığı hücumlardan ziyade açlıktan 
ta, birçokları cezb~ saluplerı, ke- ölüyorlardı. 
ramet sahipleri azızlerdı. Aktimur, Balabanc;k ceslll'ane 

Bu azizler, bu erenler içinde A· ve daimi bir surette Bursanın te
hlören Kumraldede, Aptal Mu- pesinde ve kapılarında muharebe 
rat, ~yiklibaba gibiler vardı. ederek bekliyorlardı. 

rasında, sevkulceyşi şartlar dola- İngiltere, Norv<.ç, Danımarka. 
yısile büyük far klor ,·ardır: yardı mı fi d ft D JiolnnC:a, Ilelçikn, F rensadaıı al -

Amerika yardım l<ıyihasını ka- <.ıi\ı gemilerle znyıatını tdiıli et-
bnl otti. Bu yardım İng'1tcrcye ve S OD r a de Diz nı;, vaziyettedir. Yeni denizaltı 
nazi sistemine l;,arsı ko~ rı.c~k Av- it J.llkcsi karşısında zayidtıııı A-
rupa milletlerin~ yapılaca~.t.r. İn- h b } meıika ve İngilt<,ıedc yapılacak ar l na S J ye»i inşaat ile, satın alacağı eskı 
giltereye yapılacak ilk yardım, bir 
milyar 350 milyon dolar kıyme - b• h • t gemilerl_e önleıueğe çalı§acaktır. 

ır m a ı Ye Yunanistanuı tic ırct gemileri de 
tinde harp malzemesidir. İııg:iltere hesabına çalışıyor; 607 

Bahar ve yaz mevsimindeki ha
rekilt için İııgilterenin en ~ok muh-

taç olduğu malzeme, benim kana
atime göre tayyare ve ticaret ıı:e· 

misidir. Tayyııı-e, deniz kuvvet -
!erinin süreldi hakimiyeti için, ti
caret gemisi hıubin beslenmesi 
için lazımdır. 

Almanya, Amerikanın İııgilte
reye yapacaG"ı tayyare yardımına 
mani olaınıyacaktır. Gönderilen 
tayyareler, Groenland - İzlanda -
İskoçya üzerinden uçarak İngilte
rcye - bir zayiat vermeden - gel
mektedirler. 

Fakat ticaret gemisi ile malzeme 
nakliyatı tehlikeli bir saihaya gir
miştir. Almanya, cep denizaltıla-

rile, tayyarelerle ve seri hücllD! 
botlarile malzeme taşıyan ticaret 
gemilerini açık denizde veya İn
giltere sahillerinde batırmağa 

başlamıştır. Nisan ayı içinde bu 
deniz harbinin şiddetleneceğini 

Bitler de nutkunda dünyaya bil
dirmişti. 

1917 senesinin şubat, mart, ni -
un ayları zarfında İngiltere yal
nız denizaltıların hücunılarile 2 
milyon 660 bin ton gemi kaybet

mişti. Bu seferki deniz harbinde, 
denizaltılarından başka tayyareler 

ve hücum botları da vardır. Bu 
sefer zayiatın daha fazla olması 

çok muhtemeldir. 
Alınanlar Baltık sahillerindeki 

gemi tezgahlarında seri halinde 

haftada 2 - 4 olmak üzere cep de
nizaltıları inşa ediyorlar. Cep 

denizaltıları 250 şer tonluktur. 

Hafü ve sür'atli gemilerdir. Mü
rettebatı 15-20 kişidir. 

Cep denizaltıları yeni bir silah 
sayılabilir. 750 ve 500 tonluk açık 

ılenizaltıları, büyükçe ve sür'atle
ri az gemilerdi; bunları kafilelere 
refakat eden destroyerler ynkalı
yabiliyorlardı. Cep denizaltılarını 
avlamak için en iyi mukabil vası
ta tayyaredir. Ticaret gemi kaf

lelerinde muharip refakat gemile· 
rinden ve destroyerlerden başka 
torpil tayyareleri de bulundurmak 
mecburiyeti vardır. 

Eğer 250 tonluk bir cep deniz -
altm 5000 tonluk bir ticaret ıı:e· 

misi batıracak olursa, inşa masra
fını ödemiş demektir. 5000 tonluk 
bir ticaret gemisi yapmak için, 
250 tonluk bir cep denizaltısı yap

maktan deha çok zamana, paraya 
ve malzemeye ihtiyaç vardır. · 

Denizaltılarına karşı Amerika
nın bulduğu çarelerden birisi de 
(Bisküvttt) gemileri yapmaktır. 

Bunlar, su kesimi pek az olan ge

milerdir. Denizaltıların torpille
rine karşı emniyet emsali fazladır. 
Açık deniz bu tip gemilerle belki 
emniyetle gcçileb!lccektir; falı:at 

İngiltere Jimdnlarına yaklaştıkça, 

Alman bombarduııan tayyareleri

nin ve hücum botlarının hareket 

Bursa kalesi etrafında alınmadık 
hisar, Bursa yanında'[ ürk iline ka
tılmadık diyar kalmamıştı. 

Şimdi, a;ıl kalenin de fethi !a
zundı. İznik muhasarası da halil 
devam ediyordu. Bnrsada halkın 
açlıktan ku·ıldığını söylüyorlardı. 
Ahali Türklere teslim olmak için 
bahane ar;yordu. Osman Bey, oğ
lu Orhan Beyı çag,rdı: 

- Evvel sen (Adranos) a var
.kim ol kafirin atası (Dinboz) ga
zasında benim Bay Hocanın düş
mesine ol s~bep cldu. 

Dedi. Krııdi, ayağından rahat-
51zdı. Bununla beraber Orhan Bey
le beraber Bursanın muhasara -
sında bulundu 'e (·gluna şu va
siyeti etti: 

- Oğul, b~n ?ldiiğüm vakit be
ni Bursada şol gömüşlü kubbenin 
altına koyasın. 

alacak ? tiraret gemisi az §ey değildir. A
mtrikalılann 11 nıilyon ton tutan 
4500 ticaret gemisi vardır; daha 
fazlaMnı da yapab;t;r!er. Bugünkü şartlar 1917 

deki deniz harbı şart
larına benzemiyor 

Yazan: 
( Kurmay Subay ) 

sias1 içinde kalacaklar ve müsait 1 
birer hedef olmaktan kurtulamıya
caklardır. 

Görülüyor ki bu yeni deniz har· 
binde geçen deniz harbinden baş
ka bir hususiyet vardır; 1917 de
nizaltı harbinde denizin havasın
dan gelecek tehlike de katılmıştı.t 
ve İngiltere hem denizaltına ve 
hem de deniz havasına karşı iki 
türlü müdafaa tedbirleri almak 
mecburiyetindedir. 

Amerika Cumhurreisi Ru.zvelt 
Bog İrland tezgahlarının ye -
niden faali yete geçmesini temin 
etti. Burada seri halinde 7500 ton

luk 200 gemi yapılacaktır. Yani 
Alman denizaltıları, bombardı -

man tayyareleri 'e hücum botları 

Atlas denizinde ve İngiltere su -
larında bir ticaret filosu mahve-

derken Amerikan tezgahlarında 

(~eçen harpte İng·ltere gemi za
yiatını durduı-ınağa muvaffak ol· 
dıı. 1941 de durdurabilec~k mi?. 
:Muzaffec olmak ıçin durdurması 
limmdır. Zayiatım önl;_ı•cmezsc. 

İngiltere Alına•.~·anın tasavvur 
• niği veçbile tdtrı&mile abluka e
diJ111i~. a~ ve malzemesiz kalarak 
nı.ığliıhiycti lı:ahııl eder. 

Fakat her iki tara{ın elinde bu
hman imkan ve kudreti tartınca. 

bıı den•• harbinden İngilterenin 
.-c Amerikanın mağt.p çıkarakla
rıa ihtimal verilcıt•ez. Harp uzıya · 
cak; fakat bu zamandan Almany~ 
karlı ~ıkmıyacakıır. Ticaret gemi 
kafüeledne An•trikanm deniz 
harp kuvvetleri de refaka! edebi
leceğine göre, vaziyet 1917 senesin
dekinden çok başkadır. Amerika- l 
nın harbe girmiş sayılması için, bu 
işin bir merasimi kalmıştır. Za -
manımızda öyle bir merasime lü
zum görülınenıcktedir. 

Amerikan yardımı, Alnıanyaya 
karşı biiyiik bir harpten başka bir 
şey değildir: gittikçe şiddetlene -
cek olan bu yardım harbi karşı • 
sında Almanyanın harbi idame et
me~i ve muzaffer olması miimkiin 
değildir. 

İstanbul Sinema tarihinin en büyük günü: 
Şimdiye k:ıdar İstanbuJa gelen filmlerin en şahanesi. Dünlaya 

Meşhur (ÇARDAŞ) !arın aşkını unutturan, (BİTMEMİŞ 
SENFONİ) yi hatır !ardan silen ... 

•MARMARA• siuemasıııın hususi getirdiği ilk vizyon 
şaheserlerinden ikincisi - dünyanın büyük şehirlerinde 

dünya 
aylarca 

göster ilmiş 

Aşk • l\iusit.i • Dans ve Bayat Filmi 

941 Flimler Kraliçesi 
D o-~--··TA 

(Macar Sen/ onisi) 

Beyazıtta ARrJIARA 
Salonla

nnda 
Y !lRiN BAŞLIYOR 1 
Dünyanın en mcş hur Rejisörü 

E R N S T L U B 1 T S C H'in eseri 

AŞK İLANLARI 
Baş Rollerde; 

MARGARET SULLAV AN - JAl\IES STEWART 
ve FRANK l\IORGAN 

yakında M E L E K einemasında 
Yeni mu\'Bifakiyetler kazandıracak bir filmdir. 

- Güneş gibi yılaberdi irak:tan 
gören güneş sanırdı. Ve l:ıir kimse 
kim sana Tanrı buyurmadığı ı.özü 

söyliye, sen anı kabul etme ve 
eğer bilmezsen, Tanrı ilmini bile
ne sor, ve bir dahi sana muti olan
ları hoş tut ... 

O;man Bey mu.taripti. t'ç ay 
e\·vel kay.npederi Üdebali ile çok 
sevdiği Mal Hatunu kendi eliyle 
Bileciğe gömmüştti. 

Osman Bey hast~l!ğma mebni 
Söğüde döndü. Fakat, azminden 
ve emelinden dönmedi. Oğlu Or
han Beyin meiyetine Turgut Alp
la, Mihal Beyi verdi. 

Orhan Bey, Şeyh Mahmutla Üde
balinin kardeşi Ahi Şemsettinin 
oğlu ile gitmek istemedi. Osman 
Bey buna razı oldu. 

run peşini bir türlü bırakmadı -
!ar. 

Tekfur k:ıçtı, yalçın tepelere sı
gındı. Daha sonra, sığınacak yer 
bulamayınca, kendisini kayalar -
dan aşağı fırlattı, hayatından eser 
h.nlrrıadı. 

Tckfurla beraber kaçan halk bu 
!ditkct üzerine, Osmanlı Türklere 
sığuıJıl:ır. Artık Atranos halkı da 
Türklerin elinde idL 

Osmanlı Türkleri bu galebeden 
sonra, tepelerden indiler, Bursa 
civarına geldiler. Pınarbasının 
yüksek ağaçları altında çağİıyan 
sulr.r kenar::ıda atlarını dinlen -
dirdıler. 

Kaleye sulhan gırmek istiyor -
!ardı . l\itckim ö~·Je oldu. Bursa 
kalesi alındt. Fakat, baş yarıl -
medmı ve kan dökülmeden alındı. 
Orhan Bey Bursanın tekfuı·una 
Mihal Beyi yolladL Teslim olma
sını teklif etti. Tekfur şu cevabı 
verdi : 

- Ahdedelim. Bize kimsenin 
zararı değmesin hisarı verelim. 

Bekri Mustafa 
Yazan: OSMAN CEMAL KAYOILI 

Tefrika • l'io: 3 

Osman höx.Ie zorladıkça Mustal 
da içmemekte israr ed.emiyord1 

Tel 

n 
Karabıçak meyhane

sinde bir alem 
Yorgancı çarşmnın gözde kal

falarmdan İnce Arap, Mustafayı 
çok severdi. Mnsta(adan ancak bir 
iki yaş büyük olan İnce Arap da 
Mustafa gibi biraz musikiden ça
kar ve onun da sesi biraz güzeldi. 
Batta bazı ~·az cumaları, çarşıda
ki kalfa ve çıraklar Yeuibahçe ve 
Çırpıcı çayırına gezmcğe gittikle
ri zaınan, İnce Aı-ap cwasını da 
yanına alır, gittikleri yerlerde 
hem cura çalar, hem de l\lustaia 
ile birlikte tüı·kii 'öy lcrdi. 

İşte, Rustem ustanın teşviki ile 
Musafanın ağzını arıyarnk onun, 
bir hayriye tüccarının evlıitlığını 

sevdiğini öğrenen bu İnce Arap 
olmuştu. 

Annesinin, kumral saçlarını ok
şıyaral; kendine dalıa güzel, daha 
dilber, daha şirin bir ktz bulaca
ğını söyl.::diği akşanı.n. ertesi gü
nü, Mustaia dükkanda ııe yapa
cağını bilmi~>Or ve şaşkınlıktan, 
can sıkıntısından, kederden ağzını 
bıçaklar açmıyordu. Onun bu ha
lini gören ve buna pek üzülen us
ta;ı Riistem Ağa akşam, dükkan 
kapanacağı zaman, üç, dört dük
l<iin ileride ~alışan İnce Araba git
ti; Mustafanm bugünkü halini o
na anlattıktan sonra: 

- Sen dedi, Mustafayı al da bu 
akşam şöyle biraz deniz kenarla
rına, kırlara filan götür, dolaştır, 
kendisini biraz teselli et, gönlü
ne forahlık \'erecek sözler söyle!. 
Sonra, ~·urın cuma olduğu için ya
rın da al yine, Silihtarağaya, Ve
liefeudiye filan bir yere götür, hat
ta ba~ka arkada~ları da alın, yanı
nıza, oğlaııcağıı biraz açıhın, yok
sa zavallının düşünmekten hali 
harap olacak!. 

İnce Arap, o akşanı Mustafa ile 
Gedikpaşadan Knmkapı sahillerine 
doğru hava almıya, açılınıya, fe -
rahlamıya giderlerken, yanlarına 
yine yorgancı kalfalarından Ya· 
nıuk Osmanla Uzunçarşılı Bıdık 
Hasan takıldı. Osman zaten ayni 
çarşılı oldujiu için meselenin biraz 
farkında idi, yani Mustafanın aş
kı, biraz kulağına çalınmıştı. O
nun için İııce Arabın kulağına e
ğilip: 

- Galiba ii~ık oyalamıyn gidi -
yorsun değil mi?. 

Dedi ve Arap: 
- Öyle .• 
Cevabını verince: 
- Onu dedi, şimdi en iyi oyalır 

yacak yer neresidir biliyor mn -
sun?. 

- Neresi?. 
- Karabıçağın serin havuzbaşı!. 
Karabıçak Kumkapıdaki sel& - 1 

tin ıne~ hanelerden birinin adı idi. 
Burasını ince Arap da biliyordu. 
Çünkü, zaten buranın sıkca ınü
davin;l~rinden olan Yamuk Os
manla Bıdık Hasan, kendisini de 
oraya birkaç defa götürmiişler, o
rada zorla birkaç defa rakı içir
mişlerdi. Şimdi ,bu akşam sıra 
Mustafanındı. Yamukla Bıdık tür
lü rica ve ısrarlarla ve bin dere
den su getirerek onları Kumkapı
daki Karabıçak adlı meyhanenin 

han Beye anlattı. Orhan Bey razı 
oldu. Tekfur korkuyor, hisardan 
çıkarken başına bir feliket gelir 
diye çekiniyordu. 

Tekrar Milıal Beye haber yol -
ladı: 

- Bana birkaç yarar adam gön
dersin ki biz hisardan çıkarken 
bizi Türkler incitmesinler. 

Mihal Bey Tekfurdan bu zah
metin bedelini almak istedi: 

- Varan adamlara ne verirsin 
kim geleler. 

Tekfur her ne isterlerse vermi
ye razı oldu. Otuz bin floriye ka
rar verildi. 

Nihayet Bursadan çıktı. Şehir 
Türklerle doldu. Ahi Hasan, hi
sarın b~rçları üzerinde dolaşı -
yordu. 

havmılu, fiskıyeli, loş bah!~ 
•oktuJar. Mevsim yaz başl~ 
idi. Dışarıdaki kuru sıcağB 
bu havuzlu, fiskıyeli, loş b•~ 
nin serinliği in:;anm ılık sı 
rine, hoş bir serinlik vc~ı·o K 
Vakit, henüz erkence oJduga 
masalar daha tamanıile dol!ll~ 
tı. Havuzun etrafında dcıııl 
mekte olanlar topu topu be~ ; 
kişi idi. Kafir meyhaneci b;,,ı 
şanı için ne de iştah açıcı ııı ~"' 
hazırlamış, bir yandan do h.,.. 
yordu. t 

Dört arkadaş bahçenin en~ 
tu bir köşesine, asma çardag~ 
altına çöktükten biraz sorır•{'ı 
!erine üç karafaki rakı geldi. 

1 
kü l\lustafa daha ağ-.ına rakı~· 
madığı gibi bu akşam da ~ıfl 
yen koymamak niyetinde id.•~ 
kat hu akşam, acaba buna ı ; 
var mıydı?. Şiddetli bir aşkıl' ',, 
tığı gönüllerin ateşini anca) f 
kının söndüreceğini zanncdcll 
muk Osman, ne yapıp yapıP 
akşam ona da bu zıkkımı tattı!' 
caktı. . . . . . . . . 

- Bir tane yahu, bir terı• 
engerek yılanının zehiri deli~ 
bu, hoş zehir hile oha, bir 
den ne çıkar sanki? ~ 

Osman böyle zorladıkça ~ot~ 
fa da içmemekte ısrar ediyo ,;
Nihayet, İnce Arap, Osmanııı 

111
,. 

lamasına dayanamadı, o da ' 
tafaya: . . IJt' 

- iç be gitsin bı.t tanecı~ , 
di, bir tanecikten kıyamet ~o~~ 
ınaz a .. Hem senin gibi, yigıl del 
delikanlıya bir rakı ne hayır • 
k?. •' 

i . •"' Ik kadeh Mııstafaya bır ... 
cam kırığı yutar gibi geldi. )'~•· 
ziinü buruşturup kaşlarını ç~ 
rak: .. . .. ıııif 

- Of be dedı, ne zıkkım ~t) bir 
bu, dilim, damağın1, gırtlağıP1 ~ 
birine girdi. rakat o zehir, ıılı~ıP. 
şeyin bir kadehi, biraz sonra ~I ., 
tafada bir başkalık hasıl et111'~. 
başladığı anlaşılınca ikincisi '.~. 
nuldu ve biraz da.ha sonra iiÇ'' 

nu 
lan 
ha 
te 
dı 

cüsü... . r)· 
Bu aralık Yamuk Osman, ııı 6, 

hane miçolıırının bir!ne dııvPf,,. 
asılı olan bağlamayı getirtti "" 
nu İnce Araba u.zatarak: . 

- Haydi bakalım dedi, ArPJloı: 
·r~· 

lu, al şunu da yanık yanık bı 
tıngır da t!. 

Sonra ayni l\tiçoya döndü: 
- Sen de ıu ıişeleri tazete!

(Arltısı ,,,,, 

TAKSİM 
Sineması 

YARIN MATİNELERDEN 
İTİBAREN 

Küçük ve tirin Yıldız 

GLOHIA JEAN 
Tarafından yarahlnıı~ 

AÇILMAMIŞ KONCA 

Güzel filmi takdim edecektir· 

Ayni zamanda bir siirpriı ... 

çöp aldı, ne de kimseye aldırd•· 
Yalnız tekfurun servetini gaıı • 
lere taksim ettirdi. 

Halk memnundu. Şelıırde eııe) 
ce telefat vardı. Orhan Il~y tek 
furun vezirile gör•iştü ve sorılU· 

- Bu hisarı verdiniz, neden bU' 
naldınız da verdiniz? 

- Bir nice nesne için \crc\ı~: 

Or:ıun Bey ;n adamları tekfuru 
sahik kadar götürdüler ve gemi
lere bindirdiler. Gemi Bizans sa
hillerine doğru açıldığı sırada Bur- , 
sada <lü;mandan eser kalmamıştı. 
Bursa tnmamile boşanmıştı. 

Biri bu kim sizin devldiniz giW 
den güne ziyade oldu ve t>ıziııı 
devletimiz düştü, tahkik bildik ,e 
biri dahi bu kim, baban üzeriJle 
gitti. Anın devleti köylcrinıi~ 
ıaptttli. Size muti o·ldular ve biıJ 
hic anmazlar. Biri dahi rahatlığa 
he.ves etti. biri de bu kim teıdıl' 
run:uz mal kodu, fayda vcrmecil
Anın için ki mal vermeğe neorıe 
bulmadı. Vaktile ancak nesne al· 
madı. İhtiyac;mız vakti satıcı 17.''" 
lunmadı. Hisar bize hapis c.ı411 • 
Ve biri dahi bu kim yaramıza tıf'. 
duk kim, yine ol tek!urdu. Ve bit' 
dahi a};ımin tebeddüliıtı eksik ae: 
ğil, imdi bu tebeddül1it bize .ıııtıı 
oldu. Aktimurla, Balabancık Bursa Artık muhasarayı sıkıştı.nnak 

yollarını kesen hisarda idiler. B11 ve şiddetini art.tırmak zamanı idi 

Gümüşlü kubbe, eski bir Bizans 
manaı;lırı idi. Olvakit kafirler ma
nastırı yeni yapmışlardı. Neşri ta
rihi bu kubbe için şunları yazı -
yor ve oğlu Orhana nasihatlerini 
de tamamlıyor; 

Gittiler. Atranosa çıktılar, hep
si de atlı idiler. Atranos tekfuru 

felaket haberini duydu, Bursa dağ
larına kaçtı. Rum ahali de ıonunla 
bera·berdi. Orhan Beyin gazileri 
atlarından indiler, ormanlara gir
diler, <.l.ıi;lara tırmandılar, tekfu- Mihal Bey tekfurun cevab1nı Or- ı 

Orhan Bey Bursa halkına adi- 1 
iane da.rantlı. Ahaliden ne bir (Arltuı var) 



ra 
iLi _.,,, 
:_.... 
;tar 
ırdı 

,u•ıill 
~llu yazU . .J.J .ıı~WJJ!t:ıı r~··• ) 
AJazaı bültenlerinden alıDJDlŞ~ 

Telhis eden: jjJumnmeT Alataı: 

Anı 'k C··-"'urreisi Ruzveltin 
erı a wu.u .• . her 

evvelki aün söy.·Jcdigı nutkun ek 
~ · d aın etm -memlekette akıslerı ev . 

t"". B .. t.. Amerikan gazetıelerı 
~ır. u un 

nutku hcvecan ve sevlııçle k.arşı· 
· 'k şundıharp lan11şlardır. Arnreı anın .. 

halinde olduğu açıkça soylenmek-

t d " İ giliz hava kuvvetlen, yar. 
e ıı. n uk ti 

d Bankanlardaki m aveme 
ımı. . 

1 te5ci c!'.mekle müsbet hır ro oy -
nam ıştır. 

Hart Fort Konnektikut Kurent 
gaze:esi diyor ki: cAmerikanın 
harp karşısındaki vaziyeti hakkın
da bir tereddüt var idiyse, bu te
reddüt de Cumhurreisinin nutkile 
~il olmuştur. Harbdeyiz.> 

İngiliz gazeteleri şöyle diyo:l~: 
·Artık mücadelenin netıcesı şı.m

di muhakkak olarak malı1mdur.• 
Nutuk Amerikadan yardım gö. 

recek Çin ve Yunanistanda da bü
yük bir sevinç basıl etmişllir. A_
tinada çıkan Akropolis . gazetesı: 
•Ruzveltin sözleri zaferın kılıcı -
dır. divor. Diğer gazeteler de şöy
le hulfu.a edilebilecek mealde neş
riyatta bulunuyorlar: _ 

•Birleşik Amerika adalet ve hur
riyet uğruna çarp>~an milletlenn 
Yarunda yer almıştır. Bu da, ~dalet 
:·e hürriyetin muzaffer. olaca~m~ 
•lir garantisidir. Yunanıstan buyük 
.ı\merikan milletinin gösterdiği iti
mada layık olduğunu isbat edecek
tir. 

NUTUK. BERLİNDE NE 
TESİR YAPTI? 

Berlinden gelen haberlere göre, 
nutuk Berlin siyasi mahfillerinde 
alaka uyandırmıştır. Bu bahisle 
ıneşgul olabilecek yegane organ 
Alman basınıdır. Eğer Ruıvelt, 
millet olarak Alman milleti ile 
kavga çıkarmağa teşebbüs ederse, 
o zaman Jiiyı.k cevabı alacaktır. 
Yarı resmi makamlar şunları i

lave ediyor: .Alman Hariciye Ne
zaretinin halledilecek bu kadar çok 
nıesele mevcut olduğu bir zaman
da, mütemadiyen tekrar edilmiş 
~mlelerle meşgul olmağa vakti 
Yoktur.• 

Fransaya gelince, nutuk Fran -
&atla hayret uyandırmamıştır. Bu 
nutuk, hfr şeyden evvel, Ameri -
itanın dahili siyaseti icabı olarak 
liiylenmiş bir nutuk diye te!ak~ 
"<iilmekte Amerikayı demokrası
lerin 1ıersı:nesi haline sokacak pro
lenin z.orluklarla karşılaşacağı giz· 
lennıemektedir. 

HARP VAZİYETİ 
,İngiliz Ortr.şark umumi karar -

C

1 

ahııun son tebliğine göre, İngiliz.. 
er d 1 .. h.i ona~ma ve hava kuvvet erının 
" mayesınde olarak İngiliz Soma
~sı · k nın merkezi bulunan Berberaya 
:ıs. er çıkarmışlar ve şehri zaptet· 
mı.Jerdir Yed' İ li d · ı ay talyanların e-
tıe "1 e ka1lmış olan şehirde şimdi 

trar n ili 
nı~ktadır.g z bayrağı dalgalan -

ltalyan k 
tııuştur Sem~ avemeti zaY'lf ol -
lınmışt ..... nhırde yüz kadar esir a.. 
lanıp g~İ.· ~a birçok esirler top
"1al isi l,'r e_k!oedir. İngiliz So -
istilası~a çc~ agustosta İtalyanların 

,,. Uı;, am t neren şı ı. 
Yiki artmC?hesinde de İngiliz taz
göre bu a tadır. İtalyan tebliğine 
rar ~levı mın~a~ada muharebe tek-
•- enmıştır İ ·ı. 1 . .. "'madi t · · nııı ız erın mu-
tür. aarruzları püskürtülmiiş-

Libyada b' 
tir. !\rna 1ır deiijsiklik olmamış-

: vut uk . 
Yedı gün .. cephesınde de, 
!arından suren !talvan hücum • 
dır. İta] ,"0 n

1 
ra, şimdi sükunet var· 

~an arın 150 b' ki . ·1 giriştik! . b ın şı ı e 
v~rmem:;~r.u taarruz hicbir netice 

Di~! VtıaA MUliAR.EBELERİ 
" raftan b' ın· 'li yare teşekkülü . ır gı z tay -

clanına ve d'>• Tiran tayyare mey. 
ı,,er ask , h ml''·aff k' erı edeflere • ' a ıyetıi h" 

tır. On tondan f ucumlar yanmış-
tır Büyük va azla bomba atılmış-

. ngınlar ~ıkm ..__ D' ver hır 'ıomharclı ' ış,ı.r. ı-
•cH<iilii de Avı rnan tayyaresi te-

onva ta 
danına ı.ücımı t . Yyare mev-
dafi ateş~ rai!rne: ~:~ ve •iddetli 
dı"'lri ~al"'·arele,.... · e ucu~ıa \Ter. 

• • mıtraly" 
nıPctur f!jr tayYare g6 ?zde" tut -

. "rı oner -
ken. Korl'l cıvarında bü "k . 
t 1 · vtı b'r 
to van d<nt7. tayyaresini el . · 

d
.. .. .. 

1
.. cmze u..-urmu(" ur. 

YUNANİSTANA ALMAN 
HÜCUMU BEKLENİYOR 

Bir taraftan Yugoslavyaya kar
şı o\lmanların •akip ettiği sinir 
harbi devam ~n·'rken, birkaç güne 
karlar Yunanistana kar·ı bir Al
man hareketınin başlıyacağına de-

JJula'ar rad)'OMI Ahnan 
ordu.unun b!" kaç ~ 
kadar Yunanıstaııa gıre-
~r!!:;~ı:~: 

H l (BAŞMAKALEDEN DEVAM) 
ceğini bildinni!tir- Bul
gar Bqvekili Filof'da 
tunları aöylemiftir: 
cBulgarlar bugün tarih
lerinin dönüm noktasın• 
da bulunuyorlar. Haksız· 
lıkların tamir edileceği 
gün artık gelmittir •• -

!alet eder haberler gelmektedir. 
Bulgar radyosu da, son neşriya • 
tında Alman k.ıt'alannın Yunanis· 
tana hareket etmek üzere oldu -
ğuna işaret etmiştir. 

Bulgar söz~üsü divor ki: 
- Yunanlılar, memleketlerine 

İngiliz askerlerinin girmesine mü
saade etrıklerine göre, bir Alman 
hareket.im göze almış bulunuyor
lar ,demektir. O halde Alrnarılar da 
derhal harekete geçip, garp cep
hesinde dduğıı gibi, İngilizleri de
nize dökeceklerdir. 

Mısır, Demokra
si davasına sada· 
katle müzahir ••• 

Kahire, 18 (A.A.) - DOn M~iste, 
~ekil Hüseyin Sırrı Paıa, IngiJiz 
Har!cıye Nazı.rı Edenle görilşınelerin
den bahsederek demiijtir ki: 

<Edene söyledim ki, Mısır demokra
si davasına sadak.aile müzaheret et
mekte, hürriyet ve medeniyetin gale
besine inanmaktııdır. Edenle yaptığım 
mal1!rem görüşmeler hakkında tabii siz
lere bir &ey söyliyemem. Fakat bu mü
zakerelerin dostluk ve samimiyet ha
vası içinde cereyan ettiğini ,oyliyebl
lirim. İtli!a.k muahedemiz mucibince, 
biribirlerimize karşı müt.ekaJ:>ilen yap
tığımız yardımdan dolayı memnunuz.> 

Bremen vapuru 
Hala yanıyor 

Bulgar Başv~kili Filof da bir nu- Bertin, 18 (A.A.) - cBremen• va-
tuk söyliyerek, bilhassa demiştir puruııun dün akşam hıl.ld şi<ideil1' 

7anmakta olduğu bildirilmektedir. 
ki: Bertin, 18 (A.A.) - Bir hususi mu-

cBulgaristan kendi menfaatlerini Jı:ıbır bildiriyor: 
en i ·i şekilde koruyacaktır. Biz ar- Breınen .isrrUndelı::i Alınan transat-
tız ·bize ) apılan haksızlıkların ta- lanUği 24 saattenberi 7amn.alı:tadır. 
mir edil:.ıesinı bekliyoruz. Bulga:. Yüzlerce deniz itfaiyesi gece gündüz 

muazzam yangını söndü.rmeğe çalış
laıı.bugiin tarihlerinin dönüm ııok- maktadır. yangının bir sabotaj hare-
tasında bulunuyorlar. Haksızlıkla- ketinden tnUtevellid olınası muht.eıneı-
rın tamir edileceği gün artık gel- dir. 
miştir.• + Grand Forks, 18 (A.A.) - Pazar 

Bununla beraber Garbi Trakya- günü Dakota'da ve Mlnnesota hükıl-
metlnin Garp .kısmında birdenbire çı

nın tahliyesi hakkında hiçbir ema- kan kas,rgada 47 kişl ölmüştür. Bun
re yoktur. Alrnanyarun Yugoslavya dan başka 10 da kayıp vardır. 
ile vaziyeti tesbit ettmeden, bu + Londra, 18 (A.A.)- Batavia rad-

cep
heden harekete geçmiyeceği 7osu Hollandada 15 Hollandaluun Al-

manlar tarabndan idam edilmesinJn 
zannediliyor. bütün Hollanda Hindistanmda çok acı 

Amerikan müşahitler ise, Al - duygular uyandumış olduğunu bildir-
manları Selani1< önünde bir müd- mektedir. . , 
det durdurmak imkan ıolacağı, Yu- ~llıf"ol'·'t.·',..~-""4~~----111111-llı.S" 
goslavya ve Türkiyenin, Naz'.lerin Yenı· vergı" 
bu mıntakada daha ehemmıyeill 
bir hareket yapmasına mani olmak l"' "h 1 
"tidarında bulunduklarını ve Al- ayı a arı 
manlarıu ölçüsüz müşkülat ile kar- Ankaradan bildirildiğine göre, 
şılaşacağı mütJleasındadırlar. Bükiımetin Meclise takdim ede -

Alman mehafilinde ise, alınacak ceği yeni vergi kanun layihaları -
tedbirlerin bu gibi haberlere isti - nın hazırlıkları tamamlanmışhr. 
11aden değil, kendi haberlerine is.. Müdafaa vergisi nisbetlerinin 
tinaden alınaca/!'lnı, Almanya ile arttırılması teklif edilecektir. Po•-
Yunanistan arasındalci müasebet- ta ve telgraf ücretlerine cüz'i zam· 
]er hakkında ~imdiye kadar söy- }ar icrası da ınukarrerdir. 
lenmjs olan sozlere ilave edilecek ~ 

birşe yolmadığ: bildirilmektedir. 

Ankara ve Belgradda 
l sıyasl mlzakereıer 

(1 lncl SWUed.eıı Devam) 
devlet adamlarına ihtarda bulundu
ğunu da na.ve ediyorlar. Alman taz
yikine karşı bir muvazene temini is
tenmektedir. Bu sebepten Ankarada 

da buna benzer sıkı bir mücadcl .... ol
maktadır. TU.rkiye ile Jcı;iltcrerıin 

menJaaUeri t.esanüL halindedir. Her 
ilcisi de Almanyanın Şark:ı doğru ge
ruşJemı;~ini durdurmak ist.crrıcktc
dir. '].'ürkıye, AlmanyanLn Ba~dat ve 
Musula gideceği yolun ilzet"indc..:tir. 
Tiirkiya, ya mukavcme-t edecektir 
__ki harp göze alınmadan bu yapıJa. .. 

ınaz-- yahut ta boyun eğecek, no
manya ve Bulgari-.,t.anın :ikıbeline uğ
rıyacaktır. Türkiyenin &tra.lcjik vazi
yeti Yugoslavyadan daha iyjdir. Tür
k.iye zimanıdarları _F.dc?le gö~ş:ük
ten sonra, şimdi HıUerın mesaJı uze
rinde müzakerelerde bulunmaktadır-

la~tlerin ıstediği ıer. Balk~lıırda 
rah 

ı... erJc..nıek ve bı.. :-asını Ingılıza.._a Y ,... 1 . .. ak 
ıere karsı bir harcl ·t ussu yapm 
. . T'" kJcrin Almanyayı serbest . bı
ıçınltm, urdır Hitler Cümhurreisi Inö-
ra ası . ' .. 

.. den Atina nezdinde bir mutareke 
nun lst · 

tunda bulunmasını da cm1Ş-tavassu 

1 b
'lir ~,..,..17enın bu siyasi manev-

o a 1 • .ıı.un. · t d b' 
ralara kapılacağını g&;tcrır or n a . ır 

ki B,, _,,ı~:.. Türkiye kt'ndını zpey yo ur. J.WA..lo,7 • 

çeviren Müslüman devl.eUe~le mutabık 
olarak. kendi isli.kbalıni IngUter~ln 
isükbalıne bağlı tutmıya karar vermış

tir. Sonra Türkiye, Almaoyanın Şarka 
doğru genişlemesine Alet olursa, So~-

eUerle düşman vaziyetine geçecektir 
Y. b da Türlı:lJ' için çekinilecek bir 
ki, u 
bnldir. 

Herha.kie gelecek günler. ~ara~a 
olduğu gibiı Bclgratta da gı.rişilen sı-

. aydınlatacak\ır. Herhalde 
yaı>ı sava.sı 
. . ··ıııkereler bir tevakkuf nokta

sıyası mu . k . •kte de';l bil:lJos artma • 
81 geçırm- ~ ' 
tadır. _...,__. 

Tevırtınane 
(l [Del Sllhif<'deu Den.mı 

t lş ve 3 paket eroini şeker, çay_ ve 
:i:O.ra paketlerinin arasına y~lcştı.re-

k 1 llcr kapaıl\.'Ştır. Tevkıfbanede 
re p<l te ı .. he-

ı kontrolde paketlerden şup 
i~~:, ve açılınca eroinler bulun.a

rak Fikret polise '"·rrılmiştir. 
d 4 gJn evvel Hayda.rpaşada 

Bun! anakai·1nan AH Güler bu esrar-
esrnr a Y • ğ d 18 ları To?hanede Berberler soka m a ,... 

. . d Nuri Külürtürden ve Gala
num. r.ı a da Mi 
tada Florya sokağında 4 numara • -

Tophanede Medrese sol:a-
nadan ve , 

C ıd.n aJdı~uıı söylenıişlir. iında eına k dl 
Dün de bunlar yakalanmış \"C en ... 

Tophanede ııoorese 
lerine esrarları da Tctibihçi İsma-
sokağında 42 numara . . . 
·ı- t • anlaşıJnuŞtır. Ismaılın oda
ı ın !>J ugı da bir i~L·emlenin 
sında. yapılan aramn 

· - ı~ · · ... esrarları doldur-
ayal!.tr.ı oynr~ ıçın .. -_ 
m lduğu göıil lınu e ~ı:ct ann11ş-

tır. 

1 

Berberanın işgali 
(1 inci S&Jılfeden D•vam) 

Sözcü, ağustosta Berbera'run, 1. 
talyanlar tarafından işgali sıra -
sında, Roma radyosumın İngiliz 
İmparatorluğunun yıkılmas'."ın 
gayrikabili içtinap olduğunu soy 
lediğini de hatırla1!ınaktadır. 
KERENDE DE VAZİYET NAZİK 

Lon<lra 18 (A.A.) - Reuter a
jansının diplomatik muharriri ya-
zıyor: 

10,000 kadar nüfusu olan Ber. 
bera'yı geri almakla İngilizler Bri
tanya Somalisinin bu yegane li
manını da İtalyanların elinden al
mışlardır. Harekatın kara ve deniz 
kuvvetleri tarafından müştereken 
yapılmış olması çok manidardır. 
Çiin l<ü İtalyanların Harar ve De
rckano üslerine karşı da yeni bir 
tehlike baş göstermiş demektir. 
Habcşistanda İtalyanların elinde 

kalan yegane deniz yolu Asmara 
ve Musavva yoludur. Bundan baş
ka bir de Fransız kontrololü altın. 
da bulunan Cibuti yolu vardır. 
Fakat, Due D'oste'in kumandası al
tında bulunan ve İngilizler tara
fından sıkşıtırılan İtalyan kuv -
ve~lerinin hariçten takviye alma
ları her halde imkansıı.dır. 

Kcren'den gelen son haberlere 
göre. tazyikimiz arttırılmtştı,r ve 
Keren'de kazanılacak muvaffaki
yet bütün Eritreyi açacaktır. İtaL 
yanların son mukavemet teşebbüs
leri de kırıldıktan sonra şimali şar
ki Afrikasındaki kuvvetlerin ta
mamı, en iyi kullanılacakları yer
lere sevkcdilebileceklerdir 

1 • 

[r.f;;· ı"~;1::4;·:;l:!j=n=:ı=.:ı ,] 
Atlaınıw: M&wıu. ......... .,,~·: 

slnfle irıandaınn roHl' 
(2 inc:i sahıjcderı devam) 

rilmekte ise de üslerin Birle§ik A
merika yoksa İngiltere tarafından 
mı kıillanılacağı tasrih edilme • 
mcktcdir. HerhnMe Amerikanın 
İııgiltereye yapılacak yardım me
selesinde yalnız imal işile değil, 

ayni dcr•'r•,de clıemıniyetli olan 
nakliyat iıile de ıııeşgul olduğu

na göre, hu 01ese-l<·ni 11 ehemmi -
yetli bir ,afhası olan İrlanda işile 
de meşgul oln1:ısı tabiidir ve ir
landn işi, Amerikanın, meşgul ol
mıya başladığı zaman mutlaka 
hnlledebileccği ınnclelcrdcıı bi -
ridir 

İtler, silah yanın, galibiyet takdirinde, Bal-
kanların ortasında müstakil bir 

Akınını dıır- Yugoslavya tanımasına i.ınklln 
yoktur. Şimdiki vaziyette he; Al-

duramıyacak 
manya, başladığını bitirmek ve 
kendi programına &öre realize et
mek yolundadır. Bu yollardan bi

Vaşington, 18 (A.A.) - İngiliz Sefi
ri Lord Halifaks dQn gazetecilere be
yanatta bulunarak demiştir k.i: 

.-Hiuerın, İııgiltereye harp malzeme
si taşıyan her geminin batrılacağını 
teyit eder yollu sözleri boşa çUcacak
tır. HiUcr, İngutereye silAh aJwımı. 
durduramıyacaırtır. 

Titulesku Kan 
şehrinde öldü 

Londra 18 (A.A.)- Eski Ro -
manya Hariciye Na:r:ın Titulesko, 
dün Kan şehrinde vefat etmiştir. 
Müteveffa 58 yaşında idi ve uzun 
seneler Romanya diplomasisini i
dare etmişti. 

Rumen Elçisi 
itimatname sini 

takdim etti 
Romanyarun yeni Ankara Orta 

Eleisi Teleman, dün ö~leden sonra 
Çankava köşkünde Cumhur Reisi 
İsmet İnönü tarafından kabul e
dilerek itimatnamesini takdim et
miştir. 

Kabul esnasın<la Hariciye Umu.. 
mi Katibi Numan Menemencioğla 
da hazır bulunmuştur. 

Deniz Lisesinin 
yeni mezunları 

Beyheliada Deniz Lisesinin yeni 
mezunlarına 31 mart günil mera· 
simle diplomaları verilecektir. 

Kürtaj maznunu 
doK:tor kefaletle 

tahliye edildi 
Samatya Güzeli naınile maruf 

Katinaya kürtaj yapıp ölümüne 
sebep olmakla maznun ve mevkuf 
Balıklı hastanesi doktorlarından 
Büdaverdinin muhakemesine gay
rimevkuf olarak bakılması karar
laştırılmış ve dün doktor Hüda -
verdi kefalete raptan tahli)·e <>
lunnıuştur. 

Kral orduya te
şekkür etti 

(l inci Sahifeden Devam) 

aydan fazladır devanı eden çetin 
ınuharebeler kuvvetlerinizi tü • 
ketınedi ve mukavemetinizi bile
di. Bir hafta evvel, düşman çok
tan hazırlanarak, sizi boyun eğ· 
meğe teşebbüs etti, siz bu büyük 
taanu:nı püskürtmekle kalınadı
ruz, düşmana acı bir darbe indir
diniz. 

Yunan muharipleri, galip gel
diniz, damarlarınızda Maraton ve 
Termopil askerlerinin kanlan d<>
laşıyor. Medeni dünya Yunan or
dularının nıuvaffakiyetini hay • 
ranlıkla takip ediyor. 

Kahraman Yunan ınuharipleri, 
vatan namına size teşekkür ede • 
rim ... 

Muhtekir sobacı 
(l inci Sahifeden Dff&m) 

şar peynirlerini bir Musevi bakkala 
kilosunu 75 kuruşa satarken Fiat 
Mürakabe memurları tarafından 
yakalanmış ve Cürmümeşhut malı· 
kemesine verilmiştır. Mumaileylıin 
peynir sakladığı ve yan toptancı, 
nerakendecilere mal vermiyerek 
fiatlann ı.rtınasına sebep olduğu 
da iddia edilmektedir. 
Diğer taraftan Antranik isminde 

bir sobacı da 90 kuruşluk teli 570 
kuruşa sallığı için Asliye 2 inci Ce
za· mahkemesine verilmiş ve 25 
lira para cezasile dükkanının bir 
hafla seddi kararlaştırılm"Ştır. 

Tek bilet 
(1 ln~l Sohlfedm Devam) 

rarı az olacaklır. Azalış nisbetinin 
iyi ha alarrla büsbütün ar"Jması 
tal; Jirın<lr ise zarar da çoğalaca -
ğından ) ~ni tarifelerden matlüp 
kar maaiesef temin olunamıya -
caktır. 

TÜNEL SEFERLERİ 
Tünel kayışının ~skimemesi için 

ay başıııdan itibaren Tünelin va!. 
nız •ıı •· a:.lerde i~iyeceği anl~şıl
'"ktadır: 
Sabaıı,aı ı: Saat 7,30 - ıo. ö,ıl'le -

kri: 12 - 13, akşamları: 16,30 • 20,30 

ri üzerinde ise, yine Almaoyanm 
•gayrimuha.rip 1 bitaraf, müsta -
kilo bir Yugoslavya bırakmak iıı
temesine imkan tasavvur etmek 
müşküldür. 

Herhangi bir formillle, Yugos
lavyanın bitaraflığı ve saldırma· 
mazlığı emniyet altına alıma bile; 
Almanya, Yunanistanla hesaplaş
mak fırsatını farzımuhal olarak 
bulduğn takdirde, yine Yugoslav
yayı kendi ve mütteCikleri hcsa • 
bına tasfiye etmek, yeni nizama 
almak istiyecektir. Bu itibarla, 
Yugoslavların, herhangi bir for
müle kanarak ve uyarak mukad
deratlarını tevekküle terkelme -
!eri ve harpten uzak kaldıklan 
günleri kar •aymalnrı da bugiin
kü vaziy le tehlikeli olacaktır. 

Maahazi', Almanyanın bu yolda 
gidip gıtmiyeccği de henüz belli 
değildir. Almanlar; şimdiye kadar 
daima bir meseleyi bit.irınek ve 
ötekine gitmek u.sulünii tatbik et
mişlerdir. Eğer; yine böyle yapa
caklarsa, ihtimal en önce Yugos
lavyayı ~!erine elverir bir for
mülle hareketsiz bırakacaklar ve 
kendileri Yunanistan üzerine sal
dırarak, birinci derecede Yugos
lav • Yunan hududunu ke•mek ve 
Yugoslavyayı bilahare hesaplnş • 
mak üzere tamamile tecrit eyle
mek teşebbüsüne koyulacaklar -
dır. Aksi halde, hem Yugoslavya
ya, hem de Yunanistana saldıra
caklardır. 
Almanların, Bulgaristanda kal

mıyacakları artık tamamile tahak
kuk etmiştir. Filhakika, Amerika
nın artık dünya nazarında kat'i .. 
yelle tavşzzuh eden vaziyetinden 
sonra; AJnıanyanm dağ:ı]ma, ya .. 
yılma teşebbüsleri yerine çekilme 
ve mukavemete hazırlanmayı ter• 
cih ctınesi mantı.kan icap eder ve 
beklenirken ve doğrusu da bu iken, 
bunun böyle olmıyacağı anlaşı -
lıyor. Dün de, yine bu sütunlarda 
lı;ah ettiğimiz gibi; Bitler, son 
nutkunda iıalyaya yardım edece
ğini ilan etmiştir. İtalya, İngilte
re karşısında olduğu gibi, Yuna· 
nistan karşısında da yardıma muh
taçtır. Son İtalyan gayreti de Yu
nan cephe•iııde boşa çıkmış ve 
150,000 a >kerle yayılan ve ye • 
dj gün devam eden taarruz ağır 
telefat ile tardolunınuştur. Bu • 
nunla da anlaşılıyor ki, İtalya için 
Yunanistan cephesinde yapılacak 
ve başarılacak yeni birşey kalma
mıştır. Almauyı-nın meufaatinl 
ayakta tutması ve müttef;klik ica

buu yerine getirmesi için, Alıi . 
kaya geçmesi müşkül ve imkan· 
sız olduğuna göre; yardımını Yu· 
nani,tanda ifaya tcşcbbiis chnesi 
tabiidir. Bu hal ve vazi~ete göre; 
Bitlerin yapılacağını ilan et1iğı 

yardımı Yunanistan \'C Balkan
lar cephesinde beklemek gerektir. 
Ve .. Hitlerin nutkundan anladığı
mız vaziyete göre de, Alman or
dusunun taarruzu yakındır ve 
batta gün meselesidir. Bertin, Bel
grad'dan alacağı en son neticeye 

göre, ya Yunanistan ve Yugoslav
yaya bir arada, yahut da yalnız 
Yunani•tana saldıraoaktır. Bu 
İtalyanın başladığı işi bitireme • 
menin Almanyaya yüklediği as
keri bir küllet olacaktır. Gaye ve 

planda müşterek, tatbikatta İtal· 
yanın vazifesi dahilinde bulunan 

bu işle, İtalyanın uğradığı bezi -
meti durdurmak, onu kurtarmak 
için yapılacak bu sefer ve hamle

. de Almanya hesabına, akıl ve 
mantık yoktur. Alman ordusu it
ti[ak borcunu ödemek için en çe
tin ve müşkiil b;r boğnşmanın içi

ne düşecek, İtalyayı kurtaramıya
cak, kendi hesabına da vahim ve 

kanlı bir ii.kıbet hazırlıyacaktır. 

Fakat, ne çare ki dünyanın bu -
günkü vaziyetinde mantıkstzlığa, 

hesap ;ızhGa ve karşılıksız cür'ete 

de daima yer ve pay ay<rınak ik
tiza ediyor. 

ETEM iZZET BENiCE 

lnfilôk tahkikatı 
Perapalas otclindekı infilak lıi

disesi lıııkkında müddeiumumi • 
likçe yapılmakta olan esas tahki
kat ikmal edi!mi~tir. imdi tefer
rüat üzerinde tahkikata devanı e
dilnıektcdir. Yaralılorın ıhhl va
ziyeti ise iylle~mektedir. 

--- ~ - -~ • a.. a.. ~ ., n I" - .&. u lYll'\J'\. 1 J ~'ll ____, 

Barb Ve Casasl11k Tefrikası 

Bilen idam olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 39 ~ 

O gün şiddetli buhrandan 
sonra bu işe karar vermiştim 
Bu zarif ve nahif genç kızı böy

le bir ölüm taşıya·bilır mi?. Dünya
nın bu henüz mahiyetini anlıya -
madığı.mız korkunç esrar ve ent
rikaları içine girmiş bir kadın o
labilir miydi?. 

O anda, tekrar gayri ihtiyari ür
perdı.ın. 

Ne olursa olsun, ister bilerek, 
ister bilıniyerek, işte öÖümde pe
rişan ve bedbaht bir halde hıç -
kırıklarla ağlıyan bu kızcağızın 
ooy le bir sırri vücudünde taşı -
ması ne müthiş bir şeydi!. 

lim kafa ile halletmiye çatı.;abi
liriz!. Yoksa, sen tamamile kadın
ca hassasiyet gösterdikçe ben 
senden hakikatleri gizlemiye el
bette mecbur olurum!. 

Anna şimdi saf bir çocuk gibi 
masum masum bir gülilijle gülü
yordu. 
Boğazında ııon kalmış bir hıçkı

rığı yutarak: 
- Peki ... Kontla ne görii:jtüği>

nüzü hana söyle!. 
Dedi 

(Ar!ıalı yar) 

Bir genç kadın için bundan da
ha büyük bir bedbahtlık olabilir 
miydi?. 

Eğer japonun iddiaları doğru 
!ise, bu kadın, Polonyalı Kontun 
da tereddüt etmeden söylediği gi
bi, ölüme ınahkıiın değıl miydi? 

BGrst'ID bir Viyana 
gazetesinde makalesi 

Fakat, etra.fınıda dönmekte olan 
h.iidiscler o kadar kar"Şıktı ki, iş

te, etrafımızda birdenbire esen bu 
müthiş havanın tesırile şimdi .bir
birimizden şüphe etmekte, sinir 
buhranları geçrmekteydik. 
Ürpermiş bir halde düşünüyor

dum. 

Nevyork 18 (A.A.) - Bir~ 
Amerikan gazebelerinin sahibi olan 
B. Hearst, Viyanada çıkan Journal 
American gazetesinde yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

Cumartesi akşamı B. Ruzveltin 
söylediği nutuk iyi bir nutuktur. 
Amerika, birçok fevkal5.de iyi nu-
1Uklarla harbe sürüklenmiştir. Şim 
di artık hapteyiz. !intihap ettiği -
miz hükfuneti ve kararlaştırdığı • 
mız siyaseti tutmak için hep bir -
leşmeliyız. 

Acaba bu güzel kadın, bir ço.k 
romanlarda okuduğumuz ve fi -
!imlerde gördüğümüz grbi, müt
hiş bir casus muydu ve beni, kor
kunç bir sergüzeşte llleb olarak 
lrullanmıya .kal.kı.şm"Ş olabilir 
miydi?. 

Önümde, meçhul felaketlerin 
seli içinde sürüklenen masum ve 
bedbaht bir genç kız safiyetile ağ
lıyan bu kızdan bu kadar müthiş 
bir denaet beklenebilir miydi?. 

Pasifik filosu her 
filodan kuvvetli 

O takdirde, bütun hakikı.ti ba
ğıra bağıra onun yüzüne vurmalı, 
haykırmalıydun!. 

Fakat, bu çelimsiz kızın, esasen 
son derece ürkmüş olduğu japon
dan sonra, benim onu teyit edecek 
en ufak hareketimle korku ve deh- 1 

şetten birdenbire öleceğine ne -
dense şüphe etmiyordum. Bu çe
limsiz ve nahif genç kızın böyle 
bir dehşeti tahammülle karşılıya
bileceğine asla ihtimal vere.mi -
yordum. 

Onun için, mümkün olduğu ka
dar sakin olmağa, onu sükı'.inetle 

isticvap clmiye ,hakikati bir ope
ratör mcharetile meydana çıkar -
mıya çalışmak en doğrusuydu. 

O gün, otel odasındaki şiddetli 
buhranımdan sonra akabinde, hu
na karar verdim. 

Onun için, hemen gidip Anna -
yı kucakladım, yerinden kaldır -
dım, kcltuğa oturttum. 

O, bala, 'kendini tutamaz ibir 
halde, sanki istcr;k bir buhran 
geçiriyormuş gibi, hıçkırıp dur • 
makta idi. 

Bal rengi saçlarını olqamı.ya 
başladım. 

Atına yavaş yn!"aş kendisine 
geldi. 

O vakit, müşfik bir sesle: 
- Anna!. Yavrucuğum!. Par -

don!. 
Dedim. Asabiyetimi ·bağışla ba

na ... Evet, haklısın!. Senden Kont
la görüştüklerimizi gizliyordum!. 
Fakat bunu yine senin için yap -
tım!. Senin üzülmemen için!. Bu 
meselede o kadar garip bir hassa
siyet gösteriyorsun ki senden ha
kikati gizlemiye adeta medıur 
oluyorum!. 

Birdenbire bende gördüğü ve 
sesimin titrediğini hissettiği bu 
şefkat ve tatlılık sanki Annayı 
teskin edici bir morfin şırıngası 
vurulmuş gibi o anda suturmuştu. 

Anna şimdi bal rengi gözlerin
de kalmış yaşlarla, yüzü.me, mes
ut bakışlarla bakı)'ordu. Anna da 
şefkatimin bu ani tesirini görün
ce ben de giilmiyc başladım. 

- Bak, görüyorsun ya, Anna .. 
dedim. Eğer sü.künetle, soğukkan
lılıkla hareket cdersl'k o zaman 
meseleyi ikimiz de rahatça ""sa-

- ------

Vaşıngton, 18 (~) - Harbiye Na
zın Alba7 Knoks, dün IÖ7\edill:I blı' 
nutukta, bilbasa Amerikan pasi!ik fi
losun:.ın denizlerde mevcut filoların en. 
kuvvetlisi olduğunu söyl~ ve ayn
ca şun.lan ilave e~tir: 

- Eğer gilııel memJclı:etimlzj bb 
kere da.bıa müdafaa etmek icap ederı-

se, vazilem.izden şaşrnqacağıı.. 

Moda .Deniz KUlbQ 
(1 bıcl S&hlleden Devam) 

la vaveylaya makes olmamı,tır. Bır ~ 
hısda, seve.nlerıo tanedıebı.leceği me-
z.iyeUer o ph1sdan hıç bır zaman tec
zıyesı l!ızım harkeUerin sadır oJ.ıru,a
cağına delil olmaz. 

Moda Deıılz KllıbünOn İdan Hey'e
ti Umumi Hey'etm itimadın• ma7.har 
olmua dokuz zattan mU.te$ekkıldır. On
ların tatbı.k.i le mükellef olduk.lan ltlüp 
nizamna.mes.i.n.hı sa.rib hükUm.le.rine Vtı 
umumi bey'etçe iıbar olwıan re,.. v. 
arzuya m1.1Ste.nıdıen dokUZUD.un da it.
ti.lakla verdikleri karan cett.eıkelem 
matbuat siltunla.nnda ~ etmek oe 
rnuhi kve ne de hlç bır sureUe m.ü1U
tir.> 

SON u:LGRAl"- .Moda Deniz Kın
bü İdare HereUııin bu mektubunda 
Türlt Matbuatını cvav..,.ııı koııarmııı 
olmak> la iLlıam etmesi çok gartp ve 
§ayanı teessürdür. Gerek gazetemiz w 
gerek diğer bazı re!iklerı.ıniz sadece 
bir vllkıa ve hak.ikali olduğu gibi 1<"7-
dcderek elk.i\n wnumiy..,.e bildirmıı

Jerdir. İdare He,.'eline meıuup bayla
rın bunu; hangi h.is:lerin t.ahb. tesirin
de cvaveyli Jı:oparmalo şeklinde lavaıl 
ettiltlerini anlamak zor değildir. 
Diğer taraftan İdare liey'etinin Fe

ncrbahçe Klübünde oldulw>u ka7ıleı.
Uği ihraç Mciise;lnin B. Zeki R.ua 
Sporel baklandalı:i karar (!) la hiç bir 
müna.sebet ve teması bile olmadığm
dan bey'etln ı.a.ka bir hAdise7i isllnat
gA.h gibi knllanınagı tuhaft.ır. 

Saniyen Moda Deniz Klübü ni.zam
namesininj İdare Hey'etine böyle bir 
ihraç sal:lblyetı vermediği de anlaşıl
~ ve bu ırureUe yalnız teamüllere 
değil, k!Up ıılz.amnamesine aylcırı ha
reket edilditi de go'tülcrek İdare Hey
tiniıı bu a,.kın harekete nasıl lı:a!kıJtığı. 
ca,.ı sual bulunmUilurl.. 

Mo....ırcr Anı1uı 
11&7~ Askeri Hasla.ııeıolnde 

llastaba.kıcı 

Kocanız Hayri Arslan taro!uıdan a
eyhinize ik:ı.me edilmiş olan Sulh Te
sebbilsil davasından dolayı n::ımınıza 

çık.anlan ve yukliilnda yazılı adresinize 
gönderilen davetiye 'e islida suretinin 
ik.a.metgfihnızın methuliyetl hasebile 
bil.fılcbüg iade cdilnü~ \'e ::;ize 15 gim. 
müddeUe Hlı.nl'n t.cblıgat icrasına ve mlt> 
hakemenin de 27.3.911 tarihine ınüsadif 
Perşeme gunU saat ıo.::o a üllikıııc ka
rar verilını..ş olduğundan ntt.'7.k,r gun ve 
saatte Mahkemede h z.ır bulun n.ın ·z: 
ve bulunmadlğın1ı l;ıkdırrle JL ll. M. 
K. nun 398 i nıadd ts ın talb k ed.ıle
cegı ilAnen t.cblıg CJL .. ııur. 941 170 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Art ırm& 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Zonguldak hastanesinin 109 kalem ilaç ve sıhhi mal.:t'ınesi açt.i: 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eks!ltme ~/4/941 Çarşamba günü saat 14,30 da Cağalcglunda S.h
hat ve Içtunaı Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu kom!Eyonda ya
pılacaktır. 

Muhammen fiat 1783 lira 50 kuruş muv;ıkkat teminat 133 lira 80 
kurn.ştur. Şartnamesi her gün komisyonda görülebılir. 

İsQckliler 1941 yılı ticaret oo~<ı vesikasile 2490 savılı kanunda va
zılı vesikalar ve bu işe .v<ll:r mıı.119l:kat teminat makbuz \'e\'a ~ka 
mektubı~ •1:: :>İr!ıkte belli e sa.aite komisyona gelmeleri. 
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Miloviç'in aşıkları Tokatlıyanda şampanya 
şi,elerini boşalbrken, cepheden gelen bir 
genç, bütün ailesi efradının Miloviç uğ-

runda kurban gittiğini görmüştü! 

T okatlıyanda, Miloviçi 
• ·dürmek istiyen genç .. 

Miloviç'in aşıklarından bir grup, 
operet heyetinin İzmire davet e.. 
dildiğini duyunca - Miloviç'in İs
tanbuldan uza:klaşmaması için -
sağa sola baş vurmağa, hatta işi 
Ta.lıit paşaya kadar aksettirerek 
ortalığı k8l"l§tırmağa başlamışlar -

dı. Bu Asıklardan biri o zaman şöy_/ 
le bir haber uydurmuştu: 

•- Miloviç İzmire veya Ana. 
dolunun herhangi bir yerine gide
cek olursa, vatan muhabbetinden 
başka birşey düşünmiyen An:ıdolu 

halkına hiç yokllan sefahet tema
yülü asılanıış olacaktır!. 

Gı'.iya htanbul halkı vatan mu
habbetinden mahrum im~ gibi, 
garip ve manasız bir mantıkla ta

lat paşayı iğfale çalışanlar alda -
nıyorlardı. Çünkü, İzmir valisinden 
Dahiliye Nezaretine gelen bir tel. 

grafta: •İzmir halkının Viyana o
peret heyetini sabırsızlıkla bekle
diği ve böyle bir sahnenin beş on 
gün için de olsa, İzmire gelişi, u
zun harp yılları içinde ruhları ka
raran İzmir halkına neş'e ve hare
ket getin!ceğini. bildirivordu. 

Talat J)ı4a, aradaki fesançılara: 
•-Hiçbir mahzur yoktur. Viya. 

na operetini İzmirliler bekliyor -
lar.• 
Cevabını ırermiştl. 
Müşterek maşukaların1 elden ka

Çit'acak olan ~ıklar, son gece To
lı:atliyanda toplanmışlardı. 

Miloviç şerefine şampanya şişe
leri açılıp b~ıyordu. 

O gece, Tokatliyan otelinin kapı
ın önünden geçenler garip bir hA.. 
diseye şahit oldular: Niyazi Bey 
isminde yirmi sekiz, otuz yaşların
da bir genç şiddetle kapıcıya yak
laşarak: 

- O kaltak burada m1? 
Diye sormuş .. Niyazi Beyin te

hevvürle kapıya gelişinden, o Bl

rada orada duran iki taharri me
murunun ~nhelenmesi üzerine, 
Niyazi Beyin iıstü aranmış ve arka 
cebinde bir Brovning tabancası 
zuhur edince meselenin rengi de. 
ğ:işmışti. 

Taharri memurları çok nazik 
davranarak: 

- Miloviçi mi arıyorsunuz? 
Diye sromuşlar, Niyazi Bey: 
- Evet, demiş .. Onu arıyorum. 

Babamın, biraderimin ve amca -

mm yuvalan onun yüzünden yı
kıldı. Bütün aile mahvoldu.. Çil
yavrusu gibi dağıldı. Ben bir ihti
ıat zabitiyim .. Cepheden izinli gel
dim. Ailemin onun yüzünden da. 
ğıldığını gördüm .. Bu gece bu ka
dını yakından görmek istiyorum. 

- Evlimisiniz siz? 
- Evet. Bir de çocuğum var. Ni-

çin sordunuz? 

Memurlar işi şakaya vurarak: 
- Beliti siz de ayni akıbete uğ

rarsınız, diye sorduk. Onu görme
seniz da!:ıa iyı yaparsınız! demiş
ler. 

Niyazi Bey ısrar edince, yakala. 
yıp karakola götürmüşlerdi. Niya
zi Bev Galatdsaray karakoluna gi
derken: 

- Bıralraıız beni.. Geberteceğim 
o kaltağı. 

Diye haykırıyordu. 

Zavallı genç, cepheden gelince, 
her biri ayrı ayn ev Ji olan bu kos
koca ailenin bütün erkeklerinin 
Miloviç yüzünden çoluk çocuğunu 
terkettiğini görmüş ve tepesi ata
rak, doğruca Mıloviçi aramağa çık
mış. 

Tokatliyanda mütemadiyen şe. 
refine şampanya şişeleri açılan 

Miloviçin bittabi bir şeyden haberi 
yoktu. Dışarıda geçen bu hadiseyi 
nasılsa ~ıklardan biri haber alı
yor: 

•- Eyvah! Miloviçi vuracak -
larmış. Bereket versin iti, caniyi 
yakalayıp karakola götürmüşler.• 

Diyerelc, bir başka arkadaşının 
kulağına fısıldıyor. Sarhoş ağzında 
lfıi durur mu hiç? Biraz sonra bu 
haber salona yayılıyor ve öteki a
şıklar köpürüyorlar: 

- Böyle bir canavan hemen 
recmetmeli., Asmalı.. Kesmeli. 

Diye bağnşmağa başlıyorlar. 

Mi!oviç işin esasını anlıyama -
malda berabe:r, etrafta tehlikeli bir 

dedikodunun döndüğünü seziyor .. 
Zaten vakit de hayli geçmişt.i .. Er
tesi sabah lzmire gideceklerdi. Mi.. 
loviç o akşam aşıklarına topyekCın 
veda ederek Tokatliyandan ayrı -
lıyor ve oteline gidip yatıyor. 

Miloviçin o akşam aşıklara ha
tıra olarak verdiği en kıymefü şey 
bırer demet ş~bhoydan başka bir 
şey olmamıştL Yakininde bulunan
lar elini tpınek zevkini de tatmış
lardı. Milovic'in İzmire gidişinden, 
asıklar memnun deltildi. Herkes 
yeis ve matem içinde adeta ağlı -
yordu. 

(Arkuı...,...) 

Askeri ra~ri~abr Satınal.na Kom:s}'D~~ İlanları 
Talıımlıı edilen bedeli •32500> lira o

um c50> ton AO"rupa tuty~·n 25 Mart 
941 Salı tünü saat 14 de Sahpazan 
Asker! Fabrikalar yollam.uındak.ı sa
tın alma komisyonunca pazarlık.la iha
le edılecl!'ktır. 

İlk teminat •2437.5• lira olup prt
namesl 163 kuruş mul<abilinde konus-
7ondan verilir. 

İsteklllerin 249-0 s:;ıyılı kanunun 2 ve 

3 cü maddelerindeki vesaiki hamıl ve 
bu işle al.ıikadar tüccardan oldukları
na dair Tıcaret Odası veslkasııe o gun 

ve aaaıte komisyonda bulunmalan. 
cl~l8> • 5 Ka.lem Elek triltli El JlhJdı:aln 

Vesajre AJına.ea.k 

Tahmin edılen bedeli 16800 lir• olan 
5 kalem e.iektrıkh el rnakkabı Askeri 
Fabrtkalar Uınurn Müdtirlu(u Merkez 
aaun alma koınısyonunca 7 -t.941 Pa
zartesı K\UlU saat 15 de kapalı zarfla 
ı.hale edtl~ktır. Şartname parasız.dır. 
Muvakkat temuıat l~tSO lıradır. Talip
lerın teklı! mektuplarını saat 14 de 
kadar komisyona v~rmeleri. c2068• 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme komisyonundan 

Leyıt Tıp Talebe Yurdu talebeleri için !Azım olan 930 çift yazlılr lak.arpın 
lclpalı zarfla eltsılımey• konulm~. 

Eksilt.Ju"5ı 2 i 9-1 ı C-r>•mba gunil saat 15 de t.:al:•loğlunda Sılıbat ve Içumaı 
Kuaveneı MiJdurhJ.ğU bJnasında tundu konıısylJnda yuptlaca.ktı.r, 

MUhamme.n hat •d35 kurll.$> muvakkat ten1ınal 443 lıradır. 
lsLek:Wer prtname ve nwnwıesını her guo xomısyonda göret>ılırter. 

İsteklller 19-ll yılı Ticaret Odası veslkasıle 2490 sayılı kanunda yazılı vest-
btar ve bu ııe yeter ınuvakkat temı.nac. nıakbuı: ve1a banka mektll'bu ı!e bır ... 
ilkte tekllli havı zartların1 ı.ba.le taatınden bır saat evvel makbuz .aıu.tabıli ko ... 
mısyona vermeleri. c2ld<l) 

1 fST ANBUL BELEDİYESi iLANLARI 1 
Samatya Beledi.re tahsil tubesı emvaline bl.ıı.a, bıılı.ran, çöp, numarataJ verıi 

te resJJDJeruıden ı».rçJu H.ıı.:ı HUseyl.ll mahallesı Narlı.kapı cad.de::;ınde 12 No. da 
tah.1ı Jıacz.e aluUın 1 adet oır buçuk metre boyunda kullanılmış melnik ıstim k.a
'811• ve ı adet ıki buçuJc metre boyunda \'e t metre kutrunda boya kazanı 
:15/3/941 tarı!Une muoadil Sa!J ıunıı """ 10 da açılı: müZayede ıle satılaca&ı ilAn 
.ı.wur. (:li Ol) 

Aşağıda yazılı ill§e maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde 
pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda Komutanlık Satın ...ı-.na 
Komisyonuna gelmeleri. .203ı. 
Cinsi .Miktarı Muha. Bd. 

Bulgur 
Pirinç 
A. şehriye 
Makarna 

ik.ilo L. K. 
50000 11000 
30000 12000 
30000 8700 
25000 7500 

kat'i te. 
L. K. gunu 

1650 24/3/941 
1800 24/3/941 
1305 26/3/941 
1125 26/3/941 

Pazarlık 

saati 
10,30 
11 
10 
11 

• 
Aşağıda cins .ve miktarları yazılı iaşe maddeleri 19/3/911 günü hl-

z3.larında yazılı saatlerde pazarlıkı• satın alınacaktır. Şartnamesi her 
gün komisyonda göı üleb!lir. listek lilerin belli gün ve saatlerde Fın · 
dıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 2033 

Pazar!ılt 

Cinsi 

Yoğurt 

Süt 

Miktarı 

Kilo 
8000 
8000 

muh. Be. 
Lira Kr. 
2720 
1600 

·Kat'i temi. 
Lira KJ-. 

408 

saati 

10,30 
11 

.Müteahhidi nam ve nesaoma 100 
adet arabacı muşambası 23/3/941 
günü saat 11 de pazarlıkla satın 
alınacaktır. Şartnamesi her gün 

komisyonda görülebiliı'. İsteklile
rin belli gün ve saatte Fındııklıda 
satın alma komisyonuna gelmele-

240 

2liX16 santimetre eb'adında ol
mak üzere iki kitap bııstırılacak
tır. Beher kitap 1000 adet olacak
t;r. Şartnamesi her gün komis -
yonda görülebilir. İsteklilerin tek
lif edecekleri fiata göre kat'i te
minatlarile birlikte 22/3/941 gü
nü saat 11 de Fuıdı.kl.ıda satın al

RADYO 
18 Mart 1941 

18.00 Program ve memleket saat 
ayarı. 

180.3 Konu!<IIla: Ziraat takvimi. 
18.08 Müzik: Cazband (Pi.\ 
18.30 Konuşma ır.wıçinin saati) 
18.45 Müzik: Çütçinin saati .. Köy 

sazı. 

19.00 Müzik: Oda müsikisi ve so
lolar - keman, violonsel ve 
piano. Çalanlar: Fred Gar
den (Keman), Gino Vopi 
(Violonsel), Zdenko König 
(Piano). 

19.30 Memleket saat ayan ve a-
jans haberleri. 

19.45 Müzik: Fası heyeti. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Radyo •alon orlres

trası (Vioonist Necip Aşkın 
idaresinde) 

21.30 Konuşma (Hukuk ilmi.qi 
yayma kurumu adına) 

21.45 . Müzik: Radyo küme heyeti 
klasik program . 

22.30 Memleket saat ayan ajans 
haberleri; ziraat, esh~:-n -
tahvilat, kambiyo • nukut 
borsası (Fiat). 

22.45 Müzik: Dans müzi~ (Pl.) 
~.25/23.30 Yarınki program ve ka

panış. 

ri •2106. ma komeyonuna gelmeleri. .2107. ---------------

İthalat ve ihracat birlikleri umumi 
katip lirinden 

lı4/2/941 tarihinde İstanbul Ticaret Odası lçtLna salonunda toplanan mani
fatura ithalatçıları birliği senelik adl umumi hey'etinde yapılan idare hey'etl 
intihabatı Ticaret Vekôletlnce tasdik edilmediğinden yen'den idare b.ey'eti 
seçimini yapamk üzere birliğe kayıtlı Azanın 29/3/941 tarihine müsadi! Cumar
tesi günü saat cll> on birde İstanbul Ticaret Odası içi.ima oalon\lllU te:ırille-
ri rica olunur. cl978) 

Ruzname: 
İdare Meclisi intihabatı. 

Üsküdar Asliye "Hukuk Hiıklın
liitinden: 
KadıköyCnde Mühürdar Cac•ce

sinde 49/2 No. da mukim Amaliya 
vekili avukat İhsan Rüştü Bilcen 
tarafında.• Kadıköyünde Bahariye 
Caddesinde Nail Bey sokağmda 21 
No. da sakin Niko Panayotupulo 
aleyhine acılan boşanma davasın. 
.dan dolayı müddeaaleyhe gönderi
len davetiye varakası iki sene ev
vel ikrunet .gfilııru terkcttiği beyanı 

ile bilateblii; iade edilmiş ve ila
nen teblgat icrasına karar veri
lerek tahkikat 21/4/941 pazartesi 
saat 14 de talik edilerek mezkı'.ir 

Beher Kilosmnm 'l'ııJımııı Bedeli güne daveti mutazammın davetiye 
Xr. Sa. 
__ _ varakası mahkeme divanhanesine 

48.000 Kllo koywı eti 71. 38 • talik ediJmi• olduilundan tebliğ 
23.000 Kilo Kuzu eti 66. 70 makamına kaim olmak üzere key-

850 Kilo Sığır eti 48. 77 t ı· fiyet ilan olunur. 94111181 
1 - 12 Mart 941 tarlhlndekJ kapalı zarf eksiltmesi1 a ıp çıkmamasından 

yukarda cins, miktar ve tahmin bedelleri yazılı üç kalem etin 20 Mart 941 Per- !1•••••1111•••••1111aım 
şeınbe günü saat 16 da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 1 O ktO A E l'd' 

2 - İlk teminatı .3791> lira •7• kuruş olup şartnamesi her gün ı, ııaaUeri o r . manue 1 1 
dahilinde. c255> kuruş bedel mukabilinde komisyondan alınabilir. ; Sirkecideki muayenehanesinin is-

3 - isteklilerin kanunun istediği vesaik ile birlikte belli ıtın ve saatte timlaki dolayısile ayni sırada Mer-
İstanbuldaki komisyonda bazır bulunmalan. c1937> kez LokantaSt üz.erine n3kleLm.iıt.ir 

+ 
85 adet lı.UBosi Up Plll<a 

1 _ Tahmin edilen bedeli c6875> lira olan 55 adet hususi tipte pl!kanm 21 
Mart 941 Cun1a giinil saat 14 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kat'! temiııalı d031, lira 25 ku1"1lJ olup şartnamesi her ıüıı komisyon
dan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2.490 sayılı kanunun istediği vesalkle birlikte belli ıüıı ve 
saatte İalanbulda bulunan komisyonda hazır bulunmaları... c2018> 

• 
1 - Tahmin edllen bedeli cl05> lira olan bir adet maa teterrüat ve mahal-

line monte edilmek şartile çamaşır makinası alınacaktır. 
2 - Pazarlık eksiltmesi 2ı Mart 941 Cuma günü aaat 15 de yapılacaktır. 
Bu i&e ait kat'( teminat c212> lira .25> kuruştur. 
3 - Şorbıames:.ni görmek ve almak Lstiyenlerın her gün ve eksiltmeye ftti

rak edeceklerin de belli gün ve saatte kanunun istec:Uği vesaik.le birlikte İstanbul ... 
da bulunan komisyona müracaatları. c.2019'> 

Marmara Üssü bahri K. sabnalma 
komisyonundan: 

Toz şeker ilanı 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen tlat 37,75 kuru§ olan 10.000 kilo toz seker 

pazarlık.la satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 19 Mart 1941 Çarşamba günü saat 14 de İzmitte Ten;ane ka

pısındaki komisyon binasında y:ıpılacaktır. 

3 - Teminatı pazarlık günü tekarrür edecek ilıale bedeli üzerinden % 15 
nisbetinde derh.ı l a.lınacaklır. 

4 - İ<teklilerin bu işle iJ&ill Ticaret veslkalariyle birlikte belli giln ve saat-
te komi::ıvona müracaatları. (1967) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 

Gümrüklerdeki sahipsiz eşya 
satılıyor. 

İtsanbul 4 üncü İcra Mernurlu. 
ğundan: 

Mahcuz olup satılmasına karar 
verilen ~amekan, koto ve eşyayı 
saireyi İstiklal Caddesinde 451 
No. lu Aykut hanında 22/3/941 

cumar\ıesi günü saat 11 den 13 e 
kadar satılacaktır. 

Teklif edilen bedeli ınuhanunen 
kıymetinin % 75 ini bulmadığı 

takdirde satış geri bırakılarak 25/ 
3/941 salı günü saat 11 den 13 e 
kadar ikinci arttırma suretile sa
tılacağı ilan olunur. ~/3675 

G 
A 
y 
E 
T 

ş 

TAM 

1 MÜKAFAT 

f{RALCO 
ZA Y1 - İstanbul Üniversitesin

den almış olduğum şebekemi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

1159 Samahat Kmlkaya 
Sirkecıde Re<adive Cadd<>si Halı antrenosu dahilindeki Satış Mü- -----------

dürluğu ılıin tahtasında; Istanbul Be Jediyesi Mezat salonundakı ve Kuru
çeşme an:reposundakı ılıin tahtalarında asılı lıstelerde müfredatı yazılı 
rnuhtelıf cıns eşya 19, 20, 21, 24, 25/ 3/1941 günlerınde ve pazarlıkla sa
bışı y~pılaeak olanlar 27 ve 28/3/941 günlerinde Satı• Müdürlüğü Il)Ü
zavede salonunda Satış Komısyonu tarafından saat 13 de gümrük ka
nununun 1549 sayılı kanunla deeışti tilen 43 ilncü maddesi mucibince 
arık arttırma usulıle satışı yapılaca"' ilan olunur. 2110 

1\1. M. V. Deniz Merkez Sabnalma 
Komisyonundan: 

1- Talım.ln edilen bedeli •22.02 5. yirmı iki bin yirmi beş lira olan 
40 kalem ecza ve sıhhi malzemenın pazarlıkla eksiltmesı 21/3/1941 
tanıııne rastlıyan Cuma gunıi saat 14 de Vekalet bınasındalti k.omis -
yonumıızda ıcra edılecektır. 

z_ Parasız şartnamesını almak istıyenJerin her gün ve eksiltmeye 
girmek ıstiyenlerın de bellı gun ve saatte kanı.mi vesika ve 33-03 lıra 
75 kuruşluk kat'i teminatlarıle !mm ısyona müracaatları. 1"526 2074 

Ha va gediklisi alınıyor 
TGrlr Hava Kurumu Gedikli Yuvası na ~ ruuıı.ıedl alınacaktır. Kabul 

TAKVİM 

MART 1941 
SALI 

18 
Ay 3 - Kasım 131 

Vasati 
Vakit Ezani 

... d. sa. d. 

7 07 ğiİDC§ 11 48 
13 22 Öğle 6 03 
16 46 iki udi 9 27 
19 19 Ak.tam 12 00 
20 49 Yataı 1 31 
5 28 lmuk 10 09 

şartlan ve mUracaat usullen lıalrkında mufassal ıalım.al Türk Hava Kurumu Sahlp ve Bqmulıarrirl: Elem ls.eı Benlee 
6ubelerınde mevcuttur. 

Yuvaya gınnek ıstiyenlerin bulund uk,lan mahallin Han Kurumu Subeleri- Nqriyat Dlrekıöril: Cevdet Karabll&ln 
ne müracaoUan (2062) •SOllJ Tl:LG.11.AJ'> .MATB&Aaı: 

Baş, Di9, Bezle, Griır, &oma.ti.O" 
Nevralji, Kınl1ılı. ··e Bfttftn Ağrılamıızı Derhal Kead 

icabında ,UnOe 3 ._... oı,.1111111. TAl>LITLl!:RINDEN SAKll>lrNIZ. 
-'!ER VElrol". rl~.t.U KUTl'LARI ISRARLA 1STf.V1~17. 

"'; ·- .: .. . ,. . . . . ~ 

MEMURİYET iLANI 
Maliye Vekaletinden: 

..b 

8/9/1940 tarih ve 4605 numaralı :resmi Gazetede münteşir, 17~ıııot, 
ve 2/14177 numaralı kaı·amameye ballı toprak 'Levz.i tahmaLnamesıru.D 
için teşkil edlıen ve ed .ıectk oıan komı.syoıllarda çalışb.rıım.ak: uz ere J\. "' 

B - Aza; C - Fen Memuru alınacaktır. , 
Bu memurlara, 701 masraflan hariç, AJ"da makluall verilecek iıcrel" 

miktarı; 

Reıse: 175 
Aza.ya: 150 
Feıı l!emurwıa: 150 

- ... ı 
1 - Yaşı 80 dan fazla olmamak; wı' 
2 - Defıerdarlık, tapu ıurup müdOrlüiil, malmlldllrHltD, .nA)'d "JI 

muhafıı.lığı, veyahut bu vaz.ifelere muadil adli veya malt hizmeUerd• b 
olmak: 

3 - Sicil itibariyle !ılzmel!nden idifade edilebil-ti ınlop!m•k; 
Aab.nla: 
1 _ Yaşı 80 dan fazla olmamak; ı/ 
2 - Mal mlldürlüğü, sicll muba1ızlılı, Nabiye mlldilrlllğü, arul tıııırlt ııJı' 

yonu reisliği veyahut bu vazifelere muadil adil veya mali hizıneUerdo b 
olmak; 

3 - Sicil itibariyle hizmetinden iatifade edllebllecol! anlaşılmak; 
Fen Memurlan11da.: 
1 - Yaşı 55 den fazl.a olmamak; 
2 - Tapu ve kadastro veya Nafia imar veyahut askeri harita U. Mi!d1 

hizmetlerinde bir sene ten memurluğu yapmış olmakj veyahut Nafia vn' 
ve kadastro fen tatbikat mekteplerinden mezun olmak; 

3 - Sicil itibariyle hizmetinden iı;tifade edilebileceii anlaııJmok; 

dlh 

1ıltlıı.ACAAT ŞEKLi I 
Yukarda yaz:ılı ııartıan haiz bulunanlar, bir istida ile aş8fıdaki v-lld ~ 

15/4/ 1941 tarihine kadar Maliye Vekliletine •Milli Eml~k> göndercekler<Hr· İ 
Komisyonların derhal teıikili mukarrer olduiuJı<lan, aranan evsafı baiS 

lar müracaat sıra.sına &öre iayin kılınacaklardır. 

.ıv. 

ARANAN VESAiK 

1 - Nütus hllvlyet varakuı .uıı veyahut DOieroe veya resmi bir .,,,/ 
ınusaddak sw eti>. 

2 - 6 Kıl'a fotoğraf caltı buçult dokuz eb'admda> ~ 
3 - M ..... k~ep tasdikname veya şahadetnamesi caslı veya musaddak bir ;.I 
4 _ Bulw1dı.ığu memuriyetlere ait vesaik.in aslı veyahut musaddak 

ctasdııtli sicil karnesi veyahut musadQak sureti kafidir.> . oıtr 
5 - Sıhhi durumunun her iklimde ve köylerde va.zile ifasına müsı.d 

iwıa dair lı.UkO.met veya Belediye doktorluğu raporu; .JJ' 
6 - C. Müddei Uvıumlliğınden mahkUmiyeti o madıiına da ves.ik" . 

ı:ınne Müddei lJmum!Iıkçe \asdikll meşruhat verilmek sureti ile de oıabillf.> 
7 - Hüsnühal lr~iııdı; (JJ. 
8 - Askerlik vesikası <Niifus Hüviyet varakasında varsa aynca isi~ 1~ 
9 - Talip olan şahıs bir resmi dairede müstahdem ise, bu dairenin. ~ 

muvafakatini gösteren vesika ctalebe müteallik istida ve merbutu vesik8;, 
daire vasıtası ile :Maliye Vekal•tine gönderilmesi halinde aynca muw!ııl<B 
ye Jüzwn yoktur.> 

NOT: i..tlda.namede bu v-'kln ıönderlldlit Vfl Uotesl 7...wu.alılır· ~ 
10 - Aşağıda yazılı şekilde taaııhiıtname •Bu taahhütnamedeki mü;;-; 

lı:etilin resml dairelerde veyah.ıı.t Ucarl, mali veya sıan1 müesseselerde 
ve mllstabılem olması c;arttır.> · 

cVa 

JAABBtlTNAME &EJ!Ll 

Maliye Veldl-ce toprak tevzi tallmabıamestnin tatbiki için teşlrll ~ 
toprak tevzi komisyonlarında bir vazifeye \ayinim halinde bu vazifeyi kabul 
ceğiıni ve en az 54 gün evvelinden haber vermeden bu va.zileden istifa ver:; 
vazıfcyi terk veyahut hiımetınıden ist.ı.fade edilmediği veya istihdamınıın de~ 
Dın caiz olmadığt 1darece takarrür ettirilerek vazifeme nihayet verlldiii ta~ • 
komisyon mesaisinin bu yüzden sekteye uğraması sebebi ile basıl alınası rııu~ 
ve mubtemel zararlara karşı maktuan ve cezai şart olarak beş yüz lira . 
nat vermeyi ve bunun için hakkımda dava ikamesine ve il1m istihsaline l 
olmadan bu taahbiltnamenln icraya va:ı'ı veyahut hazineden alacatım v~ rl 
a1aca.1ct.an def'aten takas ve mahsubu ye yine bu taahhütnameden mütevelllt,I/ 
hangi bir ihtilfif için dava ikamesine lüzum ,hasıl olursa bu davanın AnkaJ'& 
llemelerince rüyetmi;kabul ve taahbllt edi,yorwn. 

Adreoı: 

Nüfus Hüyjyet varakaııuıdald bllvb>"etl: 
, • • . . •• . •• •. . . . . . . nin cezai tart olarak taahhtlt 

prllarla müteselsil l<ctil olarak kdalet ederim. 

Kdlllıı - ,,. ad.nıolı 
Nüfus büviye'o varakıısmdakl hilvtJ'•ti. 
cNOT: Bu taahhüt ve keialetname noterce resen tanzim olunacakbr: . ~ 

KONGRELER 
Kuımpaşa Altantuğ ıpor 

k.lühünün kongresi 
Altıııtui Spor JDiilril Baıltflnienı 
Klübwnftzlln mutat ııenellk kongre

li 23 Mart 941 Pazar günü aaaı (10) 
da :kasımpıışada eski Bahrl.l'e Nezııre
U karşısındaki klüp merkez binasında 
aktedileceğinden .ha.mızın bll.lr bu
hmmalan ebemmlyeUe rica olunur. 

Şeluemini Halkeviııia 

koı. greleri 

Evimizin Dil - Edebiyat, Sosyal 
Yardım, kütüphane ve neşriyat, Ta
rih - Milze Şubelerinin kongreler!ıı
de eberlyet bulunmadıjından bu ıu
IMıler1mlzlR ~imi 22/a/J.MI. eo. 

.1531> c20'70"/ 

POKER 
Traş BıçaklarilB 
Traş Olmak Bil' 

Zevktir 
'l'rqtan oonra cilde yamldılı: ~ 

Yüzü yumuşatır. 

Her yerde ısrarla P O K E a ~ 
bıçaklannı isteyiniz. 

1111111:1 1\ıııı·\:ııııif Şehir tiyatros" 

1 ~ 1 \~ 
TEPEB .\ŞI DB·"" 

"" KISMINDA il 
Ulllll Bu akşam saat 20)0 
MEŞALELER_...,... 

YENi NEŞRIY AT ı 

Doğu Albümil ti' 
KarlkatQrlst Toıo, 1941 yılı alb(lrll it 

nü ~rif bir kapak içinde neşrettıl ~ 
tir. Içinde muhtelif hAdiselere daır _4 
muvaffak eserler bulunan bu albu;v
olruyuculanmıza tavsiye ederiz. ./ 

ıp;ırtesi ıüntı saat 16 da tekrar e..ı.".:! 
u.lonunda yapılacaktır. Kayıtlı ASI""" 
ı.uıwı.ma.. r!ca olunur. 


