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i•tanbut 
Son Telcraf 

.. ET.El\1 tzzET BENİCE 
SahJp YC Bqnautıarrlri· 

EN SON TELG A L BI V 1 VEREN AKŞAM GAZETESi 

Amerikanın· 

Yardımı ve 
Bir Nokta~. 

Ruzvelt demokrat mem
leketlere yardım etmek 
için mutlaka harbin. ~ 
memlekete gelnıesmı 
beklememelidir. Harp &· 

te§İni ııçratmamak har· 
bin eşiiinde bulunan 
devletleri daha evvel· 
den teılih ve teçhiz et· 
nıekle mümkün olur •• 

LW""" 

Jazan: ETEM iZZET BENiCE 
Amerikan Cumburreisjnin &OD 

autku U.ıcrinde ı;öyle~e~ek .b~ 
·· yürütülecek her fi.kil' yürusoz, •• " a~ 

tül .. tur·· Amerika, butun un..., 
muş • ·1 ü 

tabii kaynak ve iınkiııaları 1 e m -
. . . dedı.r' .. e onwıa ka-cadeleıwı ıçın " . 

dar da buna devam edecektir. 

fürafında muhnrebclc.rln son de rece şiddetlendiği Eritredc • 
Keren mıntakasını ve tazyik i!'Ük1UDetlerini &'Österir harita 

r ~ 

7 Milyarlık j 
:: Yardım La-
1: y i hasının 
ı: sür'atle ka-
ı ı bulü ·stendi 
I l ı--~~~~~~~-. 
I! 

\.. 

İngiltereye gön
derilecek yiye• 
cek maddeleri -
nin de bir listesi 
hazırlanıyor 

Vaşington 19 (A.A.)- İn • 
giltcreye ve demokrnsilere 
yardım için 'l milyar dolarlık 
tahsisat talep eden kanun il-_ 

(Dnaım: 1 IJıd ıa7fa4a) . 
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Batta, lü~um n icabında insan ve 
Layragı ıle dahi. Ancak, bı.r nok~.8 
Ü2crinde durmak ıawndır. B~gu
niin harbi ruh, bünye, mane\·ıyat 
ve seciye ve fikir harbi olduğu 

Şarki' Afrika
da İtalyanla
rın bütün mu· 
vasala hatları 
tehdit altında 

Makedonya ve 
Trakyadaki Yu
nanlılar tecavü
ze mukavemet 
kararı verdiler 

MİLLİ ŞEF 
İn&ili:derln ffddetle lMtmbardnma ettikleri bilytlk Hola nda r:ehirlerinden: Roterdnm 

k. ıno-kndar, ayni zamanda nıa ıoc, 
tör ve teknik harbidir. 

k• nıo-Harp başlarken ına ıne ve 
i ·ı· ve Frantör bakımından ngı ız 

sız sana.}ii dahi ihtiyacı karşı~~
ınıya kafi ve hazır değildi, Bu~~n 
dahi, Amerikanın dünyanın >uz
de nltmış sanayi kuv\et ve ~ud
rctini nef,indc derliyen Anıcrıkıııı 
)'ardımı fiil halıne intikal etme : 

1 
• d hı nıiş bulunsaydı, İngiltcrcnın 8 

tekbaşına ne dereceye kadar tay
"-'are motör tank, gemi ve urblı ., , , b·ı ği 
\•asıta ihtiyacını karşılıya ı ~c~ 
tereddüt mevzuu idi. Bunun ıçın
dir ki Amerikan yardımı, bilhassa 
ve en• ba~ta İngilizler için sonsuz 
bir bayat ve mukavcınet kayna&ı 
olmu~tur. 

Amerika, bu on z yıırdon~ 
fimdiki halde İngiltere, Yunıını~
tan, Çin aribi muharip dcvlct.lcrle 
işgal n istilaya uğramış mıllet-

· ıcre tahsis ediyor ve taarr':12 ve 
tecavüze uğrıyar k mukabeleye 
koyulacak olanlara vaitt~ bulun~
'Yor, Esas itibarile, Amenka, tarih 
huzurunda ve hakikatte demokrat 
nıuhnrip ve milletlerin umumuna 

"b' · k bul )nrdımını teşmil prcnsı ını a 
tdiyor, demektir. Ancak, bir nokta 
ii.2erinde durmak lazımdır. Bu 
Yardımı yapmak veyıı almak için 
Yardıma muhtaç olacak devletin 
mutlaka harbe eirmiş olması li· 
ıun mıdll', deiil midir?. 

Bugünkü halde, Ruzveltln •uı. 
kuna göre, mutlaka harbjn o nıem
l~kcte girmiş olması lamndır. Bi· 
ıtını §absi kanaatimize göre, bu 
noktada A . kt dır y ınerıka yanılma a • 
.kardım için harbin mutlaka vu· 
B~ı~:~ beklemek doğru deiildlr. 
d.ı. a ıs harp ateşini sıçratmamak, 

unyaya Y•Yınamal; tabdtt etmek 
\>e nıe ··ı • . . . vzıı eştirınek irin barbuı 
eşığınd b • , ' 
.. e ulunan devletleri daha 
onccden t l'h k . es ı ve terhi:ı etme 
gcrektır v h b' b e ar ın yayıJmamaSJ 

ununla nıünıkünd" H bin ya-
Yılınas ur, ar 

t • ında \>e tızaınasında menfa-
•· Ancak 'h b · nu vere ... 0aslı du eyı 
\'Urah'l "~ 

1 ~ .' nıek için, her türlü bazır-
ıgın ıfa 1 için vakit kazanılmak 

ve bunun dışında da hasmın ya
yılması, ynyıldıkça yıpranınası, 
~o~lması ve zayıf düşmesi eSASı 
ıle ızah olunabilir. Bu, bir he'iap· 
;ır. Fol.:at, mücadele eşiğinde "bu· 1 
unan demokrat devletleri daha 

<nen. ....... ,., .... , -
46.;".,.;;,,ıaı.:;e;.:;.::.ı;~ 

Keren e • 
em bare eler 

son derece l · 
detıendl 

Berberadaki 
• 

lngiliz mev-
zileri· takvi
ye ediliyor 

s 
la 
.t 

e r 

aarraz
ııar 
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Son taarruzda 
• 

erigen ita/yan 
tümenleri hak· 
kında malumat 

Kahire 19 (A.A.) - Eritreden Londra 19 (A.A.) - Londranın 

Din Macar El\ ~ıını 
kabul buyardul r 

Ankara 18 (A.A.)- Rcisieum • 
hur İsmet İnönü, bugün snat 16 da 
Çankaya köşkünde l\tacnr elçisi 
Maria::.sy'yi kabul buyurmuşlar • 
dır. 

Bu mülakatta Hariciye Umumi 
Katibi Büyük Elçi Numan l\lenc
menciol;lu da hazır bulunmuştur. 

A 
da 

----o---
eri an s ıarıa

lman e ·zaı. 

tısı yo muş 
Bertin 19 (A.A.)- Snlahiyettar 

Berlin mahfilleri, bir Alman de
nizaltıs:nın Anıuikan sularında 

göründiiğü hakkındaki Amcrikun 
bobcrlni kat>i surette tck7.ip et • 
:mektcrur. 

r 
Yugoslavya 
üçlü pakta 
girmemek 
azminde! 

rma ya n b • 
t n ısrarlarına . 
rajjmen, ba lıa-
suıta imi ini kes 
t ğl an Şllıyor 

~-===-=-===--==;.;;;;:;:i' 

BALKANLARDA Ki 
VAZİYETE 

UMIJ 1 BİR BAKIŞ 

gelen son hnbcrlere göre. Keren askeri mahfıllerindeki kanaate gö-
etTafındaki muharebe son derece re. İtalvanlann Amnvutlukta yap- K f 
şiddetlidir. 1ngi1iz tnarruzu plana tıkları son taarruzun akim kalması ı S 8 m e Sa e-

y U n a n l z l Q ,. Yugoslav Ba vekili Svetlıov.ç 
Alman t e c a- blrlcrıni tutmadığına bıı1nlırs:ı, Al

<1>evam1: 6 tncl s:ıyfada) (l>evam. ti ine! &ıyrada> 

-----~~~~~~~--=~~~. lerde tranıvay 
Doktor Bes· m rı yolcuları ve 

manlann bir mildd ttcnbcrı Yugos-•• •• d k lavyn.yıı ka~ı glrlşmış oldukltın sinir 

V uzune e ar- harbine devam etm<'lrtc olduklıın an
laşılır. 

kaybettiğimiz 
k kl Almnnlann Yunnnistanıı kalJJ hn-

şl oyaca ar rcl:etc geçjp gcçimyeceğl, ltl'ÇC.l'SC ne •• n u·· n vaı· . . ah b znman s ~ccc•tnl kim o bllmcmcktc-
ının iZ a Dnlkanlonn f:iyo t vaziyetinde m- dir. Bu h::ıreltct.in pek yakın olduğu-

yıldönüm_o ih ! 
h1rl bır ıruk<ınct hüküm silnnektcdır. nu blldırcn Bulı;ar rndyosu, artık bu • f ı • Foknt bu kop:ıc.ak fırtınadan evvel- bnhre temas etmemektedir. Bu yolda 

1 a 1 Vali "kısa mesafeler- ki stlkunctlerc dr.h:ı ziyade benze- çıkarılan biltfin 68Yi:ılnr Yun:ınlstnnda 
1 mektedlr. Yugoslı:wya ve Yunanls- sWı:Cln ve vakarla knrtıılonmoktadır. 

proteslrler ve Gnıverslte gençleri 6itleden 
ıoara da merhumun abrine 9idecekler 

Merbuın Profesör General 
Beilin öma 

Tıı> tılemimizin en maruf ilstntıann
dan merhum Profesör, Doktor Gene
ral Besim Ömer Akalın'ın ölilmüniln 
yıldlinllmO mlln:ıscbctlyle bugün ~ııı 
B ıe Oniverohc Tıp Terth! Enstltusiln
de blr lhUfal yapılmaktadır. İhtilal
den sonrn Üniversite gençleri ve Pro
fesörler merhumun Merkezc!endide
t.ı makbcresiııl z.lyaret edeceklerdir. 

SON TELGRAF - Memlcket.iml%de 
tıbba ifa ettiği büyük hlzmeUer gibi 
,.arun anrdan fazla bir um~ da ka· 
dın doktorluı;ru yap:ınık çocuk 7etiştir
mc davasına gayret ve hararetle çalı· 
,:ın merhum Doktor General Besim Ö· 
mcr Akalın'ın hntırasmı hürmet ye 
ttWmlc nnnru. 

Almanların 
Batırdığı beş 
Yunan vapuru 

de t ram Va ya binme• tnıı hııkkındn gelen haberlerin biri· tDcvamı 5 incl ~AYian) 

mek tasarruf ve spor.. \.. J 

ca~=v~.~~.:d.~,: .... :~:r Biramelekag-' İstanbul Adli-
ıatbiklne erçilmeslndm sonra yolcu nar su Jolu yesı·nde yenı· ı;:ıyısının bilha6S« kısa 1™!'11fCJCrde a· u~ 

ıaldıi:<ı kaydedilmişti. Vali ve Belediye f b 
Reisi B. Uıttl Kırdar gaıeteeilere bu kazana düştü• azı tayı•nıer 
azalışın hergünkQ yolcu adedinde ol· 
mııdıeını tebarllz ettirerek demiştir ki: 

_ •Belld evvelce kısa mesafeler 
için tramvay nrab:ılnnn:ı binmekte o· 
)anların sayısı azalmış olnblllr. Buna 
biz de taraftarlı. Biz.im için kazanç 
meselesi mevzuu bahs değildir. Mak
sadunız uzak mes:ıfelerc gitmek istlyen 
vatandaşlan mlimkiln mertebe rahat 

(Devamı: S inci sayfada) 

-·-«>---

İngilterede tay
yare imalatı 

Londra 19 (A.A.) - Avam Kn. 
marasında havacılık büt~csı hak • 
kında söı söyleyen Hava Muste • 
şarı B. Llewellin, senenin en kı5a 

Bir arabaci kendi atı• 
nın çiftesile yaralandı 

Ortaköyde Kıı.ılçclik fabriknsı 

işçilerinden Ömer oğla Şeın ettin 
(DevaDlJ: 5 tnd sayfada) 

EN ON 

D KiKA 

2 nci Ağır Ceza Reis
liğine Malatya Ağır 
Ceza Reisi getirildi 

Geçenlerde vefat eden şehrimiz 
2 inci Ağırccza Mııhkcmcsi Reisi yerine 
80 liro asli mıı:ışl ı, Mnlntya Ağırcc:ın 
Reisi ll. Suphi GUrp.nnr t:ıyln olun-
muştur. <U~~amı n" mel Sa1fada) 

ÇERÇEVE 

İki au ak 
NECİP F AZlL KISAKtİREK 

(Ruzvelt) in nutkunda fllll• 
Jar vnr: 

Ba Blyftk Edebi Romanı 
- muoaka okaymıuz 

Londra 19 (A.A.) - Stcfani a
j:msının Lizbondnki muhabirı, Al
mnn denizaltılnnnın dün dört Yu· 
nan vapuru batırdıkları hnkktnd& 
Alman membalnrından işae edilen 
bir haberin doğru olmdnığını id

ayı olmasına r:ığmen şubt ayında 
trt''l are imali'ıthanclerinln diğı.:r 
bütün nylnrdc:kinden 1.ızl.ı. bom -
bnrdıman ve av tayyard<.'ri çı -
kaı ttığını bildirmiştir. 

İki aya kadar 
Afrika harekatı 
tamamlanacak 

Yıllarca arandıktan sonrıı bu
lunan ve birdenbire fışkıran hu 
petrol madeninin göz kamaştı
rıcı f evvurc i gibi, ani ve ihya 
edici bir nıana sütunu ... KO L KO LA 

I~ 
- Müellifi: ~) 
NİZAMETTiN NA Zir ~·- , 

~, - - -

IL_K İKİ GÜNLÜK TEFRİKANIN HU-
LA ASINI DA BU G 0 N V.ERlYORUZ 

• 2 NCİ SAHiFEMİZDE 

' i 

1 

1 

dia etmektedir. Muhabire göre, bu Suriye Komiseri 
vapurlar dün batırılmıs değildir. Şamda 
Bunlardan biri 16 teşrinicvvelde B ~rut 19 (A.A.)- 1''rama yük-
İrlanda sahilleri açıklal'J.ndRt diğer k komi eri G ne.ral Dentz Ş:ıma 
üçıi de 15 kanunusanide batırıl - gilmişlir. Orada birka~ gün kala-
mıştır. Bu gemilerin mürettebatı caktır. 

Lizbona gelmişlerdir. İtalyan ajan- · General Dentz, yeni !Şuriyc hU
sının muhabiri batırılan Yunan muınetinin kurulması için, r,ki 

B:ı vekil Ata Bey Eyubi ile mü-
vapurlnrının hminl de vermekte- zakcı iP.re devam etınektedir. 
dir. Bunlar, Aenos, Joannis, Am· Suriycdc çarşılnr kapalı duru • 
bericos Aleksandros ve Nicolos yorsa da hisoir hadi6c çıkmamış· 
FJtnis adındaki npurlardır. tır. 

300.000 kişilik 
ltalyan ordusu 

ümitsiz vaziyette 
Atina 19 (A.A.~- Atioa ajansı 

bildiriyor: 
Yunan g :ı.clclcri Berberanm 

istirdadı h.ıkkııul . geniş yaı.ıJnr 
yaınrnkta ve bu hıırbio l'unanis
tandıı, 1ngiltcredc oldut~ kndnr 
sevinçle lmrşılandığını kaydet -
mektedirlcr. 

(Devamı 6 bıcl aJfac!a) 

Bu mana, Amerikanın İngil
tereyc ve demokrnsynlara yar• 
dım edeceği değil, son zerresine 
kııdnr bütün vnrlığile bu dn\'D· 
nın baiJna ge~tiği, dnv:ıyı belki 
herke ten fazla benimsediği ••• 

Yn neydi öylcy e o ~·ıllanmış 
t~reddüt, şüphe, ihtl) .. t, nlfıka-
ızlık, infirat, teccrriit p iko • 

locyası?. fnsnn bu p ikoloeyn
dnn kurhıldııktnn sonra bir an· 
dıı onun tam ve kamil zıddm• 
geçer ml?. 

;Türk ord 
Fon Der Gol 
Habrasını 
gı ile selim 

Y· 
d: 

Trabyadaki Alınan 
mezarlığında yapılan 
merasimde kabrine 
çelenk kondu, nutuk-

lar söylendi 
~ Umumı Hnrptc topnıklar.mm

da maktul dü~cn Alman z.nbıt ve as· 
kerlerinin Tnrnbyad;ıki k:ıb.rlerl .de 
her ytl 16 Mnrttn icra cdılmcktc olnıı 
mcrnsim bu Pnznr gOnü d y pıl~ 
tır. 

Bu seferki mcrnsim; nyni yerdi'.' ıncd 
tun Mareşal Fon Der Golç'tin ö ti ıl 

25 inci yıldönilmilnc tcsndO! etti 1 de 
ayn bir <:hcmmlyctl haiz bulun ı t u 
Bu merasime Cümlwrlyct hükumeti 

(Yansı lkşlncl S Jfada) 

Bir tahsildar orta
dan kayboLdıu 

Beykoz Belediye tnhsil®rlonndru 
NecnU, bir knç gündenberi ortod n k:I' 
bolmuşlur. Kendisinin zimmet "C ~o 
llrn cedrdlill \e t:ıh lltıt m:ıkb z' ru. 
blr bakkal dükkdnın:ı bıraktığı nnla 
~ılmıştU'. Aranamktndır, 

Köprü, Gala.ta 
ve Beşiktaşta 
üç kaza oldu 
Bir adamla yedi ya
şında bir kız yaralandı 

Gnlnta köprüsiinden Karaköyt 
g_ • ekte olan 15'19 plfıkn sa)'ılı 

Sabrinin otomobili Kadıköy iske 

lesinden köprüye çıkan Artin o~ 
lu llaçik isminde birine çarpıı> ha 

c Vc\'llAUı :; incı Sa> fada 

İşte ka\'ranma ı gereken in· 
tclik odur k i, harp p:ıtlndı pat 
lıynlı Amerikn, hnl.s dcı.ıok 
rasyn<·ı bünye .inin bu hastalık) 
nahiyesini tcda\'I etmekle \'a 
kit ccçirmiş ve onu ttdn\'İ eder 
etmez de hnkıki cı plı<'s : ni bir· 
dcnblre ve bir infıl:lk d01·be ilf 
belli cdİ\ crıni tir. Dcnwk 1. 
Amerika bir btt!;llk scned:r fı 
len cihada girıni~ bulunul or . 
du. tıı devre i kendisin<'. ken· 
di ıenfi tarnfma knrşı yamarı 
bır ııcfs muhn ehesi JınJindc cc 
J.<'yan cdl'll bu cihattan Amcri 
ka muzaffer çıkmış, 130 milyoıı 
hık tam hir kora ve ruh 'nh 
deline ulnşmıs, bir haınkde dı 
zahiri ve }ıarici cihat nfmd. 
ha mevkii aln <'.rıni .. tir Arhl 
Amcrikııdan tedricen beklene 
c.-ek hiçh'r e~ kalmnnııstu 

llnttn birden, lopyckim \'C pt 
§in .•. 

(Ruz\'clt) in, hakikattC' mi' 
(D~vıum 6 tnct yfa.d4 



YILDIRIM 

ZAFERi 

Amerikanın İııgiltereye 
derhal ve aür'atle yardımı 
kaqısında herkes hayret için
de.. Neler göndermiyor, ne
ler .. Hem de, bunlar ilk parti• 
de ıriden ıeyler .. 

Bazılara, bu yardıma cYıl· 
dırım Yardımı» ismini veri
yotlar. Bir ark.adat: 

- Nazilerin yıldırım harp
leri bir netice vermedi i fa
kat, yıldll'ım yardımı, yıldırım 
zaferini getireçekl 

ŞiŞHANEDE 

TiYATRO 

Tiyatro binailnın yerini it
te gimdi iyi buldular. Şiıhane 
Y okuııında, bir zamanlar 
Lünepark olan bahçede İnf& 
edilecek! 

Şiıhane Yokutu, mevki iti· 
bariyle İıtaııbulun Jıer tarafı
na yakındır. Vesaiti nakliye•İ 
boldur. Ve hiç ıüphe yok ki, 
Aksarayda, Etyemezde, Çu
kurboatanda tiyatro inıa et· 
mekten daha akla yakın v~ 
makuldür. 

Şiıbane Y okuıu kaypak 
bir yerdir. Allah vere de ti· 
yatro iıqa fikri de kayıp gi&
meşel 

YARDIM 

FASLI 

Tatradan fstanbul gelip te 
iı bulamıyan bir takım fakir 
vatandaşlara yardım için, Be
lediye, bütçesine 13 küsur bin 
lira tahsisat koymuı 1 

Halbuki, bazan, öyle iıı
&all!ar Belediyeye yardım ta
lebiyle müracaat ediyor ki, 
Üzerleri arandığı vakit, koca 
bir ıervet çıkıyor. Ya, dilen
ciler üzerinde bulunan ıer• 
vet!. 

Bizce, Belediyemiz, yardım 
fa.ima ayrıca bir pa,ra koy
mamalı, dilencilerin ve aahte 
~rbabı fakrin üzerinde bulu
nan parayı, bu faıla varidat 
kaydetmeli! 

HAVADiS 

iHTiKARI 
Bir arkadllf, geçenlerde, 

«Havadis İhtikarı» isimli, 
yeniz, lüzumsuz, zamansız 
bir yazı yazmıftı. Diğer refik
lerimiz, haklı olarak aerzenİf 
ettiler. Sonra, mevzuu baha 
fıkrayı yazan arkada§, mese- [ 

· leyt hah, tefsir, tevil zarure-
tinde kaldı. J 

Biz, hem o fıkrayı, hem de 
ıerh ve izahlarını okuduk. 
Doğrusu tatmin olunmadı.1!:. 

Muhakkak ki «Havadis ih
tikarı» yazısı çok çiy ve ıım~ 
rıkça bir yazı idi. 

Alın teri dökmeden, hayat 
kazanmanın güçlüklerini çek
meden, mesleğin muayyen ka
demelerini birer birer görme
den «erbabı kalem» meyanı
na giren insanlara mahsus 
bir hareket! 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 3 

Günün meselesi: 

Tıbbi tahlillerin ecza
hanelerde icrası mah
zurlu ve zararlı görüldü 

Günler sayılıyor, haftalar üze
rine parmak b .. sılıyor, mevsimler 
bekleniyor. Bütün politika \'e si
lih adamları, 194.1 ilkbaharının 
birçok ş<ıylere gebe olduğu kana
atinde. Bu kanaatte kehanet yok, 
isabet vardır. Çünkü, emareler, 
işaretler, o kadar ayan beyan or
tada ki, bugünkü şartlar içinde, 

ithalat, 1 h racat 
Ofisi Teşki. latı 

Bazı eczanelerin idrar, balgam, 
kan gibi tahlil olunacak mevaddı 
tahlil için eczanelerine kabul et. 
tikleri hatta bazılarının bu mevad
dı eczane lab.ıratuarlarının içile -
lecek ilAçların yanında bulundur· 
duldan görülm~tür. 

Yeni Ofis şehrimizde 1 Nisan
dan itibaren fa :ıligete g~çigor 

Bazı doktorlar da Etıbba Odası 
Reisliğine müracaat .ederek bu gibi 
tahlile tabi mevaddın eczanelere 
alınmamasını ve bunun önüne ge
çilmesi için Sıhhat Müdürlüğü nez
dinde tesebbüsatta bulunulmasını 
rica etmişlerdir. Bunun üzerine E.. 
tıbba Odası, 1219 numaralı taba
bet kanununa aykırı olan bu vazi
yetin önlenerek eczanelerin bu ka
bil tahlil olunacak mevaddı alma -
malarını Sıhhat Müdürlüğünden 
isbemiştir. Keyfıyet alAkadarlara 
tamim olunmuştur. 

BABEBLEB 

önümüzdeki günlerin ve haftala- Şehdmize gelmiş bulunan Tica-
ret Ofisi Umum Müdürü Ahmet 

rın bir takım fevkalade hidisele-
ri kucaklıyacağmı ifade etmek i· Cemil, İthalat ve İhracat Ofisinin 
çin hiç de büylik asker veya bü- biran evvel teskilJı:tile meşgul ol-

maktadır. yük diplomat olmağa lüzum yok. 
hadiseleri, akıl ve mantığı yan • İaşe teşkilatına merbut yeni pet. 
yana getiren her insan, ayni neti- rol Ofisi teskilatını tamamen ik· 
ceye tabiatile varacaktır, mal etmiş ve memleket dahiline 

Aksini iddia etmek bir hayli ga- mayi mahruk sevkiyatı işi sekteye 
rip olur. Fakat, garabete düşenler uğratılmadan devam etmeğe ba~
m.i iııtersini2?. Taarruz taarruz- laımştır. Eski Bükreş Ticaret ata
Bnıı erbabı kalem, hmusi bir iddia şemiz Neıad, Petrol Ofis Umum 
ve kehanet adesesile hiidielere ba- Müdür muavinliğine tayin olun -
kar ak, rahleleri önünde diz çök - muştur. 

müş okuyucuy11, bir Buda rahibi Üç sene müddetle ve muvakkaten 
kadar mühim, e•rarlı ve azametli Vekiller Heyeti kararile Ankaraya 
görünmek kaygısındadır. mıkledilmiş olan İstanbul ·borsa -

•Ben söyledimdi, çıktı!• sının, Ankarada borsanın kalması 
Diyebilmek için, kelimelerin, esasile !stanbulda da bir b.!::rsanın 

MAARiF, ÜNiVERSiTE: eiimlelerin bütün ivicaçlı müsa • kurulması muvafık görülmüştür. 
maha oyunlarından istifade edi- Bu hususta Maliye Vekaleti, Ve • 

ticesinde, Dördüncü Vakıf Hanın 
zemin katında evvelce Uyuşturucu 
Maddeler İnhisarının işgal ettiği 
yer münasip görülmüştür. 

İthalat ve İhracat Ofisi ise yeni 
Postane karsısındaki Valde hanının 
üst katında çalışacak ve ay başına 
kadar açılacaktır. 

Postaya ahnacak 
vekil memurlar 
Şehrimiz Posta, Telgraf ve Te

lefon İdaresi Lise ve Ortıa mektep 
mezunlarından vekil memur al· 
mak üzere yeni bir imtihan aç • 
mıştır. 

İmtihana azami 337 doğumlu o. 
!anlar girebileceklerdir. Taliple • 
rin biran evvel mezkur Müdürlüğe 
müracaatları icabetmektedir. 

---<>----*İstanbul Maarif Müdürlüğün. lerek, tahıniıı zincirfori halka hal- killer Heyetine teklifte bulunmuş-
de dün şehrimizde bulunan Lise ka sıraya konuyor. tur. Bu ayın 31 inci günü İstanbul nnıver&lte Rektörtl-
Mlidürleri bir toplantı yapmışlar· •Ya şundadır, ya bunda, bel- borsasının Ankaraya naklindenbe-
dır. Toplantıda Liselerin ikinci vacının kızında· tekerlemesi gibi, DÜD r 8b8tS1Z11A1 

ılı ih kili ri tam. üç senelik müddet g~ 9 yaz imt an şe eri ve notları elbette, hadise dediğimi2 fili, bu 
fır b d ·· ·· 1 ılmı olacaktır. Bu itibarla yeni karar- Üniversite Rektörü Cemil Bilse! 1 e a n a goruşme er yap ştır. tahmin zincirinin bir halkası üıe-

TiC ARET ve SANAYi 1 rinde patlıyacaktır. name bugünlerde çıkmış olacaktır. rahatsız bulunduğundan bir hafta-
Borsa kin yapılan tetkikler ne- dır Üniversiteye ge!memekredir. * Dünkü ihracatın yekllııu 4ız Bütün zihinlerde mutlak ve .,..========================== 

bin liradır. Bu arada dün İsviçre- muhakkak mevcut olan bu kadar 1 
ye fındık, tütün, Çekoslovakyaya buit bir mantık 'Ve aklıselim fa. ·ı' ( •.... °" • ) 

aliye tini, hususileştirme gayreti, ADLJ Y~ ve POLlS ·.::::::: kayısı çekirdeği, <!rik ve kayısı , 
cidden gülünç oluyor. 1 1. ..J pestili, Almanyaya tütün, iç fın· • -

dık, Filistine tuzlu torik lakerdası, RESAT FEYZi i 
8

. • • •• • • 
Macaristıana kuzu derisi satılmış- ----- ----1 lr ÇJVJ tuccarJDJO eVJDJ ara-
tı~ Altın fiatlan yüksekliğini mu- T~s!illc: edilmive'! jl mıya kalkışan açık göz katip 
hafaza etmektedir. Dün de bir al. bir 1 d 8 re hey ati -
tının fiatı 24..50 lira idi. ı--------

* Beklenmekte olan Macar ti - intihabı TOccardaa 100 Ura hakkı sftkiit istedi\ 
caret heyeti şehrimize glemiş ve Ticaret Odası safonunJ.a toplan· fakat alamadan tüVJllf edildi 
dün Ankaraya gitmiştir. Heyete mış olan fanifatura ithalatçıları 
Macaristanın Türkiye Ticaret A- Birliği senelik umumi heyetinde 
taşesi Çiki riyaset etmektedir. Mü-
zakerelere Ankarada devam edile- yapılan idare heyeLi intihabatı Ti-

caret Vekaletince tasdik edilme • 
oekfıir. * Almanvaya verilecek yağlı miştir. Bu vaziyet üzerine yeniden 
tohum ve hububatın tevziatı biti- idare heyeti seçimi yapmak üzere 
rilmiştir. Bunların fiat ve teslimatı 29 mart cumartesi günü sabahı saat 
hakkında görüşmek üzere bugün ıı de y~ni bir kongre yapılmsaı 
Hububatrılar Birliğinde bir top • kararlaştırılmıştır. 
lantı vapılacaktır. * Son günlerde Basra yolile ye
niden lOn,ooo kilo ham deri gel • 
miştir. Bu ham derilerin gelmesi 
üzerine son zamanlarda bir hayli 
-ükselmış olan ham deri fiatları 
biraz düşmüştür. * Şehrimiz gümrüklerine gelen 
1470 cuvql Cenubi Afrika kahve -
sının nivasava. çıkarılması icin 
Ticaret VekAletinden izin istenil
miştir. 

MOTE.FERRIK: 
* Uzun yıllardanbert Şireki • 

hayriye İşletme Müdürlüğü vazi -
fesini muvaffakiyetle ifa eden 
İsak Behar, ailece Müslüman di
nini kabul etmeğe karar vermi• 
ve kanuni muamelenin ikmali için 
alakacfar makamlara müracaatta 
·bulunmuştur. * Beyoğlunda Bost:anbaşı oto -
mtik santralında calışan 28 yaşla. 
rında Mehmet Ergün santrala ait 
sandıkları istif ederken düşmüş 
ve parmakları ezilmiştir. 

* Adliye mensupları arasında 
yeni tayın ve terfiler yapılmıştır. 

Açık iş ve memuriyeller 
Eskişehir Hava Tugay kararga

hına 100 - 160 lira ücretle hakem 
aranmaktadır. Nazilli Belediyesinin 
35 lira asli maaşlı veiıerinerliği 

münhaldir. 31 marta kadar mez
kı'.ır Belediyeye mliracaat oluna -
bilir. Meteo~oloji Umum Müdür -
lüğü 80 - 90 lira aylık ücretle 5 me. 
mur alacaktır. 
Karabük Demir ve Çelik Fabrika
larına muhtelif memurlar aran -
maktatlır. Kayser ide Zenci dere 
Gedikli Erbai Hazırlama mekte -
bine 1 franSlZca, 2 metamatik ve ! 
fizik - kimya muallimi aranmak -
1ıadır. 

DEMİRYOLLARINA ALINACAK 
MEMURLAR 

Demiryolları İdaresi Lise ve San
at okulları mezunlarından ve 30 
yaşını geçmemiş gençlerden 20 
memur almağı kararlaştırmıştır. 
Bu maksatla 28 martta bir imtihan 
icra olunacaktır. Müracaat 25 mart 
aks9lllllla .<tadardır. 

doğru çevirdi ve nedemek istedik
lerini anlamamazlığa vurarak: 

Şehrimizde son günlerde, yeni 
usul bir dolandıncıtlık başgöster -
miş, bazı kimseler kendilerine fi
at murakabe bürosu memuru.SÜ· 
sü vererek mağaza sahiplerini do
landırmıva b~şlaım•lardır. Bun -
!ardan bir tanesi evvelki gün ya
kalanarak adliyece tevkif olun -
muştur. Dün de ayni şekilde bir 
esnafı dolandırmaya kalkışan bi
risi adliyeye verilmiştir. 

Bu, avukat katipliği yapan Şe
rafettin Hıza! adında biridir. Şe -
rafettin, bir kağıdın üzerine dak
tilo ile cKoord· .:ısyıon heyeti, fi-" 
at murakato bürosu. başl:ğuu 
yazmış ve aitına da bir arama ka
rarnamesi doldurarak Küçük.pa
zarda nalburluk yapan Ali Bener
in dükki\n ;na giderek: 

•- Ben memurum. Evinde çivi 
stoku yaptığını haber aldık. Evini 
arıyacağım. demiştir. 

Ali Bener korkmuş ve kendisi
n! evine götürmüştür. Şerafettin 
evi aramış ve guya afü sanlhk çl-

vi C>ıı lduğu yolunda bir zabıt va
rakası tanzim etmiştir. 
Açıkgöz sahtekar bundan sonra, 

nalburla pazarlığa girişerek eğer 
kendisine 100 lira verirse işi ka
patabilece.ğini söylemiştir. Ali, 
.kabul etmiş ve peşin olarak ken
disrne 7,5 !ıra vermiştir. Ancak bi
lahare şüphelenmiş ve müddeiu
mumiliğe müracaat ederek ertesi 
günü paranın üst taraf ruı almıya 
gelen Şeraiettini yakalattırmıştır. 

Dün birinci sulh ceza mah.ke -
mesinde sorguya çekilen suçlu in
kar etmış, fakat tevkif olunmWJ • 
tur. 

BU DA BİR Dİ!>ERL 
Mustafa Arslan ve Hasan iııiın

lerinde iki sabıkalı Galatada de
mir tel ticaretile meşgul Fotiye 
gitmişler ve ihtikar yaptığını ken
dilerine h2kkı rukut (!) verme • 
sini istemişlerdir. Foti bunları ad
liyeye vermiş ve dün Sultanahmet 
1 inci sulh ceza mahkemesindeki 
sorgusunda Mustafa Arslan tev -
kif edilınL,tir. 

Bir bakkal ve tezgahtarı tevkif edih:H 
Maçkada maruf bir bakkaliye ma
ğazası sahibi 80 kuruşluk kaşar 
peynirlerini 100 kuruşa satmak id
diasilc asliye 2 inci ceza mahke -
mesine verilmistir. Bakkalın tez
gahtarı Yani ile çır ak Mustafa 
dünkü muhakemede; peyniri 80 
kuruşa sattıklarını iddia etmişler, 

daklardan birini kapıp <lnun eline 
tutuşturdu. 

fakat yalan şehadette bulunduk • 
lan anlaşılarak Yani tevkif edil
miştir. Çırak Mustafa yalan şe

hadetten yaşının kü<;üklüğü ile 
kurtulmuştur. Bakkal da muha -
~enin neticesine kadar tevkif 
edilmiştir. 

KOLK l 
- Şu beyaz tuvaletli kızların bu

lunduğu masa bir kahkaha vol • 
kanı ...• dedi - ne mes'ut insanlar! 
Haya:1arında hiçbir eksiklik his
seimedıkleri ne belli! 

- Ağlamıyu~ cocuğa meme ver. 
ınezler, söylemedin ki... 

Semih'in biraz sarhoş oldtığu gö
rülüyordu. Kadehini kald.rdı: 

dikkatle takip ettiği bir hareketle 
Yan cebinden çrkardığı büyük bir 
altın tabakayı rıçtı: 

- Buyurmaz mısınız hanıme • 
fendi? 

IMüellıfi : Nizamettfn NAZİF 
---Genç ve ince duygulu h.ik8yccıınız Gi.w..n GÜRhılANA-

~-,,RETTİGİMİZ İKİ TEFRİKANIN 
IJ(JLAS.'\Sl 

(Yılbaşı gecesi. Mak.siındeyiz. 
Biri fraklı biri smokinli iki erkek 
salonda bir masaya gözlt!rJJıı dik
mişler. Biri genç, biri yaşlı iki er
kek arasında outran çok güzel bir 
kadın hakkındaki dedikodulardan 
bahselmekledlrler. Fraklı Rio de 
janeyro'd.aki eski Türk konsolos
Jarındandır. İstanbula on dört yıl
lık bir a7rılık:tan sonra yeni döo· 
ınüştür. Smokinli eski bir mektep 
a.rkad~ıd1r ki şehrin bütün sos ... 
yete dedikodularına aşinadır. Ar
kadaşırn evveIA n1ühendis Nezih 
Beyle zevcesi Bayan Raşideye ta
nıştırır. Sonra yeşil tuvaletli bir 
bayanla karşılll§ı.rlar ki bunun et
rafında yarım düzüne genç dolaş
maktadır. Rezzan da Raşide de de
likanlı ile al.ikadar olurlar. Fakat 
de1ikanlının gözü h.ep, hakkında 
·jedik:odulax yapıl.:uı b~yandoıdır.) 

Kadın bu sözleri, her hece üze
rinde durarak ve Nacinin omuzu. 
na her hecede bir tırnak batırarak 
boğuk ve •·orgun bir sesle .so··le
mışti. Sabık şehbender ona yan 

gözle bakınca, burun deliklerinin 

körük gibi açılıp kapanmakta ol
duğunu gördıi. Bu sırada, koşar a
dımla gelen iki gene, birbirini dir
sekliyerek Rezzan'a yakla~tılar. 
İkisi birden: • 

- Bizi neden bıraktınız? - de-
diler • Siz gittiniz, masamızda ne§
eden eser kalmadı. 

Arsız arsız sırıtıyorlardı. Maa -
maiih büyük bir zeka eseri olmı
yan bu kompliman, genç kadının 
ho•una gitmişti. Naci bunu fark 
edu1ce, başını bahsı geçen masaya 

Bu cevap gençlerin canını sıktı. 
Birşey s6ylemek ister gibi bir 
kımıldanışları oldu. Fakat Rezzan 
onlara meydan bırakmadı: 

- Ne doğru söy !ediniz · dedi -
bu yaramazlar, uydurdukları kaba 
yalana b~ni inandırabileceklerini 
sanıyorlar. Azizım Naci, şunlara 
bırer viski içirtseniz de başımızdan 
gitseler ... Hem ben size bu akşaııı. 
Jale ile bıraz fazla meşgul olunuz 
dememiş miydim? 

Bu son cümle şehbenderi irkiltir 
gibi oldu. Fak3t kimse bunun far
kında olmadı. Barmen daha sarih 
bir emir beklemeden hemen iki 
kadeh uzattı. Semih itiraz eliti: 

- Ben niçın unutuluyorum Rez
zan? 

Naci, ~ezgah Ll7.erindeki dolu bcr-

- Rezzan! Yeşil gözlerine tap • 
tığıma inanman için ... 

'İki genç de anafor viski içmek· 
ten zevk aldıklarını hisdsettiren 
bir sevint;le kadehlerini kaldırır • 
!arken Semih vapı önündt beliren 
üç genci daha işaret ederek: 

- Naci. .. - dedi • şu çocukların 
da ağladıklarını görmüyor musun? 
Neden onları da emzirmioyrsun? 
ve bır dikişte kadehini boşaltarak 
Barmene sesicndi: 

- Dört viski daha! 

Bu sefer itiraz ebmek sırası sa
bık şeh bentlere gelmişti: 

- Peki amma, biz niçin ihmal e
diliyoruz aziziın Semih? Bört ka· 
deh daha doldurulmasını emret • 
mez. misiniz? Bayan Rezzan 'için, 
benım ıçın, bu iki arkadaş:>nız için., 

Ve yeşilli kadının, büLün seyrini 

- Teşekkür ederim. 
- Sigara iç'lıiyor musunuz? 
- Bilakis çok içerim. 
- O halde ... 

- Israr etmeyiniz? Sebebini şim· 
di anlarsınız. . 

Rezzan •bu sözleri de tırnaklarını 
Nacinin omuzuna batıra batıra 
söylemişti. Ve, kadehlerini dudak
larına götürm;,ğe hazırlanan genç· 
leri, başile işaret ederek ılave etti: 

- Şu delikanlılar bu ikraından 
pek memnun kalacaklar sanırım. 

Nacinin gözlerinde, yeni gelen· 
!erin dudakları ıistünde de ince bi
rer bıyık olduğunu ve saçlarının 
da ayni tarzda tıaranmış bulundu. 
ğunu görmekten ileri gelen bir hay
ret belirirken gençler, orta par
maklarında birer kalın altın yüziik 
bulunan <ıllerinı uzatara'·. hirli'l' si-

Toprak 
tevz.iatı 

Halka dağıhlacak 
yerler için yeni ko• 
misyonlar kuruluyor 

Sahipsiz veya Hazineye ait ara
zinin köylülere ve halkımıza da • 
ğı tı!ması için icabeden tetkikleri 
yapıp tevzi işlerini icra etmek ü· 
zere Maliye Vekaletince Vilayet
lerde •toprak tıevzi komisyonları• 
kurulmasına başlanmıştır. 

Bu ker~ Maliye Vekaieti mez • 
kür komisyonlar için müteaddit 
reis ve azalarla fen memurları al· 
mağı kararlaştırmıştır. Bu reis ve 
azalıklara talip olacaklarda ara • 
nılan şartlar şunlardır: 

Yaşı 60 dan fazla olmamak, Mal· 
müdürlüğü, Sicil Muhafızlığı, Def
terdarlık, Nahiye Müdürlüğü, rua
zi Tahrir Komisyonu Reisliği ve. 
yahut bu vazifelere muadil adli 
veya mali hi:ı:metlerde bulurunuş 
olmak. 

Fen memurları için de: Yası 55 
ten fazla olmamak; Tapu ve Ka -
dastro veya Nafıa ve İmar vey:ıhut 
Askeri Harita U. Müdürlüğü itiz· 
metlerinde bir sene Fen memur • 
luğu yapmış olmak veyahut da 
Nafia veya Tapu ve Kadastro Fen 
Tafüikat mekteplerinden mezun 
olmak; Sicil itibarile hizmetlerin· 
den istifade edilebilecei!i anlaşıl -
mak lazımdır. Bu şartları haiz o. 
lan talipler nisanın 15 ine kadar 
birer istida ve vesaikle Maliye Ve· 
kaieti Milli Emlak Müdürlüğüne 
müracaat edebileceklerdir. 

Gayri sıhhi ders 
yapılan mektebler 
Şehrimiz a.1'::alliyet mekteple • 

rinden 1aızlarında bozuk hava -
!arda talebelerin teneffüslerde da. 
hi sınıflardan çıkarılmadıkları ve 
~alebelerin tabii ihtiyaçlarını gör
meleri için dahi serbest bırakıl -
madıkları ve sınıflar havalanC:.ırıl
madan derslere devam olunduğu 
Maarif Müdürlüğüne yapılan şi • 
kayetlerden anlaşılmıştır. 

Maarif Müdürlüğü dün mektep
lere bir emir-göndererek talebele • 
rin her ders sonunda sınıfları terk 
edecek!erıni ve sınıfların pence • 
relerinin acılarak havalandınla • 
cağını tebliğ etmiştir. 

Lüleburgaz paaaJlrı 
Lüleburgaz Köprübaşı Hayvan 

Panayiri her yıl olduğu gibi ·bu yıl 
da 2 nisan çarşamba günü açılacak 
Üç gün devam edecektir. Panayira 
gelecek tüccar ve esnafın istirahat
lerini temin için Lüleburgaz bele
diyesi icabeden tedbirleri fimdi • 
den aln1aktadır. 

--<>-

Merkez. Bankası 
kongresi 

Türkiye Cumhuriyet Meıkez 
Bankası İdare me:cısı, hissedariar 
umumi heyeti 24 nisan perşembe 
giinü saat 15 de Ankarada Banka 
İdare Meıkezinde 11oplanacaktır. 

ıase teşkllltında iş 
atmak 1!!9yenler 
Ticaret VeMle~e bağlı olarak 

teşekk ü1 eden İase Müsteşar lığında 
münhal vazifelere •imdiye kadar 
".?pılan ırüracaatlar illi görülmüş
tur. Badema memuriyet talebi 
maksadile müracaat edilmemesi 
lüzınnu Ticaret Vekaletince gaze
telerle ilan olunmuştur. 

gara aldılar. Bu yüzükler, Naciyi 
uir kat daha hayretıe dil§ürmüş -

lerdi. Tabaka.;mdan aldığı bir si

garayı bar •başında :nzm.ağa baş • 
lıyan Semih 'in dudaklarına soktu. 
Kendisi için de bir sigara almağa 
hazırlanırken Rezzan mani oldu; 

- Sırası mı şimdi? Bakın ne gü· 
zel bir vals başladı. Kolunuzu bana 
vermez misiniz Naci Bey? 

Semih sarhoşluğuna rağmen: 
- Kuş uçuyooor ... 
Diye söylenmekten kendini ala

madı. Naci tabakasını kapayıp ce
Qine yerleşfüdi ve düşü tıceli bir 
tavırla: 

- Buyurunuz hanımefendi... 

Dedi. Yahut derneğe mecbur ikal.
dı. Zira bu salonda asla eğlenme· 
diği ve hele bu akşam dans etmeği 
hiç düşünmediği halinden 'belliydi, 

Blll'dan üç dört adım uzaklaşınca 
Rezzan başını geriye çevirerek 
delikanlılara sağ ~lini salladı: 

- Bay bay! Bay bay! 
(Arkıı81 v-• 

• 

[Ml'14•l!i~ 
Buzvelt'I dllller 
Yazan: Ahmet Şükrü ES 

Birle§ik Amerika euınJıııı' 
geçenlerde yarım saat silt; 
nutuk söyliyerek yardıııı 1' 
nile kendisine verilen sa~ İsı 
!eri nasıl kullanacağını sıı &eçııı 
mıştır. Amerika liderinin ııo bir 4 
nu radyoda dinliyenler, onıııı; ltiınbl 
sesinde büyük bir azmin if• Paıı, 
ni sezmi§lerdir. Ruzvelt, ot~ liced 
devletlerin liderleri gibi, J1l heple 
den bahsetmekle vakit karbt tasın~ 
yeceğini söyliyerek sözün• ~iş Pe 
ınış, •çünkü, demiştir. ' bwı.ıaı 
şahısların gönüllerindeki ~ ani 
göre yazılmaz. HAdiseler Jile) dan 
dadır.. Bundan soııra B~aptı 
doğrudan doğruya bahse git"/an 
Birleşik Amerikanın bülilD · Ge~ 
di kaynaklarını İngiltercııiJ! derec 
taarruza uğrıyan devlelle~io;.oğu 
metine tahsis edeceğini bıld eçh 
tir. İngilterenin 'ilaha ihliY6~ tak li 
vardır? İngi!tereye siliib ;e 

1 
iç 

ğiz. İngilterenin tanka ihtiY6~ ar d 
vardır?. İngiltereyc tank re "?-vv 
ğiz. İngilterenin gıda madıfelt lıır 
ihtiyacı mı vardır? İngilter•f~ tııı b 
da madeleri vereceğiz. Ne f, ld 
kadar? Ruzvelt cevap verit•'' tııza 
ili diktatörlerin yeni nizaJll' :~ .. 
verdikleri tahakküm politİ~~ uş 
kılıncıya kadar. •Bu tab• d e 
politikası yıkıldığı zaman•,~ ~hıl 
burada sözlerini tekrar e:.; 

1 
ı~ 

cyıkılırsa, demiyorum yıkıl(JJI : 
0 

man•, Birleşik Amerika, yeııı1 aın ya nizamının kuruluşundıı aırlı 
milletlerle işbirliği yapacır~ dır l 

Buzveltin lisanı, bul lerd 
mücadelede harp dışında ol~ ah 
.dev !etin hqındaki reisin l alı 
na benzemiyordu, Bililki• ., ee 
ve manevi varlığı ile harb• 'ı e 
rak etmiş, bir milletin uı1eı:1 1 ı 
konuşuyordu. Bu da Cenub• ,vıa 
ka İttihadı dom.inyonu uaı.; i~ 
General Smuts'in, yardım 1•1 ı•lııı 
sı, mer'iyete geçer geçmeı, ~llsk' 
rikanın vaziyeti hakkında so··l'lıaı 
dil:! sözün doğru olduğunu dl tik 
et~~kte~. General Sınuts, ıey 
ınıştir kı: d ;lrlı 

- İlansız harbi otorite~ ~ııı'l~t 
ler icat etmişlerdir,_Birleşil< ,ı~,e 
rika da onu örnek cılarak a~~ıı'·ipl 

Hakikaten Ruzveltin pU ,~ ıuı 
dan sonra artık Birleşik J\Jl1 ~ 
kanın bitazaf olduğll Jdııl"' fi u 

fından iddia ~dilemez. .ı\Jll"ııt na 
bütün ağırlığını otoriter de~1,, la 
!erle mücadele eden ıni!l•. )JltaJ 
tarafına atmıştır. Bu ınUtbiŞ gılııe 
kikat karşısında harp uaııı ~is 
küçük bir teknik mesele,, 6~1ıay 
akademik ehemmiyeti haız 0 

·• 

lir. Ruzvelt, açık konuşmutl~ri 
açık konuşmada belki de ya ~I nıi 
Berlinde toplanacak olan .1,' •ı 
pakt devletlerine hakiki "~ ı • 
anlatmak maksadı vardı. f!t . ti 
lü pakt devletleri, İngiıter•Y' J 

·pi 
tadan kaldırmakla hedefierı ·il n 
rabileceklerini zannetın~sı i 1ı . 
Çünkü mihver gazetelerinıll 1 dı 
riyatı, hala karşıda düşına11f 
rak yalnız bir İngiltereyi gör" 
olduklarını anlatmaktadıt. P a 
ler de Bcrlinde söylediği b~v c 
tukta yıırdıma rağmen tngı • :a 
nin mağlO.p olacağını bi!dif'jı r 
tir. Hakikatte Birleşik Af1l1 

( 

yardımcı değil, mukadd•~,ı 
Britanya lmparatorluğunuıı 6ı1· 

kadderatına bağlam~ bir JP a!J' 
fildir. Birleşik Amerika .ııı.~ 
bir i.ktısadi kuvvettir. AJll~f 
nın senelik milli geliri, . if 
milli gelirinin dört mislidır· 1, 
d .. t .. t'hs li b"'tiin "' U'S rı ıs ı a , u •' 
kıt'asının iki misl!d.ir. SaJI f 
beş esas maddesi olan köJlliif~vJ 
mir, bakır, pamuk ve petro_!.~/ 
.alinde mihver devletleri ~ 
ka ile rekabet edeınezle~· . 1i 
ka diinya kömür istih,al~11iJl,i 
de otLZ dördünü, demirıll l 
otuz sekizini, bakırın yiJ'd: I' 
ikisini, pamuğun yüzde kı.I" lı' 
kuzunu ve petrolün yü:ıd• ;,; 
şını istihsal eder. Altıncı •dl 11 

miyetli madde olan kauçuk y/ 
gilterenin elindedir. A1Jll811

1/ 
ve Alınan iııtilası altında bU ;ıı 
bütün Avrupa memleketler ıl 

·ıyoP 
talyanın senede kırk nıı ·~• ı 
çeliğine karşı, yalnız Anlerı ;ıl 
miş beş, seksen milyon to~~iıı' 
istihsal etmektedir. Geçeli \ol 
kanun ayında Amerikanlll ;o~ 
bil endüstrisi, beş milYO? f~ 
otomobil istihsal etmişlit· dl 1 

bu endüstrinin verimi, s•.~ ıl 
tı buçuk milyon otoınobı 

·ı 
olmuştur. J)l~ ı 
İşte Ruzvelt nutkunu, ız;, / 

hiş maddi kuvvete ve b• 
11 

& , 
davaya olan imandan doğ• 1,ıı1 ~ 
büyük manevi kuvvete cl~11dil , 
rak söylem.iştir. Bunun ~ il' 
gür sesindeki büyük •ı 
desi seziliyor. 
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, 

eşhur olmadan 

Bu Juarplı9 iaiml.-İ ...... 
• ünleri •azetelere seçme. 
mit niceleri var ki, oyna· 
dıklan rol birinci derece
den hiç apiı diifmemek· 
tedir .• 

çalışanlar •• 
l' aa..ı: AIJ JtEMAL sUNJIAR J 
lsiınleri, :re imleri ıueteler• f ~Çnıenıiş, fakat harp &'ibi bilyilk 

~r işte birinci derecede rolil olan 
.lunıbiJir niceleri var .. Harbi ya -

Bu münasebetle başka bir me
sele tle kendİ.lli mnzuu bahset -
tirmcktedir: İyi iş gören, kendin
de küfi azim ve te ebbüs kabili
yeti duymuş olanlar kendilerinia 
fevkinde yük e.k kı~ınette inıİJ'· 
ler de bulursa harp gibi büyük bir 
iıte bunların verimi arttıkça ar
tar. 49 muhribi eskimekten kurta
ran ve nihayet İngiltcreye ilk ham
lede müessİJ' bir yardım temini
ne muvaffak olan Amerikalı da 
Rei Runeltin büyük bir müza
hy.rctini prmüştiir. Ru:.t:velt ev
\•eldenheri Amerika bahriye inin 
içini çok iyi bilmekle me burdur. 
Çünkü kendi inin Bahri)' e lü • 
t~arlığı ettiği zamanlar vardır. 
.Muhriplerin bir gün geler k A
merika donanma ına çok hizmet 
edeceğine vaktile o da kanaat ge
tirmi olacak ki bu yoldaki gay
retler az zamanda beklenen neti
ceyi vermi \'e bir gün yeni bir 
Avrupa harbinde İngiltcreye yar
dıma lmkin ha ıl olmuştlll'. 

P:lıı, bunu devam ettiren ve ne
ticede zaf;ri kazanınak içia se -
cplcri hazırlamıya çahJaolar •-
llı.ında bunların bhıseı;lne düıen 

Pek ) orucu olsa gerek. Ancak 
unlan kendi muhitlerinde ;bulu· 
anlar bilir. Gelip ıeçici alkıtlar
an uzak yaşıyan bu .zümrenin ne 
aptıiı bir dereceye kadar sonra· 

r"jan dünyaya yayılabiliyor. 
1- Geçen umwııi harbin birinci 

erccedeki rol ahiplerindcn bir 
~u da bütün harbin devamınca 
eçhul kalmıştı. Sonradan da an-

ak bır kısmının öhreti duyuldu. 
iç re imleri görülmemiş olan -
r da başka. Bugünkü harp gibi 
vvetli devletler arasında çetin 

ir kavgada da muharip tarafla
n böyle çalışan sayısız ne kadar 
danıı olduğu dü ünülebilir. Fa -
iı.a bugün İngilterede kimbilir ı--:a::::::ı::::=:::ıı::ı=======-=-1::111 

'c kadar fen adamı var ki bütün 
dUşUncesi yeni bir silah bulmak; 
enıieketine bir müdafaa vasıtası 

:~ha kazandırmaktır. Yahut da 
1
l' ıUn bu harp çığrından çıka • 

tak kim)' a nıuhrebe i haJini ahr· 
aa ona k i . ar ı ngiltereyı koruma• 
•ın Çarelerini düşünen tedbir ha-
••rlıyaıı , 
ti ne kadar kimyager nr-
le ı.rd Bunlar hatıra gelen misal -
••~a'r \'oba harp daha çok visl 
ah •rı kaplamış bulunuyor. Her 

ac •nın da ihti as erbabı alclıit i i 
~.~ gündüz azauıi gayretle ıör• 
~tecı· :z 1.r, 

"ntanıa haklı bir phret ka • 
~ış olanlardan biri de bu harp• 

•lı erikalı Byron Mak Kındle 
~U§. Anıerika donanma ınıu bu 
atı cnıektar zabıtı çoktan lltlra• 

tik 0 ha& kazanmif. Jt'aka~ Aın•· 
te lnııı •eski. mubripleri Iıaıilte
~ )' e \'erilnıe~i üzerine onun da •· 

' etnı!J olduiu 111ühim bizmetl 
hra ı. 1 . . Ç" k" -•-· dl e ... e nııştır. uu u «caal• • 
inııltereye verilmiş olaıa nıuh-

ı.,,Pler hakikatte çok ite yarar, iyi 
tuln1u bir halde bulunyordu. 
u~arıda adı ıeçea bahriyelinin 
mıraı olnıasına çok bir ey kal
amııtı F h · akat muayyen yaıını 

a ev, l d ~ . . A . 
~l ol e oldurdu~u ıçın mı-

is llıacl.ıuı tekaüt edilmiştir. Her 
ı in~;· 8uıun anlaşılıyor ki ken· 
~nad .. .\nıerika dooaııına ında 
ünkuıtı rol az mühim olmamlfo 

·ne sar~k ntuhrip yaphrmak fik· 
ini• fjL • llııl§ ve onu müdafaa et-

ın •tın· 
• 1 ettfr .1 dli. .çok sene en·el ka-

Otıştir B' .. . 'it .. tı Yine b .. . • ır gun lngı ere-
tııı i .&- Uyuk bir harbe Cİrece

, ·&111er'k 
ıtınesi liaz 1 anın da ona yardım 
.nuhrip " •tn olacatını ve birçok 
lımıu cd;rnıe_lde ona en i1i yar· 
di" O ı eceglai clü•ü .. Ü .. nun . • v nmuı m 
ınıal do· •çıae böyle bir ih -

gınuş ın ·a· 
1 un herhalde u ~. ı!· Ne olur a 
ahilinde ınuıı . buyuk OkyanOI 

U rıpler ı .. in •- . en s un ku :r ,... ıs edi-
an dört 11ıandanlıiın1 bu.ıa _ 

eaıe ev,·eı ld ~ 
rada 49 nıu,Jı , a ıgı vakit 
i bunların a'l.rıp buluınıyormuı 

b• zaman li • aramaz ır hal oara ışe 
us. Derhal ic:ee ~e.leceğini anla-
• YI Cltl erel- b 
·ın ne J zırn a • unlar 

. onu Yap 
plerı ) enile tlrn . mıJ. ınuh-
.nılmalarını tem ~ış \'e ergeç kul
Eııı çok gecmed ın etmiş. Ara -
ı) met ve ~hem en. 49 muhribin 
ıştır. mıyeti anla ıl • 

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

---.---.._ı ÜT UNU 
lı Ve lı~i Arıyanlar, 
lİkayetler, temenni

ler ve müıkull•r 

it Arıyan Bir Genç Kız 
Lise mezunu bir genç kızım. Ailevi 

vaziyetim beni hayntınu çalışarak ka
znnnııya mecbur c Uğınd n resmi v 
hususi müc&scsclcrdc ış nram ktayım. 
Iş sahiplerinin Son T grn! Halk sutu
nu vuıtasiylc Mahrnurcye mfiraca-
aUan. 

Piyaıayı tanır, kefil verebilir 
bir zat it arıyor 

Orta derece tahsilım olup c30> ya
ıında Ucarctten anlar az çok pi7a&a71 
tanırım, tecrübeli bir gencim. 

Her&Un aat dokuzdan ikiye kadar 
b.erhıınel bir mücsscsed çalışmak üze
re ış arıyorum. Şah t kcfıl de gbstere
billrlm. Arzu edenler Son Telgrııf Halk 
sütununda Tecrübeli rumuzuna yaz. 
malan rica olunur. 

Gelen Mektuplar 
KAtlp, R~at Bnyan Emel, 24 Yıldız, 

Mahzun Kadın, Pckak, f. •. • .• ı 
otlu, H. H. B. Bayan M ... T, Hayriye, 
srnepatik, Mübeccel, Utangaç, Şırin, 
i. Güneş, 111 Bursalı, Ş. T, R. Toycan, 
R. R. 27, S. H. H, V, E. R, Ay namları
nıuı gelmiş olan ve mükerreren aldır
manız ılA.n etUgırnlz mektuplarınızı 
lQtten Pazardan baı;ka her g(ln aaat 

15 _ lll arasında aldırmanız mercu-

dur. ------
- Edirne Kız San•at 

1111Ut nde 
Edime (Hususi muhabirimiz -

den) _ Kız San'at En~titüsünun 
bu ders yılı başından ıtıbaren ge-

. ddet içinde çalışmasını ve çen mu .. 
bunların vcrımini halkım~za gO: 
t ek maksadilc Halkevınde bır 
s=~~ ve müsamere tertip olu~~us.. 
tur Bu sergi ve müsamereye Dlır
ne~n hemen bütiın aileleri daveti 
edilmış "c kendılerıne. çay, .. posta 
ve saire ıkram edilmiştır. Muesse
seye müdavim taleb~i~ el eme~
lerini teşkil eden scrgı ·ı, davctbler 
büyük bır takdırle karşılamış ve 
Enstıtiı cğretmcnlerı tarafındn.n 
hayat ıırtlarına gore ıyı vetışmış 
ev kadınının kıymetı etrnfında 
konferanslar veıılmıştır. 

Aktuğ 

Cezama roll 
GauteluJe ,ılıan havaJi. 

ler arcuında ıayanı dikkat o
lanlarından biri Je e•nal kon
trolleridir. Ben, bu haberleri 
hergün dikkatle okurum: Fi. 
lan dükkan pi• tutulduiun· 
dan, ıu kadar lırın ek•ik ek
mek ,ıkardığından, fU kadar 
ıolör talimata aykırı hareket 
ettiğinden dolayı cezalandı

rılm.,lardır. Bunlara, tram
vaylardan atladıkları için ce
uılandırılan vatandaıları da 
ilave ediniz. Bu yolda bir İ•· 

tali•tik tutulurMa, na•ıl ıayanı 
dikkat bir netice alınır, çok 
merak edıyorum. 

Yalnız, JUrcuı var ki, eğer, 
kontrol lcJkilô.tı daha ~enİf 
ol•a, kimbilir, ceza yiyen ••
nalın yekunu kaça çıkacak?. 

Ceza, bir ıslah vcuıltUı ol
mak gerektir. Ve öyledir de .. 
Halbuki, kontrolleri ııklqlt· 
rınız, görecek•iniz ki, ceza a
lanların artmı§ olduğunu an
lıyacaksınız. O halde, ıöyle 
bir •ual sorulabilir ı 

- Verilen cezalar, bir ... 
lah va11taıı olmak rolünü ne
den yapamıyor, acaba?. 

BORHAN CEVAT 

Piyes musabakası 
Eminönü Halkevl So yal Yardım Şu

besi tarafından bir pıycs mllsabakaıı 

tertip cdilnılştlr: 
Piyes Sosyal Yardım mevzuundn o

lacak. Adapte veya tercüme bulunmı
yac ktır. Ikı perdeden z ve dört per
deden çok olmıyacıık l.Hr eceeyl doldu
racak uzunlukta bulunacaktır. Eserler 
15 Tenunuzn kadar mczkOr evin Sos
yal Yardım Subesinc teslim cdllccek 
ve b!r jüri ~aknc:ıktır. Nctıccde bltin-

clliği kazanan esere (50), ikinciye (25) 
ve üçUncuye (15) lira mWcMat verlle
cekUr. 

~,tıba 
İnsan sıhhat ve Uıyet halinde 

bulundufu ve bir müddet blr §ey 

yemcdl 1 t.akdırde m d .. inde bir 
his duyar kı, bu hıssın saiki ıle 
b r şey )'enuye mccl>ur!J et gonır. 
Iştc bu yemek yemek arzusu fek
lındc tez hür eden -bu gayrı ıhti

yarl h tihıı derız.. Eğer bu 
his derhal teskin cdılmczse, az 
çok istırııplı bır hal alır kı, buna 
da çlık deriz. Demek kı 1.şl ha ıle 
açlık arasında arzu ile ıhtlynç a· 
rnsındakl gıbi bır fark urdır. 

İns:ın yemek yemek içın açlığa 
kadar beklır.ııez. İştiha yemek ye
mek için k i'ı bır hıstıı. İştıha ye
mek arzusunu \icrdıği gıbı, hıııml 

de temin eder. l' ılhnkıkn insan ar
zu ettiği bir şeyı ycdığı gibi, ağzı 
sulanır. 1 tihadnn ıbııret olan bu 
arzu ycdlklcrinıizln hazmine hiz
met eden sıılya ve mıdıı u resinin 
lfrnzatının artmasına sebep olur. 
Bunun ıcin litlha olmadıkça ye
mek yememek bir k ide ittihoı e
dilmelidir. 

Sıhhatte bir adam ıştfhasını na
stl muhafaza eder! Yemek yemek
te muntazam b r kaıdc takıp et
mek ı.c bundan inh1rat etmemek
le. Bunun ıçln muayyen z.aman
lnrdn yemek ycmelı, kfı!I bir fası
la geçirtip mOmkün mertebe y • 
mekte ltrata varın lıdır 

MAHKEMELERDE: 
Aldanma ki şair sözü 
elbette yalandır ••• 
"Şiir diye o kadar laf uyduruyor 
da, bunu mu uyduramıyacak ?,, 

--l=vazan: BCSEYiN BEBÇET=ı--
Madam Satcnik, altmış yaşla - 1 

rında, şişman, beyaz saçlı, sevimli 
yüzlü bır kadıncağız ... Halım, se
lim, sakin görünüyor. Fnıtat. dava
cısı eski sairlctden Hasan Vehbiye 
sorarsanız, komşuluk hukuk ve 
muaşcrctıne htç rıayct etmemekte, 
butün komşularıle, herguıı, hır gür 
etmek bedir. 

Bizim horoz gırtlağına saı ılmışlar 
gibi, canhiraş sesler çıkı.rı, or. Pen
cereden başımı uzatıp baktım. Sa
tenik, horozu, evinin alt katındaki 
pencerede, demir parmaklığın ara
sına sıkıştırmış .. Elinde bir sopa .• 
Öyle bır vuruyor ki, A11ah yarattı 
demiyor. Pencereden,: 

-Madam! Ne yapıyorsun? diye 
bağırdım. Oralı bile olmadı. Habire 
yapıştırıyor sopayı... Entari ıle, 

takke ile bahçeye fırladım. Arada
ki tahta perde zaten köhn , yer yer 
tahtaları kırılmış .. Bir tahta da ben 
sökı:üm .. Satcniğın bah~sine geç. 
tim amma, ben gıdinciye kadar da, 
Satenik horozun işinı bitirmiş .. 
Zavallı hayvan, cansız, yere se -
rilmiş... Hayvanlara eza etmek, 
kanunen memnudur. Bu noktadan 
Satcnigin cezalancl.ınlmasını, ho -
rozunun da diyetini vermesini 
isterim. 

Hasan Vehbı, davasını ~öyle an
latıyor: 

- Madam Satenikle ~ .rnli beş 
senedir komşu,fuz. Biz evı aldık .• 
Madam Sntcnıği.. yanımızdaki evde 
bulduk. Yirmi t.ıeş senedır, elinden 
ve dılind"n çekmediğimiz kalmadı. 
Satenik pek huysuz .. Bah~edc o -
dun yarılmasn elan, çamaşır yıkan· 
rnasından tutun da, ağaçların bu
danmasına kadar, her f.ı·sattan, 
her vesileden istünde ed.o bır kav
ga çıknrır. Bu kadar senedir ta. 

hamrnül cdıp ses çıkannaa.k .. Kom
şudur dcdık. Benim bir arkaaaşıın 
var. Ta çoculkuktan ar.ı{adaşım. 
Ressam Afif ... 

Son .zarı1 nlarda ta\ruga, tavuk
culuğa merak e i. Cıns tavuklar, 
yumurtalar aldı .. Tavuk makineleri 
aldı. Bahçesinı ~iftlik hal.ne getir
di. Cins cıns tavuklar )'etiştirip 
satımağa başladı. Yumur larını da 
satıyor .. Allnh ~ıyade et ırı, epey 
para kazanıyor. Geçenıerde bir 
gün Afife gitmi~iim, Tct1di, pa -
çalı bir tavuk gayet ho§t.I 1a gitti. 

- Amnn Afifciğim, dcc.ıın; bun
lar ne guzel vuklar bovle ... 

- Güz~ld!r, dedi. Ben~ de çok 
ho~uma gidiyo. Bunları.: yumur .. 
tasını, tanıdı~ıın tavuk mı>raklısı 
bir İsviçreliden aldımdı. Urettlm. 
Birçok yctiştir:iim. Scneac üç yüz
den fazla yumurta y:ıpı~·c-r .. Horo· 
zunu da görseıı, ne güzel ötüyor .. 
Bayılıyorum doğrusu ... 

Afıf be nı çok sever .. Men de onu 
severim. Benim tavukları beğendi. 
ğimi görünce, ertesi gun. adamla -
rından birilc, o tavuk:a·~:ı.ın bir 
çıft, bir tavukıa bir hJroz yolla • 
mı .. Çocuğun bu cömilekôrlığı 
gayet hoşuma gıtti.. Nt: }apayım?. 
Nasıl mukabele edeyı,n? nüşün -
düm düşündüm. cHoroııyyı» isimli 
bir kaside yazıp yolladım. Bu ka
side çok ho una git.miş .. Guzcl bir 
yazı ile yazdırıp çerç ·· i'lctmiş .. 
Yatak odasına asmış ... Sabah ak -
şam, yatıp kalkıp okuyur. 

Diğer taraftan ,ben <l tavukları, 
buğdayla, mısırla besliy."rum. İki-
si de, kocaman oldular. Ya landı
lar. Aman erendim, o ıh!ı 02.Un bir 
sesi, bir ötu il var. 1for:>l değil, 
adeta bir kuş . . Sabah~arı ?ııun sc. 
sile uyanıyorum. Bizi:ıı l • !'')Z, ma-

dam Sateniğı sınirlend rn f'ğe baş
lnmış ... Snbahları otup uykusun -
dan uyandırı) or, uykusu u kaçı -
l'lyormuş. Hor .za kanca ~ı taktı. 
Bizım ahretıık Kamiy2h:ı -la kom
şulara da: 

- Brn bu horozu oldureceğiml 
diye kaç defalar söylemış 
Bır gü:ı. bahçe üstündeki odada 

oturmu şiir yazıyordum. Bahçe. 
den doğru hır kıyamettır koptu. 

fanb ız. Fanilik ıuiiddctsizlğn \'c 

- Satenik .. Bak, Vehblnin ho
rozunu döğe döğe öldürmüşsün .. 
Ne diyeceksin. 

- Yalan efendim .. Hepsi yalan!. 
Hiç birini kabul etmem. 

- Nasıl yalan olur? Böyle şey 
akla gelir de uydurulur mu? 

- Nasıl uydurulmaz, efendim?. 
Bu adam, ehir vaz.ıvorum diye bu
na benzemez dahıı neler uydurur. 
Bunu mu uyduramıyacak? 

- Peki, horoz kendi kendıne mi 
öldü .. Nasıl oldu? Anlat bakalım!. 

- Efendim .. Horoz gclmi~. bizim 
alt kattaki pencerenin pnmıakh
ğına sıkışmış .. Bakt\m acı acı ba. 
~ırıyor. Kurtarayım diye cıktım. 
Şöyle tutup parmaklığın arasından 
çıkarayım derk n, 6leceği varmış, 
horoz elimde ölüverdi ... 

- İyi amma, bu horozu öl<lü -
receğim diye komşulara, hizmet -
çilerine söylemişsin .. 

- Haşi! Hiç kimseye bir ey S()y
lemedirn. 

- Bay Vehbi!. Satcniğin ho -
rozu öldürdü~ünil gören, öldurc • 
ceğim dediğini duyanlar var mı? 

- Var efendim .. Horozwı fer
yadına biltün komşular pencereye 
çıktı. 

- Duyanlar, görenler kimlerdir? 
Hasan Vehbi, birkaç isim ve ad

res verdi. Şahidlerın cağırılması i
çin, muhakeme talık edildi. 

Mahkemeden çıkarlarken ıki sa
mı, koridorda konuşuyor: 

- Kadın güzel söyledi amma .. 
O kadar şiirler, beyitler uyduru -
yor dn, bunu mu uyduramayacak? 
dedi. 

- Zaten meşhurdur: 
cAldanma ki şair sôzu elbette 

yalandır.:. 
Derler, Amma, kadın bunu bılıp 

te n reden söyliyecek?! 

Manea a dl. en 
yavru 

Kumbaracılaryokuşunda <>turan 
Safiyenin 5 ) a ındaki çocuğu Ni
hat kanepe uzerinde oynarken a
te' dolu mangolın içine diışerek 
elleıı ve "üzundeıı kısmen yanmış 
tedavı aıtına ahnmıştır. 

lapaüarrlrler 
Ne Diyorlar 1 

1 KD A M 

B. Abidin Da~ er cBu harbin en kuv
vcUi nutku> J.lmll Başmakal inde: 

cAmcl'ika, artık harbe ginnıştlr. 1940 
ynzında, bu şQtunda, Amerikanın 
mutlaka harbe alreccğlnı Jddla etmiş
Um. Ruzvelt'ın son nutkunµ dinledlk
t n \ e okuduktan sonrtı, artık, Ameri
kanın harbe girmiş olduğunu kabul 
ctmcmıyc imklın youktur. FılvnJd bu 
nutku dınlcrken, muharip bir d vlctin 
şefi konuşuyor sanmamak mllinkUn de
ğildi. Ruzvelt, rkasındakl 130 mıl
yonluk Yeni Dünya ile benıbcı, o ka
dar hnrbin lçlndc ve o kadar, Nazi ta
hnkkümil aleyhldne Jdi. Bu nutuk, A
merikayı temsil den adam tarafından 
:Mihverin yUzUn !ırlatılmı.ş bir cldl
vcndlr. Mihver, kendi arasına japon
r.ıyı ahnak ve Üçüzlü Paktı t ·il et
mek suretiyle Amerıknyı korkutaca
tını sanmıştı. Vaktiyle de Is ret cltl
•lınlz gibi bu, bir p lkolojl hatası idi; 
Almaıılnnn sık sık dilştuklerl bir hDta. 
1aponyanın Üçüzlü Pakta gınncsl, A
mcrıka ile So\'Yet Rusyaya karşı idi. 
AmcrUm korkmadı, J{tzdı; tchllkcyl gö
rerek ln.giltercnın y runda yer aldı. 
Artık mukadderatın :!!an altılmı tır. 
Buyilk Harpte, Aimanyaya son darbe
yi indıren Amerika, yine İngllterenin 
ceph indedir• demektedir. 

CUMHUR/YET 
B. Yunu Nadi cFransa, İngıltcre ve 

Amerika> isimli bugünkü Başmakalede 
ezcümle şöyle d mektedir: 

cVişı Fr.ınsası aylardanberi Alnuuı 
talep ve tazyiklerlle ~k buhrnnh bir 
hııyat ynşadı, \'e Mareşal P taln hO
kômctl şimdiye kndar biltun tazyikle
re mukavemet ettı. Son dakıknd bu 
vnz.lyclln iaş l ve ıle ile boz.ulma
suıa Amcrıkonın muvofak t ctmlye
ceğı ve b nnetıce Jngilterenın nblokn
yı ihıtıı ctmıyecek bir müsaadckllrlık
Ja I•'ransız la ini kolayla~tırncafı 
muhnkkak s:ıyılmalıdır.• 

TASViR/EFKAR 
cYine bir sinlr h rbi devrine g rdikJJ 

isimli bugünkü BniY zıdn Yugo lavya
nın vaziyetinin ve Almonlann Yunan 
hudutları cıvannda yaptıklnnndon 
bahaolunnn hareketlerın bütün dlln-
7ayı merak ve heyecanla işgal etuti 
knydedildıkten sonra: 

cEvvclki gOn Bulgar Başvekili M 
Fllof, irat ettiği nutukta, Bulgari ~ 
uğramış oldukları htıktıdıklann dil· 
ıclUlmesl vakti artık geldiğinden bah-
1etm11ti. Ayni zamanda Bu!ıar radyo
ıu dn, Almnn kuvvetlerinin artık Yu-
ruın hududunu tccnvilı.e mecbur ola
Cllkll'ruu1 çünJrll inıUWerin Yunanı.-
tana asker çıkarmakta olduklarının ta
hakkuk eylediğini blldlrmişti. 

Bulgar Baş\•ekWnln sözlcrile Bul
gar rad7osunun haberlerine nazaran 
Alınan ordulannın bugiln Yunan top
raklarına glrmff olması lAzım ıellyor
du. Halbuki bualln gerek radyolar, ,._ 
rek ajanslar, o tanıtıarcıa herhanal bir 
hareket olduğuna daır hıç bir haber 
vermedıler. Bu da henüz lllUyııt dev
rinin gelmedi •ini! ve yapılan bütün 
neşriyatla, soylenen s :ı:lerden maksa
dın da zlhlnlen karıJtırarnk herkesi sı
nır buhranı içinde bıraknıaktnn iba
ret oldu una delfllet etmektedir.• de
mckıedlr. 

TAN 
B. Zekeriya Sertel cAlmnnyanuı Yu

nanistan karşı ntzı dt'ğiştl> isimli bu
günkü Brışmnkaled oiyor kı• 

cAlmanyn, Yunnn~tana karşı hare
kete geçmek için lrıglllz.lerin Yunan 
topraklarına usker çıkaracağı.nı iddia 
ctemktcdfr. Fakat Yugo lavy m lc-
1 henüz halll'dllm dı 1 için AJm n or

dusunun Yunanlstamı şimdiden taarnız 
oderek sağ cenahını tı•hdlt altını.la bı

rakması pek te m kul eorünmemckte
dlr. Onun h:ln Alm nlann Yun nlsta-
n k rşı daluı z.lyade blr sinir harbi 
çmak Uzerc oldukl:ı ına hi.ıkmedlle

b)llr.• 

YENi SABAH 

B. HÜSC) ın Cahit Yalçın c Yunan 
;Mfid rnası> lsinıll bugünkü Başınıılcale
slnde Yuruınistıınm ArnavuUuktald 
bUyilk mu\·affnkıyetini kayıt ve teba
rüz ttırdlktcn &ınra: 

eller ne olur ol un, bir Alman hü
cumu karşısında Yunanistanın ayrıl 

EDEBi UOMAN: 86 -
en de Sevecek in I 

ki onun yalnızlığmı, bıraktığı bu • 
luğu dul an bir hi i inde nşkm 

sa kın ) iırüdüm! 
E\ c döndugiin 'akit, ilk i§İın da 

ha J pıda il en: 

föniiı üzlügliıı ifade idir. Bit- un iı;in 
var ohıhilcıılcrin 'ine o un icinde 
yok olııınlurı dniıı1u bu ifndc• c:erec
\'e inin ieindeılr. Bu, bzinı en by-

S vgi. Ha) nt111 mucizeli ırrı· 
dir ve mihver odur. 

Biı. in anlar öliiıne de ~I e\•di-, 
gimizc nğlnrız. l~gcr sen bu daki
kndn nblnn için göz ) aşı akıtıyor
saıı bu, sırf onu C\ diğin \ t• onun 
sende )arattığı e\gİnin hntırıı ı
n bn lı olduğun i~indir. Cc et bir 
ifndc d •il, kildir. Ruhlnrnnızda 

kahrnmnn ruh ile ç:ırpışnc:ı ınd4ı, ın
gıltc nin u dakiknd kabil olan auı
mi y rdıını gö ~rcceğlnde şüph yok
tur. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 
- l'inc nıi iz?.:------------------
İ) c ) uzlinc bakt ğınız ceup benim aldığım ınalQ,· 

k ı lrn, Gc en matı fe'- it mi cdi) or? Ablam hakt-
ı onu marnızdı:ı e- .. 
• b · 1 n onra ben- knten ölmii~ nııi? 

h ç O.) bir rnuk b . .. 
lordu. fı'eno halde ~ ele bekle- ))edim. Se i çok titrekti, iizuntu· 
dı kıuırdı 't k . ozuldu, şa. lü üziinti.ılıi: 

: ı re hır 5e le· f t. 
- Lmrctnıı tiniz de ald v • - .Maalc e C\ c • 
mıtı getirdim.. ' ıgım ıııa- Dedi ,.c. Iııç ummadığım bir cen· 

l)cclı b. d h lilıııenliklc: • ır n c acn l d 
d d . n an ııu · · b'lh " en ertlendıın: ' - Kendinizi üzmemenızt ı •~· 

• haber alabildini'l.? a dili)oı·uru. l'nııınızdu fazla kal-
nzılı olarak taktim cd nıak, bu üzuotulü anlarınızda izi 

ece. ıralıatsu etmek i tcmcnı. l\lii a de-ı .. 

tcdi, cebinden bir zarf tıkardı· 
-Bu~urun! · 
t ,c \"b k ) P\i bgkbg bgk bgk 
en mektubu hrken, 0 özUne 
di: 

Ricn ederim, e\idc okur. unuz. 
ı h ld öyle) iııiz b na, aldı· 

nizi r.ica edeceğim. 
Dil erek ilave etti: 
- Allalıa ı ınnrl dık! 
Ve .. bu hareket onun hiç bekle

nıediglrn ~e ta alamadım bir je • 
ti oldugu için aırarak: 

- GUle giile 
Dcdıın \c., o a~rıldı, ben d u.l 

- Sallı geldi mi? 
Diye lıiznıct ien sormak oldu. 
- Gclıncd'! 

Hemen, ~ uk r) a 
bir kô Cl e sindim, 
oku mı) n bo lodım. 

- Lt'.'ıtfi) C, 

kendimi attm 
zarf açtm \C .. 

Yine: 

Hitabile bnşlıyan bu nıcktm• ay· 
nen u idi: 

Ah bir haberi tc) it tmek uzi
fcsini üzerime almı bulunmanı be
ni çok m kül \"aziyette birnktı. 
Hele bu acılığı dul uracagıın nmlıatn 
bın bana benim kadnr ) akın, hat-

ta düdi t ifadcsilc· B n olma ı da-
ha ıztırap \'erici oluyor. 

l.fitC~c, 

11 di tanınmile doğrudur. Al· 
dıguıı h b r e ik izdir. Gune in ra 
bat ızlı ı d "aın etnı ktedir. Ko

l ıd dır. Bu bu,>ilk felaket 
ı biribir'nıızi n kodnr ta

l eridir Anc k hcpııniz 

• iik ' n l• teı el. te.cllimiz olma· 
lıdıı. H mn ind'r ki, uk1 l ken
d ııi iızmc. n lnımı hı alnına. 
dı orunı! Yen ii ünde kimin ne 
\ e nıçır 1 ı .. c ,ı ı 1 c tirı ıcnin 
mum~ un olındıgı dn senin hiiyi k 
t cllin ohnnlıdır. 
Diim n, ) B ı) nn 'e öl<'nlcrin ziıı

ciri ile ) U\ nrlannn bir 'n rlıktır. 
Bu hnl,;Ja hal ntın bizzot kendi iııiıı 

vurudc g tirir. fonası dn o .. 
l'n nıa H ölmenin tczndı \'ede

lfıletleri hn) at meJlıumuııun csa-
ını kuruyor. 1 ) at .. dedi •imiz \ 8 • 

kit mutlakn diriligi )n§ıı)nnı dc
•il, öleni de bir arodn hııtırlarız. 
Ölt•ni hatırlnınndnn ) a n) nnı göz
ler ömindc tcş ıu cttinncnin 
imktiıı ızlı •ını takdir edece •ini ka-

bul cdi.) oruın. 11 )Ot mii , i: Diri
lik .. di) enler yalandır. 

Yer) U7.unde bütiin hlivb et vci
f nele ile dt.' •i mi) en tek şey, ardır: 

yuı nttıklnrı cınpnti zlçtilerile ha
tırlnıız. Ölen anne, bnbndnn, olen 
kardeş, se,gıli c kndnr .. her )de 
\ie l1<•r göz) n ı döktüklerimiz mu
hnkknk ki ençok vdiklerimiz içiıı-

dir.l;ğcr en nblnıu \C Gunc i ta km 
bir C\ gi ile C\'meıni ol n) dm. 

bu Une kadnr döktiiğiin göz } n ı
nm belki de çok azım kirpikleri
nin dı ınn ho nltırdın. fo'ğer ev
gidc de •il de, olümd nt·ınıak c 
ol ıt~ •1.a, yeryiıni ynşıynnlann göz 
)n§larmdan biril.ecek golrlıklcrle 
dolnr, be eri) etin bugıinkıi çehre· 
i \i c cemi) etiaı n nmn artları 

dcmd gi ik olurdu. Cemİ)ctin ha 

dihıdıirıicü \'nlışctleri içinde bile 
evgilil e kı~ nn 'e uznnnn el pek az 

(Arka \'ar) 

Adaları güzelleş
tirme cemiyetinde 
Adaları Güzellcştırme Cemıyc -

tının kongresı 30 m rt pazar gunu 
a· on bııd Bu;> ukada Partı mer. 

ke ınde topl nacııktır. 
Ru n e: Raporun kıraati, Bilt

çe ve bıl nço, Munh 1 P" 1 klara . ~ 

ıntıhnp, Diıektıfleracn ıuaret bu-
lunmaktadırı 

Geçen Pazar günü, Üakü. 
dar Halkevi ıalonunda, «Üs
küdar Musiki Cemiyeti» nın 
konserinde bulundum. Üs ciı
darm kendisine has as lct ve 
tevazuu iç.inde çalııan bu ce
miyet, o giın.kÜ oıı eri ile, 
hakikate kıymeti bir v r ı 
oldugunu, bir kere daha iı
pat etmiıtir. 

Öyle zannediyorum ki, Üs-
küdar Mu iJ i Cemiyetınd ... n 
ba ka, htanbuld , ala ur ... a 
muıiki ile uğra§an bir baıka 
tqekkül yoktur. 
Üıküdr an'anelere, zevkle

re, itiyatlara bnglı bir muhit
tir. Alaturka mu&iki ile O k.\i
darın büyük bir unsiye i var
d~r. Bu1rün piya ada ç lııan 
bır çok alaturka musiki üatat
larmı, O küd r yetiıtiımittir. 

Vaktiyle, Oslc:üdaıdu yine 
bir muıiki cemiyeti vardı. 
Hayli muvaffak olmuı, çok 
müıbet fayda temin etıniı:ir. 
Henüz yeni bir teıekkül o'.an 
yeni Üsküdar Musiki Cemiye
tinin çok daha hayırla netice> 
ler alacağından eminim. 

Pazar günü dinlediğim 
konser, bana bu ümidi verdi. 

Cemiyette çalıınıı bütün 
ıan'atkarlar, hiç bir bqka i
mılin tesiri ahanda olmadan, 
ya nız hizmet atkiyle bu iıe 
ıaralımılardır. Bu aençlerin 
bu f edakarlıiı fa yanı takdir· 
dir. 

Bizde, yeni bir cereyan, bir 
züppelik ruhu alaturka muıi· 
kiyi ö dürmek gayeıindedir. 
Halbuki, iyi alaturka, hakiki 
alaturka muıiki aüz.cl ıeydir. 
Alaturkadan nefret ettijini, 
hiç huılanmadıiım ıöyliycn· 
Jer, bence, aamimi deiiller
dir. Çünkü, bizim mayamız, 
alaturka muıtkl ile yuirul
muıtur. Anamızdan doğdu· 
iumuz i.n, kulağımıza gelen 
ilk .eıler, alaturka nağmeler· 
c!ir. Muhitimizde daha ziya
de alaturka .e• hakimdir. 

Gelecek neıillcri bilmem •• 
Fakat, bugün yaıı 20 den faz
la olan berke•, alaturka zcv• 
kini ve terbiyesini inki.r ede
mez. İçtimai hayatımızdaki 
hamleler henüz 20 seneden 
daha ıeriye götürülemez. Bu, 
malum bir hakikattir. Buna 
ıöre, hala, alaturkadan bir 
ıey anlamadığını veya hot
lanmadıiını iddia etmek, 
bence, çok ıülünç ve qırı 
züppelik olur. 

Hakiki 'Ye muvaffak olmuı 
alaturkadan zevk almıyan in
aanların, alafranga müzikten 
bir feY anlıyabilecejine, ula, 
ihtimal vermiyorum. 

Oaküdar Muıiki Cemiyeti, 
bize, ıüzel bir aan'at günü ya• 
pttı. Bu .an'at tqekkülüne 
menıup inıanları takdir ve 
tebrik etmek yerinde bir ka· 
dirıinaıhk olur. 

R. SABiT 

a1r1m11ıa DERD·ı 
Bıplmlzla 

Bereıtecue -EJlp 
otoblılerı 

Kerestecilerde o&unut bir oku-
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• e 1 
'------.J~-Yazan: Selimi izzet--

Tefrika 
bulamıyorum . O a'.< am keyfim üstümdeyd:, 

c,-ok neş'.,!iyd im. En güzel neş'e 
sebepsiz nc;ı·d ir, en fena can sı

kıntısının sebep•iz can sıkıntısı ol. 

Laf olsun di ye sordum: 
- Temiz m iydi bari? 
- Gül gibı idi . . Her gün kend . 

Kala alıkda Mustafanı gö· 
duğu gibi. . 

Neş'ı;m vardı, oturacak, konu -
şacak , kar~ılı k lı hıra içecek bir ar

elimle yıkardım. 
- Deni~de mi?. 

ziıne sevgilisi ilişir gi i ol tJ 

kadaş arıyordum. 
Beyoğluna çık;:ım. :ıcalabalıktı, 

fakat kuru kalabalık. lnsan konu
şacak arkadaş aradığı zaman ta -
nıdık sima göremediği kalabalığı 
kuru kalabalık addeder, İşte o ak
şam da bir tanıdığa rastlıyamıyor. 
dum. 1 

Yol üslü b lr birahaneye girdim. 
Bakındım. Tek tanıdık yoktu. Yal
nız yarı boşalmış bir bira bardağı
nın önünde, elini şakağına daya -
nıış düşünen bir simaya gözlerim 
takıldı. Bu profili nereden tnnı -
yordum? .. 

Gayri ihtiyari ilerledim, palto -
mu ~'lkardım, yanındaki masaya o. 
lurdum ve biramı ısmarladıktan 
sonra gözlerimi yanımda oturana 
diktim. 

Ben bu kırışık alnı, bu kırışmış 
şakakları. şu çekme- burunu ta
nıyordum. Tanıdığım zaman bu a
lın kırışık değildi, bu şakaklara kır 
dü~memişti, faka~ çekme burunu 
değişmemişti .. Ben bu adamı nere
den tanıyordum yarabbi! .. 

Bir aralık döndü, bana baktı. 
Göz güze geldik. Doğruldum: 

- İhsan! 
Alnı kırışık, şakakları kırlaşmış 

zat gözlerini dört açtı: 
- Sen dedi, sen ha!.. 
- Evet ben .. 
Yerinden fırladı, bira bardağını 

kaptı, gelip karşıma oturdu: 
- On sene oldu değil mi? dedi. 
- Belki daha da fazla oldu ... 
Evet, belki on seneden fazladır 

görüşmemiştik. 

- E dedim, ne alemdesin? .. 
Hazin hazin yüzüme baktı, sonra 

bira•ından bir dolu yudum daha 
içti, alt dudağını üst dudaği!e ku
ruladı 

- Fenayım dedi, çok fenayım. 

- Yok canım, banyoda. 
- Terbiyeli miydi? 
- Son derece ... Terbiyesine. u- j 

kasına diyecek yoktu. 
- Nasıl kaçtı? 

İhsanın gözleri döndü, yumruk
larını sıktı : 

- İ te bunu sorma dedi, bu beni 
deli ediyor, Bir köpeğin peşine ta
kıl ıp kaç'ı. .. 

Derin bir göğüs geçirdi, içini 
çekti : 

- Onu bir ele geçırsem ... Nerede 
olduğunu bilsem, onu bulsam ... 

Çok samimi idim: 
- Bunun çaresi var! dedim. 
Yerinden sıçradı . 
- Nedir? 
- İlan ver 
İhsanın kaşları çatıldı: 
- Alay mı ediyorsun? 

- Hayır .. Bulup getirecek olana 
bol bir para vadet ... Bir kere de 
polise baş vur. 

İhsan iskemlesini geri çekti. 
Kalktı, gene eski yerine gitti· 

- Sen çok değişmişsin dedi, es
kiden böyle eşek ~akası yapmaz -
dm. 

Bu sefer ben kızdım, kızmakta da 
haklı idim doğrusu .. 

- Terbiyesizliğin lüzumu 
<liye haykırdım. 

İhsan homurdandı: 

yok 

- Birimizden birimiz t.crbiyc _ 
sizlik edivoruz amma hankimiz? 

- Her halde •en ... Ben sana 
kaybolan köpeğim bulmak için a
kıl öğretiyorum. sen knfa tutuyor
sun ... 

İhsan gene yerinden fırladı , bira J 

bardağını kapıp gene gelip kar -
•ıma oturdu: 1 

- Ne köpeğı yahu dedi, ben ka
rımdan bahsediyorum ... Komşu 
köşl:ün scrserı bir oitlu vardı, onun 
pc5'ne takılıp kaçtı!.. 

- Neden, nen var?.. 

1 
- Hiç bir şeyim yok artık ve hiç 

kimsem yok ... Yer yüzünde tek ----------·---
basıma kaldım... Blntlller ve iranb-

- Vah vah İhsancığım ... Başın lar u Ari' ' mf ? 
sağ olsun' .. 

- Başın sağ olsun deme ... Ben 
ölüm acısı ile değil, ayrılık acısı 
ile yanıyorum ... 

Sust·um. Acı bir aşk macerası 
~ar:;ısında olduğumu anlamıştım. 
Ihsan: 

- Yer yüzünde en sevdiğim mah· 
!Uktu diye devam etti, yegane ın. ı 
digim mnhlük oydu, o da gitti. .. 
Kaçtı ... 

Bir müddet sustu, sonra eski bir 
batıranın safahatını gözlerinin ö
nünde hayallendirip canlandırarak 
anlattı: 

- Mehtaplı hır geceydi ... Ada
da oturuyordum ... Çamlıklara çık
dım ve ona yolda rastladım, Aşık
lar yolunda... Yanıma sokuldu, 
gözlerini gözlerime dikti. .. Ay ışığı 
altında pırıldayan gözlerini ömrüm 
odukça unutmıyacağım. 

- E sonra? .. 
- Sonra aldım eve getirdim. 

E,·et,yahut ·ç.lerin len hiç olmaz
sa bir kısmı! 

Fakat Ari. kelimesi ile ne den
mek i•lendiğmi bilmek lazımdır. 
Bu kelime ile Avrupa ve Asvanın 
hemen hUtün beYaz nafusu' kas

tedilmektedir. Fakat bu trırif ırk 
üzerinden zivade dil Ü:tf" r:nc is. 
nat etmektedir. 

İranile · -, Efgaıılılar, ı:rmmiler, 
Kürtler, Mcdler arid irler. Hatla 

Hindistanda bile Tvfilattan 2000 
senede ya5ı)-.rn ariler olmuştur. 

Yani üç yüz milyon Hintlinin 
kaybolmuş ariler vardır. O Hint
liler ki, koca i:lkelerinde altı yüz 
dil konusulur. 

İki kadına çarpan 
otomobil 

11111:1 1 111ıııııı~rŞehir tiyatrosu : 

1 

ıııı ji'I/ i TEPEH .\ŞI DRAM 1 

'il • • j' ' KISMINDA . 
1 il!. .. :.' · Bu akşam saat 20,30 dı 

lMRALI NIN iNSANLARI 1 

fstiklla cadde inde Komedi 
kısmında 

Bu akşam saat 20,30 da 
DADI 

Her giın kişcde Çocuk Temsilleri için 

Bilet verilir. 

NiKAıı 

Türk~e scizlü ve şarkılı 

3 -KOV B ü YUN i N Ti KAM 1 
TOl\1 TYLER'in büyük sergüzt>5t 

filmi 

11---_-__...I BUGÜN 
1 ALEMDAR - MİLLİ DE 

Meşhur çifte komikler LOREL - HARDİ !erden 
HARDİ'nin harikulade kahkahalarla yarattığı 

FiL DOKTORU 
(Türkçe sözlü) 

Ayrıca: 

Ph"TER LORRE (l\lr. l\IOTO) nun Kahire müze inin meşhm 
Seba Melike•ine ait moazzam definelerin esrarını ifşa eden son 
derece heyecanlı: 

Devlet Demiryollan İşletme ta
bibi Dr. Sait Salmanın kızı Kıimu-ı 
ran Salman ile İnebolu kaymak.mı 
Faik Türegıi'nün oğlu Dr. Orhan 

Türegü'nün Nikah merasimi bL 1 M M t t t d"' n n ayın 6 ıncı günü Afyon Belediye r I 
sinde kıymetli davetliler huzurfü, l o o şey ane uşunuyor 
yapıldığı haber alınmıştır. Tara -
feyne saadetkr dileriz. 

Baş döndüren müthiş, heyecanlı - Muazzam sahnelerle 
Alakadar eden meraklı mevzuu ile HARİKU LADF. BiR I- İL'.\1 

TEŞ B l T ARI 
Fran>1zea sözlü Da~ Rollerde EDWARD G. ROBE.~ SON - RUTH H~S!'EY - . 
Yarın akşam I P E K sinemasında 

ÇEMBERLİT AŞ SiNEMASINDA 
Bugün matmclerden itibaren 

gösterilecrk fevkalade programı kaçırma;vınız. 

1- GUSTAV FLAUBERT'in romanından iktibas edilen 

M A DAM BO AR Y 
Şabe erini dehakıir Yıldız P O L A N E G R 1 

l Tir iye Turlng ve 
j Otomobil Klibinden 

Menafii umumiyeye hadim Ce

miyetlerden olan Türkiye Turing 

ve Otomobil klübü senelik heyeti 

nizamnamesinin 6 ıncı maddes' 

İnce Ara1> güzel bir •egiıh tak
sinıindcn sonra o zamanın 

eu yanık ve en sevilen türkiile -
rinden olan şu türküye ge~ti: 

Ba:- boı.ulmu kUhıklt"rl 5el alm.u; 
İm·e be lli s.~vı:llimi el almL'i . 
~\khm ı;ltıni ·, fikrim.i de yel almış 
Anam, buna nasıl daşanayını ben 
Anam bırak , bırak ta yanayım t..n 

İnce belliın, dudu dillim nerdesin 
Mclek\ln hoş, &ökte delil, yerdes:iD 
ı·ü.rei"<lndt att"Ştrn bir ~rdesin 
Anam, bwıa na.-,.ıl dayanayım ben 
Anam atırak, bırak ta yanayım ben 

Bu türkü çalınıp söylenirken 
buna, hafiften Mustafa da i tirak 
ediyor, fakat o bu tiirküyü söy
lerken bir türkü söyler gibi de
ğil, adeta itindcn iJJler gibi söy
lüyordu. 

Hekri Mustafa, bekrilik merdi
veninin birinci ha:>amağına, ilk 
adımını o ak~am, işte bu .RUetle 
atmıştı. .. 

lU 

Mustafa'nın, sevgilisi 
ile Anasına oynadığı 

bir oyon 
Sebilci güzeli! 

Yaz sonlnrına doı;ru idi. l\luı.tafa 
)·ine D)'ni arkada~larla bir cuma 
~unu Çırpıcı çayırına gitmişti. 

Ça~ ır deb~etli kalabalıktı. Yer 
yer ocaklar ~anıyor, kaznnlnr, ten
cereler kaynı~"ordu. Çalğılar ,cğ

le:ıcelcr, hokkabazlar, caııbazlar, 
1 per<ndcbaıbr, rakkaslar, pehlivan 

gi;re~lı..:ri, salıncaklar, atlıkarınca

lar, huJfio,;a yrr :ycrjnden O)'nuyor-
du. :,Illıtafa il~ arkadaşları orada-

' ki bir kır kalı\c,inin hasırına çök- ı 
nıii§-Icr, önlerine ne,·alelerini ser
ıni~lcr, onlar da orada kendi alem
lerinde eijlcniyorlnrclı. Bir aralık 1 
kalab lığın arasıuda !lfustafanın 
gözüne evgilisi ilişir gibi oldu. He- 1 
men yerinden fırladı. l·ann1da kcn-' 
di akram bir kula dere boyunda ı 
gezinmekte olan sevgilisinin ar
kasından se~irtti, Fakat kendiui 
ona çaktırmadan, oolnrı gizlice ta
kip etli n kızlar, annelerinin ol-

tarafından emsalsiz bir rnuvaUakiyetle yaratılmı§tır. 

2 -- HAKiKATİ ARIYAN ADAM 
mucibince nisanın 26 sına müsadif duğu yere gelip oturunca :llus(afa 
cumartesi günü öğleden sonra saat da geriye __ dö~~iip nrlrnduşlarının 

yanına dondu. Bugiin sabahtan-
3,5 da Tepe başında kiiin •Halke. ı·' beri lüzumundan fazla neş'eli gö
vinde• toplanacağından vasıfları rünen J\1u s(afu) a ~imdi bir dur-

Fransızca sö.ı:lü 

RAillfU - JACQUELİNE DELUBAK 1 
tarafından çevrilmiş emsalsiz bir şaheserdir. 

3- AYRlCA: PARAMU. 'T JURNAL en son ve en yeni dünya 
ve harp haberleri. 

mrz:Cur maddede münderiç az ı.11n 1 gunluklur çöktii. Arkadaşları me
teşriflcr: saygı ile rica olunur. selenin farkmda olmadıkları için 

bıından pek birşey anlamadılar. 

Si EMA T ARIHİNİN EN BÜYÜK GÜNÜ Onlar, bir, bir buçuk aydır, Mus
tafa) ı artık sevgilisini bir hayli 
unutmuş biliyordular ve hakika
ten de ı fostafa, son günlerde aş-

•• • BUGUN Bütün Istanbul MARMARA'da 
9(1 Filınl;r Kraliçesi. (i\IARllARA) nın ilk ,·lzyon ikinci ı:ala filmi. kından, o kadar fazla \'e sık hah- J 

Auk • lbUraı • Musiki • 'Dans ve San•at salıeserl setmiyor; hatty şenuı; ve şakacılığı 
Y ~ yüzünden, hazan bu aşk meselesi 

D 
• ile de alay ediyor, ondan hazin ı 

olduğu kadar gülünç mevznlar çı-
- karı) ordu. Şimdi ise bu neş'eli gün-, 

de ve bu çalgılar, çağanalar, tiirlii 

(MA CAR SENFONl.SJ•) İsı.tlakndbeufldaa ~~;!üo~~1e~~~~e~:r~:::ı:~d;e~: 
ıni,ti. lllusfafaı ı tekrar dile geti-

t • 1 d "t"b b 1 d rip bülbiillc tirmek için kendisine Bugün m ıne er en 1 1 . aren aş a ı. bir rakı •unuldu ve İnce Arap be-
Bıı fe•kaladc gala şerefine: YUNA..111 HARBi;'; E AiT JIARP JURNALi men cura ına yapışarak kıvrak 

Hiç yadırgamadı, herkese kendini 
aevdirdi, Herkesten adeta bir ço
cuk muamelesi görüyordu. Herkes 
ona yüz veriyor, onu şımartıyod .•. 
Bu muhabbet havası içinde YJşı • 
yordu ... Ben de çocuk gibi ona 

Dün akşam Nuruosmaniye Cad
desinden geçen 'Mehmet idaresin
deki Çorlu 42 plakalı kamyon Os. 

man kızı 63 yaşında Hasene ile 
Nebahet isminde iki kadına çarp -

mış ve yaralanmıştır. Yaralı kadın

lar tedavi altını alınmış soför ya- Rumca Yunan jurnalında Harp harckiıtı - Tiirk - Yunan kurıınııı - Cephelerden gelen ıı;ıııaim - bir ha-.a tutturdu. Biraz sonra ye-
lı•::mmmMmıı::iıamımm Kadm, erkek bütiin Yunanistan i. ha. ında ... •••••••••••dil, nidcn şevke gelen lllustafa İnce 

Araba: 
- Bir nıani ha\·a~ ı ~ · nıl!. 
Dedi. Arap ınani ha\ .1~1nı 

tıktan sonra :\1uo;;:afa~ iı<letil· 
calen denecek &urette , e bir 
pe~ine ~u manileri okudu: 

Dere boyu serince 
Benim yar:ıın derince 
AJ,lk yol unda. cerek 
Hl·rkes ·ull yerince .. 
Baia vudun nar i('ln 
Nire yaudım )'ir lçbt, 
Anan seni doiurmus 
l\Jt>Cer.;e aiyar tein 

+ 
Seni dofuran ana 
Ne 7a.man kıydı bam 
Z!ya.nı yok, elbet ~ 
K:l ''U!furum ben sa.na 

Saz ile bu manileri okuyuP 
nin zehirini döktükten sonra ~· 
tala bir hayli açıldı, rıeş'elrnl' 
tekrar bülbülleşmeğe, arkaıi" 
rile tatlı tatlı şnknlaşmı~·a b•,JI' 

İkindiye doı:tu ve çayırıt 
civcivli bir zamanında Mıı· 
nm aklına bir muziplik gri 
bu muziplik, biraz ileridrld 
murların altında oturmak!• 
sev&lisine -.e bilhassa •e,·gil• 
annesine karşı •apılacaktı. /. 
pek acaip bir şekilde mu,anı• 
bheli, başı kiiliıblı, palabıı ı~ 
torba sakallı, omuzu kırbal• 
kemerli ve elinde içi ) azılı 1 
taslarla orada yeni peyda ol~~ 
sebilciyi, yanına ç:ı«ıran l\fıı 

ona şöyle de<U: . ,, 
- Baba, şu sırtındaki elb•' 

omuzundaki kırbayı, belind<~ 
meri ve elindeki tasları oıı 
yirmi dakika için bana kirt' 
mısın?. 

Sebilci sordu: ; 
- Ne yapacak m onları ı'.-f 
- Sana nr? Sen kiralar 

bana onu söyle!. r 
Sebilci dü~ünmeğe ba~ı·d•· 

ce Arap da: 
- Yine bir O)un çıbr•<-

galiba :\-lustafa! 
- Oyun moyun size pe. 
Sonra sebilciye döndü: ı 

- Baba ne düşünüyor•"~-! 
ralıyacak mı uı kiroı.ııı•) 
m~m~ l 

- Kiralamak bir e) değil 
Hani düşündüğüm şu ki.. bl 

- Şimdi sen §Uııu, bıırı 11 

da soyun bakalım!. 
Beş dakika sonra .:\Ju ,ta~~ l 

bir sebik.i şekline girmiş!• -1 
zünii belli etmemek iriP ~ıl' 
perçimlerini de mümkilıı .0/ 
kadar kaş ve gözlerinin u-..; 
indirdi, Arkadaşları heıTI ';t 
den katılıyor, beın de n~ Y- f 
acaba bu oğlan yine~ di>t 
raktan çathyorlardı. ~ 

Genç, yakışıklı, iri yarı·. 

biiz Mustafa ~imdi bu h•t• 
manzarasile sıpkı bir sebil 
zeli olmuştu. Arkada•lnrı~ 

- Siz i terseniz çak! ıt . ı· ,.,,f 
peşınısıra ge ıp oyııaya<•• 
nıı yakınılan >eyrediu!. d .~ 
sonra aheste beste n tıpkı 
bilci edasile yola diiziildiı· i 

Biraz sonra se,·gilisi ilt 
1 

oturdui:u yere ) aklaşın< • ~~;,ı'. 
bir ilahi gibi birşey tıı' 1•1~ 
taslarını şakırdalmı)a ,., ,..'} 
lere tektük su ,·~rıneğc ~:..ı 

( 'l.rfl•"' dü<kündüm. Kaçtı kaçalı teselli kolanmıştıı-. 

~====================-============================================================~ 
~ 

!arın ırkdaşlarile birleş~~ 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 12 
boylarına ve Biı.ans üzerine yak
laştı!'m;ştı. O sırnda Orhan Bey, 
kırk altı ya~mda idi. 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

Türkler lamam yirmı seneyt 
yakın, Akçakocalar, Samsama ça
v~la~Ja_beraber Sakarya ovaların-ı 
da. İnonu kayalıklarında, Ayan gö
lü k.yılannda cenketm~Jerdi. 

Yazan: M. SAMİ KARAVEL"'\..;:--
Çamlık kayalar üzerinde yü;.

sclen Bizans hisarları ve onu ta
kip eden Rumeli kıyılan zarcr 
yolunda onları asla durduramad:. Orhan Bey in babasının naşı Bursada 

Bizansa kıırşı yaptıkları mli • 
0.;man Bey, hasta ve bimecal 

Söğütte ıafer müjdesine munta -
zırdı. Orhan Bey Bursada meş -
guldü. Osman Bly son nefesini 
vermek için adeta Bursa zaferini 
bekliyordu. Ni.hayct bu saadete 
nail olamadı vefAt lli. Naşi mu
vakkaten Söğütte toprağa konul
du. 

Orhan Bey Bursada idi Babası· 
nın zıyaını haber alır almaz koş
tu. (H. 726) . Osman Beyin serveti 
yoktu. Denizli bezinden iç tarafı 
alemli bir sarık bez, Ata mahsus 
bir zırh takımı, bir tozluk, bir 

ka,ıKuK, bir çıl , çızme, Ala~ehir- cadclutlc O;manlı Türkleri hiç 
de dokunan kırmızı renkli san - mağlıibiyet görmediler. Bütün e-
eaklar, bir kılıç, bir tirkc. bir mclk·d, Biıan' u ğru ilerlemek, 
mızrak, birkaç hayvan, üç sürü ve Bizama ilcrlem~den evvel Ru-
Jı:oyun. Sultan önünde birkaç ya- meliye geçmc{li. n .. ~:~sı zayıf clei-

ı şürmc:k, h. t~5 icap c..!l!r.,C', ct"a- 1 
bani kısrak, birkaç da çift hay - ' fındaki Yerll'ri de alorJ , beldt:kr 
varu vardı. · 

meli.kesini T~rk t ... pr ao, n.ı. asn.., •a 

l Orhan Bey baba.ının naşini Bur- I mahsur bn .,kmakt.. Za:rn bu b>r 
1 

saya getirdi. Bir zamanlar ken - nevi havale demekti. Bursa da öyle 
disine zafer hedefi olmak üzere alınmamış mıydı'! . İznik muha-
gösterdiği gümüşlü künbedin al- sarası el'an bu tarzda devam et-
tına gömdü. miyor muydu? 

Jf Osmanlı Türklerinin Bizansta ye-
Bursanın fethl, Türk.leri Tuna eane hasmı, ihtiyar ikinci Andra-

ni;;.os Paleolog06tu. Bununla be -
raber Palcologos, Selçu:< Tiir:Clü -
ğünün enkaz' üzerinde yerlC'şen 

Osmanlı Türkl~rin azmine karşı 
hjçbir şeyin n·ani olamıyacağını 

bilmez dq;ildi. 

Bu stobebc mebnı idi ki , İmpa
rator daha Osman Bey zamanın -
da bu tehlikeyi anlamış, İr:ındaki 
Mogol hükümdarına müracaat et
mişti. 

Bununla beraber Binzansın, Tür
ke karşı, yine bir Türk hüküm -
darmd:ın imdat umması Bizans 
siyascti"ın ötcdenberi müracaat 
et:i~ i çarelcrdC'ndi. 

Böyle müracaatlar vaktilc Hu-
13giıya, Ab:::ka !fona da yapılm ı ş
tı. in·.p~rate>r bu sefer. Gazabana 
mür:z .. il u l c<lc: ek k ız kardeşi gü-

Biions, .;;iizeUrrile me~hur bir 
belde oldugu i ~in imparatorlar, 
kızl:ırını, kanlarını, oğlanlannı 

Tür;; lıakanlanna ve yakın hü - ı 

kümdarlara peşkeş çekerek ancak 
mevkilerini muhafaza edebiliyor
lardı. İşte, bır Türk hakanı olan 
Gaza H~a da kızını vermekle Os-

m~n Oj:,'llllar.nı ezdirmek ve isti
l~lanndu~ kJrtulmak istiyordu. 

Gaza Hanın vefat: üzerine Ma
rı:Ca Hüıiübendeye miras kaldı. İz
nik muhasara oldunduğu sıralar
da, Osman Beye muhasamattan 
vazı;eçmesini tehdit suretinde söy
liycn, işte bu Prenses Marika idi. 

:t.Iarika, debdebe ve clariıt ile ta 
İrana .Kadar gönderilmişti. İhtiyar 
Gaza Hanın koynuna giremiyen 

bu dilber Hüdabendenin kucağına 
düşmüştü. Şimdi de bu Maıika, Bi

zans siyasetinin sesini ta !randan 
İmik önlerine doğru sa,·uruyordu. 

Pakrıt, gı.izel Marikanın savur -
duğu tC'hditlere Osman oğulları e
hemmiyet \'ermediler Sakarya 
vadisiııtlı•ki hislerin hiiffesi Türk 
!erin cliı1e geçti. 

ihtiyar Andranıko;;un Mogol -
!ardan beklcdigi ümitlerden de 
şimdi eser yoktu. Türkün Tuna 

boylarına dağru yayılması , Bizan
sa karşı takip ettiği siya.sette de
ğişiklik ummak imkan haricinde 
kalmıştı. 

O.,manlı Türklerinin nüfuzu A
nado-lunun garbında yegane ha
kimdi. V:ik::ı Kütahyada Germi -
yan oğulları, Aııkarada Ahiler, 
Kastamonuda İsfendiyar oğulları, 
Cenpta Saruhan oğullar: ·ardı. 
Osmanlı Türkler için o taraflar -
dan büyük bir tehlike olamazdı. 
Çiinkü hepsi de ayni ıl'kın ve ayni 
milletin muhtelif zümreleri idi. 
Onları birbirinden ayıran nokta, 
her zümrenin bruıına geçen bey
lerdi. 

Daha do~rus.u, Selçuk Türkleri 
Anadoluda muhtelif beyler et -
rafında ufak devletler teşkil et -
mi~ler, kuvvetlerini bu merkezJ.,r 
etrafında toplamışlardı. 

Bu zümıcler kavi, mütuakki, 
mütemcddiıı, münevver bir mer
kez etraf:nda toplamak ve yerleŞ
tirmek için .i<J.erlnden birinin ·kuv
vet, irfan cihetile öbürlerine faik 
olması lazımdı. Bunun için silah 
kuvvetin~ de ihtiyaç ye>ktu. Çar
pışılacak millet kimdi?. Bir kaç 
sene evvel birlikte yaşanılan, bir
liJctc calışıhın halk değil miydi? On 

çin kanlarını dökmek dr~ 
!erinin · nüiuzlarmı k rı11P' 
idi. Osman!, Turl>kr, bıil~ 
lannı ve kuv,·etlerini ll . 
zerine ~e\';rmiş oldulda~ı-~~ 
taraflardan hndilerine ıl~ 
cek yoktu. ıF 

Zaten ihtiyar Andrarıı~ 
kol'ktuğu bu nokta idi. s· 
liJcede di Ası.rlardanberi :-_., 

··ııV 
rında zevk ve ihtiras ıııı .ı;. 

. ' ren şevk ve hazu: ~ehrı, 
Türk tehlikesine maruıJ~ 
Geçmiş asırlarda, J3iıa ,rı il 

hernmiyeti büyüktü. zşrfltfll. 
ki Bizarı. tekbaşına bir ~,# 
torluk gibi yaşadı. Jl'l

8 

sanıldı. J~ıı· / 
Fakat. birdenbı:c teı:e ııP'P 

rek koca bir ;mparator! jll'..ı 
15sına oebep oldu. }laıt;,ı~P' 
torluk, öldükten sonr~J.. 

/ 
ha bir asır müddet ~~ 1 



<Bu Jlllllllm ıuedllleıl ..,._~ 
Ajansı bültenJerindeD ~ 

T elhia eden: M,..,,,... Alotıa.. 
İngiliz Ba,jveltili ÇOrçil de 

1
d: 

denizaşırı memleketlerde yaş. y · 
:ı_.· 0 CeJniyetı Amerikalılarıll ~ue·ı.Jllfir. Vinant 

t f d .Amerikan ıe ı 
ara ın an · · tlıe hazır bu• ıcrefiqe ,.udi ı zıyafe . 
hııımus ve siyafette Amerik~ 
Büyük Elçi.sine hitap. ederek. bil
hassa ıııunlan söylenıı§tir: 

Yalnız Alman denizaltıları de-
jti~ Alman muhare~ kru~azö~lerl 
de Atlintiğin Amenka sahıllerıne 
kadar geçmi' ve kafile haricinde 
münferiden sevahat eden gemile. 
rimizden bir kaçını daha cıimdiden 
ba •ırmıştır. Düşman 42 tul dere
cesine kadar garpta ı?emiler batır
mıştır. Mühimmat ve gıda mad -
deleri akınının devam edebilmesi 
irin şiddetli bir mücadele yapıl -
maktadır. Burada ve Ortaprkta 
harp ı?ayretlerimiz bunlarsız idame 
edilemez. Şimdilik :kayıptan~ 
:fazlalaşınıctıır. Fakat kuvvetlen -
miz·gittikçe artmaktadır. S:<>nba • 
harda ve kıfm burava gelmiş ~lan 
Amerika'l mubrioleri ~~n 
faaliyete geçmektedir. Kendı filo-
tUWanmızuı adedi de fa~ : 
maktadır. Dün üç Alınan denızal·ı 
llernisinin muhakkak surette batı
~ olduju baberinl aldım. ~'" 
Atldııtlk muharebesini baro tarı -
hinde verUmlı llluharebelerin en 
ehemıntvetllll adcletllleli:vtz. fıie 
V'inant dünya tarihinin ~ dö
nüm noktasında bize gelmış bulu. 
ft'Uvorsunuz.• 

Amerikan Büyük Elçisi Vinant 
da bir nutuk söyliyerek demiştir ki: 
•Milletlerimizi yakınlqtııran si • 
Yaseti biltiln Amerika ınilletl be
lliınsmıistir. Bu si,ueti tatbik ipin 
elimden gelenı :v-apacağım. Hur 
ınilletler, hür b.ir dünya elde et· 
ınek için yeniden işbirliiti yapıror
lar. Hiçbir miistebit onlan ümit -
\erinden mahrum edeJDiyeeektir.• 
BİR ALMAN TAHTELBAHİRİ 

A.MERfKAN SULARINDA 
Bir A1maD tahtelbeJıjrinin Ame

rika sahillerinde faaliyette bu -
lunmak Lıere ,Ataantisi geçmekte 
olduh Amerlka hilkllmetlne ihbar 
ed;.lmic:tiı:, Bu taııtelbahhin 1.ngil
f.ereye harp m.ııwmıesi tapywk 
eemileri batırmalia çalışacağı ~ 
bediJrnektedil'. Amerikan .111ıkam
ları, bu tahteJbehk'e çekilen bir 
teıaıa t.eJardı din'•itlenlir-
&rtınden verlten bir habere g"" 

re, Alman gemlieri kafi.le halinde 
~eden İnglllz npurlannJ. h(i. 
CUın etmJı ve buclardan 35,600 ton 
tutan beş silihh ticaret gemisini 
ba1ıırlrıı§t:lr. Aynca 4000 tonluk bir 
vapur daha batınlmıştar. 

llAVA MUHAREBELERİ 
8eru.ıdeıı bildirildiğine göre, Al

Gı~ ta}'J.areleri dün lneiltere ü
~rlDe 7aptıltlan akında NiyokaS~ 
: tesisatını ve buradaki dolc
Duvr ~bardıınaıı etmişlerdir. 
rıııdaıı ..:1~d de_ de baraj balonla -

~ Onu dn..r- ·· 1 _..ı: .. İngUlz -..uı:mtJi enu&• 
nın 'tayyareleri de Almanya· 
de~ nuntakasındı1 asker! be· 
mn .. ı Yeni hUCWnJarda bulun • 
-rarv~ epe h 
t . . - Y asar yapmışlardır. 
ngılız ta al • 

Vilhelmsbı yYer erı Bremen ve 
dırnan e ,_, ~cietle bombar • 
lar oiJft tın,llcrdır. Bir~k infilak· 
de~· Rotıerdam'da ben* 
Eınden'e d ~ çıkarılmıfbl'· 
tay,, e hucuın edilmiş bir avcı 
mü~:-: alevier lc:lnde düsürill-
bard~ ~~~ene~ bom. 
riilmiiftür . Ha . denize dü."8 -
lerinde • betistan m~ 
ta '1rnllye yakın ftalyan 

YYaresl tallrip edihn'şt• 
lliihimma 1 ır. 

ra ÜSle . l!Llrmı bitirclltten son-
liliz ta~ .c!&unekte olan iki İn
~ ~!da Alman avc~
ıurühaiiftür. U.lrımut ve dü. 

Tra~I: VAtYETt 
tur. Eritre !prp~ bir deıYi .. dklık yok
nn son ~ esinde İtalyanla -
arnızları a şiddetli mukabi'. ta-
müştür. ~:uavı:la püskürtl1' • 
yan esir1 alının bede 800 ~al
Lorenziıu isau~~:: .but çarpışmada 

ali --1.&..- .. ır llal~·an Ge-ner U&aA"'l duş.rnüst .. 
Arnavutluk cephesin~· . 

cTaymis. guetcsınin Ba~ce, 
muhabirı, ArnavuUukta ~ 
de .. ·am eden muharebele Ydedi gun 

d k İ r en bah-
se er en, tal) anların öl. 
olarak ka~1p~ınuı. kul~~:,!~ 
k~ \ et.l~ yüzde kırkına leka • 
bül et1.!gıru, yani 120 bin İtal 
da 48 b' · · ı yan. -n muıın o düfünü veyah t 
yaralaodlğmı oildi.nnekledir. u 

•• t ..,..--nnr..ır~ıMAKEDONYAı 
.Ail•adk .,be ...... p 
a."L- • ddetl•mekted•• (1 lnel Sahitffen Devam) u-rd• Alman denizal- ltalyanlaı içıo ::.ğ<:::' bir ım:ığlubi. .. :........br. Bir Al- k d ıettır. H.ı taarruz ouudan evvel -
.... denizaltısı da, in- Ameri a a grev EN SON kilenn hepainden <1aha şıddetli ol-
~ e lzesne tqı• muştur. Tcpedelenden itıbaren 30 

·~~ ma 1ar batır- yapan fabrikala DAK i KA kilometrelik bır cephe üzerjode cc-,_... . •.•pur 1 ika • reyan etmişt••. İtalyiınlann fikri 
~ ·~~ Amer ya lı k ş k" Af • k merkezde bir gedik açmak ve stra-
dosnı sıdıyor. ra eı ODUyOr ar ) Fi 3 tejik bir ıstifade elde etmekti. Bu 
Eritrede Keren muı~- Vaşington 19 (A.A.) - Bugün taarruzun neticesi pek çok İtal -
kıısmda mu.ban:beler tıd- neşredilen bir rapora göre, Meb'u- harbi iki ayda yanın ölmesi, yaralanması veya e.. 
dedenmiıtir. Bır çarplf· san Meclisi Maliye encümeninde sir edilmesinı:ien baıka birşey ol-
mada İtalyanlardan 800 izahat veren müdafaa programının tamamlanacak mamıştır. Herkes bilir ki, bir ta -
esir alınmıt ve bir hal- tatbiki ile mükellef teşkilatın u • arruz akim k.tldı mı, taarruz eden-
JaD Generali maktul mum! müdürü B. Knudsen, Ame - (Birinci ~Mlan Devam) lerin zayıatı ekseriya ağır olur. Yu-
dÜflDüttür.. rikada harp malzemesi tınal eden mıtia gazeteai, Gallabat, Kasala nanlılar taarruza iştirak eden İtal-

Tepedelen etrafında muharebe. 
ler devam etmektedir. 
BULGARİSTANDA VAZİYET 
Ankara radyo gazetesi, dün ak

şamki nt!Şl'iyatında, Bulgaristanda 
Alınan askerlerinin gelmesi yü -
zünden husule gelen memnuni • 
yetsizlikten bahsederken, şu hl
diseyi haber verm~tir: Bir Alman 
binbaşısı Alman işgali aleyhinde 
bulunan bir Bulgar gencini öldür
müştür. Bunwı üzerine çocuğun 
babası da binbaşıyı öldürmüş, fa. 
kat baba yan~ saat sonra evinin 
önünde asılmı~tır. 
Diğer taraftan Bulgar gazete -

Ieri, Alman taleplerine mutavaat 
etmesi için, Yunanistana tavsiye
lerde bulunmaktadırlar. 

AMERİKAN YARDIMI 
Amttika Meb'usan Meclisi '1 mil· 

yar dolarlık tahsisatın müzakere
sine başlamıstır. Encümen maz -
bata&ında projenin sür'atle kabu. 
lünü is:emektedır. Ancak ufak bir 
değişiklik yapılmıştır. 

Encümen rr.azbalasında diyor ki: 
cYardım sayesindedir ki, fütuhat 
arkaamda koşan mütecaviz, Asya 
ve Avrupaya yaptığını Amerikaya 
yapamıyacaktır.• 

Proje cumartesi günü Ayana ve
rilecektri. Büyült, küçük bırçok 
fabrikalar sinariş kabul edecek va
ziyetteclir. 

İhtilAflan hal için dokuz azalık 
bir hakem bürosu teşkil edilmiştir. 
Bu azanın dördü patronları, dödil 
ameleyi, biri hiıkumetl temsil et
mektedir. 

Tagosıa vya içli 
pakta girmemek 

azminde 
Y1J1M1nh1•nn Alman tecavıhilne de 
lw)ı k07acakW'ma fOl>he edilırıe
mektedlr. 

veya etmek üzere ıslah edilmekte ve Berbera hadi<ıclerinin yalnız i- yan cüzütamlannı teşhis etmiı • 
bulunan 784 fabrikadan 61 ine İn- ki ay sarfında tahakkuk ettirildi.- lerdir. Bunlar, üçüncü dağ tümeni, 
gilizler tarafından serm:ıye konul- ğini ve bundan dolayı gelecek iki mvecudunun yüzde 40 veya 50 sini 
duğunu söylemi~tlr. Demokrasile- ay zarfında da İııgilis uferinin ta- kaybeden Sardunya tümeni ve 
re yapılacak yardım ic:ın teklif e- mam olacağını, bu suretle İtal ikinci siyah gömlekli kıt'ası belki 
dilen 7 ~lyar dolarlık kredi pro • yaıılann büyük reklamlarla alem• yalıiız iki veya üç taburdan ibaret-
jesi dün mecliste müzakere edil- ilan ettikleri Afrikadaki İtalyan ti. Fakat pek ağır ıayiata uğramıı 
diği esnada B. Knudsen ile Harbiye imparatorluğunun ortadan kail • ve esirler arasında bir tabur ko -
Nazın B. Stimson ve muhtelif mü- mış bulunacağını yazmaktadır. mutanı :la bulunmUitıur. 
dafaa tefleri tarafından yapılan Ayni ga7.ete Dük Daost ile em- 169 ESİR DAHA ALINDI 
beyanatlar n~sredilmiştir. rindeki 300,000 kişilik hal)aD or- Atina 19 (A.A.) - Resmi Yunan 
GREV YAPAN FABRİKALARA iusunun vasiyetinin ümitsiz bu· tebliği: Düşman, dün mevzii hü-

EL KONUYOR lunduğunu ve pek yakında fngi• cumlarda bulunmuş ise de hepsi de 
Vaşington 19 (A.A.)- Birleşik 1iz kıt'alannın İtalyan imparator· püskürtülmüş. Klisura ve Tepede-

Amerika Harbiye Nezareti Wrig- , 1 len mıntakasında, Yunanlılar 4 ii 
Ub'llnu haritadan silerek başka 

htfield. ·Ohio• daki bir fabrikaya zabit olmak üztte 165 esir almış -
tebligatta bulunarak tiç' haftadan· cephelere sevkedilmeğe hazır bir lardır. 
beri devam etmekte olan grne hale geleceklerini ilive etmek • TRAKYA VE MAKEDONYA 
nihayet verilmediği takdirde fab· tedir. YUNANLILARININ BİR KARARI 
rikaya el koyacağnı bildirmiştir. Bı·r "u' aoslav Kavala 19 (A.A.) - Dün amele 
İyi malimat alan bir kaynaktan 1 4 0 federasyonları murahha.q heyetleri 
hildirfldltiu röre, Harbiye Ne - ~ h • b burada büyük bir toplantı yap • 
zareti hüktlmetin bu kararını fe· ye rıne Om• mışlardır. Kabul edilen kararda, 
deral IH{ şeflerine bi1dlrmlştlr. memleketiıı hürriyet ve tamami-
+ Cezayir, 19 (A.A.) - Umuml Va- ba atıldı yeti icin ıcabederse, Trakya ve Ma· 

11 ile Cezayir, Tunus ve Fas mümessil- kedonya Yunanlılanrun ölmeğf d., 
lerl General Veygand'n riyaseti altın- Belgrad, 19 (A.A.) - 21/22 Mart ıe- b 
da top'-nmı•lardır. . ilecekleri hakkında Yunanisb.n 

41 .., cesı Yugoslavyada bir hudut ,ehri olan + Belgrad, 19 (A.A.) - Avala A- Suıtak'a d~en bombalar hakkında a- Kralına ve Başvekilive temhuu ve-
jansmdan: tta1yanın Belgrad Sefiri pğıdakl resınl tebliıat yapılııuştır: rilmektedir. 
Mamelli, diln. Yugoslavya Ticaret Na- Bombaların parçaları üzerinde ıet- ---o---
zınnı ziyaret ederek kendisini Milino Jdaktta bulunan Yugoslav mütehassıs- • •prft, Galat& 
Fuarını dyarete davet etmlftlr. AU + Paris, 11 (A.A.) _ Amiral Dar- ları bunların İngiliz mamu14tmdan ol-
lan tekrar Vlşi'ye dönm(lşUlr. dugu neticesine varmışlardır. 1 

+ Attna, ıt (A.A.) _ İtalyan tay- Ke)'fıyetten Yuıoslavya hük:Ometl. 
yareler{ Peleponezde bir köyü bom- tarafından haberdar edilen İngiliz hil-
bardıman etmişlerdir. İki 'kadın, altı kOmeti kendi namına tahk'kat yapıl-
çocuk ölmüştur. Bir çok yaralı vardır muıru emretmıştlr. 13 Martta Ingihz hü

• ,,1 ;t. ' . f 

Amerikanın 
Yardımı ve 
Bir ... okta •• 

(BAŞMAICALEDEN DEV AH) 

önceden boluboluna teslih ve teç· 
biz etmenin de hem )~d~ 
müli1'azamız bakımından, hem 
de anedeceii kuvvet, mu.kave -
met bakımından qikir' faJ' ... ....... 

kOmeti Yugoslav hükümetıne Suşak ü
zerine düşen bombalann tilhakika ln
gltiz ıruıınulfıtından olduiunu ve bom
baların yol ıaşırma neticesinde İngi
liz tayyareleri tarafından yanlışlıJtla 
atıldıgmı bildinnişUr. 

+ Londra, 19 (A.A.) - Bu gece 
Londrııda senenin en uzun alarm işare
ti verllmiştlr. Pakat Alman büCumunun 
şiddetli olmadıtı zannedJlmektedlr. 

Yedi Milyarlık 
Yardım Layihası 

< 1 inci 8ahlfedea Dena) 

pndan yaralamıştır. 
Galatada Yüksekkaldırımda o

turan Yaşovanın 8 yaşındaki kızı 
Sara İnciye Galatada toför Kara
bet idatealndeki 3235 numaralı o
tomobil çarparak bacatından ya
ralam14tır. 

1135 numaralı vatman 8aclık 

ldare1indeki 123 namaralı Be -
şiktat - Fatih tramvayı dün aaat 
16,30 da Beşiktaş deposuna ,ır -
mekte iken birdenbire önllne çıkı· 
nren 2613 numaralı taksi araba
sile çarpışmış ve taksi ile tram • 
vıyın ön tarafları kasmen llasarı 
uğram11tır. 

Barlı Ve' Caıaılü Tefrikası 

Bilen idan olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 40 

Benim gerimde hangi Türk ol
saydı, gine ayni şeyi yapardı 

- Söyliyeyim!. dedım. J'akat 
evvela her ne olursa olsun gayet 
süklınetle mukabele edeceğine, 

kat'i~yeıı sinirlenmiyeceğine ba- } 
na soz ver!. 

Anna başını uDadı: 
- Peki, söz veriyorum(, 
- Yavrucuğum!. Bu muhte -

rem Kont cenapları bana on bin 
İngiliz lirası bir çek teklif ettı!. 

Anna hayretle başını .kaldırdı: 
- On bin İngiliz lirası mı?. 

Dehşet!. &>rkunç bir para bu!. 
- Şüphe yok!, 
- Evet, evet, korkunç bir para. 

Fakat sebebi, aebebi neymif?. 
- Sebep?. Doğrusu pek sarih 

değil!. 

- Yine yalan aöylemel. 
- Teessüf ederim sana!. Yalan 

söylemiyorum!. Hakikaten bu 
ciheti sarih aöylemif değildir. 

- Canım ,insen bu kadar mü
him bir para tekili eder de • 
bebini söylemez olur mu?. 

- Haaa ..• Zahiri sebebini a6J • 
ledi!. 

- Neymiş?. Yine aöylemek için 
tereddüt ediyorsun!. 

- Tereddüt etmiyorwn. 
- Peki, sebebi neymif. flljyle -

aene'?. 
- Sebebi ıu: Buna mubbll te

ni terk.etmemi iltedil. 
Anna birdenbire yerindea lllÇ

radı: 

- Beni terketmeniz mi!. 
- Evet!. Fakat hani tamamile 

lakin olacağına söz vermiştinl. 
- Sakinim ... Sakinim ... Fakal. 

Fakat bu garip!. Demek, beni ter
kıetmene mukabil sana böyle bir 
para teklif etti, öyle mi?. 

- Evetr. 
- Peki ... Sen ne cevap ftl'd1n? 
-Canım!. Allah qlwıa.. Böyle 

sinirli sinirli koDUtlCakND 1UBa-
• rlllll. 

- Hayır!. Hiç sinirlenmiyorum. 
Seni temin ederim ki sinirli d&
değilim!. Fakat, çabuk söyle ••• 
Sen ne cevap verdin?. 

- Ne mi cevap ftnKrn ?. Sem 
derece hiddetlendim!. Ve ~ 
flddetle ve nefretle reddettim!. 

- Oooh! 

Anna birdenbıre 80n derece me9-

ut bir heyecanla sarsılmıştı. Şaş -
kın bir sevinçle tekrar ayağa kalk· 
tı. Fakat, derhal verdıgi .Ozti ha
tırlıy arak tekrar yerine oturdu. 

Amma tutamad.ğı bir sevinçle 
adeta titriyerek: 

- Oh!. Reddettın öyle mi?. de
df. Halbuki ben senin bütün bu 
hadiselerden s~nra korkup beni 
tcr-kedeceğinden ne kadar ~rk· 
mUJtum!. 

- Görüyorsun ki bu korkula • 
nna hiçbir sebep yok!. Nitekim, 
senin muhterem konta da red ce
vabını şahane bir hakaretle ve • 
rince Kont da ookat Y'miş gi>l 
9el'Semledi!. BU- takım abuk sa -
buk tehditlere kalkıştı!. 

(Al'ba...., 

Bir amele Jl•ı.aaa 
dl,tl 
(l btcl Saldledeu Dnult 

Karii kazanı kömür atmak ilzen 
kiknür yığınlarının Ustllne çık -
mlf, fakat blrden1:tlre a1alı ka • 
yarak sıcak au ile dolu kısanın i
çine dllfmtlftllr. Zavallı amelenia 
caalurq feqatlanu kopalar 
kendisini kuandaa çıkannqlaı 

n Beyoil• hutanesine kaWır -
Dllflar4ır. 
Acıbademde Ça1ır eaddeainde 

3 numarada oturan Mehmet Dur
aua Kartojlu kea4i be11iriai tı-

, mar ederken hafvaa azarak ..Iıl-

ltine çifte atnuf Ye pralamqtar. 
Zavallı arabacı bayına ltir halde 
ha1darpap hastan.._ kaldırd • ........ 
"Blemaa11 vapa
nadald J&alJD 

Berlin lt (A.A.)- Stefani ıjaa· 
ımdan: 16 martta Bremen trans-

atlantiğiııi.a içinde zuhur edea 
yangın ayni pn urfmda ba,tırıl
Jalfbr. Gemi ajlr llasan uira~ 
tar. Y•npa• ...... erini ar~ 
Mak -· fehldbt yapılmakta • .... yunanhlahD 10D i&a1.7aA mukabil ta

anuzlanıu pil91di.r\erek, bil70k bir za
fer bzanmaJan, dJjer taraltaıa Buzvel
tm Y~ da pıdun nat etmesi, 
Yunan mnietinın manev!7antını bir 
at daha yüseltmişUr. 

Bulhkil pri1ar altınü, Al -
ınaoyanm genijleıııesi, )'B)'ılmua 
kadar ~dıt edilmit bir çember 
içinde kalm•.uua 4a 7orulmak, 
uyıftamak, 71pnamak, k•dl 
kendisini yiyip bitirmek husuawı· 
da hu1uaiyeti vardır. Çllnkil, Al -
maoya )'ayılac:ağı kadu 1ayılınq, 
kuvvetleruıi dağıtmış, enerjisini 
israf etmiştir. Avrupa kıt'ası üs .. 
rinde binbir türlü gaile ile bqb .. 
şadır. Her geçen gün, Almanyayı 
t.nlrir muaihete, sabotaja, mllf -
.külita sevkeylemektedir. Bu 
durumun dııına taımak iltemek 
n fakat upmanıak AlDlBDJ'•Y• 
manen ve ruhan da bozacak, Al· 
ınan efkkı uıuumiyesi yeni zafer 
destanları ile teselll edilmekten 
malınım blacajı ifia, daha ıiir

(1 lllel labltedeu Dena) 

71-lauıaın din müzakenıauıe { 
baılaıuhp arada, Harici)'• 
Nuın Kordel Bal, .nıeb'uaan 
meclblne, Amerikaıuıı milda· 
fauı bakıınıııdaıı projeoln 
son derece ıür'atle kabulü IA
zım. geldiltni 15ylemittir. 
İNGİLTEREYE GÖNDEBİ -

..,......,... basta- ~ 

.......... 1111111 J 

• 11•••r• 1-TO-RK ORDUSU Adliyede tayinler 

YuplaV7&1'• gelince, BeJerad hil
ls:Qmet! Alman taZ)'ikine mukavemet.e 
de\'all'l etmektedir. Ankara Radyo Ga
zetesinin bildirdiğıne ,are, Alnunya
mn. yugoelawyayı "OçHl Pakta sokmak
i91l OJnidhıl kestitl ıelen babederden 

.al•ıılrn&ktadlı'· 
y 0 goslavYa. Roma.oyadan değil, Yu-

naniJtaDd811 örnek almaktadır. Vazi
~ ScW7etlerin de mühim blr rol 01• 

dıb söyleniyor. Belgrad'taki Sevyet :çisi l(Olk<JVaY• «itmlt ve .neUt{ gün 
Belırada di)pınüttUc. . 

dfevyork Times> ,uetesi ise, bu yaz 
Ba)bnlard& barbın kaçuulmaz bir bal 

aıacatını 7azmaktadır. 
..;ı 

şarki Afrlkada 
(1 lael Sahil .... .,...., 

"re devam etıne.ktedlr. 
i 0 l(eren'de ltal.)·aıılar iyi bır ~uı-
kavemet göateriyorlar. .Arumm 
tıefekkülü itibarile burada AY8f 

çok çetindir. 

ade fiisüleceldiı. 
Küçük ve tecavüze atrunak 

tehlikesine maruz devletleri daha 
illsedea teslih etmenin bir fıy
dua da, )'İ.ae 1ukarMla iptet ettiil
mb gibi, bu devletlerin mu.ka • 
vemet ölçüsünü arttırmak ve yi-

LECEK YİYECEK 
MADDELERİ 

Vaşington 19 (A.A.)- Bııırı· 

velt matbw.t koııf~ııaın4a 
tlibı, .lnıiltere1e, dij9r mem· 
leketlete ve bilhaua hpan-
J•>'• llaürileeek Jİ)'ecek 
maddelerinin bil- 11\teslkıln 

wırlandıiuu ı.ö1leqtir. 
Listede yazalı erzakuı mühim 
bir kuuıı İnglltere1• 1hdeıi
lecektfr. 
AMERlKANIN Mtl'DAPAASI 

Nevyork 19 (A.A.)- DUn 
Nevyorka ıelen -.veltlo 
..W mümt•ill l)ouyan, A
merlbnıa mödafaaaa hakkın· 
.ıı kıJ111etll latihbuata malik ................... 

Hqdarpaf& Aaked Hutan.bıiıı JMl 
.enesi dörduncil tıbbi milaameren Gül
hane profesörlerinin Jıtırak!_,le ve 
Başhekim Albll)" Zahılt Tolun'un reia-
Uğinde toplannuttır. Bu toplantıda: 

cÜ'roloji MrVlsinln tarihi hakkında 

Bevll7e Miltehasam Dr. s.detUn tara
ıındao n cBad:roıııunda ıörillen hi
cıabı haciz tekil bozuklukları ve .uıı'l 
pnomo priton• hakkında Dahiliye Mü
tehassısı Dr. Hamili Erarene tarafın

dan ve Mal des aviateurn, Asabi)'e 
Müteha sı.ın Dr. Rilftü Bilge tarafın
dan .Orduda kan naklb hakkındı, Ni-
18i7• Müıebau&n Dr. lükril Anla7 
izahat vermialerdtr. 

Müsamerede Prof. Dr. Gnl. Ttvflk 
Ballam, Prof. Dr. Tallt Çamh, Prot. 
1>r. Sa.mi Yaver, P. Dr. Gnl. SOnt77& 
Serter, Pr. Dı. Gnl. Eyüp Sabri Blı,üıı, 
Pr. Dr. AbdWıkadlr N01an, Pr. Dr. Nu
mi Şakar, Prof. Dr. K. Kemal ÖU, Pr. 
Dr. Nt,ul İlmet Gözcü. Pr. Dr. Murat 
Cankat, Pr. Dr. LOtti Aluu, Pr. Dr. · 
Kemal Set'll, Pr. Dr. BQrbanettin Una.s, 
fi: Dr: ~- TOıan; Pr. Dr. 
Bftaı Alp. Dr. Cemal ve butane dok
torlan buır bulUDllWflardır. Berber:ı'nın lt?ri alınmast İtal • 

]ara 
, isbetle tngitl~ler l~in <'Ok 

~n . 

ne binnetice umllDli zafere biz -
met etmek demek tir. Tecavüu j;;i:iiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiim;;;;;;;;;iiil:ı-. .... iiiiiiiii;;;;;;iiiimi-İlll•liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiim 

daha b(lyük askeri ehemmıyetı 
vardır. Çünkü İtalyanlar denıze 
haki mbulunmuyılflar. Berbara'nm 
bu geri alınması, deniz kudretıni 
elde etmeden İmparatorluk kur-

'·~l"'"'"anın pek kıyasetlı bır 
ınıya - ~~· . şey ohnaıiı~nı ihaıtmal MU90lmıye 
gösterccektır. 
Habeşıstanda umumi vazıyet 

U
-vet verıcidtr. tngıhzlenn 

memn ••v 
Berbara'dan gıde.ri yol boyunca 
ı!erleyen kuvvetlen ıle ~ogadişu
d kalkan ve Daggo uzerındell 
ıl:~lt>yen di~er !ngiliz kuvvetleri 
İtalyanların bütun muvasala ha~ 
tarını tehdit edıyorlar. ---

aaaruz blaa nya blaeak oluı 
devlet, bu inanda ne kadar mu • 
b•emetli INdaaana, ...._ .ka•
••te indireceti darbe; hiç ...... 
JOk ki, o 4erece mUestir oı.ak 
•e 1tun4an İntiltere faytlıluı -
ağa ıribi; Amerıka a P)'tı1indeki 

laizmece o derece 1•kmlafmış o-
laaktır. Harp; •iar .... ,.i Ye tek
ilik mbi •l•utana pare; her kü
çük devletin daha evvelden :rar
dıma muhtaç olmayacak derecede 
bul .-auta ve bol teçhiaatla huır
laamq IMaluamuı bekleaemez. 
Taarruz ve tecavuzün vukuundan 
sonraki yardım da eğer gecı -
kine, bazı ahvalde bir çok koz -
laı' ka7bedilmıt elabitir. Bu ıti-

Ecza dolaplan - barla, biz şalaua, Amerikaıua yal-

Tekmil okullarda bulunması li· 
mn gelen kOçük ecza dolaplarının 
ba2!ı okullarda hiç b~unmadığı ~ 
bazılarında ise tıbbı malzemenın 
noksan olduğu görülmüştür. Bu
nun üzerıne bu ecza dolaplarıl\l!l 
biran evvel bütün noksanlarile 
temini içın tekmil okut idurelerme 
clün Maarif Müdurliığii 1arafı:n<ian 
eaıar verılntlitir. 

llD harl»eden demokratlara değil, 
~nü.ze uğramuı muhtemel de
mokrat de\ !etlere de ağır harp sa
nayii bakımından, hiıumlu vasıta 
ve maddeleri daha evveldea, 
mümkün oldutu kadar •ermesi 
aıütaleasındayız ve bunda demok
rasinin nihai saferi bakmuHan 
faya CÖriİJOnıL 

ETEM iZZET BENiCE 

ÇERÇEVB 

(l .... Balalfelea Dena) . 

!etlere alt ıuçlan sadece fU 
ve~ a bu rejim teline Ye koda
manlanna isna.t edici politika 
avutma1arile alikHı yoktur. 
(!&uzvelt) köküne kadar aami· 
mi, cesaretli, düribt ve asildir. 
(Kuzvelt), tek kelimeyle Al • 
man milletini itham etmiş; •• 
onu iıaaaDlık mahkemesinde fa 
mlithlş karan müıtalaak a«Wet
mlttlr: 

- Kalçadan fırlatılma sert 
geçit bah·elerile öbür millet • 
leri ezmek hakkını kendın .. 
gören bir millete düayaJUD. ih
Ü)'8CI yoktur!!!. 

• 
(Bitler) in aut.kunda ü pa-

lar var: 
(Şirkehha,.ri,e, •apar is• 

leleri rf bl, Alman Dnlet 8eid-

ae aımt atnık tetkll eden ma
lim aabrat •e esld ptafat mı
aurluuıdan sonra, hiçbir teJ'• 
eevap teşkil etmez bir likmlı 
.tnciri; bu iefa hayli pest per
deden ihtizaz edici bir lllmdı 
sladrl... 

Saclece (Boma) dan plen 
(imdat, imdat!!!) seslerinin 
(Berlin) den duyuldufwıu an
latan bir dikkat ve viad... 

Bundan bqka (Bitler) in 
nutkunda kimsenin dikllıat et
med iii müthiş, amma mütbit 
bir mantık batası var: 

(Bitler) Fransa uferiai bt'I 
neticeli bir hld.iae tliye •öater
d.iktea, öldü.idea ve eski amad 
harple mukayese ettikten IOll· 

n, Alman ordularının yalwa4a 
cfrlteceil bt'I neticeli harpte 
Allahtan munffaklyet Dlyu 
etllyor. 

Demek ki Allahuı bb.t •• 
mlyeeeil lııa Diyumdaa enel
ki zafer kat'l neticell fleiil, ~
rım neticeli lııir W.U.. bile de-
iilmif. .. 

(1 inci Sa.hlfeden Denm) 

mız mwnessili olarak Orıeneral Al1 
Fuat Eıdemi memur etmiştir. lllDWlll 
Harpte Gotç PaşllDU1 Erk~ 
zabitliğini yapmlf olan General Pstn 
Demirtıarun ve Alman Sefiri ile AlıDaa 
Ataşemlllteri General Bobde'ta baz1r 
buluoduklan merasimde Türk Ordmu 
namına Fon der Golç'lbı meunna 
muh\eflm bir çelenk konrnı.11 ve me
rulı_ne ruhani bır Ayin ne ba.şlllDJDJl
tır. llk nutku General Rohdc irat ede
rek 1 mcı T11rk ordu u başında vt-fat e
den Fon Der Golç cPaşa> nın bOyijk bir 
mer oJdugunu tebarQz ettirıniştir. Mil
teakıben Alman Seflrl bir nutuk l/JJ• 
liyerek: Türk.iye Cilmhur17eti hilka· 
metine, bu .eenekl merulme TOrk mO· 
dafaa taıvvetleri milmeeltll olarak Harp 
Akademisi Kıanandaıu Geaen1 AU 
Fuadı memur etmif bulumnuıDdaD .._ 
layı teşekldlrlerinl beJ'an MınlfUr. 

Bilyük Elçi. Ahnan Ordullmma .... 
ki bir dostu ve l'oD Der Oolc Pafa
mı Erklnharbl)-esl mili olar* o... 
ral Pertev Demlrlııan'ı dabl -'hn"'-
Olf*. 
BlWıare oı....,.ı Ali Fuat a6J

lecUlt nutukta TQık topnklannda bir 
- liWı aıbdaflaıVJe maktul dl
... Alman uarierini bilnnetle Jl· 
detınif ve Alman Sefirine; buıünkQ 
merasiJM dafttinden ve Türk.l)oenlıı 
eski bir aıtcadap olartt Türk ordusu 
hakkında aöylediii lklere teaekki1r 
eylemiştir. 

Müteelaben Qrseneral Ali Fuat, Ma
reşal Fon Der Golç'Gn meanna ~ 
rek ıu sözleri söylıemiştlr: 

- cTGdt Ordusu namına; ebedi ba
yata kavufllll ~n Dl!r Go\o Pafa7ı bQr. 
metle ananm. B(lyflk batmasına hilr
meUer ... • 

.Bu nutuktan. sonra bQTaklar ~ 
indiril.mil ve muaika Tüıtt, AJaan 
Milli Mlll'flannı çabnıltır. 

Rum okullarının 
yortu tatili 

Aym il inci Alı günü şehrimb: 
Bum ekalliyet okulları, Enange • 
lizmu Yortusu rnünasebetile tatil 
yapacaklardır. 

* Büyükadada 23 Nisan Cadde
ainde 29 numaralı ve 1200 liraya 
sigortalı evde oturan Marika .._ 
minde akıl hastıaaı bir bdınıa o
dasından yangın çmnıt '~ s&ı .. 
dürülmü;t\'1-. 

(1 ..... 8alaJhMa Denm) 

Anıca eebrlmiz sulh htddmlerindell 
Bmbı '10 lira asll maaşla Kırklareli M
U.re ceza hAkimlifine, şehrimiz sulh hl· 
kimlerinden Muhlis ll4aniaa llılüddeiu
mumlliiine, İkinci Sulh Ceza HAkimi· 
mlz SalAhattin Demirelli Samsun Ce
za HAttimlijine, Adl17e Mufettışi Ra
uf terfian Üsküdar Hakunlığine, tün
cü Müstantik Sami İstanbul Kadastro 
hAkimli.ğine, Üsküdar Müddeiumumi 
Muavini Nezih Başar 60 lira aaU rna
a,şlı Çanakkale Sulh HAkimliline, ia
tanbul Müddeiumumi BaşmuavinliJi-

ne terfian muavinlerden Sabrı Köse
b117, Müddeiumumi MuavlnlerimW:ten 
Abid İzmir Sulh HAk.imlığine, flbrlınla 
lll'Qddelumuml Muavmı.iıld• Cemal 
Kllseollu Ankara MOddelumuml Bal· 
muavfnllllne, pıhrlmlz Sulh HlJdmll• 
..... terfian İcra Muına Hikimt Naflı 
terftan &a7lıı olumnullardır. -----
Bısa 11:eılleler 

(1 bıcl 8aWııl• .... , 
Y~ ~ ~an zarfında ifleftae naklet
mekUr. Hasta ve nbataaz oı.zııar Lsu.
u edilecek oluna, yakın mesafeleıl 
rürimelt iktısat ve spor bakmundaa 
faydalı olduğu gibi, araba adedi az ol· 
dutu bir zamanda mutlaka tramvQa 
binmek ihtiyacında olanlara dı bla
met edJlmiş olur., 

Diler taraftan 7alwıda 15-20 tram
VQ' a~·---~61-
rerıiimi;tir. 

V*iıiar s.lla ~ iMi •'*'* aaı... ....... . . 
...... ANian ........... ..... .............. 

a.....-..: 
.Kocanız H&7ri Arslan tarafmdaıı a• 

"'1t1Dl9e ikame eclllmif olan Sulh Te
febbusil avasından dolayı namınıza 
çakanWı ve 1ukarıda yazılı adrealnize 
gön erilen davetiye ve istida suıetinba 
ikametı·hınwn meçhuliyetı hulbl)-le 
biidl.eWı.g ı.ıdc edilmiş ve sıze 11 IÖll 
muddetle ılanen teblıgat icra ına ve mw 
hakemenlD de 21.3.Ml tarihine müsadil 
P~mbe IÜDÜ saat lQ,30 a WildDe 
mahkemece karar verilmif oldulwıdaa 
mezkılr Silıı ve aaatte mahkemeda 
hazır bulwunaııız ve bulunmadıtınıa 
takdirde H. tr. il. it. mm na cl mad
destnln tlıtblk edlleceti Ulnen teblit 0-
Juaur. 8'1/178 

Sahlp ..e'BQrmıbarrirl: Dem taet ..... 
l 1'eşrl7a& Dlrekllril: Cevdet ltanbil&ia 
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Miloviç'e aşık olan bir genç, bu fettan 
kadının geçeceği yollara banknot dök
miye hazırlanırken, bir başka ihtiyar aşık 

da veni av planlan kuruyordu 1 

Viyana Operet heyeti 
iz mirde 

Miloviç'in kendi tropile beraber 
lzmire gelişi günün mühim bir 
hadisesi olmuştu. Miloviç gelme
den evvel güzelliği, cazibesi, kıv. 
raklığı, sesinin yüksekliği ve ka
nının SJcaklığı hakkında dilden dile 
birçok dedikodular dolaşmağa baş
lamıştı. 

İzmire gelmeden, şahsiyeti et -
rafında böyle bir atmosfer yaratan 
bir kadının, İzmire geldikten sonra 
nasıl karşılandığı ve kendisi ya • 
kından görülüp dinlendikten sonra 
ne medhiyeler sönlend:ği kolayca 
tahmin edilebilir, Maamafih biz 
tahmin değil, müşahedelerimiz! 
ikaydedivoru.z. 

Miloviçin arkadaşlarile beraber 
İzmirde iJk temsil verdiği gece ti
yatro binaSJ • tabir caizse - teme

linden yıkılacak raddeye gelmişti 
Kalabalığın 'erdijH sıkıntıya bir 
de seyircilerin taşkınlıkları inzi
mam ediyordu. 

İzmirde havadan para kazanan 
bir takım harp zenginleri şurada 
burada müsamereler, muhtesem 
riyafeıJe=, zengin sofralar hazırlı
yorlardı. 

Etraftan yani İzmir rnülhaka -
tından da birçok zenginler İz.mire 
akın etmeğe başlamıştı. 

Zaten İstanbuldan İzmire yazı
lan mektu!Jlarda, Miloviç etrafın- 1 
da öyle ıı:alı'.ımat veriJL,is. öyle 
elsanevt hikbeler vo mPraklı vak.. 

alar uydurulınustu ki .. Bunlar 
Miloviç İzmire gelmeden - halkın 
diline ve kulağına kadar inmişti. lstanbu! !kinci lcra memurluğu• 
İstanbuldan İzmirlilere verilen dan: 

haberlerde bittabi Bayram zade Mülga l:mval ve Eytam edenat 
Hakkı Bcvln cbanknottan çarşaf• sandığına izafeten Hazineye ipotek 
hikayesi de en başta zikredilmişti. gösterilen Zafer ait iken vaktile ve

İzmir :zı:.bı~ası o günlerde bir rcsesini intikali icap eden ve hu· 
kaç vak'a tesbit etmişti. Bunlardan dutları senette yazılı Yeniköyde 
bir ikisi çok enteresandır: Güzelce Ali Paşa mahallesinde 

1: İzmirde ticaretle meşgul ol~ Köybaşı caddesinde eski 336 • 338 
ve maliıliy~tini ileri sürerek g~yrı 336 mükerrer yeni 318 • 336 numa
muayye~ bır ~aman !çın askerlik- ralarla murakkam altında iki bap 
tı:n terhıs e?ı~en otuz Y.aşlarında dükkanı müştemil 51r! mülk bir 
bır genç, evuıı ve uhdesın~e bu - bap hane ile ine mezkiır mahalde 
lunan bır hanı derhal terhın ede- ı.;: lı y 
rek on beş bin lira tedarik etmiş, ı:apa ~akkal sokağında es -

· ' kı 38 yenı 36 - 38 - 40 _ 42 numa-
bu parayı ne yapacağını soranlara: al j kk k dl · 

•- Bavram zadeye taş çıkarta- ı~ ar a. mura am a men tevsı 
cağım. Onun yapamadığını ben ın~ıkali mukadd~ma karak~lha~e 
yapacağım. Miloviçin geçtiği yol. lttıhaz kılınan bır bap menzıl bil-
lan banknotla döşeyeceğim·! ahare dükkan iki bap oda ve kara-
Cevabını vermiş:ıi. lkolhane halen arsa, borcun öden. 
2: Altmıs beş va•larında, ı>ek az memesinden dolayı :.çık arttırmara 

okuması vazması olan yine harı> !konulmuştur. Bunlardan 318 - 336 
zenginlerinden bir zat İstanbulda numaralı iki dükkanlar hanenin u
Miloviçe asık olmuş .. Fakat, işle- mumi evsafı: Bina ahşap arka cihc
rinin ~oklu"u ::, üzünden İstanbulda ti yıkılmış ve elektrik ve su tesisa
fazla kalamadığı kin, İzmirde Mi- tı mevcuttur. 318 numaralı işbu ha
loviçi beklemisti. Miloviç İzmire nenin altında Salih Ağa sokağında 
gelir gelmez, aşkını bir ti:rlü yene- 1 numarayı alan dükkan ile 320 
meyen bu zat da scrvecinin mühim numaralı diğer dükkan mevcut o. 
bir kısmını Milovicin avaklanna lup kepenkleri tahtadır. 
serme~e ahdctmi<ti. 1 Zemin katı: Zemini mermer bt-

Buna benzer birçok vak'alar var- !ık, mutfak vt oda ve arkd tarafı 
dı. Miloviç ötekiler gibi, bu zavallı iyine bir taşlık harap oda ve hela 
asıkların da ayaklarına serdiği pa- vardır. Tulumbalı kuyusu mevcud
raları teshirkar cazibesi ve sıcak 1

dur. 
tebessümlerile kolavca çekmis fa- Birinci kat: Bir sofa, üç büytk 
kat paraları aldıktan sonra kendi- oda ve diğer tarafta ayrıca iki oda 
lerine iltifat etmemiştir. vardır. 

(Arkası ...,., İkinci kat: Bir sofa, iki oda, iki ------ ---------------------- kiler, bir hala, arka tarafta bir so

1941 ikramiyeleri 

Bankası 
1941 .KlçO.k 

Tasarruf hesaplan 

1 adet 2000 1.lraiık = :ıooo~ Lira 
a > 1000 > = 3000.- > 
2 • 750 • = 1500.- • 
• > 500 > = :...000.- > 
8 > 2SO > = 2000.- , 

" • 100 • = 3ŞQQ,_ • 
80 • 50 • = 4000.- • 

300 • 20 • = 6000.- > 

fa, iki oda yıkılmıştır, 
Sahası: Yüz yirmi sekiz metre 

murabbaıdır. 

Kıymeti: Gayrimenkulün bulun
duğu yerin mevkii ve şerefi ile ha
lihazır şekli harabisi ve emlak pi. 
yasası nazarı itibara alınarak •1152 
lira• kıymet takdir ed:lmiştir. 
Kapalı Bakkal sokağındaki, 38 -

38 - 40 - 42 numaralı gayrimenkul 
halen yıkılmı. olup arsadır. İçinde 
h8.len dolu bileziği mevcut kuyu 
ile temel duvarları olan arsadır. 
Mesahası 295 metre murabbaıdır. 
Bulunduğu yerin mevkii ve şerefi 
ile halihazır emlak piyasaSJ nazarı 
itibara alınarak 145 lira kıymet 
takdir edilen bu gavrimenkule ait 
şartname 3-4-41 tarihinden iti -
baren herkesin görebilmesi için 
divanhanede açık bulundurulacak
tır. Birinci arttırması 14-4-41 ta • 
rihine müsadif Pazartesi günü sa:ıt 
10 dan 12 ye kadar İstanbul İkinci 
icra Dairesinde icra olunarak mu
hammen kıymetinin yüzde yetmiş 
beşini geçmek şartile en çok arttı
rana ihale edilecektir. O gün böy

ı11e bir bedel elde edilemezse arttır
ma on gün 1ıemdid edilerek 
24-4-41 tarihine müsadlf Perşembe 
günü yapılacak ikinci arttırmada 
en çok arttırana ihale edilecektir. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların gayri menkul üzerin
deki haklarını hususile iaiz ve ma. 
rnrifc dair olan iddialarını evrakı 

müsbitelerile 15 gün içinde İcra da
iresine bildirmeleri aksi takdirde 
haklan tr..pu sicilinde kaydı olmı-. 
yanlar satış bedelinin paylaşınasın
dan hariç bırakılacaktır. Talip o
lanların muhammen kıymctın yüz
de yedi bu~uk nisbetinde per ak -
çesi veya milli bır banka teminat 

!mektubu ibraz etmeleri, fa•la ma
liımat almak istiyenlerin 937/1353 

ln".rnara ile lrer zaman. da~remıze 
muracat edebıleceklerı ilıin olı.ı-

HASANTRAŞ 
BIÇAKLARI 
Dünyanın En iyi Traş B1çağıdır 

HASAN TRAŞ SABUNU, HASAN TRAŞ KREMİ, BASAN TRAŞ 
PUDRA;~! trasın zevkini itmam eder. Traş bıçağı 10 adedi 40 kuruş. 

Traş sabunu, kremi ve pudrası 40 kWU§. 

HASANDEPOSU 

MEMURİYET iLANI 
.aliye \lekaietinden: 

5/9/1940 tarih ve 4605 numaalı resmi Gazetede mimleşlr, l'l-&--1940 tarih 
ve 2/14177 numaralı kararnaıneyc b.a&:u toprak tevzi tolıoıatnames.inin tatbik 
!çın teşkil ediıen ve eduecek oıaıı komısyonlarda ça!J§t.ırılmak üzere A. - .Reıo. 
B - Aza; C - Fen Memuru alınacak.ur. 

Bu memurlara, yol JnNraila.rı haric, ayda maktuan verilecek ücretin u.ami 
miktarı; 

Re se: 175 
Azaya: 150 
Fen Memuruna: 150 

ABANAN l!ARTLA11 
B.elsden: 
1 - Yaıı 80 dan fazla olmamak; 
2 - Defterdarlık, tapu gurup müdür!Oğü, malmüdUrlüğü, viltyet tapu ııicil 

ınuhalızlı,ğı, veyahut bu voz.i.feleı·e muadil ad11 veya mall hizmetlerde bulwınw~ 
.:>lmak; 

3 - Sicil itibariyle hizmetinden istifade edilebileceği anlaşılmak; 
Aıtalarda: 

1 _ Yası 60 dan .tatla olmamak; 
2 - Mal müdürlüğü, sicil muhafızlığı, Nahiye rnüdürltiğü, arazi tahrir ltomis. 

yonu reisliği veyahut bu vaı.itelcre muadil adll veya mall hizmetlerde bulunmu~. 
olmak; 

3 - Sicll itibariyle hizmetinden istüade edilebilecek! aıılaşılmalı:; 
Fen '&femurlarında: 
1 - Yaşı 55 der. fA7.la olmamak: 
2 - Tarıı ve kadaslro veya Nafia imar veyahut askeri h~rlta U. MildürlOğ!l 

hizmetlerinde bir !'ıcne fen memurluğu ya;..mış olmak; veyahui ta Nafia veya tapu 
ve kadastro fen tatbikat mekteplerinden mezun olmak; 

3 - Sicil itibariyle hizmetinden istüade edilebileceiJ aıılaııılmak; 

dlh 

)IÜRACAAT ŞEK.Ü 

Yukarda :::ran1ı şartlan haiz bulunanlar, bir istida tte a~ğıdakl vesaiki en geç 
15/4/19H tarllılne kadar Maliye Vek~letine •MiUl EmUi.k• gönderceklerclir. 

Komisyonların derhal teşkili mukarrer olduğundan, aranan evsa!ı haiz oJan-
1.ar müracaat sırasma göre tayin kılınacaklarchr. 

dV» 

A.JıANAN VESAİK 

1 - Nü1ua hüviyet varakası caslı veyahut noterce veya ruml bir makamca 
musaddak sureti>. 

2 - 6 Kıt'a fotoğraf caltı buçuk dokuz eb'adında> 
3 - M. k .. ep tasdikname veya phadetnamesl caslı ve,.a musaddak bir surelli 
• _ Bulunduğu memuriyeUere ait vesaikin aslı veyahut musaddalı: sureti 

ctasdıkli sicil karnesi veyahut musaddak sureti kMidir.> 
5 - Sıhhi durumunun her iklimde ve köylerde vazife ifasına müsait oldu

tuna dair hükfunet veya Belediye doktorluğu raporu; 
6 - C. Müddei UQ>umlliğınden mahkümiyetı olmadığına dair vesika cİatida 

zirine Müddei Umumilik"e tasdikli meşruhat verilmek sureU ile de olabilir.> 
7 _ Hüsnühal kai!•ci•: 
8 - Askerlik vesikası cNülus Hüviyet varakasında varsa a7nca istemez.> 
9 - Talip olan şahıs bir resmi dairede müstahdem ise, bu dairenin alelusul 

muvalakatini gösteren vesika «talebe mütealllk istida ve merbutu vesikaların o 
daire vasıtası ile Maliye Vekaletine gönderilmesi halinde ayrıca muvalakabıame-
1e Hizum yoktur.> 

NOT: btıdaııamede bu vesaı'klıı cönderildli1 ve Hstesl yazılaealtbr. 
10 - Aı ğıda yazılı §ek.ilde taahhütname •Bu taahhütnamedelti müteseWJ 

kefilin resmi dairelerde veyahut ticari, mal! veya aıanl roOesseselcrde memur 
ve müstahdem olması prtt.ır.• 

«V• 

:Maliye Velı:Aletlnce toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki için leikil edilecek 
toprak tevzi komisyonlarında bir vazifeye tayinim halinde bu vazileyi kabul ede
ceğimi ve en aı 45 gün evvelinden haber vermeden bu veıiteden iatiie veya bu 
vazileyi terk veyahut hizmetimden istifade edilmediği veya istihdamınun devamı
nın caiz olmadıjı idarece takarrür ettirilerek vailleme nihayet verildili takdirde. 
komisyon mesaisinin bu yüzden sekteye uğraması sebebi ile hasıl olması mürr«ün 
ve muhtemel zararlara karşı mektuan ve cezai prt olarak he~ yiiı lira tazmi
nat vermeyi ve bunun için hnkkl--1a dava ikamesine ve il:lm i!!tl.h.aaline lüzum 
olmadan bu taahhütnamenin icraya vaz'ı veyahut hazlneden alacaj:ım vars~ bu 
alaetıktan def'aten takas ve mahsubu ve )'ine bu taahhütnameden mütevellit her
hangi bir ihtilaf için dava ikames:· c lüzum hasıl olursa bu davanın Ankara J4ah... 
!<emelerlnce rliyetlnl kabul ve taahhüt ediyorum. 

Adr8: 

Nil1us Hüviyet varakasında.ki hOviYotl: 
.................. nJn cezai tart olarak taahhot ettlıtı beş :rt1z Hra;ra kadar •JIU 

ıartıarl• müt-1..U "Pfil olarak l<e!alet ederim, 

ıı:etllbı meoldr. n ..n-1: 

Nüiuo hüvıyn varakasmdaki hüviYetl, 
cNOT: Bu taahhüt ve kefaletname noterce resen tanılın olunacaktır: 

c1531> c2071> 

· • istan~ul Komutanlıği S~tınalma · Kolnişyonu -ilanları ~, 
Beher kilosuna 22 kuruş tahmin edııen 30 tou ltırmızı mercimek 

21/3/941 günü saat 10,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. Şartn.ıınesl her 
giın komisyonda görülebilir. Muhammen bedeli 6600 lira olup kat'i te
mınatı 990 J:radır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutan-
, .. Satınalma Kom:Syonuna gelme] eri. 2030 

• 784 adet eski boş :rııll tenekesi 22.3.941 günO aaat 12 de pazarbkla abla
caktır. isteklilerin belli gün ve 88&tte !'ındılı:.lıda ııatm alma l<amis:1oııa gel-
meleri. (213•) ... İkramiye planı 

Keşidder: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Atus
tos. 3 İk..ı.nciı.eşrin tarihler..nde 7a~ 

pılır • • 

nur. 937/1353 
- Aşağıda cıns ve miktarları 1azıh !ki kalem iaşe maddesi 28/3/941 ,unu saat 

Ç 
• 10 da pazarlıklA oatın alınacaktır. Şartnamesi hor gün komisyonda görüleblllr. 

l lST ANBUL BELEDIYESl iLANLARI 1 
İtfaiyeye ali Oç adet psı uzerme imal ettirilecek karoseriler açık eksiltmeye 

.tonulmuştur. TalunJn bedeli 6500 lira , .• ilk tem.ınaU 487 lira 50 kuruıtur. Şart
name Zabıt ve JlluamelAt Müdür!Oiıü kaleminde ıörOlebılır. !ııaıe 31/3/9U Pa: 
urteol günü aaat a de Daimi encllmende 7apılacaklll'. Talıplerln ilk temınat 

ınakhuz veya mektuplan. ihale ıarlhizıdeıı B ııün evvel Beledıye Fen İşleri Mıl
dürlüiüD' müracaatla karoııeri ımautıuııı .. i sahıbl olduklarına dair alacaklın ve 
ııll<a ve 941 ;rılına ait Ticaret Odası vesikalari;yle IAale l(lııü mull,Y1eıı aaatı. Da-
lml ı:oc<Mı«ıde lıulnnaınlan. (2001) 

.ocuk Reluml -, Bunların her bırl ayrı ayn talıplere de ihale edilebilir, İsteklilerin belli sün ve 
. Ahmed Akkoyunlu saaııe Fındıklıda ııatuı alına komisyonuna ııelmelori. (2135) 

_,__,_ Tal'-L Cin.ol Miktan Jrlııh. Flyab :ııtat1 'l'rnıfnab 
11Aa11D • WU1Ue Prlu No. 4 ıı:ııo Lira K. Lira K. 
Pazardan maada her gün aaat _ -

-.-15 den sonra. Tel: 40127- Makama 1~000 4500 075 
A. Şehrıye 5000 1400 210 --

~ Göz Heklml Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 
Dr. Murat Rami Aydın Hava çekici " şahmerdan ,, alrnacak 
lieyoğlu • Parmakkapı, İmam 
sokak No. z Tel. 41553 Yeni veya az lrullanılmış lıava ceklclne lhtt,.aç vardır. Elinde olup da •bnalt 
Muayene ve her türlü gÖ'I lsti~nienn bir istida ile Askeri Fabri-kalar Umum MUdUrlüğüne müracaat et-

am~livotı fıkara a parasızdır. mest ve bu t.udaya ceJ<ıçlenn eb'ad ve .,,saı;yıe marlı:ıw ve fiatırun da llAvesl 
.. ıiiiiiıiilıiiiiıiiiiiiıiliiiliiiiiiiiiiiülli 1 dca olunur. (20G'I) 

Kendinize Beybudt 
Yere Eziyet 

Ediyorsunuz 

NEVROZİN .. 
Varken İztırap Çekilir 1111· 

Baş, Diş, Nezle, Grlf 
ve tl'şUmekten Mütevellit Bütün Ağrı, Sızı. 

Sancılarla Romatizmaya knr.ı: 

İcabında Günde 3 Kaşe Alınabılir. 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden 
Tahmini 
Bedeli 

150 san•\m eninde ı1 
yerli patiska. 1000 metre Metresi 75 Kt. M,25 

25.IIl.1941 Salı gilnü Ayasolyadaki Matbaanın idare komı.,.onn odasıııd' 
at 15 te açık eksiltmesi yapılacak olan cins, miktar ve vastı. yultnnda ya~ 
li patiskaya istekli olanların pey akçeleri makbuz veya temınat mektup 
gün muayyen saatten evvel Matbaada hauır bulunmaları. 

Şartname parasız olarak MüdilrlüıtllmUzden tedarik edfi•blllr. (1~ 

Telsiz muhabere memuru alınac9 
Devlet meteoroloji işleri Umum 

müdürlüğünden 
Devlet Meteoroloji İ~leri Umum Müdürlüğü Meteoroloji latasymıların~ 

!ışhrılmak ve 8()-90 lira aylık ücret verilmek suretiyle aşatıda 7azılı 18,.ııl 
iresinde 5 telsiz muhabere memuru alınacaktır. 

ı - Türk olması. 
2 - Alınacak telsiz muhabere memurlarının en az orta mektep ve'f' 

mektebe muadil tahsil görmüş olması, 
3 - Askerliğini yapml,$ olması. 

• _ Ecnebi bir kadın ile evli olmaması. 
5 - Dakikada 100 kelime almak ve 100 kelime vermek, daki~•:ı 

guruplu bir şifre te1gra!ını almak ve yazmak, beynelmilel muhab<.'re u 
kaidelerini bilmek, telsiz cihaz.lan ve ieferrüatı hakkında amell ve na.zarı 
bilgiye malik olduğunu isbat etmesi. tıl' 

6 - En smı çolıştığı müessesenin tezkiye varakasını hAmil olması ,art · 
7 _ Yap.ılacak imtihanda muvaffak olması. 

Müracaat istidalarına bağlanacak veslkalar şunlardır: ,J_ 
Nüfus hilviyet cüzdanı, diploma veya tasdikname, askerllk vesika!!lı ~(. 

tasdikli iyi huy kfiğl<b, sıhhat raporu, çiçek aşı kllğıdı, evli olanların e 941 I 
cüzdanı ve en son çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğratlariyle en son 31 Mart 
rihine kadar müracaat etmeleri. (1247) (1735) 

lıan Tashihi f. 
Gazetem2in 18/3/Kl ıarthll n05lııwnıla tntışat eden Emll!k ve ~ ,,J 

kasının gayrimenkul satışı hakkındaki il8runııı 2.291 esaıı numarasında ol< ~ 
menkulün mesahası 14,25 M2 olncak ilı:en 47 M2 ve teminatı 40 lira olaC ~ 
81,30 olarak ve 2451 esas numaarsının 2541 olarak 1aıılıJ neşredildiklerl / 
müı;tür. Keyfiyet tashlhen ilil.n olunur.• 

--------::::::::;; 

55 adel hususi Up Pli.ta aJlıl' 1 
1 _ Talı.min edilen bedeli •6875• lira olan 55 adet hususi tipte plil< 

Mart 941 Cuma günü saat 14 de pazarlıkla 'ksiltme. i yapılacaktır. ı;/ 
2 - Kat'! teminatı c1031• lira 25 ıruruı olup prtnamesi her ırUn 1<0111 

1 
dan alınabilir. ••• . fJ' 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaiki• birli~ belli 

-~~~;~;~;~~r~v:;~;: i;;:u, i~;~:;ili ıl~ 
Muhammen bedeli (121,000) Yüz ;rtrml bir bln lira olan_Bee blıı beş 1ııı(/ 

mlk5p traverslik çam tomruğun 31/3/1941 Pazartesi gunü saat 15 de J· J 
zart usulü ile Erzurum 10 İşletme Müdürlüğü binasında ihalesi yapılacak1,p~ 

B.ı işe girmek istiyenlerio (7300) liralık muvakkat teminatlariyle k'uır 
tayın ettiği ve bu lii becerebileceklerine dair olan bir belgeyi ve tekli.! mel< 1 
nı aynı gün saat 14 de kadar komi.,.on reisliğine vermeleri Ia.z.ımdır. . ,; ;f 

5500 metre mlk5p tomruk; Orman Müdüriütünce işleımemize taıısı:ı, ' 
ve Sankamısın Köroğlu ormanlanndan tefrik edilen 16a ve 29a numar 
talanndan kat edilecektir. -" 

Teslim yeri Sarılrnmıı Hızar Pabrl kasıdır. !~"'.{ 
Şartnameler; Haydarpaşada I. el An karada ı. el Erzurumda 10. CU ,.,,,, 

Müdürlüklerinden ve Sarıkam13, Kara, Trabzon latasyonlarından G JJr0 / 
bilinde tedarik edilir. (1929) 

RADYO 
19 Mart 1941 

18.00 Program ve memleket saat 
ayarı. 

18.03 Kon~ma: Ziraat takvimi. 
18.08 Müzik: Melodiler (Pl.) 

18.30 Kon~ma (Dı§ politika h&. 

18.45 

19.15 

19.30 

19.45 

20.15 
20.45 
21.10 
21.25 

21.45 

22.30 

diseleri), 

Çocuk saati. 
Çocuklar için musiki. 

Memleket saat ayan ve a

jans haberleri. 
Müzik: Geçit programı. 

Radyo gazetesi. 
Müzlk: Radyo fasıl heyeti. 

Konuşma. 

Müzik: Saz eserleri ve zey• 
bek havaları. 
Müzik: Riyaseticumhur ban

dosu (Şef: İhsan Künçer) 

Memleket saat ayarı, ajans 

haberleri; ziraat, esham -

tahvilat, kambiyo - nukut 

borsası IFiat). 

22.45 Müzlk: Daruı müziği (Pl.) 

23.25/23.30 Yarınki program ve 
kapanış • 

_. ANAPIYOJEI'l 
. Dr. ~hsao Sami .,,ı
ıstexptokok:, Ista!ilokok, pnö!!l~ cı· 
koli, plyosiyaniklerin yaptığı ııJ' 
ban, yara akıntı ve clld ııa>~,~ 
larma karşı cok tesirli taze~ 

Bakırköy Sulh hll~~ 
hakimliğinden: ~ 

Müddei Hazinenin müddei•:e,Ç' 
Seyfettin ve Ayşe aleyhJerill ıf''' 
tığı Bakır köyünde Sakıza~acı ,r~' 
hailesi Lron sokak 20 ııu~ıı,ı>' 
gayrimenkulün nısıf !ılsS<'~.15 t.I' 
neye al' olduğundan 1/1/·· ~' ' 
rihinden 18/10/935 tari~in~ıeriO' 
dar ayda 16 lira ecri misıl •; J1I ;I 
den 72 lira 60 kuruş ve l~ ~rr~ 
kuruş da tebliğ masrafı l<l k1ııd,w' 
85 lira 1 kuruşun tahsili hllk olı'~ 
davada Ayşenin lkarııetg ıeb ' 
meçhuliyetine mebni jlaııeıı 1,cııP 
ligat yapılarak Hazineni? \ir ~"' 
sabit görüldüğünden 85 Jır9 ş fıi1 
ruşun tahsiline yüzd~. 1;:ıi ·~ 
ve yüzde on nisbetinde uc ~8bill 
kaletle birlikte tahsiline 19~ ı: 
temyiz olmak üzere 19/10 iJıl'ışıır: 
rihinde gıyaben karar vetJı1'9~ C 
Tebliğ makamına kalın ~/l~ 
""r1! ilan olunur. 


