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Bulgarlar 
HAYAL 

Peşindeler 1 
Komffl Bulgari.tanın ne 
yazık ki eudeki bulgur
dan da olacağı bir haki
kattir. Bulgari.tan bir 
hayal haatalığı içinde 
ıon derece uahim bir hal
tı hareketi kendisine reh
ber edinmif, bütün mev
cudiyetini, iati!ıbalini 
tehliJı.eye koymuıtur •• 

Yuan: ETEM JZZET BENiCE 
Bulıarhtaııın siyasi ve ~skeri 

d l iin seçtikçe daha zıyade 
urumu. kil F'l Cun 

tebellill' ediyor. llaşve 1 0 

d fa irat ettiği ve radyonun 
son e -'··-da çok yaydijp. nokta; bu b....- ıı 
d;kkate şayandır. . 
Bulıar Başvekili bu nutkımd,. 
_ Biz, artık bize yap~la.n h~

•ıılıldarın tamir edilmcsıw ~klı
Yoruı. Bulıarlar, bugün tarihle· 
rinin dönüm noktasında bulun~
Yorlar. Haksızlıkların tamir edı· 
leceği gün; artık ıelmiş bulun • 

inak tadır"• 
Diyor. Bulgarların, Balkanlar-

da sulhun mahfuz kalmaması ba· 
lnınından, daima bir tabrik .un; 
suru halini muhafaza etmelerı v 
her ve-,ile ile reviziyonist emeli~· 
rini tebarüz ettirerek bunu bı~ 
dahili poltika ve iktidar mesnedı 
ittihaz etmeleridir ki, yılların tel~ 
k . · ·•·t'dar ve hükmu ın ve tarsın, •• ı ~ 
altında bir rüya, bayat hastalı~ 
olmaktan çıkmış ve nihaye~ harı· 
el polHikalarının da bakıkı çeb• 
resi ve veçhesi olmuştur .. Ne. ı•: 
rip ve ne hazin ki, Başve~ıl F~lof, 
Kralın medisin ve hükıımeünın 
ınuvaf~kali ile memleketini Al· 
aıan ordularına teslim ettiklea 
sonradır ki, hala en ciddi bir ina
nış te ellisi içinde: 

- Haksızlıkların tamir edile
eeği ıün, artık gelmiı bulunmak· 

tadır_ fuıı 
Diyebiliyor!. Profesör Filo 

bu kanaatinde samimi bulundu • 
ğundan şüphe etmiyoruz. O ~abılı 
Sof ya İngiliz Elçisi Rendellın. d.e 
İfade ve tebarüz ettirdiği gıbı; 
Alınan zaferine en çok inanan Al· 
ırıan perestişkirlarından bir'.d'.~· 
llaksızlıkların tamir edileceğı il· 

midini izhar ederken de muhak
kak ki, Almanyaya teslim ettiği 
kuçücük Bulgarhtanın ordusuna 
ve kuvvetine dt{:il; Türk • Bulgar; 
Yunan · Bulıar; Yugoslav - Bul· 
car hndutlarma dayanmış bulu
nan Alman ordusuna cUveniyor 
ve ••nubi Dobruca hikayesinde 
oldugu· ·b· . · d gı ı, yeni arazi taleplerını 
i;c hazır lokına halinde alabile«~· 
b '~.!arz ve tahmin ediyor. Hal " 

11 ~ ~' komşu Butıaristan, kendisi· 

t <>si devlellerin bütün ikaz ve 
•ınennlsin " "f b' h e ra.aınen maattees,u 
.". ayal hasla lığı lçinde tı.endi· 

~ını :on dtrece vahim bir hattı 
dl~Yret' e!e tevdi ve bütün mevcu· 

e ıoı · t'k 
' 15 1 batini tehlikeye koy· 

muş bulun . . nyor. Bu!garistanın ta-
nıır edılece.. .. . 1 
d · .. h gı Umıdini izhar ey •· 

ıgdı aksııW.Jar, bu defa Roman-
ya a dei;il B ika •. . d ' • ııların ıobep· 

e ve ar,lanın ai;zındadır. 
B.unun içindir ki, bu defa Bul

~rıstan, Almanyanın siyasi tas-
)'ık ve tehdidi ile ve türlü türlü 
Dıanevra sr.virmesi ıuretile ikti
:•p edecei;i bir muvaCfakiyetiıı 
aııra konan nıirasçısı olanııya .. 

eaktu y 1 . • •ıı , Almanya alıp Bul· 
&•r1'tana ve " . ·ı· b la remıyecektır. Bu ı ı· 
Jı: 8~ ' Almaııya ıibi ve Almanya 

1 
a L alir Bulgaristanın da biitüıı 
ın.. nlanııı ( d ,.. . ıar e erek ve ~ehen
nemı bır bo~ 1 . . 

5&2 •ımarun içın .. gı
nrek lokınay •. ı arsl•nın a&zınclan 
çı .. artıp alması i't' d' ' B. "' ıza e ıyoı t· 
ııaenaleyh, Filo( bük' (ı 1• • h me ının e-
aabı bu bakıından da _, 1 

t 
.,.. . , evv.,.ce şa. 

ret e tı5 ımız gilıi ant k 
ı çı mı ve 

Bulgar milleliııi bir uçurumun 
kenarına yuvarlamıı bul unuyor. 
Balk~nlarda yeniden pallıyacak 
tek tülek ıle Bulgaristan da bu 
uçurumun içinde, yanlı~ hesap 
kurbanı ve sırtlan ge~inmeyi ta
aarlıyan ve fakat hayal sukutuna 
uğram~. makus talihli bir kahn
maıı .reJıind.e bu uçuruınun için· 

(O.yamı 6 ln<i il"41Mla> 

Kıbrıs halkı 
11 Hariciye Ve
. kilimize he
yecanlı bir 
istikbalde 

bulundu 
Mülai<atta lngilte
renin Ankara Sefi
ri de hazır bulundu 

Eden VekfUmlzl 
tayrare meydanı
na kadar teşyi etU 
KahiTıı 20 ( A.A.) - Kıbn.t 

halkının, Türkiye Hariciye Ve· 
kili Şükrü Saracoğl,. ile in -
giliz Hariciye Nazın Eden 
haklannda heyecanlı bir istik
bal gösıerdıkleri ö~enü~ · 
tir. 

~. çilllerlnde harp: Bir- Ingiliı ileri keşif kolu :ubiti-701 tayin ederken... 

Eden, miiı.ikattan aonra, 
1 Şükrü Saracoğluna tayyare 
meydanına kadar f'efakat et
m4tir. Bir müfreze asker se • 
lcim resmini ifa etmi1tir. 

(D..am.ı: 1 inci atfııcla) 
. 

Stoyadinovıç 

Mihver dostu 
Stoyadinoviç 
Yugoslavyadan 

çıkarıldı 

poUs kendisine Ya
nan bududuna ka
dar relaıtat etti 

Londra 20 (A.A.) - Be.lgrattan 

G 1 haberlere göre, eskı Yugose en . . y a 
1 

Başvekili Stoyadınovıç un • 
av • teveccihen Yugoslav • 

nistana D' u k 
t ketmi~ ve polis hududa a-

yayı er t . t' 
dar kendisine refakat e mış ır .. 

Hatırlardadır ki, Stoyadmovıç~ 
Mihvere karşı son derece sempati 
beslediğinden dolayı, s.araybosııa 
civary:ıda bir küçük koyde ika -
ınete mecbur tutulmuştu. 

Yugoslavya 
bir karış yer . ..., . . 
verm ıyecegını 

te.qit etti 
Yugoslav Müna

kalat Nazırının 
dünkü nutuku 

Belgrat 20 (A.A.)- Yuıoslav 
Münakalat Nazırı Buzi düu bir nu· 
tıık söyliyerek:, bilba sa de.miıtir 
ki: 

•Sonnna kadar bitaraflığımızı 
muhafazaya ıayret edecef:iz. Biz 
başkalarından bir~ey i.tcmiyoruz. 
Fakat ba~alarına da bize ait olaıı 
hiçbir eyi \'ermeyiz.• 

80 Yaşındaki ga
zinocu öldü mü, 

öldürüldü mü? 

Darültalim müsiki 
kıraathanesi sahi
binin cebindeki 
1000 lira ne oldu? 
Şemaoebaşında ..ıti •DarOttallml 

Mı i{i> kıraalhan l sahibi Hacı Qs... 
naı. dün kıraatbantnin orta kat salo
nunwı bir köv inde 61u olarak bulun
muıtur. 40 yıJJ:ınberi bu işle uğraşan 
ve 80 7BıJJ1do bulunan Hacı Osmanın 

tDev...,.. S inci Sa7fada) 

Yeni petrol 
ofisinde 121 me

mur çalışacak 
İaşe Müsteştırlığma ıncrbut olarak 

teşkil edilmiş olan .Pe,rol Of.is.iJ tetjki· 
IJilında 121 Jı.Jeınjıı çal~""*' aolaştl
mışllr. 

Bunlard n 577 kişi bürolarda, 84 k4l 
de depolard.ı enhşacaklardır. 

Umum ı.1dur 600, .Muavıni 500, ild 
mlidur de. 400 er lirn aylık iıcret aıa .. 
eaklard1r ormm memur ve mti.stab-

. Amerika Mec-
1 isi 7 milyar 
dolarlık yar-

. dım tahsisatı· . 
nı kabul etti 

Ayanda da 25 Mar 
ta kadar abulB 

bekleniyor 
• 
ilk önce deni-
zaltı avcıları 
gön derili yor 

Va~ington 20 (A.A.) - Mil
. messiller Meclisi, lngiltereye 

ve dicer demokruilere ödünç 
verme ve kiralama kanunu 

J mucibince yardımda bulun -
J .ınak i.lzere hüküınete 7 milyar 

tDen.nu 1 .. el Saıt .. a) 

1 Makedonyave 
Trakgada va
ta npe rve r lik 
havası esiyor 
ltalyanların yeni 

iki taarruzları 
daha püskürtüldü 

Atina 20 (A.A.)- ltt mi tebliif. 
Biri merkezde tiddetli, dijleri ıi
malde olmak üzere iki italy an ta
arruzu pü kürtülıniıştür. Yunan
lılar esir almı lıudır. tlç tank tah· 
rip edilmiştir. 
Düşmanııı bu mınta alan men

sup olan bir hiilüğil tecrit edilmit 
(Dn&1111: a IDol 1&7fadal 

ı are çay 
uzatıldı 

BQyük Millet llleclial dQnJıU toplan· 
tısında, altı vil~eue UAn ve Meclistıı 
kararjyle Uç 11 temdit ediltn örfi lda· 
renln rotamı tarlhinden itibaren Uç q 
da.ha uzatılma~una müsaade edUmui 
bakkındakJ Batvek~iet tezkeresi okun
mUl! ve mütletıkan Jı.abul ohınmuştur. 

İngilizlerin Babefitaııda ilk hedeflerinden: Harar f"hriıwt 
umııml rörünli§il 

F erah Sinema .. _~:ı"'_: .. ~_ı~_ı:ıaı_nbın-G88_lir._dc- Askerde ölenlerin 
sı yangınını a t-

-- 1 sısAcA iL sigorta parasını 
25 dakika geç haber 

v:.rh::~::ın:.i:~:::!:~~ "Al~:r:r:! ,,Çok Ş İrk et 1 er Vere C e k 
ınnda vukua gelen yangın tabiri - Balkanlardaki vaziyeti ve Yu-
katına devam olunmaktadır. goslavyanın durumımu haber ve-

Belediye Reisliği, yangının zu. ren bir ıa:ıele; yazıya •Almanya 
hurunda.ı ancak yirmi be~ dakika çok ketum"• scrlevhosıııı koy -

Fatih İtfaiyesine haber ve • mu§. Bizim mahut arkada§a: 
sonra ld' • · - Neden acaba bu ketumiyet?. ild. ğini ve İtfaiye ge ıgı zaman 
:t.,:.,. binayı 111rını olduğunu tec• ıü~iye sordum da, ıu cevabı ver-

bit ctıniştir. 
Bu netıceye göre daha zlya~e, - Ya taarruaun lıa lamak llıe-

sinema İtfaiyeye geç haber veril- re olmasından; yobııt da Cicika· 
inılen kurıarılanııı·arak yan - mn da cicicici teslim alı.ıp~ını gö-

:;;tır. Belediye Rei•liJıi.alakadu- rilşten. Filhakika Afrika ile Bal-
lara mür>caat edeıek bır yangıı:' kanların ara'ı uzak ve aşılmaz gi· 

25 dakika gıbi uzun bır zaman ıçın.. bi sanılırsa da yeni harbin va. ıta• 
de sezmiycnkrin tesbit etlilip me- !arı . erbe.t kalncak ordular için 
mııriyel vazifesini ihmal su•ılc Ad· nı~•afr mfnıumuııu çoktan orta -

(Devamı ; 5 ı sa,ı..ıaı ı dan kaldırdı. • • 

"Fevkalade ahval,, de taksidini ödeyeme
yenlerin hukuku da mahfuz tutulacak 

Ankaradan blldirlldiğıne cöre Tlca .. 
ret V .k~leıi hayat ı!ıortaları bakkı.D ... 
da mühun llliltOmterl ihtiva edeJll yeni 
bU' kanun projesi haıırlamlflır. Bueün 
Başvckfılrte vttıln1 I çok muhtemel 
olan bu proje ile, Mıilt Korunma K•· 
nunu..,_un fevkalade zamanlarda hükQ
mete verdıti aalithıyetlere bUno.den .
aorta ısıerindc baı.1 tlı1ik kar.ırlur1nın 
Jl6vMİ d rpiş olunnlakUıdır. Gö:ıelile.o. 
nokta ıudur: itınde bulunduğumuz 
fevkal~tle zamanda hayat ıı:lıortaıu va
tanda=lard:ln çoğu vrya sair ıe-bC'pl<.'Tle 
prını ve ıur prırnlcraıi Lanıanında ve-

(D<va"" 5 luci S&Jlau) 

Üçlü pakta 
yakında yeni 

bir iştirak? 
Berlln, 20 (A.A) - Alman Haric!;re 

Neı.aret.inde ıazttcciler k:onfpransında, 

yakın bir istlklı:ılde 1)~ın Pokta 7enl 
bir iştirak vukua ıele<.~.ri bildirlınu, .. 
tir. 

Yugoslavya- BALB.AN~DAKi 
ya karşı Ber- VAZl~ETE 
lini t dd•• IJMUMl BiR BAB.IŞ 

n ere u-
dü hala de
vam ediyor 
ı İki taraf ,......__ ..... 
J arasında devam 
, eden milzakere
ı er hakkında 
blr şey ılylen-

mlyor 

Alman tazlji
ki bir netice 

vermedi 
Yugoslavya Ue Alman,a ara~ında 

devam elliği blldirilcn mümkerele
rin mahiyetini ay<lı.n)aMıcak y~nl 

hiç bir haber gelmcmıJtı.r. Berlinde
ki yabancı gazeteler, Yueoslav - AJ .. 
man münaaeob<>tlerl hakkında orta
da döDen bir tok rivayC'tlerden bah• 

oederek, Alman Barıclye NelQrel.ia· 
den mlaQmııt ı.ttmişltr e do, ...ıaıv-
7e1.tar makamlar cev:.ıp vennU.lım 
imtloa ebniflerdir. Alman H.rocıy"" 
ııl bu mtıruı beller lı.akkında ,.ru]an 
suallere hjç cevap vtrmea'\ek\edir. 

Dı&er \anıllan YucO&lav Başvekili 
De llar)c.iye Naauınıa bucO.. lierline 
ııdC<"<>kleri hakJunda dwı l!<lenııta 
bir ş:ı.yia dolaşıyordu. 

Ankara Radyo Caaeteai, dh ok
famkl nqriyat.uıda Berlindea Yuıa.
lavyayı okşl,Yan bi.r havanın esmi)t"e 
başladığını e(Syliyerek, eiıracil ikJ \lı
raf ara.sındaJd mQao.ftreJerbt doeta
ne bir bava l('inde cereyan etl.ftı.ı.i 
bildirmjştir. Maamafib Du hava her 
7trmi dört saatte bir de Iısebilir. 
Bir Alman ııözctlıil de domiştlr ld: 
cAlına.n7a - Yugogl;ıv,,a mtlDa

IObab nc>rmaldlr. Fakat 7apılan ırıll
ukorelor hakkında beyaaalta bıılun
mak mevs.imai.ıdir .> 

Dlter taraftan Londra mehaflll, 
YuıoslaV)'a üzerine yapılan Alman 
taz,.ikinin bir netice V<~lii, Al· 
ıruınyanm g<;.terdijti ıereddudiln hA· 
1A devam etliji kaaaatindedir. Bu da, 
HıUerln hcnOz battlıet~ geçmemif 
olmasiyle BBbittir. 

Macar llarlciye Num Bardoal d• 
buaün ötl~en sonrı Bcrline hare.kel 
edecek, Alm'lın Htırictyc Naz.m ile 
görC1ttektir. Bardoası Ber!JDde iki 
Oç gün kalacaktır. \. ______________________________ ., 

POR SAITTE 
Otuz Bin Cuval 
Kahve Getiriliyor -Belediye Kooperatifi de ya
kında Kahve dağıtacak 

Yeni parü kahve gelinciye ka· 
dar piyasayı idare e~k üzere 
gümrüklerde bulunan 1400 küsur 
çuval kahveden 400 kusuru lzrnire 
gönderilmiş ve diğerlerinin de ls
tanbul piy asaşına (ıkanlması ka. 
rarla~mıştır. Bugünlerde çıkan • 
lacak olan bu kahvelerden bir k~ 
mı Belediye Kooperatifine verile
rek memurlann kahve alabilmesi 
temin olunacaktır. 
Diğer taraitan Portsaldde bulu· 

nan 30 bin çuval kahvenııı kısa bir 

Ç E R.Ç EVE 

Yeni metter ... 
NECiP FAZIL KISAKtlBEK 

1914 - 1918 dünya harbi ma
nevrasının, bir çeyrek asır son. 
raki büyük diinya harbine nis
betle bir takını misilsiz hasla· 
lıkluı ve eısi:ı ınusibetlcri ol· 
dutunu zınncderi:ı. Zannediyo
rum, sadece ı.an.. Zira 1939 • X 
dünya harbinin laa tahldarını 
ve musibetlerini lıenm tesbit 
mevkiinde dei:iliz. 

Eski harbin meseli tifil , b. 
panyol nezlesi ,uyuz ıibi illet
leri ve açlık ıibi bir mu ibeti 
vardı. Bütün bu lıastahklar, 
7eni dünya harbinin daha §İm· 
diki illet tecellilerine ıöre ben
ee çocuk oyuncağı_ Açlık bah· 
sinde de yeni barp eskisine 
rahmet okutmak yolnnda ..• E
vet, ba:zı milletlerin, sadece b .. 
ın milletlerin buııüaden namset 
oldukları ııdasıdık derecesi, 
eskiden yine bazı milletlrria 
düştüjjii mahmurlui• niAbetle 
hudutsuz." 

Eski harbin Jıutalıklan, tah
rip sahalarını ruhtan siynd• 
madde üzerinde derinleıtiriyor· 
du. Nokta kadar bir böceğin 
giu ıörlinmcz kuıkaeına düşea 
koca insan ölürdü; bir aksmlı. 
sapanının çektii:i nezle mikro
bu imanı bir kaç ciln zatilnee 
ate !eri içinde yakardı- tram-

' vayda yırtık pırtık beş kıırnş-
luğa el siiren zavallı, bir haHa 
ka . ınırdı; ve saire, ve saire ... 
Heı şeye rağınen bepsl çoc.,.ı. 
o~·unrn~ı ... 

~iL.uiİ<~ harpte in aıı flillı ı 

zamanda 111<1mleketimize ı tiril -
mesıni temin için lngiltere hük(l • 
metile tem&Jlar yapılmaktadır. Bu 

mallara Türkiyeye sevk mi.l aadesi 
alındı.klan "°rıra kahveler derhal 
yola çıkarılacaktır. 

Bundan başka Brezilyaya siparif 
edilmif olan 10 bın çuval kahve de 

yola çıkmıştır. Her iki parti gel -

dikten sonra memleketiın.iıin bir 

senelik ihtiyacı karııl&nmlf ola • 
caktır. -

lı•kımından henil:ıı lıiçbir te1 
ıörünmedii;i balde, iıl>an ~ 
lıunnıı, birs•k millet mıntaka
ıında, içi vıcık vıcık kurt k•Y· 
aıyan küflü bir kaşar peynirine 
dölldüJiilnil ıörüyorıız. 

insan yapuını bir •il•<• bıa
sete<ek ol ur ak bn aracı• (Ö'f• 

desioden ve dallarıada.n ziya
de tohum eevherine mu. allat 
elan yeııi boğuşmının yeni 
mikrobu, daha şimdiden klimil 
örnekler baliııde, ca ağırından 
en hafüine doğru ıu mlithiı 
Uııtalıldara meytla• açnu~tır: 

1- İhanet ve lıiyanet veb"'ı.. 
2-- İraıl ,iz.J:lk ve hareket ız.. 

lllt kolerası.. 
3- Apı ma ve vy ma (elei~ 
~ İnfirat Ye tecerrıit baı • 

ajrısı.. 
'- Basit yalan ve adi hileye 

lıapılma nezle. i... 
Heşhur (L'homme eet in • 

connu - ln. an, tn meçhul..) k.İ• 
tabınuı miıellifi felsefeci dok.
hırı ıorulacak olursa herhalde 
~ni ,., a ın daha in1diden ke. 

mnl devreıia~ eri. mi-: bu bos
talılılarıru, tarih boyunca ccl
•if vP gdccek her içtimai ve 
ferd' illetten ü. tün görür. 

Ve her hastalığın başı adi halk 
t.ılıaknlarından çı.kıp yukarıya 
do~ru sirayet ederken, bn illet
ler, saraJlardan, devlet rei.t, 
başvekil ve nazır koltnkların • 
41an mcb'uslar 11tecfüi, münev-, . 1 
vtrlcr iklimi ve fikir muhıt • 
~inden doi;wp aşatıya doğru 
.. :vrctm~tir. i 

Biz ne me•'udn:ıı ki Türkiye, 
lıirkn~ nadir millet arasında, b• 
lıa•talıklarn karşı daimi bir ma
•fİl·et halinde biu.at tarilıia 
elile a~ılanmıştır, 
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ADlSABABA 
YOLUNDA 

Habq vatanperverleri ve 
İngiliz kıt' aları, Habeıiatanın 
merkezi olan Adiaababa'ya 
170 kilometre mesafeye yak
laitılar. Negüa, yakında be
yaz atına binecek, beyaz ıem· 
siyesini açarak, Adisababa'· 
ııın beyaz mermer merdiYenli 
sarayına meraıimle yol ala
cak_ Ben, o afuı, Negüı'ün 
duyacajı beyecanJ diifünüyo-
rum. 
VAVEYLA 
KOPARMJŞJZ 

Moda Deniz Klübü, meı
hur ıporcu Zeki Riza Sporel 
hakkında, klüpten ihraç kara
n verdi. Hayret değil mi 7. 
Gazeteler, bu hayreti ifııde o. 
den nqriyat yaptılar. Şimdi 
Klüp İdare Hey'eti, bütün ı.. 
tanbul gazetelerini ıöyle it
ham ediyor: 

- Vaveyla kopardınız?. 
Aman, birader, bize iftira 

ebne.. Baksana, aeıimiz bile 
çıkmıyor.. Vaveyla, kimin 
haddine?. 
PEYNiR 

KRAL/ 

Peynir Kralı namile maruf 
bir tüccar hakkında da cürmü 
mqhut yapılmıf.. Bu zat, 
peynirin en bozulmllf ve kö
lÜ3ünü bir bakkala 75 kuruta 
ıatarken yakalanm•f•• 

Fakat, doğrulu, biz, bu ha
reketi krala yakııtıramadı.k. 
Artık, kral böyle yapar1a, 
ctebaai aadıka» 11 ne yap
maz?. 
AFERiN 
REFiK AHMET 
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Sirkeci - Sarayburnu 
arasında yeni tesisat 

vücuda getiriliyor 
Sirkeci ile Sarayburnu arasın

daki eski ve köhne baraka ve am
barlar yakında ytl<ılacaktır. Bu -
ralarda yeni ve modern dört aıı.. 

trepo yapılacaktır. Projeler hazır
lanmıştır. Bu yaz mevsiminde Jn. 
pat tamamlanacak ve aahile rıh
trm da yapılacaktır. Rıhtım üze -
rine Liman İşletmeleri Umum Mü· 
dürlüğü tarafından getirilmiş olan 
büyük vinçlerden konulacaktır. 
Antrepolar yapıldık~ sonra tile.. 
car eşyası mavnalarda bekletil • 
mekte nkurtarılacaktır. 

ECÇCK HABERLER 

ViLAYET ııe BELEDiYE: 

* Belediye francala ununun 14-0 
çuvala indirilmesi üzerine dün bu 
undan francala, pasta ve saire imal 
edenleri dave~ ederek kendilerine 
verilecek un miktarını tebliğ et
miştir. * Belediye Makine Ş.ıbesi Mü. 
düril B. Ertuğrul şehrimizdeki 
asansörlerin muayenesi için bina 
sahiplerine nisanın on beşine kadar 
mühlet VErmiştir. Bu müddete ka
dar muayene ettirilmemiş asan • 
aörlerin çalışması menedilecektir. 
Şehirde 360 asansör vardır. * Demir tekerlekli arabaların 
geçecekleri yollar tesbit edilmiştir. 
Buralara •bu yollardan demir te
kerlekli arabalar geçebilir• ibare
sini tıaşıyan levhalar konacaktır. * Belediye Fen Heyeti tarafın
dan asfalt yollann tamiri için mü
temadi tamir amelesi namilc dört 
ekip te~.1<il edilıniş!lir. Bu ekipler 
asfaltların yapılış şekilleri ne göre 
ayrı ayrı çalışacaklardır. 

TiCARET ve SANAYi: 

Moris Şövalyeyi tanırsınız. tu, 
sesi şakrak, hareketleri oynak, ıni
,..i)derl bot olan Fraıwz artisti.. 
•{akın zamanlara kadar İsviçrede 
bulunan bu zatı şerif, şimdi Pa· 
riste bir operette birinci role çık
mak üzere, i§ı:al k•vvetleri ida -
resinden izin iJtemiJ.. Onlar da 
büyük bir Jutuf ve itıfet ola - 1 
rak, Şövalyenin Parise dönmesi 1 
hususunda müflıdilit çıkarmıya • 
caklannuı!. 

Bir zamanlar, Moru Şönlye, 

Maginot hattı ıerisinde Fransız 
askerlerini eğlendiriyordu. Boz -
gundan ıonn, Şövalyenin ıesi, t... 
viçreden ıeldi. Şimdi tekrar, Pa
ris sahnelerine dönüyor. 
Funsız mukavemetini takvi -

yeden ziyade, bütün bir kış, Fran
sız askerlerinin eğlencesini düşü
nen o vakitki Paris zimamdarları, 
bugün her halde idrılk elmiş bu
lunuyorlar ki, l\Ioris Şövalyenin 
§81'lulan, bir vatan kurtnrmai;a 
l<Mi değildir. 

Şarkı cüzeldir, Moris Şövalye 
de bot adamdır. Fakat, Fransa da
ha güzel, daha kıymetli olmak 
lazımdır. 

Şarkı, ne zaman olsa, nerede 
olsa söylenir. 

Nitekim, Şo"valye, timdi, yine 
Parise şarkı söylemeğe geliyor. 

REŞAT FEYZi 

Günün meselesi: Almanya. 
Deniz Nakliyatını ya ihracat 
T k E 1 d 

:d 1 Mal mukabilinde mai e en 1 ar e ihracı için gör~me
ler yapılıyor 

Münakale ~T ekiiinin hu iş
teki gaye hakkında beyanatı 
M'.ünakale Vekili .B.Cevdet Ke • 1 

rim İncedayı dün akşam posta, tel
graf tesisatını gezm~tir. Vekil öğ. 
!Eden sonra ilk toplantısını yapan 
lDeniz nakliyatını bir elden idare 
komisyonu• nun içtimaına riyaset 
e.ııniştir. B. Cevdet Kerim İncedayı 
bu hususta bir muharririmize §U 

beyanatta bulunmuştur: 

.- 150 tondan daha yukarı ma
kineli gemilerle yapılacak şilep 
nakliyatını tanzim ve bu nakliyata 
ait ücretleri tesbit eden Koordi -
nasyon kararı İcra Vekilleri Heye
tinin 1/3/941 tarihli kararname -
sile ayın 23 ;inden itibaren mer'i. 
yete girecektir. Bu koordinasyon 
kararının tatbikatını Münakal.8.t 
Vekaleti namına tanzim için bir 
komisyon te;,kil edilmiştir. Koınis
yon bugiln ilk toplantısını yapmış
tır. 

KARARNAMENİN GAYESİ 
Memlekette mevcut deniz va -

~lıalarıııı. azamt randımın!e çalıf
tırarak ır.ilnakaU. t işlerimizde ve 
herhangi bir aksaklığı önlemek ve 
her nakil ihtiyacının zamanında 

karşılanmasını ve bu arada milli 
servet ve kuvveti koruyucu mahi
yette en uygun vasıtanın o işe talı.. 
sisini tıemin etmek kararnamenin 

başlıca hedefini teşkil etmektedir. 

Kararname ayrıca eşya maliyet 
fiatlan üzerinde tesiri aşikar olan 
nakliye ücretlerinin yersiz teref
fülerinl de tamamen önlemek ü
zere nakliyatı yapan her gemi için 
o geminin masrafile mütenasip 

yevmiyeler tayin etmek suretile 
müstekar, gerek naklettirenin ve 
gerekse gemi sahiplerinin men -

faatlerini koruyan bir tar>fe sis • 
temıni ihtıva etmektedir.• 

'Memleketimi7.den Almanyaya 
ihraç edilecek hububat için satıı 
görüşmeleri yapılmaktadır. Al • 
manların bu hububat için mevcut 
iki yüz bin liraları vardır. Fakat 
satış görüsmeleri henüz bit)'lle -
miştir. Almanya için ayrılan 1 mil. 
yon 300,00-0 liralık kontenjana göre 
650 bin liralık darı, 300 bin liralık 
kuş yemi, 210 bin liralık nohut ve 
140 bin liralık kuru bakla satıla
caktır. Mallar hazırdır. Fakat he-
nüz fiatlar üzerinde kat'l anlaşma 
olmamıştır. Diğer taraftan Alman
yaya gönderilmek üzere külliyetli 
miktarda koyun derisi yüklenmiş
tir. Sjıık kalmamıştar. Keçi derileri 
de çifti 230 kuruşa yükselmiştir. 

Ayrıca; Almanyaya mal mukabili 
mal ihraç edilmesi prensipi üze • 
rine görü<T11elerin bu mcerada de
vam etmekte olduğu haber v~ri'l
mektedir. 

Diğer satışlar 

--------------1 r • • \ 
Beykoz - Fener ara- ! --c-ADL/Y Eve POL/ S .... .)--~ 

Memleketimizden İngiltereye ya
pılacak s.ıtış teklifleri bu ayın so
nunda bitecektir. İngilizler 4-0 bin 
balya tiftik alacaklardır. Stok o
larak yeni mahsul devresine 10 bin 
balya kadar kalacaktır. İsveç ve 
İsviçre için tiftik talepleri gelmiş. 
tir. Bu memleketlere yeniden li -
sans verilmesi muhtemeldir. Ken
dirin lisansa tabi tutulması satış· 
!arı gevşetrn iştir. 

sın da asf aıt •o• e j 
yapııı~!!r , Karışık bir emniyeti suiisti-

Beykoz - Anadolufeneri sahil yo- 1 mal ve dolandırıcılık davası 
!unun asfalt olarak sür'atle inşası 
kararlaştırılmıştır. Mezk\ir yolun 
inşaatma 26 bin lira sarfoluna -
caktır. 

Ayar memurları
nın ücretlerı 

Ölen zengin bir Rum kaliınının Gç kızı 
vekilleri tarahndu nasıl aldataimışlar ı 
Asliye 7 inci cezada .karu;rk bir 

<emniyeti suiistimal, davasına 

diln başlanmıştır. Hadise şudur: l 

Maarif Mldlrtl 
Ankara da 

Şehrimiz Maarif Müdürü Tev
fik Kut, Maar.if Vekaletinin dft -
veti üzerine dün öğleden • sonra 
Ankaraya gitmiştir. Birkaç gün 
Ankarada kalacak olan Maarif 
Müdürü, şehrimiz mekteplerine ait 
bazı hususlan da orada hallede -
cPlctir 

İtalyan-Yunan bat~ J 
Yazan: Ahmet Şükrü ESr.lV 

Atinadakl İtalyan elçisi G~ 
Yunan Başvekili Metak•a•• 
geee yansından üç Hat so~ ,.ınnı 
hur ültimatomu tcydJ edelı .~ 

1 
dan beş aya yakın ıaman gr(ll"'#Q 

8 

tir. İtalya bu ültimatom karŞ":,, '' 
d.a YunaniJıtanın te !im ola<•~ , 11 

ve teslim olmadıiı takdirde, · ~ d 
niğin birkaç ıün içinde iş;ıal . K 
leceğini zannetmişti. Metaks• 
•. d . y 
.ımatomu erhal reddetmıŞ ~uk 
birinciteşrin ayının yirmi d ııl1an 
zuncu gilnü, İtalyan • Yunan . 

1 
bi baılam!fhr. r 

İtalya, sarsılan prestijini ta~ , 
etmek için büyük bir HL.balı•',,· m 
arru~una hazırlandı. İşle bu t l 
ruz bizzat Musolininin idaresl,;;ar 
tında geçen baft:ı başlamıştır. ra 
altı giindenberi Arnavutlu~ •as 
gelen haberler, İtalyan te ·cbb~r 
nün ehemmiyetini tebarüz el im 
mektedir. İtalyanlar, taarru• 1 
Voyu•a nehrinden- Tomros da Ü 
cenup eteklerine kadar otuz l,111d 
metre genişliğinde bir cephe~•• 
mişler ve hücumlarını bilbVtta 
Trabişuia dağının .,imal noku;.ill~ 
dan Bubessi şehrine kadar erı 

kilometrelik bir mıntaks ü••,-r~ 
de toplamışlardır. Yunanlılar J J• 
rafından alınan esirlerin iladl•nı 
. .. ta · · t ı ıı1:arı rıoe goret arruz ıçın tn ytl >rl 

rın yedi fırka asker topladı~II ,. 1 .ıp 
anlaşılmaktadır. Bu fD'Jı:alar, so 

Şehir Tiyatroıunun Mart 
10nuna kadar değil, Nisan ıo
nuna kadar temsillerine de
vam etmesi hakkında bütçe 
müzakereleri aaraaında Şehir 
Mecliainde bir teklif yapıl. 
mı§.. Bereket verıin, üıtadı
mız Refik Ahmet Sevenıril, 
iti önlemiı •• 

* Dün memleketimize mühim 
miktarda ithalat malı gelmiştir. 
Bu eşyalar meyanında 15 bin san
J:ık teneke levha, 1610 otumobil 
lüstiği, 1629 nal, pamuklu ve yün. 
lü mensucat, çelik tüpler, radyo 
levazımatı, tıbbi ve kimyevi ecza 
bulunmaktadır. 

Ayar memurlarının kadrodaki 

maaşlannın ücrete tahvili dün Be.. 
lediye Şehir Meclisine teklif olun
muştur. Fakat bunun •bütçede 400-0 
lira bir fark husule getireceği ve 
iyi tetkik olunması icabettiği gö
rülerek müzakeresi gelecek yıla 

bırakılmıştır. 

Bundan bır müddet evvel ölen 
Eleni Petridis isminde ·bir kadın.n 
umumi vekaletini haiz bulunan 
Hronis a<iında bir muameleci ka
dın öliın<:e, kızları Katina, Kris -
tina ve Kalyopiye müracaatla 
·takip ettiğim i§leri benim kadar 
iyi bilecek başı<ru;ını bıılamazsı -
n.z, siz de bana vekiılet veriııiz ele 
işlorinizi yü.rü~eliın. tekfümde 
bulunmuştur. Bu suretle onların 
vekaletini almıştır. Muri> olan ka
dın, Kadıköyündc eturan Nii<ola 
Mersinostan 4,000 lira, Galatada 
oturan Nikola Panayotidistcn 1,300 
lira alacaklı olduğundan, Kadı.kö
yündekinin evı, Galatada1.inin 
dükkanı, bu sebeple ipotekli imiş. 
K-zların vckaleünı ele geçırdik
ten sonra, kendılerine Nikola Pa
nayotiilisle 450 liraya sulh olmak 
imkanını bazırladığııu söylemi~tir. 

Müekkillcr, noterliğe gitmişler ve 
tanzim olunan sulhnameyi imza e
derck borçluyu ibra etmi<ierdir. 
Lakin, hu sırada Hronisin şu hile
sinin fankına varmam.>şlardur; Bu 
evrak ta sadece bir • N ikola. nın 
bahsi geçıyor, Nikola Panayotidis 
yerine Nikola Men;inosun dosya 
numaralan yazılıyor. Bu aileye 
diğerinden çok daha fazla l:ıoıçlu 
olan a<laım nisbeten az bir para 
mukabilinde sulhan ibra ettirilip, 
Kadıköyündeki evinden ipoteğin 

kaldınlma<>.na yol açılıyormuş. 
Fakat iş bu kadarla da bitmemiş
tir. Nikola Panayotidis aleyhine 
alacaklılarından birinin açtığı da
vada. k>Zlar •biz bu adamla 450 

liraya sulh olduğumuzdan dükka
nı artık ipotekli değıldir. diye şa
hitlik etmek üzere mah'.kemeye ge- ' 
tirilmişler, onlar da kendilerini 
sahiden bu adamla sulh olmuş bil
dikleri için, bu şahıtlikten çekin
memişlerdır ve hulasa, Hrorıis, 

varislerin menfaatini gözetir gibi 
davranm:ş ve on lan böyle i.Jı:i ta
raflı bir oyunla kandırmış, ıki ci
hetten faydalanmıştır. Neticede 
varislerin h:iıısesirıe pek az para 
dü~c ek, paradan çoğunun üzerine 
kendisi yatmıştır. ~in içyüzünü 
öğrenince de, kızlar, mahkemeye 
başvurmuşlar&.r. 

Fen kolundan 
edebiyata 

geçen talebeler 1 

yanın en iyi talim görmüt vt ya 

iyi teçhiz edilmiş a,k .. rleriydi. i , 
arnız, uzun hazırlıklardan "°' tr, 
nihayet martın dokuzuncu ~ "ru 
sabahleyin bnşl:ıını~ITI' ve o /arı 
denberi de bütün şiddetile dc•1 ıp 
etmektedir. Şimdiye kadar I~ ey 
yanlar biiyük zayiat vermişlt~ ı , 

Yunan cephesini karamamışl• t 

Muharebenin henüz devam el~ ~•1 
bildirilmekle beraber italr ol 
hamlesinin zayıflamakİa old~ iıı 
na bakılacak olursa, artık itsiı· de 
kumandanlığının bu taarrU%• ~ ıy . 
!arken istihdaf ettiği gayeyi :r 
e~emediği emniyetle söylene~ Y 
Bır habere göre, Musolini Jı ~ nı 
cephede bulunmaktadır, Diğer~ tti 
haber de Mu,olininin, Ronı'l :i 
avdet ettiğini bildirmektedir·~ 1 

1 ~uiini Arnavutlukta mı?. it~~ at 
• da mı!. Burası maliım değll 1 

Fakat maliım olan birşey v~ ;ı 
da sekiz gündenberi devanı 1 
İtalyan taarruzunun, Yuuan • k 
ramanlığt karşısında suya dili 

Eğer, Şehir Belediyesi, va
ridat getiren bir müene1e o
larak telakki ediliyor1a, ne 
hacet, tiyatroyu kapatalım, o
nun yerine bir revü heyeti ça
hıtıralım, ene 12 ay çıplak 
bacak tqhir ettirelim. 
KLôRlFERLI - -APARTIMAN 

K.alöriferli apartımanların, 
daimi hararet derecesinin 20 
olarak teabiti hakkında Şe
hir Meclisinde yapılan bir 
teklif reddedilmiı ! Kalori
ferli apartımanda oturup ta 
bütün kıt 10ğuktan titremi
yen vatandq var mıdar?. 

Fakat, bereket venin ki, 
kalöriferli apartımanda otu
rabilen vatandq Ayııı, bir 
milyonluk İıtanbul nüfuauna 
niabetle pek az. 

Bu apartımanlar, kalörifer
le inAm ıaıtmıyorlar amma, 
kira bedelleri ile insanı yakı
yorlar, doğrulu .. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 4 

* Ziraat Vekaleti bağcılara u
cuz göz:.aşı verecektir. Bu mak • 
satla İzmir İncir ve Üzüm Satış 
Kooperatifine 650 bin lira tahsis 
olunmuştur. * Çorapçılar heyetinin nizam • 
namede todilat yapılması hakkında 
A.nkaradaki teşebbüsleri müsbet 
netice vermemiştir. Nizamname
nin tadiline sebep görülıru!mekte-
dir. . * Yünlü kumaşların % 10 nisbe
tinde ucuzlatılması için İktısat Ve
kille::ince. tetkiklere devam olun • 
maktadır. 

MVTEFERRlK: -* Erzincan felaketzedelerinin 
vergi borçlarının affı hakkında -
ki Jayiha Meclis Maliye Encümeni 
tarafından kabul edilerek Bütçe 
Encümenine sevkedilmiştir. 
* Eski Şark Demiryoliarı me -

ır..ıırlarının Şirketten istedikleri 
tazminat üzerine verilecek para -
nın miktarını tesbit için Ticaret 
Odası erkanından bir ehlivukuf 
seçilmiştir. Bu üç zat 3 nisan günü 
toplanarak tetkiklerini yapacak ve 
bir raporla mahkemeye bildirecek
tir. Muhakeme 4 nisan günü öğ
leden sonradır 

KOLKOL 
Müellifi: N~amettin NAZİF 

Ve çıplak omuzlarını Nacinin J 

omuzlarına bitişfüerek, vücudü - , 
nün bütün ağırlığı ile onun koluna 
yaslanarak ve gözlerini bir nok - j 
taya dikerek yürüdü. Pistten bara 
ııelip tekrar piste dönenlerin geç • 
tikleri kısa yolu bilmiyormuş gibi 
sol taraftaki masalar arasından i· 
!erledi. Yalancı taşlarla süslü kü
çük bir suvare çantasının mini mini 
aynasına bakarak tuvaletini taze-

leyen bir genç kanını, yarı müs -
tehzi bir gülüşle karışık selil.ıııla
dıktan sonra salonun fümuvara çı. 
kan kapısı önünde biran durdu. 
Hafi! bir sesle, adeta nefes alır gi
bi, gence sordu: 

- Nasıl buldun? 
- Kimi? 
- Seliml•ştıe:ınıız bayanı ... 

- Zeki bir kadına benzıyo1' .. 
- Güzin güzel kızdır. Çok zen-

gin, iyi tahsil görmüş ve güzel am
ma burnu pey yukarılarda. Erkek 
beğendiremiyoruz. 

Tam geçit yerinin ortasında dur
muşlardı. İtilip kakılıyorlar. Ge -
çenlerden bazılarının bir cpar -

don!• bazılarının bir cmüsaade e· 
der misiniz efendim?. dediklerini 
işitiyOP!ardı. Rezzan lakayt hare -
ketlerle gerileyip ilerleyerek bun· 
lara yol veriyor ve durmadan ko
nuşuyordu: 

- Şu karşıdaki masada oturan 
güzel kadın yeni evlendi 

- Zarif bir bayan ... 
- Evet , zarif bir delaketıtir. Be-

reket versin, evlendi de kurtul • 
duk. Onun dedikodularından zarar 

• 
Liman hizmetl~ri 

dairesi reisi 
Liman Hizmetleri Dairesi Reisi 

Zekinin bugilnlerde şehrimize gel. 
mesi beklenmektedir. Zeki, Liman 
Reisllğinde meşgul olacak, Siljvri 
limanında tetkikler yapacaktır. 

Şehir bandosunun 
umu mi konserleri 

Belediye Şehir Bandosu tıu yaz 
mevsiminde umumi bahçelerde 
daimi konserler verecektir. Bu kon
serler bilhassa pazar ve-cumartesi 
günleri clacaktır. Bunun için bir 
program hazırlanmaktadır. 

İngiıtcreden yeniden 
muhtelli eş:ya ge?dl 

j İngiltereden deniz yolile şehri-
miz~ mühim miktarda ithalat eş
yası gelmiştir. Henüz gümrüğe çı
karılmakta oıan mallar arasında 
mensuc:ıt, teııeke, kimyevi ecza, 
hnya. aemır esva.vardır. 

gönniyen kalmamış gibidir. Az 
kalsın Jalcnin evini de yıkıyordu .. 

Bu son cümlesini bitirirken eğer 
bir el omuzuna dokunmasaydı, 

Rezzan, kavalyesinin nasıl bir he
yec;,nla titrediğini hissederdi. Fa
kat elin C'.okunmasile başını geriye 
Pvinncsi ve yarısı sahte yarısı 

hakiki bir sevinçle: 
- Aaah ... Sen misin Raşideci • 

ğim? 

D:ye bağırması bir olduğu için 
farkına varmadı ve yanlarında be
liren olgun endamlı kadını işaret 
ederek: 

- Naci, sizi tanıştırayım ... 
Diyecek oldu. Naci, bunun iki 

saat önce Semih tarafından tak • 
diın edildiği mühendisin zevcesi 
olduğunu gördü. Raşide, delikanlı 
ile gözgöze gelince, kara bebekle.. 
rinden ihtiras kıvılcınıları fışkı -
ran !!Özlerini süze süze gülümsedi: 

- Yine geç kaldın Rezzan. .. Biz 
beyefendi ile tanışıyoruz. 

Ve, üç ı.dım ötede kendisini bek
liven ellilik bir fraklının koluna 
girerek piste ındi. 

Rezzanın canı sıkılir gibi ol -
muştu. Bunu gizlemedi: 

- Tatsız ... - dedi - acaba ne de. 
mek isl<>di? 

Naci, gözlerıni, yine bu salona 
girdığ andanberi ayıramadığı ma· 
saya dikmişti. 

- Bir fevkaladelik yok ... - diye 
mınldandı - inanınız Rezzan Ha. 
mm ... Hiçbir fevkaladelik yok. 

Rezzan, bütün hoppalığına rağ

men açı." yürekli bir kadına ben
ziyordu: 

- Buna t~vinmed>m dersem ya
lan söylemiş olurum. Fakat... Ne
reye balcıyorsun sen? Yoksa Jale 
senin de hoşuna mı gitmeğe baş • 
!adı? 

- Kim bu Jale hanım? 

- Nah ... Tam karşında ... Sağda. 
Şampanya koğası ile vazo arasın
dan büs!ü gözüken güzel kadın. 
Güzel ve bedbaht kadın. Hem ne 
bedbaht zavallı. .. Düşününüz bir 

koca ki hem yaşlıdır hem de günü
nü ahırlarda ge~irir 

MAZNUN NE DİYOR? 

Dünkü muhakemede davac:larm 
vekilleri, iddialarını bu şekilde 
anlatırışlar, sorguya çekilen em
lak muamelecisi Anesti Hronis, 
<hu iddiaların kat'iyyen aslı, esası 
yoktur. Ben, takibini üzerime al -
dığun işlerde emniyeti suiistimal 
etmedim demiştir. Neticede ha
ki.ırı İsmail Hakkı Tüzemen, bir 
kaç avukatla başka baz: kim6ele
rin şıdıit olarak çağırılmalarına ka
rar ve~tir. 

a!ukukçuıarın 

veda ilolosu 
Hukuk Fakültesi son sınıf Uı.le

beleri tarafından nisanın 11 inci 
cumartesı günü akşamı Tokatliyan 
oteli salonlarında bir veda balosu• 
verilecektir. O gece baloda bir .Hu
kukcular gazetesi. çıkarılacak ve 
İzmirli gençler tarafından zeybek 
ve diğer mahalli milli oyunlar oy. 
nanacaktır. 

- Ahıılarda mı? Ne münase -
bet? 

- Canım Ha!Uk Bey yarış me -
raklısıdır. Çünkıü zengindir. Bir 
sürü atı vardır. Karısının farkında 
bile değildir. 

- Masalarındaki siy ah tuvaletli 
genç kadın kim? Haluk Bey onunla 
biraz fazla meşgul. 

- Kız kardeşinin kızı Necla. Pek 
şeker bir şeydir. Bak! Aferin bi • 
zim çocuklara ... Söylediğimi yap
mağa başladılar. 

- Evet... Sizin bıyıklılardan bi· 
ri Neclaya dans tekl!f ediyor. Fa
kat Jale hanım ile uğraşanını gör· 
müyorum. 

- Tekliflerini reddetmiş ola • 
caktır. Zira biraz geç kaldılar. Bak 
masada arkası dönük biri daha var. 
Demin orada değildi. Mel'un herifi 
-O da kim? 
- Canım siz de hlçbir şey bil-

m;yorsunuz. 
- Semih, memlekete yeni gel

diğimi size söylemeğe unulmUf 
galiba ... 

- Öyle ıni? Haaa! Şimdi aııJ.a. -

Ders yılı içinde başl<a okullar -
dan aldıkları tasdiknamelerle hu
susi liselerin son sınıflarına kabul 
edilen talebelere ait evrakın Maa
rif Vekaletince tetkikinde, bazen 
fen kolundan tasdikname alanların 
edebiyat koluna, edebiyat kolun· 
dan tasdikname alanlann da Fen 
koluna kabul edildikleri görillm~
tıür. 

Bunun üzerine, ayrıldıkları o • 
kuldan birinci kanaat notu devre
sinden sonra tasdikname alan ta
lebelerin, hangi koldan gelmişlerse 
yine o kola alınmaları icabedeceği 
dün Maarif Müdürlüğüne tebliğ o
lunmuştur. 

1 !:ıkılab rJlüzesi 
zengini eş tiriliyor 

Belediye Reisliği İnkılap Müze
sıne ycnid€n bazı kıymetli hahra
lar koymuştur. Ebedi Şef Atat~ 
kün cenazelerinin şehrimizden An. 
karaya nakline ait olan, yollardaki 
Ankaradaki tarihi merasimi ihtiva 
eden 360 fotograflık bir albüm de 
Belediyece yaptırılarak Müzeye 
konulmuş1ıur. 

dmım ! Şehrin her tıarafında davulla 
zurna ıle çalınan bir şeyi siz nasıl 
duymamış olabilirsiniz diye hayret 
etmiştim doğrusu... O herıf bir 
boksördür. Rivayete bakılırsa Ha

!Uk Bey Jale ile onu Floryada ya· 
kalamış. Maamafih ... Dikkat! Ja
lenin gözüne ilistin. Gevezeliği bı. 
rakalım artık.. -

Ve, genci piste sürükledi. 

Şimdi, belki iki yüz çift, Ş~a -
vas'ın. insana uçmak, havalanmak 
iştiyakı veren bir valsına ayak uy
durmu•. cilalı tahta üstünde döne 
döne bir birini kovalıyordı. Koyu, 
orta, açık, al, yeşil, sar.ı.. kırmızı, 
ıınor tuvaletler, yerden fuıkıran ta
vandan dökülen bol ışık içinde gö
ze bin rekli bir hulya denizi gibi 

görünüyor, uçurulan et.eklerden ve 
çıplak omuzlardan havaya karışan 
ıavanta ve kadın kokularını döven 
caz, formülü dünvanın bütün bar
menlerine meçhul, tılısımlı bir 

kokteyl sorho~luftu yayıyordu. 
'VkM& nrl 

müş olmasıdır. ., a 
,. ıy 

Fakat bu mucize yalnız bol' / ,
1 

la izah edilemez, Bugünkü ııı/ er 
dele cephede askerlerin dövtil I 
sinden ibaret değildir. Yunşıı, y 
kerlerinin arkasında aylarc• t la 
vam eden İtalyan tahrikıill .ıJ r. 
nihayet 29 birineiteşrinde ~ "ii 
haksrz İtalyan tecavüzü kar [ııl e 
da şahlanmış bir Yunan JJl ıl 
vardar. Yunan milleti, 1939 >f on 
sinin eylUlünde Almanya il• 'I m 
demokrasileri arasında horJl )! ş 
ladığı zaman, mücadeleytı 

1 bitaraf vaziyetini muhafaza 
1 

mek kararını vermişti. Yunan :n 
Jeti, vatanı ve istikl51i tc<'J. e 
uğramadığı takdirde bu bil•,. r 
ğmı muhafaza edeceğini bil•' •u 
Eyliıl 1939 tarihini takip ed''ıl 
üç ay içinde Yunanlılar, b~1 /.. 

lü tahrikat karşı,ında bu b•1 ;ıı: 
lıklarını titizlikle muhafe:ıl 
!er. İtalya şu ve bu bahane i1'J. 
nanistanı tahrik etmeğe ç• I 
Davut Hoca meselesini ortaı1~ 
tı. Tayyareleri Yunan lı>Jl1'/ 
üzerinden uçarak bomba!~ } 
lar. Yunan harp gemileri .;I, 
:lı. Bu tahrikat karşısında ~ 1 1 
millet~ büyük acı duynı•\~ 
Fakat duyduiu acıyı yürd,P',. 
saklı tuttu. İtalyanlar bil 'i9;1 
sükutu ztifa atfettiler. 'fe~ıı/ 
ve! ültimatomunun sırrı i 'I~ 
d İ b. <f) 

ır. Fakat talyanlar ır, bri 
saplıyamadılar: Şu ve bu il °I_ 1 ı 
karş"ında sükutu mu haf•,. ,..1 
bir millet, topraklarınııı . ~ 
tamamlığı ve istiklali balıi\ı " ı 
zuu olduğu zaman, ar ıaıı 11',rırl 1 
rekete geçerek mucizeler ) t'I~ 1 
bilir. İşte Yunanistanıı• > •, 1"1 ı 

· el" r l mucize budur. Bu ınucı~ el 
rakları istik.lali ve hal s•l .• ~ , r ,..1 
şerefi tecavüze uj;-nyaıı ~;ıer•1ı let gösterebilir. Bunu s0,..,,,~ .J 

Yunan milletinin ı.atır. ,pı"'., 
1ı·sıP r" karşısında hayranlık ıs ııiı" ı 

d • 'f d ek jSICI ~ 1 
ıgımızı ı a e etm I•" ·~ 

Fakat müstakil devlet 0 ıdur'8 şamanın ilk şartı bu 'd,.ıı ~ 
söylemek istiyoruz. BUJi ; si~ ' 
çük devletlerin ibret ~·:. ,;ıı~ 
lan l&zım geldiği ço~ ;ııt. f~ 
miştir. Belki bu doğrUl«"dilt y 
bliyiik devletlerin de 

1 
ııôJ>"' 

bw ibret payı ayırıııabr 



'Japonlarda 
., faaliyet •. 
~ ALI KEM.AL sulfllAl' 
,ıftni Avrupa harbinde japony•-r aldıiı nziyet ingiltereııiıl 

nlarile beraber oldu. Bun
ı.rk sene evvel bunun böyle 

~ ını kai'iyetle keşfede~ll • 
1 değme diplumatın barcı ~e
' aı.rk sene evvel İngiltere ile 

•Ya çok dost olmuşlar, bu 
k nihayet 1902 uin baimda 

~nan muahede !le ~tt~fak de
iinde de teyit edılınıştı. 

r iki taraftan biri başkasıııı 
..,,. ctnıeden taarruza uğrarsa 

,f,; m üttefik ona her türlü yar
~J: bulunacaktı. Bu suretle ~
l!aı kta Çarlık Rus yasının Ja

. ,ra ı li~meslııe, yine Çarlık 
~ asının Hindistana karşı e • 
~~~r besliyeı·ek İngilizleri teh
,_.nıesine mu~abil_ i~i taraf sa'• 

urette birbırlerını korumayı 

üı ediyorlıudı. 
dradak.i japon sefaretinde 

&ene evvel bu dostluğun te -
b~atına şahit olaı·ak bunu u

Yan bazı İngilizler var ki o 
teri bu sıralarda bir tür lü ba
tından ç ıkaramıyorlar. İngi -

ı Jap<>n ittifakının imzalandığı 
~tnı hilen bazı japon diplo -
;,.arı da o parlak günleri wıuta· 

1~~lar. Fakat artık Tokyoda 
"jl ploınatıarıu r c'-·i soruluyor 

' sor J J ve u nıuyor mu?. Onların her 
•
1 
f faşlannuş, sağ kalanların her 

. ' r . sol esnu faaliyetten uzaklaş -
~il'. 
·..1 'l'Upa kıt'ıuııın yanında İngiliz 
........ ' b• 

efl. gı 1 A.c;yanın bir tarafında 
lpon d 1 e . .8 aları yaradılmış. Bu 

Jef f.1
§ lngiltere ile japonya ara

-;,I_ ~ dostJuiun devam ettiıl"i u
. ·" aı Senelerde coğ1'8f.) adan 

etll'. ııış ·· 
"ıfl_ J ıtizel bir edebiyat ınev -
~ ~ nıuştur. Bunun gibi japon 
ti_ •:den alınarak söylendiğine 

• t-f e Oll yedinci asrın ba_şında 

1 
J ~Yaya &iden Vil Adanı ismin
~ .r &e~ci de orada o zaınaııa 
dl, Y~lli • tanda gemi ioıaa~ 

b lnış, Japonlara büyük bır 
et~' tti dokunm 
to" .•. h Uf. ti 41 at.ıraları anmak ne kadar 
i,ıt. olursa olsun siyaset işlerinde 
otAll ıat değil, hesabın haklın ol
';;,. ~~ıırrı ıelir düşüncesile b~
~ 1' Japoıaya daha ziyade İnıil· 
,_~ d"• 
"./. ke:f~n olanlarla dost ~1-

dfll dı hlenafiine uygun ıor· 
=~·~ua arzettiii değişikliğe 

l ltı kırk ı · . _J ıya 1 sene evve ını u· 
oY. nar llUs . d " 
'lfJıl a nereler '· - Japon ~şınan· 
"": ~ ere il . e. -.adar ''ardıgını ve ur,.. R e ıttıfaktan bir iki ı;ene 
_ 11 usy8 il - I Yanı e nıuharebeye gireD 
" laka:ltk~uvvetlenmek için 
U ı r. Ozak arı göze aldıiını da 

~rJ •·· ıarkta Rus - ı·apon 
Jı ergeç b' .• 
ele k •rbırıne aykll'ı bir 

ce ti İk' 
;;, 

ile a . ı tarafın nihayet r rpı ınası .... 
,...~ t:nisr , nın onune ge-

e ~ nı: ~~· F •kat Mikadonun Ça
p_~ Ş .st e dava bitmiş olnıadı 

Jlll! • a~k.ta o &ün bugün Rus • 
J ıhtı!ıüı türlü şekiller alarak 

1 edıp &eliyor 
ıall • • 

,n en ziyade 
c~ 'eğişiklik şayanı dik.kat 
t k şu olsa gerek: U-
. r mese)cleriııde h . . 
ıl •ugiinkü d' er ıkı ta-
d- bir kav ıploı?atlaı-ı ihtilafı 
et~ ga halıne vardır 

S eneler geçt ik nu. 
i eseleler d 1 . re ve ibti • 

e c •sık olm d k 
tarafın d' 1 a ı ça ·il ıp oınatiarı 
ni ' 'e aı:ikar b' arasm-

" ır anla..:1 •• 
,.clmiştir · N " ıın vu-

af' ~ ' · e olursa 1 J ~ çıkarmarnak. o sun 

~~ 
~ lEBI HOl\IAN: az_ 

E ~er aiyaaette eaki habra
la~ın, unutulrnaz .. z~an· 
Jarın yerine, buaı~~~n he: 

Ve nıenf aat duıunceaı 
sap . d' 

' 

lrnaaaydı, japonlar tun ı 
~aıka türlü vaziyet ala
caklardı .• 

Onun için Uzak Şark işleri, Çin 
bahsi, Rus - japon menafii ... ve sa· 
ire en hararetli bir surette mev • 
suu bahsolurken, düııya matbu -
atında en heyecanlı haberler ya
yılarak bugün yarın Sovyet Rus
ya ile japonya arasmda bir harp 
ihtimalleri söylenirken bu gibi 
tahminlerde ne kadar acele edilmiş 
olduğu görüldü. Onun için Sovyet 
Rusya ile japonya arasındaki ~er
ginlik vaki t nkit ne kadar :ırtsa 
artık bundan vahim neticeler çı
kıvereceğinc ihtimal verenler de 
azalmıştır. 

Sovyet Ru-;ya ile japonya arasın
da ademi tecavüz misakı aktcdi
leceği r ivayetleri geçen günler 
çıktığı vaki t Rusya ile japonya a
rasındaki ibtilnfların her hangi 
bir harbe kadar vardırmak zama
nı olmadığı da gösterilmiş olu • 
yordu. 

~HALK~..,... 
~==·~==-~ 

SÜTUNU 
/f Ve işçi Arıyanlar, 
ıikôyetler, temenni

ln vs miişkiiller 

it Arıyan Bir Genç Kız 
Lise mezunu bir ıenç kızım. Ailev1 

vaziyetim benı hayatımı ·:ı ışnrak ka
zanmıyo. mecbuı cttlğindcn l"l-:;mt ve 
h ususi miıcsscselerdc ı.ş aram~ .ta~ıın. 
~ sahiplerinin Son 'J'elgraf HalK. :;utu
nu vo.iltasiyle Malunureye muraca-

aUarı. 

Piyasayı tanır,. kefil verebilir 
bir zat ı§ arıyor 

Orta derece tahs:llm olup •30' ya
ııında ticaretten anlar az ç~k piyasan 
tanırım, tecrübclı bır gc.ncım. 

Hergün ~aat dokı zd:;n lkıye kadar 
h~rhanıi bir ınuessesedc çal~mak üze
re iş arıyorum. Şahsl kefil de göstere
bilirim. Arzu edenler Son Telgraf Halk 
sütununda Tecrübeli rumuzuna 7az
malan rica ol unur. 

Gelen Mektuplar 
Jtlüp, Reşat, Baya n ~mel, 2-l Yıldız, 

Mahzun Kadın, Pek:ık, 1. Tepl'dclenli
oğlu, H . H . B ~yan M ... 'l', Hnyriye, 
smep:ı tik, Mübeccel, Ut.angnç, Şırin, 
İ. Giıneş, ı ı ı Bursalı, Ş. T, R. 'l oycan, 
R. R. 27, S. H. H , V. E. R, Ay n~mlan
nız.a gclmis olan ve mükerreren aldır
manız ilin ettiğimiz mcktupıarınızı 
lütfen Pazardan başka her gUn saat 

15 
_ 19 arasında aldırm:ınıı mercu-

dur. J •-
Genç Bir B yan f .tUıyor 

mektebın 7 inci sınıfına kadar 
Orta e DarUlmualllıııntın 2 inci 

okumuş v sk" d ayrılmış daktı o, e .ı yazı 
~~f~ an ında hr.yatmı kendi kazan· 
bıhr, 23 yaş •1 bir b·1yan kanaat-

nccbur ka an , 
mıya ı - U iş aranıaktadır. Muhtc
k§r bir ucrc e . . Son '.l'elgraf Halk 
rem iş sahilpermın ·racnatları . 

d Saııneye mu ·' 
sütunun ar UŞ~IA: B:ıynn X Zer-

AÇIK KON tan gelen bir mek-
rine _ Sarıkamış . kt p 

Hııyrunlıisayi'l nıt me u 
tulpa Bayan in" e gonderilmlşUr. 
bugiln adres ız _ - --

Mearif 
d yılı sonunda İstanbul 

B u ers ı 
"h u· de açılması karar!astın mlŞ 

~~a~ ı~aarif Müzes· için Be~oğlu 
.. fettişı :1u=-lıl ıttın Ok

mıntaka~ı ~~ . k n1 tc teşkil 
yayın re.slığınde b.r · 15 olunmu~tur. Komite ~ ?an aşı 
. . · ık okulda müze ı~ın avrılan 
ıncı ı . . , •.. 
e aların tasn ifine gecmıstır . .ıvı u. 
şy · un· tihanlardan evvel açıl -

zenın .. rül 
ması kuvvetle muh temel go 

:müştür. 

Saısam gönül 
razı değil .. 

Biz, tramvaylarda tek bilet 
uıulüniin çok aleyhinde yaz
dık. Fakat, kfır etmedi, ka
rar tatbik edildi. iddiamız ıu 
idi : Bu tek bilet uıulii halkın 
aleyhinedir. Gün gibi D§İkôr 

ki, bilet ücretleri pahalan
mqlır. Neşriyatımız fayda 
etmeyince, vazgeçtik. Çünkü, 
daha ,,azsak, ı.nar etsek , he; 
rıoktai nazar ıayanı hürmet 
olmak lazımdır I amme men• 

laati he&abma yapılan bir 
tenk iddir, diye lıof görülece-
ğinden emin değiliz. K imbi
lir, bakarıınız, Belediyeye, 
Tramvay /dareıine dü§man 
da onun için yazıyor, yahut, 
Belediyeden b;r §ey istiyor 
da, onun için böy_le urar edi
yor, derler. 
Şahsımızı ve karakterimi

zi, dünya.ya bof verdiğimizi 

yakından bilenler, böyle dü
fiinmezler amma, böyle düşü
necek olanlar da az değildir. 

Geçen gün, §:l mahut mah
lut yağ me•elesinden dolayı 

Belediye Kooperatifi ile bir 
refik imiz arasında bQ§lıyan 

davaya bahıldı. Belediye Ko
operatifi Müdürü o relikimi· 
:in Ba§muharriri için: 

- Belediyeye düşman da 
onun için yazıyor, diyor. 

Bu sözler karıısır.da inıa

nın aklı duracak .. Bu, ne zih
niyettir, ne düıürıcedir! 

l§te, bu misaller önümü:r.d• 
iken, biz de artık tramvay ta
rif esi üzerinde durmuyoruz. 
Fakat, §Unu aöylemeden g• 
çemiyeceğiz: 

Tek bilet tarife.inden ıon
ra yolcu sayısı azalm1.flır. 

BURHAN CEVAT 

r ., 
q f}-~~ınıi~> 

\ 

~1..-.ılilıııııı'<~~w 
C! ·erlerlnizl mu

lıa za ediniz 
Blr k ere tüküren adamlardan 

- ihtiy ar veya ııenç- knçınız. 

Tabii siz de tükünneyiniz ki, et -
ratınızdakılcre iyı bir 5m ek teş
kil edcbılir ... inız, havayı seviniz, 
:fakat hava ct•ı.:ynıılarindan sa -
kınımz.. Eğer nezleye lul.ulduy -
s:ınz : cCaııım, n ıl geldı ise, 
üyl!! geçer_. d~ nryiıılz, de 'ınl nezle
nizi tedavi eciliılz. 

Tcnef!us jımnastiğı yapınız. hnt
ta sesin ız güzel olm,ısa blle, §arkı 

öylcmegi "tiyni cd z. Bu cıger -
1 rı:ılzın gcnı le 't<'sıne 1 lzmet 
eder. Giyımhıızc d[k.kat' • '' .. hn
' nlarda, ıfrata gltn emek ı tiyl' 
ıc k giyme.: lfızmdır. Hnrarctınız 
art:ırsa, arkanızda bir nğı ı lıiss '
der l"niz, hemen doktora milıacar.ı.t 
edıniz. Haplarla tedaviye pek oka
dıır itımat et ey niz. 

Bun ::ın ynp!"'n1 ::ıııız, devamlı 

nezldcen, ke !k ve kısa ö • ürük
lerdcn, zayıflamaktan ve t!lkür -

ılQ' dı ırlan kurtulamazsınız. 

n bu hadi•eler de veremin 
yolunu açar. 

,.J 

t im. llu vesile il e snnn biraz haya
tımı \'e mazimi anlatmak istiyo-

~ 'en de Sev ce • 
ı i 

• 

rıım. 

Ben İ)tanlnılluyu•n. De:rmtıtta 
do ,duın. fieB.i bilirsin: Soğaıuığn 
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't c.ı an : ET E:fv1 İZ ZE. T --.... ----~::.:...:.,_ ______________ __ E.E mnlıallc "nele. Annemi hiç hnhrl -
m y ruın b le. Bub ın beni ) tı 

ur. İn an insanı daima öl
.ı) or , en basit hir .. 1 
ilan öldilrebiliyor urpb~~~e 
1 . . ' ve .. u tun 

ı er ıç n tek daınl· .. a goz yaşı 
ıtmıyoruz. Dernek ı.· d 
1 

l\ I, avam 
ıyını \ 'C bunun ınisnU . . 

1 . 11 . erını 
ı orn c erde sualanıak sc. 

n de, benim için de d . . .. aınıa 
.ıııdıu·. 

'l c, göriiyorsun ki, nere in
i ıJırsn bakıl ın hayat, tek 
ııin ifadesi içinde buluııu
<hı: Se,gi. 

anın b ütün denemeler i scv-
hic bir şeyin ın iiınküa 
ı • (' 'hnı gö terıni tir. 

Uk ıhtirn sızlıktar. Ilı-
" adanı ahmaktır. Ze • 
uhu dimağı be li~ en, bile

ilıiiı-astır. İhtiras ta scv~i 

olduğunn göre ha)atı bizatihi sev-
. d" tarıf etmek yerinde olur. 

gı .. l)C 

Sc\ d" g 11 ir öHınün arka ından 
göz 'n ı doktügün gunlcr çiude a

na t -.lcrar, 
_ ~ni scviyoı-um! 
n :.;crek veda e tmek, mektubu- l 

mu burada b lam k h i) muın. Fa 

n 1 Sııltn-

r ip ne lıazin bir hayat t c llisı I .. i, 
babam binlı r zahmet \ e ıztır .. pla 
ben i yet :.Şt rdi, m iill·iyC'dcn çıktı-k a t, LUtfiye, bu i nıkam bir türlü 

k en din.de bulamadım. n·ınz da kcn ğıını gördü. illt maaşımın hcdiye-
di mden hah tnıc) i llizunılu bulu- sini aldı, faknt, ikinci l>ir hedi) e

yor um. Sevginin ne ınUtlıiş bir 
kudret ve taha~.krın ifadesi oldu
ğunu biz.zat döldiığii rı gbzyaşla • 
rı ·ana anJnttL Ben j-:e, ölenin de· 
ğil, yaşı) anın arkasnıdaıı bu göz
yn§ lanmı sel eclip akıtıyorum. E
ğer yeri ve ırası farzetmcıniş ol

m i ona sunmak fırsntmı ecel; b:ı
nn da, onn da çok gordu ' e .. lıa-
bmıı i.ildii. Bu, ömriımiin en acı ve 
vahim ~ ııralarındaıı hirid'r. 

Ş'mdi ben, kimsesiz ve .> apyrıl
lJH bir adamım. Ne nnne, ne balın, 

saydım hu iç duygularımı ve ır· n.! m ne da) ı, ~ teyze, ııe ha-
Jaı ıııu sana yiue if;:a ctnı i ) ece 1 ln, ne ~uzcıı \ c k ziıı hi~bir şeysi 

E: 
"Hangi taş büyükse, 
git başını oraya vur!,, 

"Amma, benim malım balık kılçı
ğıdır .. İnsanın gırtlağına takılır.,, 

~f:vazan: BE ÇET~,..--
Seher, orta yaşlı, biraz da safdil 

bir kadın .. Nurud.l'den davacı .. 
Davasını ı--öyk! anlatıyor: 

- Rab'..lim kimseyi darda ko -
masın .. Basım sıkı~tı .. Biri firuze, 
biri necef tac::h iki altın taılı iki 
altın yüzuPÜ dört kanatı bir kilimi, 
biı· de yüzü sarı ipekli yorganı 

Nurudile rehine kovdum. Nurıdi. 
li de tanımam ya ... Bızim komşu

lardan Cevriye hanım buldu .. Fa
izle otuz lira aldım. Bir ay sonra 
kırk lira verecektim. İnsan hali 

Tam bir ay sonra parayı te
edemedim, Üç gün mü geçti, 

b~ ı;;ün 1.1ü, yalan sövlemfreviın .. 
Kırk lirayı elime alıp gittim. 

- Nurudil hanımcığım, dedim; 
bir iki gün geçııi amma, kusura 
bakma .. Bır iyılıktir eUıin .. Artık, 
bu kadarı olur ... Yüzüme baktı, 

baktı da : 
- Kadın, kadın! dedi. Şimdiye 

k adar aklın neredevdi? Malına sa· 
hip olaydın .. Vaktile geleydin de 
malını alaydın .. Ben onları sattım 
da, parasını bile af"yetle ··edim ... 

- A, hanım, o nasıl laf? dedim. 
Sen elalemin malını nasıl satar da 
narasını yersin? 

- Bal gibi, afiyetle yerim .. dedi. 
- Amma, benim malım balık 

kılçığıdır.. İnsanın gırtlağına ta
kılır .. dedim. 

- Hiç blr~ey olmadı; tereyağı 
gibi boğazımdan geçti.. dedi. 

- Seni mahkemeye \•eririm .. de. 
dim. 

- Hangi tas büyükse, git başını 
oraya vur! dedi. Yani, allem ett.i, 
kallem etti.. Mallarımı iç edip üze
r ine oturdu .. Kırk lirası ko 'llum
da .. Parasını alsın, mallarımı ver
sin .. Ben hepsini, bir bir isterim. \ 
H iç birini satmadı .. Bir gidip ara
sanız, hepsi çıkar .. Alimallah, hepsi 
evmde ... 

Ondan sonra, Seher, ağzında bir 
şeyler geveleyerek, söy lenerek o
turdu. Maznun Nurudil kalktı .. An
latmağa başladı: 

- Ben bu kadını ~anımazdun; 
Cevriye hanım tanıttı.. Bir gün, 
parça parça, pırtı b ir kilimle artık 
r engi kaçmış, kirden simsiyah ol
muş bir yorgaıı , iki de, bakır mı
dır, pirin ç mi, Allah bilir, biri ma. 
vi, biri beyaz taşlı halka getiıdi; 
yalvardı yakardı cparasız lrnldıın> 
dedi; kendine aeoın d .rdı .. Tut aşnğı 
vur yukan pa7arlık et ık .. Otuzar 
lirava satın aldım. Onlal'ı bana re_ 
h n hıra· mıı de ildir. Zaten alıp 
alacai"ıtr..1 da p man oldum ya ... 
Öy ~ dedı i gibi ta ları pa!Cıze füfın 
d ·ı, udi mavi bir taşln bir de cam 
parçası... 

Dayacı dayanamadı: 

- ~aluze d )1, fi:uze ... 
- Ic::te artık neyse ... Hele o yor -

gan .. Aman A lahım .. Kapıdan Y:ı
h udiye .. atnyım dedim; dört l ıruyı 
güç verd' .. 

- Peki .. Bunları rehin bırakma
yıp da sana sat/t ığını isbat edebi
lir misin? 

- Ederim ziihir .. 
- N'evle isbat edersin? 

ol nııyan h iri i!. Tnın \'C ınutlak 
if desi il • he :ir \'e 1 ims«'siz .. Bir 
çoklnrı icin lın) ttn apn..val nızlık 
iclenldiı. Bund ki ncılıfön ve son-

1 ·n t d.nı t. lu.ı;. unlar 
•riniıı bir g1iıı tnlı !' . 

ı e l alar timnrl · nelik 
e~'l·in an, bir a. bile 

'J ıı ı lı , içıııde in ışaf 
f 1i , } J ·r, l ır ı·, ö

ıı i iıı .> ulııı lık cu feci 
un urudur. Bu · Jnızhğm 

if ıl r bilmc ı sıma 1 ı l ttire -
b 1 .} r ıırn;. um?. 

i~f<• ben bıı yn1nızJar ın asabını 
\ c \ arlı ı 11 ÜZ<'rıııu .i dch§ct ve
rici sarı;mtı lıırıııı dnl nrkcn bir 
gUn seniııle knrşılrı~hnı. Ht>r vaki~ 
ı.ık sık tckrnr etti •ıın ,ılıi sen, 
benim bnfıza \ 'C hay. liıniıı benim 
için yegune e\ bileceğim kadın 
tiı>l.. di~c gözkaırnl.; ırımn nn!,şr.t

ti •m "ptin. Seni gör, ek ~ ıllnrın 
iinıit haliuıle içiı ıdc his ettiği te
ha siiri"n biı elen boşanmasınu fır
sat \erdi. Bu ho~nnış ~ ıldırımlı, 
knsıı·ı;al ı , üHiınlii bir gecede ııa -

- Şahitlerle ... Gelip sattı ğı za.. 
man Enver oradaydı. Cevriye de 
sattığını biliyor . 

- Enver kim? 
- Kim olacnk eltim in çocuğu .. 
- Ha;, ı r! Yani nerede buluruz? 

Adresıni biliyor musun? 
- Burada .. Kapının önünde ... 

Belki lazım olur dive, eltimden iz.in 
.. ·.t- gc.ıraim . 

Enver çai'ırıldı .. Müdafaa şabidı 
olaı ak dinlenıyor: 

- O gün yengeme misafi r git
miştim. Bu kadın koltuğunun nl -
tında bir yorgan, bir keçeyle geldi. 
Cebındcn ikı de yüzü.~ çıkıırdı .. O
tuz liraya hepsini yengeme sattı. 

- Ker·cyle yorgan, koltuk altına 
girer mi? 

- Girer ya .. Ne olacak? Keçe 
küçücük bir ~ey, yorgan da ince· 
cffiti. .. 

Müddeiumuminin talebile, şa -
hide suall r sonılmağa başladı: 

- Kec-C' na ıl kcçcydi? 
- Küı·iıciik, ensiz bir vol keçesi.. 
- Yüzükle:-in taşı var mıydı? 
- Vardı. 
- Ne 1 enkti? 
- Biri yeşil, biri kırmızı ... 
Miidcleiumum;, hakim vasıtasile 

çocuğa ihtar dti: 
- Yalan 'SÖyrlersen, Müddehı • 

m umi te\·kifini istiyccck .. Sonra 
tevkif ederiz. Doğrusunu söyle .. 
Yeşil taş zümr üt. kırmızı taş da 
yakuttur. Onlar Jtıvmetli tac:l nrdır. 
Her halde yeşil ve kırmızı ol -ı ı -
yacak .. 

Çocuk kızarıp bozardı .. K ekele
yerek: 

- Ben öyle gördüm .. İ\'i görme
mişim .. Ne renk olduguna dıkkat 
etmedim. 

- Peki .. Yorgan ne renkti? 
- Kırmızıydı. .. 
Müddeiumumi, tekrar: 
- Davacı sarı ip ekli idi di)'Qr. 

Şahit kırmızı dir or. Maznuna so -
rulsun ne renkmiş? 

Nurudiie soruldu: 
- Sarıydı .. dedi. Sarıydı amma, 

kirden rengi belli olmuyordu ki ... 
- Senin şahid in nasıl şahıtl? ö

nünde alının "atıldığını söylediği 

şeyin rengini bile bilrnivor. Sa _ 
rıymış, kırm ı.ı: ı d iyor. 

- Tevkif me vki! lafı karı~ıncn 
kor ktu .. Ne söyledi ·rini, ne söyli
ycccğini Hl ırdı. Hem daha o, on 
ved, yaşında, bir damlacık c:;ocuk .. 
Sarıyı, kırmızıyı ne bilir? 

Da\ acı Seher dayanamadı .. Lafa 
karıştı: 

- Sarıyı, kırmızıyı mı bilmez? 
O, "0

' tanın yattıfü yeri bile bilir. 
Da\ ncı susturuldu .. Müdahale • 

den menedildi. Nurudil: 
- Söyle çocuğum Enver, söyle .. 

Doğrusunu söyle .. J{orkma .. Söyle .. 
Maznun da susturuldu ... F..nver: 
- nirşeyler alıp sattılar amma 

ne r enkti, kaça alıp sathlıır bilmi: 
Torum. 

Diyip işin içinden çıktı. 
ı n CevriyPnin de şahit 

olarak celbine karar verildi. 
1 Dı:1ıa• ıı ö nıct sulı:fede) 

mandrasm dan boşanan ve den izin 
dalgnJarı orasına dlişeıı hir tek

n enin boşnnısı gibi biitün şuur mü
vazenem i nltüst eden bir vaziyette 
oldu. Dnmmnr bağlarmda: 

- Seni SC\ iyorum, LtltCiye .. 
Dediğim andn iıınıı Jd, biitiin 

ann ırı ha) ntiyesi ile ynlnız bir 

he lef iizeı inde çalısan ve işliycn 
bir insan makine i idim. O lıodef 
de: Ynlnız sendin. 'Üzerine atıl • 

m nk, çöl ortasında suya kavuşan 
bir insaıııu çılgın bir hararetle ıa
kır IUkır suiçi~i gibi dudaklarmı 
dudnl hınm nrıısına kıstırmak \e 
seni lı iitün varlığımla nınsı;ctmek, 

ruh \'e hissiındeki alev içinde c
ritnıd .. istiyordum. Suratıma in
dirdiğin tokndın lizcrimdeki reak
s iyonu olma aydı, s enin i tcdiğin 

değil, beniın söyll'diğiın ohıcaktı. 

O tokat, beni ayılttı, kaybolan şu
ur \ 'C irademi toparlndı ve .. beni 

lıiç- kimsenin gözüne çıknrtmadıııı 
oradan kaçırttı. 

(Arkası Var) 
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B. Abıdin Daver cAtl::ıntik meydan 
muharebesi> hıimli buiilnitil D:ıamaka
lesınde: · 

«Tarih, 1917 - 18 deki ııibi teker
rüre lıaşlamıştır; o zam:ınki Atlantilt 
m<>ydan muharebesi, ilk oncc Alm:ın
ya lehınc bır cereyan nldığı halde, ıso· 
ııund:ı, iııgıltcı'C ıle Amenkıuıın ~a
fcri ıle ııetıccıcnnıiştı; vazıyet b .. şlnn
eıç itibariyle o zamankine o kadar 
bcnzıyor ki sonunun d:ı ayni olacntı 

çok kuvveUe m uhtemeldir.> demekte
dir. 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nadi cBalkanlar Cephesi> 

isimli bugunkü Ba:ımnkales nde Alman 
askcrlcı inuı Bıılgarıstanı i~gal ederek 
Yunan lıududuııCia top ..,nmaları cep
hesinin şimdilik adının cBalkanlar 
\.:l'phcsı> oldu~uııu suyıcmckte ve Al
ınııuyn Yunanı tanı nrkudı:m vurnuya 
kaıkı:ıtığı takdıı.:de mihvermn Arna
vutlukta, Unıuınt Harbin bitıp tüken· 
nıez < pheicundeıı bıriyle karı;ı.Lııııa· 
c ıı ktıydc.tı t n oıırıı: 

cEc:ı on gunde Yunan stanıı dlz çök
lurecek Itnlynn orduları ıılabıldiğıne 

ı.ak,•ı;>e cdııdikleri hıııde Amavutlu.k: 
o ı; ıkl. ı ında m ~ıte.'Tludi hezımctler 

k y d tmekten bnşko 1.ılr ş.y elde ede
ınun i l rdır ve cdemıyorlar. Eğer her 
m.llet vııtruıi vaı.ife ını Yunanlılar 
g bı un etse b.ı mantıksız ycnı harp 
e lbette azami sur'atlc mukadder iflft.s 
ükıbctlnc varırdı. Ve o şartın ayak· 
lnnmıı ı ile lıu barbtn crgcç boyle ne
tıcelc ııeccgı 5lıphcsiz olan mahiy eti 
lıal.l bundan baretl r. 

l\ıtl tic .ı1 ı:; fıetlerınden tnmamen 
sıyr lmnlanna lhtıyo.ç \•urdu·. Harp ya
ııı b ımızdndır. Balknnl:::.rdadır, ve 
lıütiln !tsi idd olarn rağmen bumda 
~·ok cıddl bir Ctphc a~·ılımş ve Balkan
lı.ık c;ınılıısıııa hl~ ıınei eden bir Bal
k nlı n ı kt, bı.ı suikıı de kn~tı.r. 
BugunUn dafmıı goz ııunde tutulmak 
Hizım iClen hakıkat budur.> demek• 
tedir. 

YENl SABAH 

B. HusC'yfn Cıılıit Ynlçuı cBalkan 
C e, h serlavhalı bugunku Başma-
kaksırıdc: 

cF.un ız resmi istillbarat ajo.nsı A· 
m~r k ıı g.lz .erinin bırindcn nuklcn 
d kl.ııı.c .,:ı;ı;aıı bır h.ılıer tcbllg ciu. Bu 
maluma ta goıc, Belgrııttukl diplomat 
lar, b. zı lilj' 1 şalı lyetler ve a:;kcrl 
ıni.ıt.chııssıslıır bu yaz Balkanlarda 
Aınıanlııra karşı Yugoslavy a ile Tür
kiye, Ywıauı tan ve Ingiltcredcn mü
rekkep bır cephe vurut bulacagılu ve 
Almanya ile harbın sakınılınnsı im
kansz bır rnk"a dıye duşiuıülmesi 14-
zım gelcı."egını soyluyorlarmış. 

Ba~ka kayn akl .. rdan bu tahmıni ıe
yit edı;r su et c hiç bir malümat eeı
memektcdir. Hugun mevcut olan vazi
yete nnznro.n u ır kaç ny ~oma Balk.an
larda bbyle bır rni.ıttehit cephenin ıe
şdtkul edeceğine ve bu C('phe ile Al
mnny<ı or .. sında b1r h arp zanu1 olaca
ğına hukmctm ek hıç te doiru olmu. 
ÇurıkU, ııe Yugoslııvynda, ne Türk iye
de, ne Ywınnln taııda ALnanya ile 
harp etınck ıçln bır arzu ve niyet mev
cut tlcjıldır. Harbi Balkanlara getir
meyi nncak Almanya dllsilnebilir. Fa
kat Almımyn da , karşısında Balkan· 
lıi.'.ırdan mürekkl'p müşt.crek bır cephe 
teşekkül cdt>ecğine emin olursa, bu 
harbı iöze o lmaktan ise, vazgeçmeyi 
tercih edeceğine hükmolunabilir.> de
mektedir. 

TASViR/EFKAR 

cAmerikn hükmen harbe glrmı, ad· 
doluııabılir.> başlıklı bugünkü Baıma
kalede: 

c.Anıerllta Relsicüınhuru M. Ruz
velt'ln seçen harta söylediği nutku o
kur okumıız •bu nutuk, hıırp ılllnımı 
müsavl<Jir> d 'ıııi:;tlk. ilu tah.mini.mizi 
dn.ın ertesi günden ltıbarcn dogrudan 
doğruya Amerika matbu tında çıkmı
yn b.ı şlıyıın yazıhı.r da teyit ~ttller. O 
go.zet.cler de Reislerinin, bu şiddeUi 
nutkund:ın sonra nrtık Amerikayı har
be gırnıı:ı addetmek lflzım geld iki yo
lunda nenşriyatta bulundular. 

İngiltereye yarciım kanununun ıı. 
Ruı.velt.'e verdıği al:lhiyctler, Ame· 
rilcayı her l.:.tt!rınildl ı vnktt harbe sO.
rüklemlye ktıfl gck"C k kado.r :ıiimul
lüdur. Maaıruıtıh Amerika Cümhurre
lsl, bu talfıhiyctlt>rcien lsU!ade ile ve
sile arn;> ıp bulmak kulfetinl ihtiyar 
bile etmiyerek Almanyaya knrsı daha 
ıılmdidcn açıktan oçığn cephe almıya 
karar vermiş gibi görünüyor.> den
mektedir. 

TAN 
B. Zekeriya Sertel buJ:ünkü Başma

kalcsini okuyucuların sordukları su
aller ve C1.;\ ... plıııa tahsis etmekte ve 
bu meyandn Insıllzlcnn Yunanistana 
asker çıkaı ıp çıknrmndıklan hakkın
da sorulrın suale bıı hususta hiç bir hn
bcr bulunmadığını kaydederek cYu
nanlstnna lngıllz nskerlerinln çıka
rılmach ı teeyyüt eder c bunun Bal
kanlardaki avakıbı ue olabılır?> suali
ne d; 

cİngıllt erin Yunan topraklan na 
külllyctıı miktarda asker ı;ıkamıaları, 
tcsebbüs hamlesini elerine almalıır1 
demektir, Almanlar, şüphesiz İngilizle
rin Yunanıstanda yerleşip kuvveUe.n
melcrine karı;ı Hilrnyıt kalamazlar. 1'"a· 
kat Yunan h dudunda tahşlt ettikleri 
kun•et nncnk 15 fırkadır. Bu kuvvetler 
belki ilk hamlede büyük işler cöı-ebi
llr. Fakat anız! fınuılıdır. Oralarda kı:ı 
henüz: bıtmemlştır. Yollar arkadan ür
atle kuvvetler yeUştU'mlye müsait de
ğildir. Fıızln olarak Yugoslavyanın da 
vazıyctı henüz anlnşılmamıztır. Onun 
lı;;ln Almanyanın Yunnni tann knrşı 
derhal bi r taarruz hnreketınc geçmly8 
muktedir ve hazır olup olm dı !ı henll.z: 
knt'iyetle b nııcmez. B husus Musso-
1 ru tarafındnn cmı·cclllcıı t ~L da 

1 kalnu , \'e Alm ın • m n bir 
ıın h ı.ırlnnamamıştır.> cevabını 

vcı·mektcdlr. 

ir ıaraiclan kar ya. 
Bıyor, bir tara ·um 

ıayliye 

Çalııtıiım odada, adeta Ü• 
!Üyorum. Hava, o kadar M>-

ğ-~ .. Pencereden bakıyorum, 
ıulu bir kar ıerpeliyor .. Gün
lük yazımın mcvzuunu arayıp 
bulmak üzere, masamın üze
rinde yığılı gazeteler a. asın· 
da, baımakalelerden tutun 
da, ilan aaylalarma kadar, 
kılı kırk yararak, dikkat e o
kuyorum .• 

Küçük bir hvadiı: «Bu se
ne sayfiyelerde ev tutma iti~ 
lstanbulda h e r yıldan evvel 
baılanııştır. Bır çok evler 
timdiden tutulmuıtur. Fazla 
rağbeti gören ev aahiplcri fi. 
atleri arttırmıtlardır. Henüz 
göçler ha§l:mıamışr.a da, ha
valar iyileıir iyilqmez, sayfi. 
ye yerlerinin kalabalıl.laşaca· 
iı tahmin edilmek tedir.» 

Bu havadisi okuduktan 
aonra, baıımı çevird · m, tek· 
rar, camdu.n, dı§arıya baktım. 
Kar taneleri, ı ıüzule süzüle 
iniyor, yapraksız ağaçbrm 
kuru dalları, sert bir rü:.ı.:girla 
oğulduyordu. 

Kendi kendime güldüm: 
Bu havada, aayfiyeye gidip 
ev aramak, pazarlık etmek, 
tutmak epeyce bir meseledir. 
Acaba, nasıl akla gelir?. 

Sayfiye, lıtanbul için bir 
meıeledir. Geçen gün, latan· 
bulun bir dert olan meselele
rini sıralamıştım. Şimdi, ha
tırlıyorum ki, sayfiye mesele
ıini ilave ebneyi unutınuıum. 
Okuyucularımdan af dilerim. 

Diyeceksiniz ki, aayfiye 
meaeleai, neden bir meıele, 
bir dert olaun, halledilmemit 
tarafı var mıdır?, 

Hem de ne kadar çok •• 
Halledilmemit bir tarafı de
ğil, bir çok tarafı vardır. 

Bugün, lif ıayfiyeden açıl· 
dı; ııraıı aelmitken, sayfiye 
meıeleıinin }ıalledilmemiı ta
raflarını anlabvereyim: 

latanbul aayfiyeleri ile ıeh
rin merkezini bailıyan nakil 
Yaaıtaları çok pahalıdır. 

Sayfiye yerlerine ıabah ak
ıam gidip gelmek çok uzun 
bir zamana mütevakkıftır. 

Sayfiye yerlerindeki evler 
pahalı, gayrikafi ve konfor
ıuzdur. 

Sayfiye yerlerinde hayat_ 
yiyecek ve içecek maddeleri 
atq pabuınadır. Yazın, ••Y
fiye yerlerinin vollan toz topa 
rak içindedir. 

Bunlar, ıayfiyelerin umu
mi meaeleleridir. Bir de, say• 
fiyelerin huıuıi derdi Yar, 
malUnı: Miıafir akını! 

R. SABiT 

Belediye bir gaz te
mizleme laborata

arı ıapıyor 

Belediye Reisliği Fatih kimya • 
hanesinde bir cgaz temizleme ll
boratuarl> tıesis olunmasını karo. 
laştırml!jtır. K imyahanenin geniş
letilme projesi gelecek yıla kal • 
mıştrr. 

Otakçılarda bozuk 
ve hamur ekmekler! 

Oiakllll&nia o1_._ B. Kemal 
l\lmtafa ..ıatıyor. 

cEd rnckapı dışarı d Ota!::-
çılar d nUen yerde b bakkal var 
k i o clvann bu n ekmeklerini 
bu bakkal dağ ır. Fakat bu ek
mekler, daima hDmurdur, kalit.e
si bozuktur. KaragUmrüktcki fı.rın
lnrın birinde bazı bakkallar içlıı 
çıkarılan b u ekmekleri bunlar 
narhtan hayli ucuza alıp mlişt~
lere yine narh 11.z:erinden satıyor
lıırrnış .. Eyüp Belediyesi Otakçı
lnrdııkl bakknldn satılan ve lliç 
bir :fırının ekml'ğine benzernlyen 
bu bozuk ekmckleıi, bir sabnh an
sızın ı,ontrol ~ ip satıştan me
netsc blilcr ha ur, );)ozuk ekmek 
ycmekt .. ~urutlsııkl. .. > 

SON TFTJGR F-Eyllp Belediye-
! h~mmly Ue r.nzan d lkka

bcderiz. 
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Son T elgraf'ın 
I-I i k a y e I e r i t e hızla!. 
'"-------"--Yazan: UUllAM.&lliz et,-~ -

e Adını sorarsanız Ali Velidir. Ha
yat " hiç bir işe ynrnmaz amma biç 

' reye ienalığı da dokunmaz. Bü
l n işsiz güçsüzler gibi, bir takım 
AC yıp huyları vardır; bu huylar

n birisi de yelkovana bakmak
tır. Hiç bir em 1i yoktur, en bü-

du ... Hele böyle yol dümdüz ve 
bomboşken iğnenin 50, 60, 75, 80, 
rakamlarını aştlğını görmek ... 

cAman dikkat et Ali Veli fazla 
hızlı gidiyorsun! .. • 

Fren!.. Ve hızı gösteren iğne 

derhal 61) a düşüyor. 

ça ışı ? •• 

Avamda, ancak mevcut meb'us· 
lu rey verebilirler. O da bey:ız 
renkli rey kfığıtlnrile değil, şah -
lillU «evet> Ve)a chayıh deyip, ay
rı ayrı iki tarafa ayrılmakla. Bir 
miiznkere neticesinde, iş reye ka
lınca, mecliste o gün hulunnııyan 
nıeb'usları sür'atle ,\.estmi'nster 
sarayına getirmek için, muhtelif 
kimseler onları aramıya giderler. 
Bu hal, nadiren ,; ul·uıı gelir. Çün
kü İngiliz p:ırlamenterJcri dünya
nın en müdavimli parlamenterle- ı 
ridir. 

Dünyanın her memleketinde be
deva gazete okuma .ı.1 sevenler 
vardır, hatta bunl rın ayısı, hatırı 

sayılır bir ıald.anı teli .il eder. Bu 
kısıuı halk, tutu .cü rlükkfııl:mnın 
ıazete barnkularınm, bayilerin et
rafuıı alarak, a:elişigüzcl her han
gi bir gazeteyi okum:ıf,a koyulur
lar .• Iluııl r, ınctclik snrf etıncden, 
bcd· \'a, en son h:ıvndi lcri üğren
mek meraklısıdır • 

G_ 
arın 

e e 
hoşa ı karşısı 

. k zevki yelkovandır. Havayı, 

v kti, hızı, şimali göstermek için 
icat edlien aletler onun oyuncağı-
•ır. 

Ali Velinin bir barome!'.resi var-
4. r. Güzel, koyu yeşil, meşin bir 
kutunun içinde durur. Bu baro -
a1etrenin tek yelkovanı, mavi çelik 

unu sağdan sola, soldnn sağa 
aydınr. 
Ali Velinin gözü bu yelkovan -

dadır. Yelkovan havanın rutubetli 
olduğunu gösterdiği günler Ali Ve
n azma buhranı geçirir, romatız -
maları ayağa kalkar. 

Ali Veli için güneş, bulut yok
tur. Eğer barometresi güzel hava 
gösteriyorsa, isterse yağmur bar
daklardan boşansın, Ali Veli için 
hava güzeldir, sokağa bas açık çı
k.ar. Yok günlü güneşli bir havada 
IMırometTe yağmur işaret ediyorsa 
Ali Veli iç.in hava yağmurludru. 
~emsiyesini açıp sokağa çıkar. 

Kronometresine gelince: Elin -
.ten düşürmez, gözünü ayırmaz. 
Onun kadife bir kesesi vardır, ye-

leğinin üst cebinde durur ve her 
fırsatıta çıkanp bakar. 

Blr ahbabının otomobili ile ge
zen Ali Veli canlı bir kronomet -
redir. Köyden köye, kilometre ta. 
flndan kilometre taşına, ağaçtan 

ağaca otomobilin hızını ölçer. U.s-
"k mi patladı? Ne kadar zamanda 

tamir edildiğini Ali Veli size sa -
niyesi saniyesile söyler. Gazinoda 
lkaç dakika oturdular, kaç dakika
ca yemek yediler, iki yedek arası 
kaç dakika sürdü, bunları Ali Ve
liye rm ğa lüzum yoktur, o söy
ler ... O her §eyi, her şeyi krono-
metre ile ölçer. Yolda, ıssız bir a
ğaç altında öpüşen bir çift görs~ 
~erhal öpüşün nekadar sürdüğünü 
krooometre ile tesbit eder. 

Hızı gösteren saat insanı itida
le de davet ediyor. 

* Bir gün Ali Veli erkenden oto -
mobile atladı, Şişliden Büyükde
reye doğru uzandı. Hava ıf evka -
ladc güzeldi. Bütün gece yağan 
yağmur tarlalarda tozları süpür -
müş, asfaltı temizleır.i§ti. Her ta
raf pınl pırıldı. Motör mükemmel 
çekiyordu. Otomobil sanki bir ku~
tu!.. 

Hız saat'inin iğnesi 80 i gösterdi. 
Ali Veli 80 kilometreden fazla git· 
mezdi, esasen eski marka otomo
bilinin de bundan fazlaya taham
mülü yoktu. 

Fakat o gün Ali Velinin coşkun
luğu vardı ... Basl'ı gaza!.. İğne 85 e 
çıktı ... Acaba daha hızlı ıide -
bilir miydi?. Tecrübe et~i. İğne 90 ı 
gösterdi. 

Ali Veli bu hızla sarhoı oldu!. 
Hız, hızlı gitmek! .. Ne bof feydi ... 
Gaze bastı: 100!. . 

Aman yarabbi! .. Bugüne kadar 
neden bukadar hızlı gitmemişti? .. 
Neden daima 80 de durmuştu? .. 
Neden bu zevki bugüne kadar tat. 
mamışt1? 

Hız saatinin iğnesi 110, 115 oldu.. 
Ve bir hamlede 120 yi ıeçip 125 in 
üstünde durdu .. 

Ali Veli uçuyordu! .• 
Birden uzaktaki virajı gördü ... 

Ta öteden bir de su arabası geli
yordu. Asfaltın kızak yapması ih· 
timlai vardı ..• 

Ali Veli yavaşlamak istedi, gazı 
kesti, frene bastı. Hayret! .. Oto -
mobil yavaşlamıyordu, hız saati
nin iğnesi 125 rakamının üstünden 
ayrılmıyordu. 

Ali Veli Deli olacaktı. Yüreği 
ağzına geldi ve §iddetle bütün 
frenleri sıktı. Otomobil durdu.. •• 

Oh! .• 

Lor ıar 

r 
f Yazan: 

1 Hikmet isan l 
Geçenlerde ölen Çcmbcrlayniıı 

büyük biraderi meşhur Austcn 
Çmberla;) n, İngiliz parlamentosu 
için şöyle dermiş: Ben o fikirde
yim ki, Avam Kamarnsının dahi· 
li tertibat ve tez) inntı, İngiliL 
meb'u l:ırııun, ı>adaknt, ciddiyet 
ve bcliıgnt hassaları üzerinde nafiz ı 
ve müe sir olmal.t:ıdır.• 

Bu, muhakkak 11.i bir hakikattir. 
Çünkü İngiliz parl:unentosu, ne 
tekil, ne de çalışına itibarile hiç 
bir parlamento~ a benzemez, şah

ıına bas ve münhasır bir «hüvi
yet. uzeder .• 

LORDLAR VE COl\1!\10NERS 

•Avam> m 615 aı;a ı meyanında 
12 kadın da vardır. İçeri girilince 
tanınmı~ ı;İmalar hemen naı;arı dik
kate çarpar: Çörçil, Loyd Jorj, 
Eden ... Kabine aznları hpekerin 
satında, muhalefet partisi ise so· 
lunda otururlar. Lordlar, Avam 
Kamaruının içtimaına kat'iyyen 
dahil olamazlar ve asıl garabet de 
'burada başlar. Buıılar, birinri kat
ta kendilerine tal• ... is olucıan loca
lardan mijzakereleri - kelama hak
ları olmamak ıartile - takip eder
ler. Şimdi Amerikada sefir olan 
sabık Hariiiye Nızı.rı !.. rd Hali -
faks bile kabinede aıa olmasına 

raiınen, 'bu husustaki an'ıneye 
tebaiyetle müzakerelere karış -
maı: ve rey veremezdi!. 

Lord Danrlarm •Avanh dakl 

BEREKETLi BİR l\fUHALEI"l.."T-

Mevkii iktidarı terketmeden ev
"el, Mösyö Boldvinin son bir jesti, 
hükumet rei:sine verilen ~enevi 
maaşın 10000 İngiliz lirasına ib
lağı olmuştur. Nazırlar bu mik· 
tarın yarısını alırlar. Muhalefet 
partisi reisi ise, • ismi son zaman· 
larda sık sıl; geçen l\Iüsyü AHJee
dir - 2000 lira almaktndır. Bu 
maaş, bir Fransız nazırının mııa· 
şından fazladır!. 

Bu rakamlar, İngiltere gibi ser· 
best münaka~anm tenıdi olan bir 
mernleketfo tabii gi'riilmektedir. 
l\fuhnlefctin, pnrl:imentnrizmin e· 
snsını teşkil etmekte olduğuna 
ı.nnaat getiren İngilizler, bu şe -
lı.ilden ıiyad('sile istifade etmekte, 
makul ve dürüst bir muhalefet sa
yesinde kabinenin biı çok hatalar
dan kurtuldu~una şüphe etme -
mektedirler. 

PARLAMENTARİZMİN BEŞİGI 

Parlamentarizmin mehdi olan 
İn~Jtere, siya ı ,.e içtimai ·\'isi 
bir teşkilata malik olmakla bera
ber, demokra. inin ruhunu teşkil 
eden bazı esas hatlardan mahrum 
bulunmaktndır: Tevellüt ve ser
vet r., klnrı el' an idame edilmek
tedir. Lordlar Kamarası, bugün 
dünya.la, •babadan evlada• inti· 

(Dev4mı 6 ıncı sahifede.) 

Budapeştedl', bu bcdav cılar 
kıralları. o kadar çok imiş k.i, 
bayiler \'e air ıazete satan esnaf, 
bu şekil bariJ~rin, J.:cnd'lerine iras 
ettikleri zararı nazarı dikkate ala
rak, onlara karşı •pasif. bir harp 
açmağa karar vermişler ve akdet· 
tikleri bir toplantıda, bunun önüne 
geçmek için mühim karıırlar ver
mişleı·dir. 

Bu kararlar mucibince, gerek 
sokak bnyileri, ı:erckse •gazete sa

tan küçük esnaf, g:ızetclcrin yal
nız son snhifesini teşhir etme~e, 
bazıları dn, günün en nıiihim si)asi 
yazılarının başlıklarını kalın bir 
nıavi kağıt ile örtmf'~e başlnmı -
lardır. 

Açıl gözlüler ise: «En mühim 
havadh.lcr ikinci 5a~ fadadır.> 

yazılı yaftalar gezdfrmckte bu 
suretle hu.isi bir reklama da ~·ol 
açmaktadırlar. 

Bu sat~ tnrzilt> vaziyet, bir kaç 
gün zarfında, gazete bayilerinin 
umdukları gihi tamumilc lehlerine 
dönnıiiştiir. Utuılardan biri, bu me
sele haklnnda malumat almak isti
yen bir gazeticiye, . u •re ıni teb· 
Uğde. (!) bulunarak: 

- •Dii manm keşif lıarcketlerini 
ve taarruzlarını durdurduk .. cep· 
beye ,·aki olan hücumları akamete 
uğramıştır• demiş ve içini ~ekerek 
ilave etmiş: 

- E,·et, harbi knznndık demek
tir, amma, kimbilir, bu galibiyet 
ne kadar dc\:nm edecektir?. 

Fakat l\lustaf a dağıttığı bu sula· 
rın karşılığı olarak kendine aza -
tılan paraları almıyor: 

- Bi:;ı; Alhıh yoluna su dağıtı -
yoruz, para için değil!. 

Deyip ıeçiyordu. Sıra artık o
turduğu kalab;ılıl·ça bir klinıeyc 
celmiş ve bu kümedeki bütün göz
ler bu genç, yakışıklı, iri yarı, gür
büz sebilciye dikilmişti. Hele sev-
diği kız, onu teııeden tırnağa ga
yet derin slizü) ordu. Bir aralık 
kızn analığı, ~ nnıııdnki baldızının 
kulağına !!unu fısıldadı: 

- Kah\'eci gfü:cli, helvacı gi.i -
zeli, şekerci güzeli biliyordum 
amma, doğrusu sebilci güzeli ne 
duymuş, ne de görmü~tüm. Bu da 
muhakkok İstanbulun sebilci gü
zeli olmalı!. 

Orta yaşlıya lakın olan baldızı 
da ona şu ce,•nbı \.'crrii: 

- Hakikaten sebilci güzeli ki 
sebilci güzeli!. Bari önümüzde iyi 
bir,ey okusa da dinlesek!. 

- Parasile değil mi?. Okutma· 
sına okuturuz amma acalıa sesi 
&üzel nıi?. 

- Dcmiııdcııbcri hafif hafif o
kudui:u şeylere bakılır a e i de 
kendi gibi güzel olmalı!. 

l\lusta{a iyice bunların yalll.l1a 
yon aşınca: 

- Hak, dost?. 

Deyip durdu n yine hafiften i· 
Jahi ~ine de\'&m cdcrcl· tasını dol
durup kümedeki en küçiik çocuğa 
uzattı. A) ııi ta tan bir knç çocuk 
\:e bir kaç genç kız birer yudum 

Bu akşam SARAY Sineması 
Sabırsızlıkla heklenen muhteşem fiilper filın 

Rejisör KİNG VİDOR'un şaheseri ve 
SPh~CER TRACY'nin 

Ali Velinin yelkovana bakmak 
merakı bilhassa kendi otomobilin
de, kendi kullandığı zrunan had bir 
fckil alır. 

Otomobiline binip gaz bastıktan 
oonrn hızı gösteren saat gözünde
dir. Hız saatinin yelkovanı oradan 

Derin bir nefes al<iı. Tam virajda, sözcüsü •Commoners- denile11 ve 
tiam su arabasının yanında otom.o- ' Avam uasmdan olan bir zattır. 
bili durdurmaja muvaffak olmui- Buna mukabil, Avamdan bir aza, 
tu. nazır da olsa, Lordlar Meclisinin 

ROBERT YONG ile binlerce figüranın iştirakil 

z F E 
oraya sekip durur. Ali Veli, oto
mobilin hızını gösteren iğnenin bir 
ileriye bir geriye hamle edişine 
byaılır doğrusu. 

Bu da güzel şeydir hani! .. Oto
mobil yol alırken, siz kırk elli alt. 

• • J ' 

mış, yetmı.ş kilometre il gitm6.-
te olduğunuzu oturduğunuz yer • 
den bilirsiniz . .• 

Otomobil ile gezenler, motörde, 
vites borularında, karboratördc .• c 
<>lup bittieini blimezler, bunlarla 
alakadar olmazlar, fakat arada sı
rada ş fôrün önüne doğru göz at:ıp 
saatine bakarlar. 
Eğer hızı gösteren saat olmas.ı, 

Ali Veli için otomobil kullanmak, 
otomobil ile gezmek ıevk olmıya • 
caktı. Öyle ya, insan yolda 40 mı? 
50, 60, 100 mü? .. Kaç kilometre yıl 
aldığını bilmedikten sonra oro -
mobilin ne zevki olurdu? 

İnsaıı ne yaptığını bilınedikttn 
90nra yüz kilometre yapmakta ne 
mana vardı? 

Halbuki hızı gösteren saat göz 
Cinünde iken hızın manası oluyor-

O zaman hız saatinin iğnesinin 
h&li 125 rakamının üstünde dur -
duğunu gördü ve iJi anladı: Hız 
saati bozuktu, ~lemyiordu! .. 

'ımaı Kutupları 
için yeni 

Dealzaıtııarı 
Hatırlardadır ki Amerikalılar 

den.i% altından Kutba varmak için 
Notilus isminde bir denizaltısı yap
tırmışlar Ye Notilüs karwnı da 
aşçı başı olarak yanına almış ve 
gemi hareket etmişti. Fakat bu 
tecrübe muvaffakiyetle neticelen
medi, yalnız bu tecrübeden bazı ne
ticeler alındı. 

Şimdi İtalyanların İngiliz ada
sını abluka için Şimal deniz.inde 
bulundurdukları denizaltı gemile

rinin icabederse Kutba kadar de
nizaltından gidecek surette insa e

dilıhiş oldukları söylenmektedir. 
Ancak bu mıtakada, tahtelbahir 
periskopunun ıörcmediği buz ma
nileri vardır ki, çok tehlikeli imi§. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası : 13 

TUNA BOYUNDA 
l E __ Tu_ .. R_K---:o_a_o_u_L_A~RI~ 

Şehirde Bizans zenginler inin sarayları 
Milı.ı.dm beşinci rında impara

tor ıkinci Teodoriyos Mnrmara kı
~lanndan, Haliç sahillerine k dar 

uzanan surlar~ ~ pırdığı günden 
i.ti.baren BizaMm nskeri kıymeti 
arttı. Beldenin ycgfüıe kuvveti 'Ur· 
larına münhasır kalclı. 

1mparatcr Herakliyoo, Velake
rina mahallesini surun it.ine al -
dırdı. (Edirnekapı tarafları). 

Komnenos hanedanı zarif kule
leri süsledi. Kapılarından birinde 
fU kitabe vardı: 

- M budumuı: Ce,ııabı 1sa1 M-

nin beldeni her türlü iğtiş~tan, 
her türlü harpten esirgesin, düş -
manlarının kuvvetini muzafieri
ye'6nle kırsın. 

Filhakika bu surlara Osmanlı 
Türklerden evvel kimler hücum -
etmemişti?. Hunlar, A\•arlıır, Bul
garlar, Ruslar, Peçenekler, Arap-
lar, Latinler, bilhassa Latinler, 
zulümden ve itisaftan başka hatıra 
bırnkmruru.şiardı. 

Bizansın zenginlığiııe Osmanlı 

Türkler de vakıftı. Mesela, Haliç
te muntazam tertıaneler vardı. 

Fevkaiade mizansenli büyük macera filmini takdim ediyor 
İlaveten: FOKS JURNAL son harp ve dünya haberleri 

mUzakerelerine iştirak edemez. 
İngiltere gibi, ana ya.sadan fazla, 
an'ane ve Convention - anlaşmalara 
istinat e,den bir memlekette, bu llill•m••Dı!211!!'Jl•ml'.iZ~~-~-aıliiil:C2•••mii?llmalilmliEBlllEllEl•m•ımmEJ11n~ıcız-."ii 
ha1, bazı garabetıer de an:etnıek- , ASRI SINEMA'd a : Yarın matinelerden itibaren 
tedir. 

şAPKA FASLI-. Mısır B lbtllii FATMA RÜŞDI' nin yarattığı 'i' Ç8 SÖZ 
Meb'uslar, müzakerelere yer • 

!erinden iıtirak ederler. Yalnız 
kabine azalan ile muhalefet li -
aerleri kürıoüden konuşabilirler. 
Kürsünün üstünde dini muhtelif 

ve Arapça şarkıb blyük ve kuvvet 
S A A D E T Y U V A S 1 Filmi başlıyor 

kitaplar ve •Mukaddes iyetler• .ıııjJL•••••••11•ıı:ı••1111-a•m••m•m•a:••E:l!!llm••••••• .. 
bulunmaktadır. Meb'uslar, umu- T t T o s C H 1 P A'nın billur sesile sü~lediği, ı

ııııı rıiW'" '~' Şehir tiyatrosu 

i
l f ıl !ıır• l TEPEll .\ŞI DRAM 

miyetle aya~a kalkarak beyanatta M A R 1 E G L O R Y'nin kud retile bir harika yaptığı, 
bulunurlar. Fakat bazı ahvlde, o- Mehtabın yald.ızlad::ğı. .. Neş'en in ka~ naruğı aşk ve 

,, , ... il KISMINDA 

11.,ıı;iiJ•ı Bu ak,am ıaat 20,30 ela 
turcluklan yerden, hattl batla • Ruya memleketi olan N ~PO L İ'de yaşanan büyük dram 
nnda ıapka olarak ıöz almak IMRALI NIN i NSANLARI 
mecburiyetindedirler. Şapkuı ol
myan, arkadaıinda.u bir tane te
darik eder!. 

Müzakereleri ihlil eden meb'us, 
reisin ihtanna Jıak kazanmıştır. 
Bu ih tar, sadece, aduwı anılnıa
sulır! Rcisin•mubtercın centlcmen• 
sıfatını kullanmadan bir meb'u~-u 
sadece isınilc ~:ıfırması, muhatabı 
için hntıra gelen ~e celmi3 en ma· 
nevi te\'hihlerin en bü~ üğüdür!. 

Mangan l:ulesinden Galata bur -
nun:ı bir zincir gerilir, donanma 
Haliçte saklanırdı. Biıans içindeki 
Jaşlnlarda şehrin muhafaza kuv -
veti olmak üzere yirmi dört bin 
asker vardı. Asıl ıehir, bilhassa 
miladın on ikinci asrında, şaııkın 
en güzel beldesi idi. 

O zumnnlar 1stanbulun kaln -
balık sokaklarında halk dol2~1r, 

b:ıhçel rinin ağaçlı.klaıu arasmda 
Jrili~cler, mektepler ve hastaneler 
görülü rdü. 
Şehirde Bizans %enginlerinin 

muht~cm sarayları vardı. Buna 
muKubil bu7.:ı mahalleler de görü
lürdü ki güneş yüzü bile görmez
di. D r ve bir:birine yapışık dene
cek dere<:ede sokaklar vardı. Sü -
tunlar, heykeller, abidelerle süs
lü caddelerin ve meydanların ya
nında pis ve çamurlu sokaklar da 
göze çaı paı dı. 

Geceleri c ddelerde hiç bir ışık 
görünmezdi. l ız köşelerde kö -
pekler ve hırsızlar dol~ Bi -
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zansın sokakları köpeklerle dolu 
idi. 

On ikinci asır muharrirlerinden 
biri diyor ki: 

- İstanbul vikıa zenginlikçe 
ibüyük ıelıirlerden fu.."tünclür. Fa
kat rezalet cihetile de öyledir. 

İstanbulun sütunlaiından ve A
bidelerinden ba~ka, en muhteşem 
binaları saray lardı. 

At meydanından Marmara sa -
hilleriııe dogı·u inen sırt üzerin -
de mukaddes saray n muhtelifleri 
vardı. Burası fıdcln tehir içinde 
ibir ş bir t,ribiycl:. 

istanbulun tesisinden son u _ 
manlara gelinclye kadar, ne kadar 
imparator geldiyse, hepsi de zev
kine ve mizacına göre bir daire 
yııptırmış, saray bu suretle büyü
mü,.tü. 

Mukaddes .ı>aray karmakarış 
bir çok binalardan mürekkepti. 
Oralarda kabul salonları, yeşillik
ler içinde kaybolmll§ köşkler, sa
raylar, kışlalar, hamamlar, kü -
tüphaneler, kiliseler, mahpuslar, 

uzun galeriler, Boğazın ye;illikle
riııe, 1\farmaranın geniş mavilik
lerine nazır terasalar, merdi -
venler, kuleler, bahçeler vardL 
Bunların hiçbiri de muntazam 
bir plfina göı•e tertip ve tanzim e-
dilmemişti. Daireler kimilen al
tın mozayıklar, parlak mermerler-
le mtizeJ yendl Bu muhteşem da
irelerde dolaşanlar.ın kJya!etleri 
de o nisbettc itı.'şaalı, mükellef ve 
parlaktı. Burnda dilber imparato-
riçeler, cazibeli kızlardnn, Rume
linin ve Anadolunun güzellerin -
den, şuh ve ı.arif, mufilkiye 8§.ık, 
eğlencelere meftun, hilekarlık -
larla ıne'lüf bir halk yaşardı. 

İstanbulu gelip görenler: 
- Dünyada ·böyle bir .,ehlr bu

lunamaz .. 
Del'lcrdi. İstanbul, şevk ve huzuz 

beldesi olmakfa beraber İlllpara-
torluğun en mühim dint merke
ziydi Manastırlar vardı ki, ıerin 
bahçelerinde Prensler ve zengin
ler ibadetle meşgul olurlnrdı. 

Aya.solya, 1stanbulwı mümtaz 

bir harikasıydı. Semalara yübe -
len kubbesi, l:>ir Bizans muhani
rlnin de<Jiği gibi: 

- Gökyüzüne altın zincirle a -
sılmış. .. 

Zannolunurdu. Havariywı ki
lisesi, Ayaso!yadan sonra büyük 
bir ıkıynıeti hnizdi. Keza S t İren 

Küçük Ay ofya, Teotokoo kili -

selcrile müteaddit manastırlar, 

tehrin manzarasına yüksek ık.ub -
belenle başka bir lltafet veriyor
du. Bütün bu kiliselerde parlak ye 
mutantan iyinler yapllıyordu. 

1stanbulun ticaret ve aanayü de 
yolwıda icli. Limanda, bilhassa 
Haliçte, Marmara ksyılannda, 

muhtelif milletlere mensup tile -
carlar görülürdü. 

Babilden., Suriyeden, Mlsırd•m, 
1randan gelenlerin dedi nih, -
yetsizdi İkinci Teodoziyos zama
nından itibarea ilim ve marifette 
ilulemif*L 

ı içtikten sonra, l'tlu tafn birde 
bisini kesti \'e se inin olıınc 
livet ve kudretine en tatlı 1r r 
zün ve keder tovn vcrerc1'. 
makamından şu gazeli tutı~ 

Mustafı, ıazelin ıneynn•111 

tıp zaman, değil yalnız b•· 
tüccarının ailesi çayn da ki 
kalabalık, ta c:ın C\ Jcrir.d" 
rulmuş gibi oldulnr. Mu ıl.i 
kamlar şnhı sayılan ra t nı 
nın en pes pcrde•'ııdcn bll 
biraz mahurdan dolnşnral
a) ni makamın en tiz pe de 
mak, onra da o en ti.': P 
yavaş ynvaş 'c b:rnz da 
tan dolaşarak ine ine tek 
pc perdede inip g.ızcliıı ı. 
tıpkı, içinden iııler gibi ' 
hnyriyc tüccarı nilcsini o lı 
tinnişti ki kümeyi tc~l.il cd 
tün kadm \'c genç kıLlnr iıJ! 
kıra hıçkıra nğlıyorlardı. 

Ga.zel bitince Mu fofn dJ 
ıö~süne bastırarak: 

- Hu, ey,·allnh!. 
Diye oradan hafifçe uı 

mak istedi. Fnknt e\diği A 

nn\ığı, elinin ter ile ) aşlı •· 
rini silerek ona e lendi: 

- Dur zebilci, evlüdını, 0 

raz!. 
ScbHci başıw önune cgcf' 

du ~e kadın ona kii~i.ik bit 
uzatarak: 

- Hele şunu al da, dcd 
ya bir kenarn ili , biraz ~ 

Biraz onrn, bir hizn1" 

1\-lustnfanuı (inüne en biri~\ 
lep ;) :ığile ~ npılmış bir tıı • 
yet nefi börekle bir l tı r. 
ilO~a{ı getirdi. ?Hu tafn h?r"ıı 
elini sürmedi 'c hiic;hiiti ıJ 1 
ketsizlik olmacm diye nrıt11 

fından bir il i kaşık aldıltt•ıı 
- Çok te ekkür cdrriıl1· 
Deyip kalktı. ~t. t:ıCan~ 

reğe el ürmedii:rini gorcı1 

nası sordu: ıJ1 
- 1 için lem edin e' J~dı 
- Karnım tok validct' ~ 
- Bir lokma asln~ dırı b 111 
- Bir değil, yarım Jo1•

1 

yiyecek halim yok!. dv 
- ~uhal de hoş:ıfı içe) 1 
- içtim, Allah ziyade d ~ 
Kadın, l\lu tafn3 n 'er~' 

re p ra çıkarmak kin el 11
, 

nundaki has ibri!jinı ı.cst~ 
ken l\lu tafa d hemen J; , ·ıc 
araı,u\d Lnşmdal..i bl 
hını çıkarıp hem n çlıaJ' 
zeltti. ){adın tanı kendi iı1 
uzatırken birden afallaY•' 

-A... 
Mustafa güluın'i~ cre1' 

~erdi: 
_.. Ya!. 'liı kendi i .. ı;j 

tanıdınız dci;il mi haııısıl' t 
Kadın ha)ret, tee~silr 'ı 

eanından oldu•u yerde ); 
kümeden inceli, kalınlı , 
yıt koptu. Bir çok ki111 ~ 
tarafa dogru koşusnıı)11 ~I, 
Mustafa da kalabalığa ,,ı4'° 
arkada larının yanını 1' 

Ydanlı ::va~ 
debşetll bir -'1, 
Aradan tam bir yıl geçJSlıil 

lıir yıl içinde l\lu.sta!ıı ~eıı ;f 
b t daha rakı3 a verııı11' ,~ 
akpma Jtindirmiş, gtll ~ .,ı 
ldeta Jtekrilik alinıetlef 
termeie başlam~tı. •Jtf / 

VikıaJ lustaf a rak-1 ~ıı~' 
Juzm a~klllı :zahiren 

1 
fit' 

.. ro ' ., 
elo)or; fakat bu ı.~ bil 
tıpkı üzeri küllennı1 

• dd 
CUD Iİbİ ODU

1 
yiııe jÇJJl ftİ 

. r JJ• ,ı 
makta dev m eda)«> ' ,,Ja' 
tala ltaz.ı akşamlar ııı ,,,,v 
ali ü, kızın Vefa ch•t 0'1 

. ı-'" etrafında •itli gizh .
1
,; ~ 

ediyordu. Mabut sel>• 
11 

,-1~ 
msun tam bir yıl ,oıı~ ~r~" 
cuma pnil, yiuc a)JJ'.,cıi~ 

\' 1:r{C 
larla Mu tala e • .rtı•l 
başına alem ) plJll) ıı tılt r 
rada zlı sözlü ııo ıl' 

.. ııJll ıJJ " çirdikten onrn, a ııı • 
r nlığınd Yedi"uıeıı 
tlthılqlımh. ı~"' 
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(Bu 7Ullllll metıııletl An•dOIU 
· AJansı bDJı...JeriıMI• almm•I~) 

Telhiı eden: Maamm• Alatrrı: 
Alman Hariciye Nezarelt Yuna

nistan~ yeni bir ihtarda buluna -
r«k, Yunanistan& İngiliz ihr~çlan 
hakkında bütün haber ve hadıs&
lerin Almanvada dikkatle takıp e
dildij!ini t ildlrmi•tlr. Berlin'.n :"tl
naya karşı hatta hareketi gıttikçe 
sertleşmektedir. Yunanıst~.~ İn -
gılız askerleri ihraç edıldiğı hak. 
kında çıkarılan haberlerin buna 
~bep olması muhtemel gösteril • 
mektedir. Bununla beraber, Ber· 
lin, Yunanistana İngiliz askerleri
nin çıkarılmış olmadığını pek iyi 
bilmektedir. Almanya, son Muso· 
linl taarruzunun akim 4alması ü· 
zerine, Yunanlstana karşı clııha fe
na bır tavır takınm;Qtır. 

HARAR'A DcXiR.U 
Arnavutluk ceohesinde kayde 

tl<>ğer mühim veni bir hadise olma
makla beraber, Habeşistan cep -
helerinde vaziyet gittikçe inkişaf 
ıös'.:crınektedir. 

Kahiredek.i umu:mt karargiılım 
teU!iğine göre, Habeş vatanperver
lerınin Debra Marko5'a karsı taz
yikler; artmaktadır. İngiliz kuv. 
vetıer; Harar'ın 80 kilo.metre şar
kındaki Cicika şehrini de zaptel>
rnişlerdir. Bu şehir, Harar'a vece
nuba giden mühim münakale yol
alrının iltisak noktasıdır. İngiliz 
Soına!isindeki Harge~a'ya da mo
deı:-n madeni bir otomobil yolu ile 
bağlı buluımıaktadır. 

Cicikaya gelen İngiliz kuvvet • 
!erinin sür'atle Harar'a doğru ha· 
?ekete geçmesi beklenebilir. Ha
rar, Adisababa - Cibutt demiryo
lunu müdırlaa eden en son kale • 
dir, denebilir. Binaenaleyh önü • 
llıüzdelti günlerde Harar önlerinde 
de şiddetli muharebelere intizar 
olunabilir. 

KEREN MUHAREBELERİ 
İngiliz kuvvetleri altı hafta ha-

2ırlıktan sonra Keren'i ihata eden 

İtalyan mevzilerine karşı ~azar 
günü saat 7 de hücuma geçmışler-

dir. Garptan ve cenubu garbide~ 
gel<'n İngiliz kısmı küllisi şehre ha
kim ilci tepeyi işgal etmiş bulun
maktadır. Keren'in sekiz kilometre 

cenubu garbisinde bulunan batı 
kalesi de zaptcdilmiştir. İtalyanlar 
şiddetli bir mukabil taarruz yap -

mışlarsa da, ağır zayiatla püskür-
tülınüşlerdir. iliz 
Şımalden gelen Fransız ve İng 
İtalyan tebliği, avcı tayyarele -

geçirınektedir. Buradaki itvlyan 
i<uvveııeri muhacimlerden adeden 
ü ündür ve 30 bin kadar t:ıhmin 
ediiınektedir. Bu sebepten Keren 
muharebelerinin daha birkac gün 
8Ürrrıesi muhtemeldir. 

. İtalya ntebliği, avcı t~yyarele • 
rınden mürekkep bir filonun bir 
hava - ·· kın ussune yapılan i>ni bir bas 

• neticesinde 8 İngiliz tayyaresinin 
tahrıp edilwı.· . ki ! 

,.ını ve Kerende • 
!:,~~an kuvvetlerirün kahramanca 

. udafaada bulunduklarını bil • 
dirmektedir. 

KrYEL DENtz TEZGAHLARI 
t BOMBALANDI 

Al ngiliz hav11 kuvvetleri şimali 
manya lirn•-'--

yenıden h .. ...,,..,,ına evvelki gece 
U"Um e'- · 1 bilh a Kiyel'dekı deniz :mış er, ass 

rını ve uışaatı tezg8hla
d 810•1 müesseseleri bombaı-
ıman etmış· !er~,_ 

ve Rö't wr. Vilhelmshafen 
e-daındaki bed -'-rar bo b efler de \eA-

çok iıı!i~a:lanrruştı.r, Kiyel'de bir 
karı 'ln t lar ohnuş. yangınlar çı
d ış ır. Keza Vilhelmshafen -

e -le ... Bu yangını b. ""ğu 
pek bü "k ·· arın u: .-

l yu tu. Röterdam petrol de. 
hıııarı. yanmaktadır. Holanda sa -
""_:rı açıklaıındaki gemilere de 
""9nbalar at ı 
~- . . ı nuştır. Bu akınlar -
""'n -bır lngil' t 
miştir p ız ayyaresi dönme • 
man t · azartes.i gecesi de üç Al-

ayyaresının dü ürilld .. ,. .. ta· 
hakkuk etmi f Ş Usu 

ı ' ş ır. 
ngılterenin d ""· . 

!inde bir .. Os~ şimal sahı • 
tayyare! şlehfr _uzerıne de Alnıan 
c~m ya er gcnış mikyasta bir ha
sara 11 ;:~~!ardır. Birçok evler ta-

ş. bazı Yangınlar çık
mışsa da söndürühn·· t·· 

İ ·ıt uş ur. 
ngı ereye gelen A . 

yarccıle d h . merıkalı tay
sının -~d· fa a zıyade İngiliz ada

mu a aasına ·· h kat . mun asır hare-
. a ıştırak etlirilmekt<.'<l· Am 

rıkan n ır. e
şrfini ı nsunun 35 yaşında olan 

n eınrınde iyi talim görm;;. 
genç subay ..., 
tad K grupları bulunmak -
k ır. a"3<la'da her ay 30 Ameri-
!l~r~en~i gbnüllü kaydedilmek • 

ATLANTtK HARBİ 
Atlint · 1 ın Amerika cihetinde 

Habetiıtanın Şarkında 
mühim yolların iltisak 
noktaıı olan Cicika ıeh· 
rini ele ıeçiren İngiliz 
kuvvetleri, timdi Harar 
iıtikametinde ilerlemek· 
tedirler. Buraaı Adiıaba· 
ba - Cibuti demiryolu-
nun ıon müdafaa nokta· 
il olduiun• cöre, hal
yanların Kerende olduiu 
cibi, Hararda d. tiddet
le mukavemet edecekleri 
zannedilmektedir .. -Alman harp geınllerinin mevcudi

yeti hakkında Amerikada ciddt en
dişe duyulmaktadır. Şimdi Ingiliz 
gemilerinin emniyet içinde geçişi 
meselesi zihinleri n. ,.,ul etmekte 
ve bu gemilere Amerikan harp ge
milerinin refakat edip edcmiye -
ceği konuşulmaktadır. 

•Nevyork Taymls., Amerikanın 
harp dışında bulunduğunu iddia e
den çok k~i kalmamış olduğu mü
taleasındadır. Bu gergınlik devre
sinde en ufak bir hadise, vaziyeti 
emrivlli haline getirebilir. 

Bu gazete diyor ki: cBir Ame
rikan gcrrıisi hücuma uğrıyaca.k 
veya batırılacak olursa, Ameri -
ka fiilen harbe girecek ve şüphesiz 
mukabelede gccikıniyecektir.• 

Bcrlinde ise, Amerika, Monroe 
kaidelerinden inhiraf ettiği, yani 
Avrupa işlerine karıştığı takdirde, 
Almanyanın mukabil tedbirler al
mağa mecbur kalacağı bildirilmek.. 
tedir. 
ALMANYA YA ÖDENEN İŞGAL 

MASRAFLARI 
Avam Kamarasında sorulan bir 

suale, Hariciye Müsteşarı Batler 
bazı rakamlarla cevap vermişw. 
Batler demiştir ki: 

cİşgal altında bulunan memle • 
kellere tahmil olunan yükün en 
büyük kısmı eşya ile ödenmekte
dir. İşgal altında bulunan garp 
memleketlerinin Almanyaya öde
dikleri işgal masrafı senede tak -
riben bir milyar İngiliz lirası tah
min edilmektedir. 

Norveç, 200 milyon, Danimarka 
26 milyon, Belçika 75 milyon, Ho
landa 54 mılyon, Fransa 827 mil
yon lira ödemektedir. 

Nüfus başına düşen yıllık para 
Norveç i~in 25, Danimarka için 8, 
Belçika için 8, !!olanda için 6, Fran
sa için 20 İngıliz lirasıdır. 

Yeniden 1600 parça 
otomobil lastiği geldi 

Dün İngil tereden deniz yeli le şPlı 
rimize yenıdcn 1600 otomobıl ve 
kamyon lastiği gelmiştir. Vaz.ye~ 
Vekalete bildiri im iş ve tevzi mü
saadesi istenmiştir. 1600 lastik C:e 
dağıtıldıktan sonra ihtiyacın mü
binı bir kısmı temin edilmiş ola
caktır. Bundan evvel gelen pr-ti
nin tevzıi bitmiştir. 

Dünya vaziyeti hakkın
da yurtta konferanslar 

Ankara 20 (Telefonla) - Cum
huriyet Halk Partisi yurdun her 

t fında dünya vazıyetı ve bu 
ara T .. ki . al. 

. t kar<ısında ur yenın 
vazı ye • led.'" 
dı • ı tedbirler ve ittihaz ey ı ... 
hagttı hareket hakkınd ~ halkı ten
vir ve irşad edecek konferanslar 
tertip eylemiştir. Bu konfc~ans -
!arda 50 kadar memur vazife al-

t Konferanslar 25 martta baş
mış ır. 

~acaktır. -
Uç sinema muvakka· 

ten kapabldı 
İstanbul cihetinde bir, Beyoğlu 

tarafında iİti. sinemanın yangın teh
likesine maruz bulwıdukları İtfa
iye Müdürlüğü tarafından yapılan 
kontrollerden anlaşı.lrnış1ır .. 

. malar vazıyetlcrının ıs. Bu sıne . . 
lahı için muvakkaten tatil edıle • 

ceklerd:ir::_. __ ....,. __ _ 

MAKDONYA 
(l inci S• hlfedrn Drvam) 

t atik silôhlarıınızın makas ve o om .1 . ında kalarak tamamı • 
ateş• ara, d" . 
imha olunmuştur. Aoos vı ısın-
de yapılan muvaffak.iyetl_i bir 
taarruz neticttinde bır mıktar e

air aldık. 
ştı>DETLİ BİR TOPÇU ATEŞi 
Atina 20 (A.A.)- Matbuat Na-

l. tahanların Arnavutluk cep-
zın • 1 d . d k' dünkü taarruı arın an besm • ı . 

1 .ddclli bir topçu aleşı açıl-cvve şı . t• 
ldu:,unu be~ an ctmı~ ır. 

nııo e kkl 
At. •o (AA )- l\tuva a en 

nıa .. · · 
Tr k ··-nnu valiliğinde Kalab-a yB ~,. , 

, .. 1.blif etnıiş olan Atına va-
çısı ıs ı . ·r . 
•. K 'A' Kalahçıs vazı ••ıne 

lisı oçy • . d .. 
avdet ettij,<i için, Atıuya on • 

müştür. 1. ky 
Koçya.t Jlfıdı:edonya ve ra . a-

d h m bir vnlanp•fwrlık a arare , . 
1 .•. · bt·~an ~ıştır. 

havası es ıeıoı " 

700 Yahudi 
Filistine ka

bul edildi 
Londra, 20 (A.A.) _ Avarn Kama

rasında beyanatta bulunan Mü.ltemle
ker Müstesan B. llall, FilisUn Fevka~ 
15de Komiseri t.arofuıdan Filistlne gir
melt'ri için bazı Balkan memJeketlc
.rıntlcn ve bilhassa ftomunyadan ç:ka..ı 
'700 Yahudlye izin verlldl&lni bildir
mıttir. Bu meeuniyet 15 t1ubattan ev
vel verilmlfl!r. Yuıoııavyada bulu~ 
nııı1n Yahudi hareketi crktı.nına da mah
dut miktarda olmak üzere Fllls1.ine 
a:irmek. nıW aadesi verilecektır. 

Surigede dar
lık güzünden 
nümayişler 

Beyrut 20 (A.A.) - Tas: 
Suriye gazeteleri halka tahmil 

edilen iaşe tahdidalı yüzünden 
Suriyede yeni nümayişler ve grev
ler yapıldığını yazıyorlar. Nüma -
yişçilcrle polis arasında vuku bu
lan arbedeler esnasında bilhassa 
talebeler arasında birçok yaralılar 
vardır. Birçok kişi tevkif edilmiştir. 
Şam'da, Halep'te, Humus'da Ha

ma'da grevler devam etmektedir. 

Kıbrıs Balkı 
(1 inci Sahllodeu J)e..,....) 

Eden ite Sara.coğlu. arasın -
dııki mü.lıikııtın ıon derece 
memnuniyet verici olduğu. be-
11an •dilmektedır. 

1 ngilterenin Türkiye Bii.vük 
Elçu.i Knacbu.L Hu.gessen de 
miilıikatta hazır bu.lu.nu11ordu.. 

BARİCİ\'E VEKILl BUGUN 
ANKABADA 

Ankara 19 (A.A.)- İngiltere 
Haridye Nazırı B. Edenin Lond
raya avdctten evvel Hariciye Ve
kilimizle tekrar müdavelei elkir
da bulıınmak arzusunu i~har et
miş olması üzeriıc, Şükrü Saraç
oğlu 17 martta Ankaradan hareket 
c~crek KıbrlıS!a miışarünileyhc 

mülıiki olmuştur. 

Hariciye Vekilimiz y91'.1Jl An
karada bulunacaktır. 

RESMİ TEBLi~ 
Kahire 19 (A.A.)- Bu akşam •şa
ğıdırki r..-mi tebliğ ne rolunmuş
tur: 

•Türkiye ve İngiltere Harit'iye 
NazLrları dün biribirine müliki 
olmuşlardır. İki Hariciye Nnzırı, 
geçen Ay B. F.denin Ankarayı :ci
yarctindcnbcri cntcrnnçyonal va
ziyette lıilsıl olan muhtelif inki
şafları gözden geçirmi~ler ve lıii
kUmetleri arasında mevcut olan· 
tam görliş birliğini bir kere daha 
kaydeylemişlerdir. 

Bu müliıkat Kıbrnta B. Edenin 
daveti liıerine vuku bulmu tur. 
B. Eden dün tan are ile Kli>rısa 
git uşlir, Gerek B. Eden, gerek 
B. Şükrü Saracoğlu vuinin r.esmJ 
ikametgahınd• milalir ohnuşlar
dl.I'.• 

HARİCİYE VEKİLi ANKARADA 
Ankara 20 (Telefonla)- Hari

ciye Vekilimiz B. Şiileri! Sarac
oğlıı bu sabah 10 da Kıbrıstan An
karaya dönmüştür, 

Ferah ineması 
(J inci Sahifeden De..,....) 

!iyeye tevdilcrini bildirmiştir. 
Diğer taraftan mezkur sinema 

binası üzenndc·kl odalarda aile o
turtulmasu ın mahzıırlu görüle -
rek yangından aylarca evvel all
kadarlara verilen bir raporla bu. 
nun men'inln istendiği, fakat her 
nedense itfaiyenin ikazının göze -

tilmediği de anlaşılmıştır. Bu hu
sus da ehemınlyetle tahkik edil -
mektedir. 

Askerde 61enler 
Cl inci llablfeden Denm) 

remı,.ecek vaziyette olabilirler. Şim
di.Jti mevzuuat bu takdirde muuve
leyi mefsuh addetrr.t'k.Lrıdır Ye
ni tc<lbırlcre göre hük:Umelln lüz:urn 
gördilğil unda talik kararını liln etme
si tevkal<id ahval dolayıoiyle lalultini 
ödeyc-miyecenlerin hak.kını mahluz tu
tacak mukavele ve primler ödeıuniş gi
bi muteber olacaktır. Bundan başka 
böyle zamanlarda harp oı.,un olmnsın 
askerliktf' ölenler itin mukavelelerde 
taahhul ed mlş meblllğ da şirketlerce 
ödenecektir, 

isçi SİGOllTALAlll 
Diğer ı.raruın 1-çl slgortaaı haldw>

dakl kanun IAyiha<mın da Meclıaln bu 
topU.nlı dov inde kanuniyet kesbe
d 'l aniafılmaktadır. Llıyılıa, İkhsat, 
Ticaret ve Jçtlınal Muavenet v• Adliye 
Eııcumenlertnden müır~ll bir en-
cilmesıee ııo lnıoktcdir· 

Londraya sene
nin en şiddetli 
hava hücumu 

I.ondra, 20 (A.A..) - Dün inıılltett
J'• l.iç bir bomba atılmamıştır. İngiliz 
salılleri oçıklarında bir kaç hava mu
harebesi OlmUf, lkJ Alman bombardı
man tlyyBl'eai düşürülmU,tOr. 

Bu geee Londra, scnenJn rıı şfddettl 
hava hüc~muna maruı kalm11tır. Sa
bah fecirle beraber yanım ve intilAk 
bombaları patlanı~tıı.". İtfaiyo 7an
ııntarı söndttrmiye (alışmaktadır. Bir 
bombardıman ıa,.yareal d!lfürOlmlll
tür. 

Dört hastane haNra uğramıştır. 

Şimdilik tula malumat alınam•ınıııtır. 

-lll'~~~ -···'ii'·~ ....... 
ao ·y ,ıodakl 

gazinocu 
11 inci Sahlle<lf:n DOftlD) 

ceaedi.ni Tabıbl Adıl B. Fnver Karan 
morga kıdc.ıırt.mıı ve orada yapılan 111u
a7enode de k.alb 1 1.c1ınden öldU4ü 
anla~ılm~tır. Fakat lht:yarın cl.ıma 
)clegirun cchinde bulundurduğu 1000 
liranın mevcut olma.rn•ıı, ikı cUn, ev
vel ga1Jnoya garson olarak alınan 
Sami isminde bir ıcncin ortada go
rüomeınesi ftipheli gl.irulerek adliyece 
lahkıl<ata geçilmiştir, Odada dJblne 
kadar yanmış mumlar da bulunmuş ve 
bundan ihtiyarın mumlan ııöndünne
den 7Bttığı belU olmuştur. Sami tutul
mut ve ihtiyan aoyduğu anlaşılml&;tır. 
Tahkikata devam ed.ılmektadir. 

Amerika Mecıııt 
(1 inci Sahlfe<len Devam) 

dolar kredi veren kanun lA -
yihasını, dün 55 reye kar~ı 377 
reyle kabul etmiştir. 

Ayan Meclisinin de layihayı 
nihayet 25 marta kadar tasdik 
etmesi için idarece tedbirler 
alınmaktadır. 
DENİZALTI AVCILARI 

GÖNDERİLİYOR 
Vaşington 20 (A.A.) - Bahriye 

Nazırı albay Knoks, Amerikan bah
riyesinin İngiltercye yaT'dım olmak 
ü·ere, denizaltı ve kü~ük torpido 
ve kanolara ve diğer küçük va • 
purlara karşı avcılar göndereceğini 
beyan etmiştir. İngiltere, bu vlhit

lerl Mans denizinde müessir su -
rette kullanabilecektir. 

İngilterenin kendi eınilerini A
merikan tez~hlarında tamir ede
bilmesi hakkmdaki talebi mese -
lesi henüz halledılmemiştir. 

Bir Amerikan filosunun Avus.. 
traly:ıyı ziyaretinden bahseden al
bay Knoks, Avustralya ile Ameri
ka arasındaki dostluğu hatırlatarak 
demiştir ki: 

cAmcrika, Avustralyaııın arzu -
!arını sempalt ile karşılamaktadu:. 

Ruzveltin mümessili olarak altı 
hafta A -.rrupada bir turne yapmış 
olan Donavan yakında radyoda bir 
nutu ksöyliyecektir. 

RUZVELT 10 GÜNLÜK BİR 
SEYAHATE ÇIKTI 

Vaşingkın 20 (A.A.) - Cumhur 
Reisi Ruzvelt, Potomak ismindeki 
yatı ile on günlük bir seyahate çık. 
nıştır. Dahiliy.., Nazın kendisine 

refakat etmekted!T. 

İstanbul Asliye 4 ün
e Ü Hukuk Mahke
mesinden: 

tstanbul Defterdarlığına izafe -
ten İ.stanbul Maliye Muhakemat 
Müdı.irlüğli tarafından Kumkapı
da Comertler sokağında 30 numa

rada .turan jandarma yüzba~ılı -
ğından mütekait Arif aleyhine 
mahkemenin 939/195 No. lu dos
yasile ikame edilen alacak dava • 
sının muhak~mesi sırasında: (28/ 
5/939 tarihinde mutemet sıfatile 
595 sayılı avans ilmüühberi ile 396 
lira 61 kuruş avans olarak alınııdı
ğına ve almış oldu&'U tıakdired malı.. 
sup muamelesini yaptırmadı~ına) 
dair müddcaaleyh Arife yemin 

davetiyesi yazılmasına ve ikamet
gahının meçhul olması hasebile 
bunun bir ay müddetle iliinen teb
liğine ve muhakemenin 24/4/94ı 
saat 14 de talikine karar veril:rnif 
olmakla mumaileyhin mezkClr gün 
ve saatte yukarıda şekli yazılı ye
mininin icrası için mahkemeye 
gelmesi ve gelmediği takdirde ye. 
minden kaçınmış ve yC'lllin ede
ceği. vakıaların da sabit olmuş sa
yılmasına karar verileceği tebHğ 
makamına kaim olmak üzere ill) 
olunur. 939/195 

iTfzAR 
Yoammıı 9*1u.,.,_ .ıııı.. 

Wam Olanan ..,....,,..,.. .ıer
donu-dilt. 0lr.1Q'ıaoıılaruımcı..n O.lir 
dllori&. 

Bulgarlar 
HAYAL 

Peşindeler! 
(8-al&alodea Vev-) 

de kaynıyacaktu-. 
H 'Je, Bulı:ari. l•n bunun 

böyle olucağını bılseydi, belki de 
mihvere Utibak eylemekte, k•pı
lannı Alman ordusuna açmakta 
ve yeni nizamı kabul etmekle da· 
ha tereddütlü, daha mütecnnl ha
reket edecek ve kendi. ini kaptır
dığı macera merakından uzak ka
lacak, icabınd• ıcrefli bir muka
vemeti kayıtsız ve ~artsız bir tes
limiyet ifadeilnden başka birıey 
olnııyan yeni nizama ve •haklıa
lıkların tamiri• hulyasına tercih 
edecekti. Fakat, •rtık olan olmuş· 
tur. Ve her tiirlü mukavemet un
suru, Bulgaristan halkının ekı.erı
yet arzusun• rağmen kaybedil -
miş; Bulgaristan müstakbel ka
derine rau olmayı peıinen kabul 
etmiştir. 

Pro(e ,ör ve Başvekil Filofun 
nutkundan, ayni zam•nda başh
yacak mücadelenin yakın oldu -
tunu da anlıyoruz. Jo'ilof: •Hak
sızlıkların tamir edileceği gün ge
liyor• veya •ı:elecek• demiyor, sa
rih olarak •utık gelmiş bulun -
maktadı.r. diyor. 
Anlaııhyor ki, Alman ordusu -

nun Bulgaristandaki hazırlıktan 

bitmiştir vey• bitmek üzeredir. 
Alman ordusunun, ayni zamanda 
Bulgar ordusu ile birlikle hareket 
edeceğine de yine bu nutukla hük
metmek gerektir. Zira, Başvekil 
üçler paktına girerken, lıükUmeli 
namına okudujfn dekliirasyon ile 
bu nutkunda te'Zat halindedir. 
PrMesör Filof o dekliira\yonda 
komşulan ile dostane münasebatı
nn ve muahedclerine sadık kala -
cağını söylemişti. Halbuki lıa.lı:sız
lıllnrın tamirinden bahsetmek, 
yine o komşularla olan münase
betini deliştirmiye matuf olmak
tan başka neyi ifaılc eder?. 

Ancak, yeni h5dhelcrde ve in
kişal edecek taarruz hamle inde 
Bulgaristan yalnız da olsa, kendi 
fatihinin ınuvaffakiyeti9e ve iler
leyişine duacı ve seyirci vaziyelle 
de kalsa, herhalde mücadele müt
hiş olacak ve Bulgaristan balkı 
ile, şehirleri ile, toprağı ile bu 
müthi mücadelenin dışında kala
mıyacaktır, Bu iflıarladır ki Baş
vekil Filofon: 
•- Bulgarlar, bugün tarihleri

nin dönüm noktasındM bulunuyor
lar .. • 

Demekte hakkı vardır. Bu ıöz
Jer, Alman işgalinden ve tc.;limi
yetıcn memnun oln1ıynn halk 
kütlelerini cesaretlendirmeye ve 
baya! ihtirası ile beslemeye m•
tuf dahi olsa; tarihin ve müstak
bel hıidisderin hükmü ayni ola· 
caktır. Hakikaten, Bulgaristan ta
rihinin dönüm nokta ında bulu -
nuyor. Bu döııiim finı irinde ve 
son,. haksızlıkların tamiri şöyle 
dursun, mahut ifadesi ile Bulgar 
milletinin evdeki bulıurdan da 
olacağı çok ıecikmeden ıörüle • 
cek ve lıattiı harbin tasfiyesinde 
mü.s.takil bir Bulgaristaruu kala
bileceğini xannetmek dahi ıüç 
olacaktır. Gönül ne kadar isterdi 
ki, komşumuz Bulgaristan hak • 
31zlıklarııı tamiri gibi bir vehme 
düşeceği yerde, mevcut hui ile 
kalabilmenin icaplarını müdrik 
olmayı tercih etsin, ne kendine, 
ne mub;tine, ne dostlarına zararlı 
olsun!. Fakat, bu halis tavsiyeyi 
hep biz y•ptık ve hep biz dinledik. 

l\taahaza, tarih huzurunda bü
tün imkanları ve şartları göwnüne 
koymak!., insanlık, ko~uJuk ye 

dostluk nzifemizi kat kat fuluı 
ile yapını' olmanın da hwıull zey. 
kinı tatmış bulunuyoruz, 

ETEM İZZET BENtCB 

Türkçe bilmeyen 
talebeler 

Yabancı tabUyeHe olup ta huauot 
tahsil gördtiklerinden bahisle, imtihan
la yabancı okullarına girmek isliyen 
talebelerin &irecekler.i okullarda bu 
okulların todrıs dlllerUe okutulan 
dcrslerdenn lmHhan edilerek 14,yıJ< ol
duktan sJılU.flara alınmaları ve Türk
çeye vukuftan ılrebllecdtlerl sınıt
lann seviyesinden aıatı oldutu takdir
de bu 

0

llbilerin TUrkçe okululan denı
ler içl, bu okullarda Turkceyi başından 
mwıntazam olarak takip etn1cmif ya
bancı talebelere maluwı kurlara de
v11.m ettırilmeleri Maarif Vek.Alettnce 
keyfiyet düıı mekteplere !<!bili olun-

muştu~r.:..· ------------ZA Yf - Askerlik te7.kor'l"!Tll ıı:a,.ı et-
tim. Yenlaıni alaca ıınd&n eı.;k'•injn 
hüianU yolttur. 

uıo Dotuml• Y..
oiilu CE~IAL 

ZAYİ - İata.nbul Beledi7eainden al
m11 oldutum 1692 tnlt:d pi kaıru za:ri 
ettim. Yeniainl alacajpmdan ~ 
hülaııU 70ktur, 

UH alolJ Ne, la O .. la 
AHMET BATUZ 

5 - SON TELGRAF 

Gayrimenkul Satışı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Haıdn.ııgınden 

Terek•in• mahkemece elkonuJup tufi;reeine karar verılen ulJ Nı
ko uhd ınde bulunıın Byoglu Çukur mahallesi Sa.lozaiaç sokak e<kl ı 19 
yen.l 125 numaralı evli\ Uımamı açık arttırma ıurcll,7le 19/4/041 ı.ru: Hune 
ınilsadif Cwnarteoi ıunU saııt 10 da aalılacaktır. Salıw b<dolJ yuzde 7"1 bu 
madılJ takdırde Lki.ncı arthnna5t ~9/4/iMl ta_riblnen mfl d t Sah &Uuu 
aaat 10 da icra edllecokttr. De!UllJlo rllllll lbalo pulu. ytrını ııenollk lA
vfz brd··li, kada lro harcı n1Ustcrlsıne ait olup satış ıUnune kad ... r \<cr.:ı;er 
t.erektye aillir. (Gayri ıncnkul ipotekli alacaklı tarafıudan alındıiz tuk
dirdc mez:k.Ur gayrı menkul itin stı.rfcai!cn Mahkeme maıorarıarııc vergı
ltt ve bınde 7arım tltsfiyc harcı takdir edilen tasfi7e memuru u~rl ti ıpo· 
Lek.li alac:ıkh taraCından nıah.keme veznesine yatırılacaktır.) Taınanunın 

k.ıym ti 2~00 liradır, Arttınna70 cirebllmol< için 7\IZde 7,5 niııbelınde pey 
akça ı yatırmak 16:.ıı:nndır. 

TatsllAI: ı:v kııgır olup zeını.. ,,. çab talı ile birlikte d&t kanan 
ibare\ Ur, 

Zemin Katı~ lkl baMUnaklı mermer merdivenle çıkılır ct.ft kanatlı 
deıni.r knpıdan giriJdıkte zenüni mermer döşeli bir taşlık sokak ustunde 
blr oda .mulfak. ve hıal1 ve mutfakta bir sarıuç v.ardır. Ve buradan aydın
lığa çıkılır. 

Birincı Kal: Ahfap merdivenle çıkılır oolada öade ve orkada bırer 
oda ve bir kil<ir vardır. 

İkınci Kat: Bir ıufa Uz.erinde üç oda bir helA vardır. 
Catı Kalı: Bir oda ve zemini kırmızı tuğla döşeli bir ıcık taran -.. .. r. 

dır. AJ~p aklamı yağlı boyalı olup elekl•ık tcsilııb vardır. Terkoa yok
tur. Bodrumda odunluk ve kömürli.ık mevcuttur, 

. Jpot.ek sahibi aJacckhlarla diğer alacak.lılaruı gayri menkul üzt'rin
d~ı haklan~ı hw~şjy~e !:ılz ve mcısrafa dair olan JddJ tarını evrakı mils· 
bı_t.elcrjyle yırml gun ıçinde mahkemC"ye bildJrmclerı lltıımdır. Aksi tıı.k .. 
dırde .paylaşmadan hariç kalacaklardır. Bundan baıka aaht bedel~ ile 
dellAlıye lWmi ve tava bedeli tutarını ihale tarihinclcn ıtlberen bet ıun 
zarfında rnahıkenıc vezne.sine yatırmak ıart,ır. YaLırılmadı~.ı t..JkJırde icra 
1!10.., kanununun 121, 132 ve 133 üncil maddeleri hükümlcı l tatbik edile
..ıtllr. 

İ ·tcklit..r.n yukarıda ı~ ·terilen gün ve ooatte Be7ollu D6rdÔncQ Sulh 
Hukuk Muhkcmcslne ıelmeleri ve görmek istjyenlerin lçlndeitılero mil-
nıcaat etmeleri tLln olunur, 39/15 

KUŞ TÜYÜNDEN ' 
YASTIK, YORGAN, YATAK l<alluımM Jıem !<_,,_.,,,, ve hem de 1 

:,.ıı:,.~~~ Bir Kuş t Ü y Ü Y asbk 1 Liradır 
Yaslık. 70rıı:anlan da pelı: ucuzdur. Adres: İ.st=bul Çakmakçılar, Ömer 

Ba!Jo~lu Ku .. TılyU Fabrlkuı. Telefon' 23027 

Mille Süt Makineleri 
llıle.eadl -· Dünyanın en sağlam süt makineleridir 

Bet ııme pn.lllldlr n ,.""'* ..._, daima bwhunır, 
Bet .. n• ıraranlllldlr n ,.edelr. ıılısamı daima 

ÖKSÜRENLERE KATRAH HlKKl EKREM 

· · · is~anb~I ·. Ko~~tanlığı Satınalma ·Komisyonu ilanlari.: 
Aşağıda yazılı iaşe maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde 

pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebi. 
lir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda Komutanlık Satın alma 
Komisyonuna gelmeleri. c203lt 
Cin.si Miktarı Muba. Bd. 

Bulgur 
Pirinç 
A. şehrıye 
Makarna 

kilo L. K. 
50000 11000 
30000 12000 
30000 8700 
25000 7500 

kat'ı te. 
L. K. gunu 

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

Pazarlık 
saati 
10,30 
11 
10 
11 

25Xl6 santimetre t!b'adında ol- Beberlne 50 Dra t17at tahmin edilen 
mak üzere i.ki kitap bastırılacak- 100 adet tevhit ııemeri 28/3/941 ırQnll 
tır. Beher kitap 1000 adet olacak- aut ıı do pazarlıkla utın olınacalı:-
tır. Şartnamesi her gün kom.is • tır. Şartnameol hor &!in Jı:omlıı7onda 
yonda görülebilir, İsteklilerin tek- gôrllleblllr. Muhammen bedeli 5000 
lif edecekleri finta göre kat'! tc- 11ra olup kal'l tamın.atı 7şo liradır. t.. 
mlnatlarile birlikte 22/3/941 gü,. tetr.ınerln. belli .an ..., aotte FındıJı:lı.-
nü saat 11 de Fınd>klıda satın .ı. da aabn alma komlıırmuna 1eı-ı.,. 

~mpaiiiikioimiiisiyioinuiiiinüaigieilimieil-en.i·ii'2iiı0'1ii•iiirii.iii c2iii15m7m>iiiiii 

~bri~alar Satınalma lomisyonu ilanları 
ı ~ = 0 '1lkll m .... ._ 

Vwtre A•-a 'k 

Tah nlin edilen bedeli 18800 tır. olan 
5 kal•m elcktr\l<U el malclr.abı Aaert 
Fabrikalar Umum Mudurlutü Merkez 

TAKVİM 

MART 1941 
PERŞEMBE 

20 
Ay 3 • Kasım 133 

V1188ti 
... d. 

7 04 
13 22 
16 4 
19 21 
20 s1 
s 24 

Vakit 

ğüueş 

Öğle 
İkindi 
Akfam 
Yal:llı 

t :alr. , 

Ezani 
8L d. 

11 43 
6 00 
9 26 
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utıa alma ltomll:ronunca 7.'-Hl Pa
ıarteai günü saat 15 de kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname para.•w!ır. 
Muvokkat teminat 1280 liradır. Talip
lorln tekli! mektuplarını aut 14 de 
kadar komi3yona vermeleri. c2068> 

HALKt,ELER1NOE 
(KONFJ::JlAM; VE TEMSİL 

~üıua DaJıkevi.odfıa: 

1 - '!'i.i.ı Jye S.ın'at :\teltteplert me
zunları Cemt.Telinın tertlp elti.ti kon
toranalardAA altıncm 21/3/1941 Cuma 
ınıno """' ( 11.30) da Elektrik Mıihen
dısı Sun IX wınl<!r brafınndan vcrı-
1.cekllr. M• -zuu (~klrık molörleri
nln boblnajlan) dır. 

2 - •l/3/11141 Cuma cünO 
( 3u) da Dr. Salim Alımet Çalıfkan 
(llaa-.hk.tan koruruna) mevzuunda 
blr konferans vereı·ek ve Temstı Su-
bemiz (Sa•.!et Perdeoi) Pl)'eomı t<>m
ail edecektir. 

3 - 22/3/ı9U Cumarlftli günü saat 
(20.30) da F.vlınlx Azalarından mu
harrir Nus.reL Sefa Coşkun (Milli Bir
lik) menuwıda bir konfernns VPI"el'f"k 
ve Tenuil Şubemiz (Saıı:ııdet Perdesi} 
pi,yesini temsil edecek tir. 

4 - 23/3/ı94l Po.zar günU • 
(14.30) da Temsil Şubemiz (Hlrnme
Un otlu) plyMlni tem•il ed~tir. 

Her Ue toplantının numaralı ıirit 
karUarmın Evimiz BW"'lM.undom a.ıu... 
ma.sı rica oluuur. 



6 !ON TELGRAF 

Yazan:lskenduF.SERTELLI No. 62 
Demirci bey, Viyana operet kumpanyası 
artistlerinden (Ketti) ye aşık olmuştu. Ge
ce kendisine iki vasron vesikası uzattı t 
- ikişerden dört bin lira •• Yetmez mi? 

Miloviç'e İzmirde aşık 
alan bir Adanalı 

Ona arkadaşları (Demirci) der. 
!ermiş. Biz de isınini yazıyoruz. 

Demirci Bey iki vagon vesikası al
mak üzere izmire gelmişti. Bu va
gonlarla 1stanbula pamuk ve ya -
pağı gönderecekti. Vesikaları alı
yor. Malları istasyonda .. Fals:at, bır 
akşam, ,eytanın biri zihnine giri
yor: 

o- Miloviç'i seyrettin mi?• 
- O da ltinı?! .. • 
c- İstanbulda ayaklarının dl • 

bine büyük servetler serilen bir 
dünya güzeli. Viyana opereti he
yeıi ile beraber İzmire geldi. Ot!u 
görmemek, bence dünyayı görme
den öhnek demektir.> 
.- Tuhaf şey! Hele bir görelim 

bakalım şu aşi!teyi ... • 
Tiyatroya gidiyorlar. Demirci 

Bey, Miloviçi görmeden (çünkü o 
akşam tesadüfen Miloviçin istira
hat gecesi imlş.) ayni kumpanya
nın ikinci derecede yıldızlarından 
sarışın bir kıza tutuluyor. 

Oyundan sonra bir gazinoya da
yet e:tiği artist, hiç itiraz etmeden 
bu davete icabet ediyor. 
Rıhtım bovundaki gazinolardan 

birinde .. Gece yarısı konuşuyor -
!ar: 

- Nerelisiniz matmazel? 
- Pe<teli {im .. 
- Adınız?" 
- Ketti .. 
- Ben geçen sene Berlinde lkt!n, 

filimde tir artist görmüştüm. O
nun da adı Ketti idi .. Ve siz OM 

çok benziyorsunuz! 

yaş da küçük ve bittabi o nisbette 
körpe idi. 

Demirci Bey içki esnasında sor
du: 

- Miloviçi henüz eörmed!ın 

amma .. Zannederım ki, siz ondan 

çok daha güzelsiniz. Değil mi? 

- Bunu ben iddia edecek mev

kide değilim. Fakat, beni gören -
ler ayni şeyi söylüyorlar. 

- İsabet ki, onun bu gece isti
rahat gecesi imiş. Ben, doğrusunu 

söylemek liızımsa, onu görmeğe 

gelmişi im.. Karşıma sU çıktınız .. 
Sizi sevdim. 

- Ne dediniz .. Beni mi sevdiniz? 
- Evet. Türklerde bir söz var-

dır: Gönül kimi severse, güzel o.. 
dur, derlH. 

- Bu söz bize yabancı değil. Biz 
de Macaristanda böyle deriz. Fa

kat, mademki Miloviçi görmeğe 
geldiniz . Onu bir kere görmeli, 

ondan sonra son hükmünüzü ver. 
melisiniz! 

- Hayır .. Hayır .. Benim vaktim 
yok. Yarın İstanbula gideceğir.ı. 

Benimle beraber gelmez misiniz? 
- İmkansız delril. Fakat, kum • 

"anyavı yüzüstü bırakmak dolmı 
olmaz. 

- Sizin rolünüzü yapacak başka 

yedek artist yok mu? 

- Var .•• Fakat, sizinle İstanbula 

gidip ne yanacaaım? Nasıl bir fe
dakarlık beni kumnanyadan ayı

rabilir? Bunu acıkça anlamam la
zım .. 

Demirci Bey, rok boşlandığı bu 

kadına küçücük bir vesika uzattı: 
(Arkası var) 

- Hakkınız var. Yanılmıyorsu
nuz. Hafızanıza diyecek yok. Ben 
Almanyada iki filim çevirdim. 
Sonra angajmanım bitt~ Viyana
ya döndüm .. Zaten eskiden de o
peret heyetinde çalışıyordum. 

1 ; ----

Ketti, incelikte Miloviç'ten üs. 
tündü. Şarkın havası Miloviçe çok 
yaramış, adeta ıişroanlamıştı,, O, 
hıç de İstanbula yeni geldiği gibi 
ince bir kadın değildi. 

Ketti, Kumpanyada Miloviç'i.a 
en çok kıskandığı bir kadındı. Ketti. 
ayni zamanda Mılovicten dört btt 

l\1ABKlMELl'RDE 
(3 üncü sahifede1& devcım) 

Mahkemeden çıkan da·,acı Seher: 
- Böylelerinin şerrinden kor -

lrulur .. Bunlar insanı tellala verip 
bir pula satar da parasını çengel 
sak12ına verir! 

Diye hem söyleniyor, hem yürü-
u"'rdu ..• ,, .......... ______________________ ~ 

Nısıf Hisse Gayrimenkul 
SATIŞ İLANI 

Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

938/8 Tereke. 
İstanbul Mahmutpaşada Mahkeme sokağında 1 numaralı evde 

mukim iken 12/1/938 tarihinde ölen ve Bolu'da bulunan miras<:ı. 
sının ihbarı üzerine terekesine mahkememizce el konmuş olan 
Ahmet Saib'in nısfına mutasarrıf olduj:u celp ve tetkik lnlınmı~ 
olan Tapu kaydından anlaşılan ve Tapu ve kadastroca Mahmutpa-
şa mahallesinin Mahkeme sok ağında 1 numara kapı ve 324 ada ve 

35 parsel diye kayıtlı ve sokak kapısından girilince zemini sarı 
malta taşı ile döşeli bir avlu ve bu avlu üzerinde mermer ağızlık
la ve demir kapaklı bir kuyu ve yine zemini aynı taşlarla döşeli 
bir muUak, bir hali ve merdi ven altından girılen bır kömürlüğü 

ev bu kat üzerinde beş basarna kla çıkılır bir odası, ahşap merdi
venlenlen ikinci kata çıkıldık ta uzun bir korıdor ve bu Jıarıdora 
açılan dört oda ve bir hawı ve ikinci kattan yıne ahşap merdıven
lerle üçüncü kata çıkıldıkta bir oda, bır hala ve üzerı açık çin-
ko ile döşeli ufak bir tarası ve elamı yerli kiremitle mstıır ve 
evia arka yan ve önden bir kısmı kagır, mesahaı satlıııyesi 74 
metre murabbaı, elektrik ve terkos tel'1satı mevcut ve ehb..-ukof
ea tamamına 1450 lira kıymet takdir edilmiş olan evnı bınnci 
açık arttırması 21/4/941 tarih ine mlisadif pazartesi günü saat 10- 1 
12 de ve ikinci açık arttırması ise 1/5/941 tarihine müsadıf per

şembe günü saat 10 dan 12 ye kadar ol.mak. üzere terekenin taa
fiyesi zımnında icra kılınacağından talıplerın muhammen kıyme
tin % 7,5 n.isbetindeki pey akçesini hamilen ihale günleri mürıı
caatları liızım olup icra lı:ıbna cak birinci arttırmada teklif oluna
cak bedel muhammen kıymetin % 75 ini bulmazsa satışı icra kı

lırunıyarak ikinci arttırma günü beklenecek ve o gün 1ıeklif olu
nacak bedel niye baliğ olur5a talibine kat'i ihalesi icra kılınacak
tır. Müterakim vergiler terekeye% 2,5 teU.ij,iye ve 20 senelik evkaf 
taviz bedeli ihale 11ulları ve Tapu harcı müşeriye aittir. İpotek sa
hibi alacaklilarfa sair alacaklı ve hak sahiplerinin tarihi iliından 
itib3n!ll ıo gün içinde müracaa tlan aksi takdirde bunlardan ipotek 
sahibi alacaklıların haklan Tapu sicillerile sabit olmadıkça satış 
paylaşlıınlmasından hariç tutulacaklardır. Satış şartnameye tevfi
kan icra kılınacaktır. Daha ziyade tafsilat almak isiyenlerin her 
gün sabhları saat 9/10 arası kalemde satış memuruna müracaat e
debilecekleri de ilan olunur. 

Rekllm Modellerımıı 
1---tını.~ 
1 mü.stat.!I erkdt kol &aatmi, "7• 
J mösl&tn lıadm kol oa&ltnl 

u LiaA İLE Al ABİI,İJtSİNiZ 

VILSON 
SAATLERİ 

Maldneleri çifte maşalı ve :ııı ıa, 
Uıerinde izler mükemmel bir saat.
tir. Bu fll'l!attan memleketimizin her 
klişesinde bulunan muhterem müş
terilerimiz <lıılı.i ul!fadeleri için iste-

dikleri saatin bedelini peşinen posta ile gönderdikleri takdirde posla 
bedeli bize ait olmak üzere derhal aönderillr. Fırsatı k:acınnayın. Dil.-

rüaı işllyen, iyi ve UCU< bir saate sahip olunuz. 

V • L s o N Jılarkacma cllkkat: Az para De 1 o<>k 1' ~rüliir. Taşrada 
ace:nta a.ra.nıyor • 

.. -••••vtLsoN Saatleri, İstanbul, Eminöntl 18 No. llııl••••lllİİil 
--~· 

Baş, Dif, Nezle, 'Grip, Romatizma 
Nevralji, Kınktık Ye Büıilo Ağrılarınızı Uerbal Keae~ 

lcobıada rtıocı. 3 kqe at•nabfı11. TA1'LITI.ERINOEN SARıNIN\Z. 
H'-R VElft>r. Fl~.LU •l(L'Tl'l.ARI ıSRARLA lSTfVl'llZ 

' - . , ..... - ' . . .. 
GAYRİMENKUL SArflŞI 

İst. İkinci İcra Memurluğundan:· 
Hazinei Maliyeye olan borcundan dolayı Mazalto'nun mahcuz 

olup bu kerre paraya çevrilme sine karar verilen ve tamamına üç 
ehlivukuf tarafından (1410) lira kıymet takdir edilen Galatada 
Bereketzade mahallesinde Atik Zürefa ve oğlan Cedit Zürefa soka
ğında eski 2, 5, 7 yeni 5, 7 ~o. ıu bir ~arafı sokak ve bir tarafı Zıi 
refa sokak ve tarafeyni Di:nit ri veledi Panayotun uhdesind: o:an 
mahal ile mahJut Simcl<Ps t.aşı İskenderağa vakfından tevsi inli· 
kalli Oğlan sokak atik 2 No. lı.. Kapu mahalli Zürefa sokak 5 No. 
lu mağazayı müştemil 7 No. lu bir bap hanenin 120 hisse itibarile 
üç hissesi açık arıtırma suretile satılacaktır. 5 No. lu dükkanın cep
hesi camekan zemini çimento dükkan ve bir hala ve dolap vardır. 
haneye kapıdan içeri girildikte bir koridorla birinci kata çıkılır. 
Birinci katta iki oda bir hala olup kamilen haraptır. İkinci kat 
merdiven başı üzerinde iki oda bir hala vardır. Üeüncü katta iki 
oda cır hala vardır. 4 üncü kat ta iki oda bir tarasadan ibarettir. 

İngiliz Parla
mentosu 

nasıl çalışır? 
(Dönlüncit aahlfeden deııcım) 

kal usulile toplanan, bıricik teş

ri meclisidir. Bu itibarla intihap 
ve ıteferandom ile hir alikan ol
madığİ gibi, azaları da teşebblisatı 
maliyede bnlunmafıa hakları yok.
tur. 

KRAL 

İngiltere kanunu esasisi, Krala, 
Amerika, veya Fran'a Cumhur -
reislerine verilen salr.hlyetlerden 
hiçbirini vermemektedir. Devlet 
reisi, ne harp ilan edebilir, ne sulh 
yapabilir, ne de meelisi fesheder. 
Kabinenin isti.fBfiı takdirinde, 
mcdhte bulunan ekseriyet parti· 
sinin lideri tabitile kendiliğinden 
kabineyi teşkil ile mesai arkadaş
larını Krala takdim eder. Kral, 
kabul etmek mecburiyetindedir. 
Herbaıui bir kanını projesini 

reddetmek işine gelince, Kraliçe 
Anne den beri, hiçbir Kral, böyle 
bir harekette bulunmamıştır .• Bu 
takyidata rağmen, Kral, mühim 
husnslarda, ikaz ile, beyanı fikir 
ile, bükiımet reisine değerli bir 
yardımcı, kıymetli bir fikir ortağı 
olmaktadır. Müteveffa Beşinci Jor:I 
bu hususta en müessir olanlar • 
dandır. 

dtlTÇE 

Sair Parlemanlarda olduğu gi
bi, ardı arkası gelmiyen bütçe mü
u.kercleri, layihaların meclisten 
encümene, encümenden meclise 
mekik dokuması, partilerin bu ba
hane ile demagoji yapmaları, İn -
giliz meclisinde görülmiyen şey. 
Jerdendir. 

Maliye bütçesi, doğrudan doğ
ruya metli1ıe arzolunur. Meb'us -
!arın yeni masarif teklifine hakları 
yoktur. Lordlara gelince; onların 
da, Avamın kararlarına karşı bo
yun eğmekten başka yapacakları 
birşey yoktur. Bütçe, yüksek ma
liye memurlarının yardınıile Na
r:ır tarafından tanzim olunıır. Mec
listeki müzakere müddeti, evvel

ce tesbit edilmiştir. Müzakere e
dilmiyen maddeler, kendininkin • 
den tasvip edilmiş sayılnr. 

Muhaliflerle vuku bulacak mü-
. him bir suitefehhüm netic:esiiıde 

ekalliyette kalan bükiımet, bun -
dan dolayı htifa edip ~ekilmek 
mecburiyetinde kalmaz. Böyle Hr 
hal karşnsında müntahipler ha -
kem vaziyetinde bulunurlar. 

Yukandanberi arzettiğimiz İn
giliz parlamentosunun mesai şek
li, me•elii, Fransadaki meclisin ça
lışma şartlarına taban tabana zıt 
ve bu itibarla, birçok mahzurlar
dan salimdir. Her ikisini de yaki
nen tetkik etmek fır.atını buldu
ğumıız için, şu neti•eye varmak -
tayız: İngiliz sistemi, herhalde çok 
daha iyidir ve bu fark, parllimen
to metodlarından fazla, memle -
ketin •iyasal bünyesinin, siyasal 
çatısının kunılnşıındaki ruanet
ten ileri ıelmektedir. 

DEVllEDILECt:A IllTIRA Bt:llATJ 

Birinci açık arttırmas• 10/4/ 941 tarihine müsadif Perşembe 

günü saat 10 dan 12 ye kadar 1s tanbul iki~ci icra dairesinde i!a 
edilecektir. Verilen bedel muha ınmen kıymetinin yüzde yetmiş 
beşi bulmadığı takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak üze
re arttırma on gün daha uza,ılarak 21/4/941 tarihine raslıyan 
Pazartesi günü ayni saatte ve ayni yerde ikinci açık arttırması 
yapılarak en çok arttırana ihale olunacaktır. Arttırmaya ı;irmek 
istiyenler mezkfır gayri menkulün satılacak olan yüz yinni hisse
de üç hissesinin isabet miktan yüzde yedi buçuk nisbetinde pey 
akçesi veya ulusal bir bankanın teminat mektubunu vermeleri la
zımdır. Satılan bu gayri menkul ün müterakim vergileri ve tenvi
rat ve tanzi!iyesi ve evkaf icaresiile dellaliye borçluya ait olmak 
üzere satış tutarından ödenecektir. Yalnı:z. yirmi senelik vakıf ica
resi ile ihale pul para61 da tapuca tescil harç ve masraf lan alıcıya 
aittir. Hakları tapu sicillerile sa bit olmıyan ipotekli alacaklılarla 
diğer aliikadarlann irtifak hakkı sahiplerinin haklarınm ve husu
sile faiz ve masrafa dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren on 
beş gün içinde evrakı müsbiteler ile birlikte dairemize bildirmeleri 
liız.mıdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmayanlar sa.. 
tı§ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Arttırma p.rtnaıneai 

herkes tarafından görülebilmek üzere 1/4/941 tarihinden itibaren 
icra divanhanesinde asılı bulundurulacaktır. Fazla malumat al
mak istiyenlerin her zaman dairemizin 935/2946 No. lı dosyaya 
müracaatla takdiri kıymet raporunu görmeleri bildirilir. Müza
yedeye ştirak edeceklerin işbu gayrimenkule ait bütün maliımatı 

aJm;~ addolunacakları ilan olunur. 35/2946 •Tahta işbaına mUteaı.JJJı: Fluortd ta-
~ ha!fuz eml5iı.ı hali ıa.ı..rı imali usul il> , __________________________ , hakkındaki ihtira için alınmış olan lfi 

~ Oeniı · . levazim -·satın.alma : ·Komisyonu ;:. il~ntarı , ~ 
sou K.i.lo Demir somun ııı 

25 > > > 1/8 
15 > pirinç somun 1/8 
25 Takım klavuz 1/8 
25 > > 3/8 
25 Kilo barlı dem1r kalıp çivisi 2 

.... tim ho,. 
2' Kilo başlı demir lıalıp ~ivial 3 

santim boy .. Jtilo katntJ&lı ltıalat 2 1/2 bur-
caıa 

21 KUo llt 1ıalat 2 1/2 burpta 
.. JtUo somım'n cıatuı -

30G x 12 
ıo Metre "'1M •IJll&lllba J.40 e

ninde 
• Metre kurşun levha 80 s/m enin

de 3 m/m sihan 
12 Metre mantarlı muşamba 2 met-

re enuıde 
1 Kilo Gomallka 
• Adet Pırinç memeli menteşe 8 

s/m boy 
2 Met Gömme kapı Itllidl komple 

16 Adet Cam 60X4:i 7 m/m slha
•ında 

18 Adet Cam ao X 45 7 m/m ııl!ıa-
11.Ulda 

10 Kalem m..ııteıu. malzeme j 
12 > > > 
Yukanda yazılı :ıo kalem mlllu!M- · 

mn 2.U..941 Cuma ırunü. saat 10 da .KJl
aım8.§Pada bulunan Denız Levazım sa
bn alma komisyonunda puarbklan 
yapılacalrtır. 

İsteklilerin belli gün ve aaatte mez
k1lr komisyona müracaatla.n uan olu-
nur. (2139) 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma 
Komisyonundan: ---

Mart 1939 tarih \e 2'j46 numaralı ihti
ra beratının ihti\oZ ettiği bwu'c. bu 
kare başka.sına devir veyahut mev
;U fiile korunak M;ıu icara venlebile
c.eği lekltf edilmekte olmakla bu hu
susta faz'a malUmftt Edinmek iltU,en
lerin G•ı.ıtada Asl'ln Han 6 inci tat 
1 - 3 aumaralara müracaat "J'lemelui 
ilAn oluııur. 

DEVltEDİLECEit IBTJB.A JlDATJ 

•Milteaddlt tekerlek ldarelı Mutörll 
Vesaiti Nakliye> hakkındaki leııt ıeıa 
alınm11 olan 15 Şubat 1937 tarih ve 
2331 numaralı ihtira henıtmın ihtiva 
elli hukuk hu kerre başltasına devir 

1- Tahmin edilen bedeli •22.02 5> yirmi ikl bin yirmi beş lira olan veyahut mevkii fiile konmak için icara 
40 kalem ecza ve sıhbı· malzemenın pazarlıkla eksiltmesi 21/3/1941 dahi verllebUeceıtı lekllf edilmekte ol

makla bu hu..u.eta fazla mallmat edlı>-
tarihme rastlıyan Cuma günıi saat14 de Ve.kfilet binasındaki kom.is - mek 1st17enlerin Galatada &lan Haa 

yonumuzda icra edilecektir. 6 inci kat ı - 3 numaraJanı müracaat 
2.- Parasız şartnamesini almak istiyenlerın her gün ve eksiltmeye eylemeleri llAn olunur. 

girmek istiyenlerin de belli gün ve saatte kanuni vesika ve 3303 lıra ZAYİ_ İstanbul Belodl . 

75 kuruşluk kat'i teminatlarıle kcmisyona müracaallarL lti26 2074 m~ olduAum araba ehli,y~~:"n"ru~ 
----------------------------ı tezkeremi U17i ettim. Yelllaini ..ıa.:a

Hava gediklisi alınıyor 
T6rk Hava Kurumu Gedikli Yuvası oa Gedilıli namzedi almacaktır, Jtabul 

şartlan .,., mOracaaı usulleri hakkındaki mu!l1S181 talimat Türk Hava Kurumu 
Şubelerinde mevcuttur. 

Yuvaya gırmek istiyenleriıı bulw>d ııkları nııılıallln Hava Kurumu Şlibeleri-
o.e müracuUarı (2062) 

j'rmdan eıkjs!.njn hükmü yoktur. 
Helıme& llA8ER 

Salılp ve Başmuharrlıt: Etem iaet Benlee 

Netrlyal Dinıl<Ulrtl: Cevdet KarabllciD 
cSON TELGRAF> JılATBAASI 

ODEON 
Yeni Çıkan Plaklar 

M0ZEYYEN SENAR 
270423 No· TA» t:ınıt 

• ÇOBAN ][iZi 

_ <Kahveci Gilzell ~ 
- (Beste: Sadetün .ıta,,,.ı< 

AHMET COŞKUNSES 

270421 N • ŞAD OLUllDUM 
O. BE1t DERDE ŞİFA 

- Balıri;ye çi11e ielli ,.,.ı 
- Saba ıı:azel 

KORO HEYETi 
270424 No· DAGLAR DAGLil - Rumell prkısı 

• KÖŞKÜM v Ali. - Rumeli §Ukm 

ADANALI AZIZ ŞENSES 
O . ~~ 

• GELJN AYŞE ' - .Balk .. r 27 425 No. NE KARA iMlş şu ALNJMIN AYZJSI _ Daii ,.ı 

DİŞ MACUNU 
Mikropları yOzde 100 öfdOrOr, dişleri temizler parV 

tır di~ etlerin! besler ve hastalanmalarına manf ri' 
'Her yerele DENTOL dls macununu ısrarla ısterlııll' 

Memur ve fen Memuru alınad 
Maliye "ekaletinden : 

.b 

8/9/1940 tarih ve 4605 numaalı resmi G:uetede mOnteşir, 17~1940 tr 
ve 2/14177 numaralı kararnameye bagtı toprak tevz.i tali.matnameaınlD 

içın teşkil edi.en ve edılecek olan komısyonlarda çalıştırılmak üıere A. ,,.,... 
B - Aza; C - Fen Memuru alınacaktır. . 1 

Bu memurlara, yol masra.tıarı ba.ric. ayda makhuan verilecek u.creUJ! 
miktarı; 

Re.se: 175 

Azaya: 150 

Fen Memuruna: 15& 

lletsden: 

db 
AJlANAN SABTLAB 

1 - Ya~ı 60 dan fazla olmamak; ı/I 
2 - Deıterdarlık, tapu gurup müdilrliltll, malmOdürlilğ!I, yj]4yet 1:,ı;;I 

muhafızlığı, ve7ahut bu vazlielere muadil ad.11 veya mali bizmeUerde b 
oJ.mak: 

3 - Sicil iilbarl;yle hızm.et.ınden iat.i.tade edilebileceli pnlatıl=•k' 

Az&la.rda: 

1 - Ya&ı 80 dan fazla olmamak; . .,;: 
2 - Mal müdürlOğil, sicil mubabzlıi!t, Nahiye mildilrlilk!I, arazi lahl'':;/ 

yonu reisliği veyahut bu vazi!elere muadil adil veya mali hizıneUerd• b 
olmak; 

3 - Sicil itibari:rle b.lzmetinden istifade edilebileceji •0'a:s1ımw 

Pen Momurlanndt.: 

1 - Yaşı 55 don fazla olmamak; ~ 

2 - Tapu ve kadastro veya Nafia imar yeyahut askeri harita U. )f 1 -
hizmetlerinde bir sene fen memurluğu 7apmı, obnak; veyahut ıa Naıia 'flf 
ve kadastro ten tatbikat nekteplerinden mezun olmak; 

3 - Sicli iUbariyle lılzmeliııdeıı istifade edllebilecejl aıılaıı.lmak; 

dJb 

lltJRACAAT 61!!1D} 

Yukarda yazılı prlian haiz bulunanlar, bir isilda Ue apCıdald ,,_jl<l -
15/4/1~41 larilıilıe kadar Maliye Vellr.Jetine cMllll EmWt> ıönderttklerdi'· / 

Komlsyonlann derhal le!ık!U mukurnr oldujlunclan, aranan • .- )>llİ' 
lar müracaat wuına ııöre layin l<ılınacalli•rdlr. 

d'.V» 

.&JlANAN VESAiıt 

1 - Nil.!u• bilvlyet varakası caslı veyahut noterce veya resmi bir _,,! 
muaaddak sureti>. 

2 - 8 Kıt'a folotraf •altı buçuk dokuz eb'adında> /.. 
3 - Mektep tasd.ilaıam• veya ,alıadetnam .. ı •aslı veya musaddak bit / 
4 - Bulunduğu memuriyetlere ait vesa.ikia aslı veyahvt mu.aad~ 

ctaad.ıltll aicil karnesi veyahut musaddak sureU kfı.fidir.> ;I 
5 - Sıhhi durumunun her iklimde Ye köylerde vazl1e ifasına a-11 

iııııa dair htikttmet veya Belediye doktorluğu raporu; JI 
8 - C. Müddei Uçııumllilinden uıahkCım.i7eli olmadıtına dair ,...ııı-

zirine Milddel Umumllikçe iasdildl meşrıılı.at nrilqıek sureti ile de .ı.ı.ili'' 
7 - H!lsrılllı.al kAi;.ıd.; ı 

8 - Askerlik veslkuı 4Notuıı Bllv!yet varakasında vana - ~ 
9 - Talip olan taiıu bir resmi dairede .. cı.taııdem be, bu daı.cniı> 'J 

muvatalıatınl cösleren vesika c1alebe mütealllk istida ve merbutu .. ~ ..,1 
daire vasıtası lle Maliye V ekA!etine ıönderllmesl hailnde a,ynca mnvaJ&l" 
1e lilzum 7oktur .> 

NOTı İefiden·mcde H. o •'n dDderlk1lit w u.e.t rm' .... . """1 
10 - Afajıda yazılı ,.ıdlde ı.aı.lıQIDame cBu taahhlltnamedeld ~ 

kefilin .....ı dairelerde voyabut ticaJ1., mail ...,.a illi.Dl mo ıc...ı-
• m' ' ' ' almMa pritar.> 

'r.uaııtlTNAlOI laı.t 

Jllallye Velciletınce toprak tevzi tallmatnameolııbı tatblld için ..,ıdl ~ 
toprak tevzi koınısyoolarında bir vazifeye tayinim halinde bu vaz:ııeyi ~ ..t" 
~ımi ve en az 45 IÜD evvelinden haber ırerme.ıea bu Vllifeden .ı.tlf& ~ 
vaz!Jeyl terk veyahut hizmetimden lstilade edilmedi#! veyıı lslibdamıtd~ ..,ııdi':O 
nın caiz olmadıtı idarece takarrür ellirllerek vazifeme ıılhııyet .,eri]dlli ~ 
komisyon meaaisinin bu y\lırıden ııekleye uÇaması sebebi ile basıl em>all iP ~ 
ve muhtemel zararlara lıaJ'll makluan ve ceza! fllrl olarak lıeıı yii% LiP Jll"1, 
naı vermeyi ve hunun için hakkımda dava lkaınealııe ve lam ı.t~..,.. 'fi 
olmadan bu taabbtltnamenln icraya vaz'ı WJ>•hut hazineden alacalt,. J)Jl_,.ı 
alaeaktan def'aleJI takas ve malunıhu ve yine ha taabbillnaMedea m~~~:,.. JY 
hangi bir lhtilU için dava ikamesine lllzum h .. ıl olıına bıı clavaııııı .,.,._. 
kemelerlnce rtlyetmı kabul ve taahhllt edl;1orwa. 

.a.ı-: 

:NiJ.tw HilYi,.et V1U'alcamıdald htlvb>.U: 
• ...... .... .... ... nln cezai ıarı olarak taahhllt 

p.rtlarla mllteselsll kefil olarall btalet edezim. 

Kef!Un m- ft adrMlı 

Nüfus hllvl7el varakasllıclalı.1 hııvm.t:. 
cNOT: Bu taalıhilt .,. kefaletname note.ee - tamım oıtl1l•--=-dı., 

·>631> 
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