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YEN/ KONTROL 

USULÜ 

Bir rivayete göre, zaten ka
labalık olan tramvaylarda, 
kontrol memurları, balkı ra· 
hatsız ebnektedir. Söylendiği
ne göre, Tramvaylar İdaresi, 
yolcuların bilet kontrolünü 
bir bqka tarzda yapmak üze
re, daha MLiim bir usul ara· 
maktadır. 

Arayan ne bulmaz ki?. El
bette, yeni bir kontrol usulü 
bulunur. Oldu olacak, bir de, 
biletçiler için bir tedbir dü
şünülse, biç te fena olmaz. Ne 
yapmalı, acaba, tramvaya bi
nerken mi bilet almalı, der-. . ., 
sınız •• 

BiR CADDE 

iSMiNE DAl/l 

Çocuk hekimi merhum pro
fesör doktor General Besim 
Ömer için geçen gün bir ihti
fal yapıldı. Bu kadirtinaslık, 
her muhitte büyük bir ali.ka 
uyandırdı. Duyduğumuza gö
re, lstanbulda, bir caddenin 
ismi de, merhum Besim Öme
re izafe edilecekmif .. Beledi
ye Meclisi, şimdi, bu İ§i tetkik 
ile meşgul. Acaba, hangi 
semtte, hangi sokağın ismini 
Besim Ömer koymalı! 

Bize kalırsa, çocuk doktoru 
olması itibariyle Besim Öme
rin ismine izafe edilecek en 
münasip cadde cBebek» te 
bulunur! 

KADINSIZ 

BİR PiYES 

Şehir Tiyatrosu, Vedat Ne
dim Tör'ün cİmrali insanla-» 
rrn isimli yeni bir piyesini oy
nadı. Henüz, bendeniz gidip 
göremedim. Fakat, gazeteler
de çıkan tenkitlerde okudu
ğuma ıröre, bu piyes kadınsız
dır. Yani, kadın artisterimiz 
rol almamı§!. 

Şimdi, bir çokları merak e
diyor: Kadınsız piyes nasıl 
olur, böyle bir piyes tutar 
mı?. 

Bizce, bilakis, evde kadın 
gürültüsünden batı ağrıyan
lar, soluğu tiyatroda alacak
lardır. 

ASANSÔR 

VE PAPUç_ 

lstanbulda 360 kadar asan
sörlü bina varmıt.. Bu asan
sörlerden bir kıımı, ıık ıık 
bozulduğu için, bundan böy
le, asansörlerde, motörlü na· 
kil vasıtaları gibi, Belediye 
tarafından muayene ve tetkik 
olunancak. 

Şahsen, ne asansörlü apar
tımanda oturuyorum, ne de 
asansörlü bir dairede itim 
var. T ıpıf tıplf, her tarafa a
yaklarımla gidip gelir ve iner, 
çıkarım. 

Aaanıörler ne ise, bizim, 
papuçlar pek pahalı.. Bu ite 
de bir el koysalar .. 

AHMET RAUF 

Edebi Romaq.: 6 

22 MART 1941 

Üç doğum 
m rkezi 
\!ilayetimizin üç ka
zasında yeni doğum 

evleri açılıyor 
Vilayetimizin üc kaza:ıında ye

niden cDoğum Evleri• arılınası 
icin esaslı tetkikkr ,,a.,ılmak • 
tadır Bunlardan biri Sarıyer ka. 
zasında olacaktır. Diiier taraftan 
Bakırkövündeki Doil:um Evinin 
genişletilmesi ve b".1 r\vann i'..ı

yacına uygun bir şekle getirilmesi 
kararlaştınla, k ve teşkilat da tak
viye e<l '•cekt.r. :::..azım ~elen tah
sisat tl!l.1ln edılmiştir. Yakında işe 
baslanacaktır. 

KÜÇÖ HABERLE 

MAARiF, UNIVERSITE: 

* Orta mektep, Lise, Meslek ve 
San'at mekteplerinde ikinci yazılı 
yoklamalar bitmiş ve talebelere 
karneler tevzi edilmiŞtir. Bu mek
tepler, tatillere dün sabahtan iti • 
haren başlamışlardır. Tatil, önü • 
müzdeki hafta perşembe sabahına 
kadar devam edecektir. * Medreselerde Üniversite tale. 
bclerine sıcak yemek verilmesi için 
Evkafla Blediyenin iş birliği et -
mesi Vali tarafından Beledıyeye 

teklif olunmuştur. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Ayakkabıcılar Cemiyetinin u
cuz ve sağlam halk tipi ayakkabı· 
ları tesbit için hazırladığı nümu. 
neler tetkik edilmektedir. Cemi • 
~et bu ayakkabılardan en büyük 
tipin maliyetini 575, diğerlerinin 

500, 450 ve çocuk ayakkabılarır.ın 
da 350 kuruş olarak göstermiştir. 
Bu şekilde veri· c ·k karla b~raber 
birinci tip ayaHı.bıların 700 ku • 
ruşa satılması lazım gelmektedir. * Amreikadan getirilecek de -
mirler için Demir İthalat Birliğine 
açılnuş olan akreditifin toplu bir 
halele istimali bazı sebepler dola
yısile kabil olmamıştır. Bunun için 
ayni akreditiften istifade ederek 
demir ithalat tacirlerinin ferden 
hareketleri münasip görülmüştür. 

* Marangozlar Cemiyeti Koo
pı?ratw 27 mart perşembe günü 

saat 14 de İstanbul Halk Sandığı 
binasınd.t yıllık toplantısını yapa. 
rak yeni idare heyetini seçecektir. 

MÜTEFERRiK: 

* Birkaç gün evvel başı yan • 
!arak Şiş'i Çocuk Hastanesine ya
tırılan Rafi ismindeki bir buçuk 
yaşında bir oçcuk, •raddi menen
jit• ten ölmüştür. Adliye hekimi 
Enver Karan, cesedi muayene et
miş defnine ruhsat vermi~tir. 

Ancak çocuğun; annesi ile babası 
kavga ederlerken yanlışlıkla ba • 
bası tarafından kafasına atılan bir 
maşadan öldüğü ihbar edil -
diğinden keyfiyet tahkik edilmek
tedir. * Şidddetli kar fırtınalarından 
Kop ve Zigana dağları beş gündür 
kapalı bulunmaktadır. Münaka -
lat durmuştur. Bu yolların bir an 
evvel açılması için çalışılmaktadır. * Şehir Tiyatrosu 12 nisanda 

Konya ve Şark havalisine turneye 
çıkacaktır. Belediye yaz mevsi • 
minde Tepebaşı Tiyatrosunun ki -
rasın<lan istifade etmek üzere bu. 
rasını Zati Sungur ve arkadaşla -
rına kir:ılamşıtır. 

KOLKO 
Müellifi : Nizamettin NAZiF 

- Zırrr 1 Zırrr! I 

- Zırrr! Zırrr• Zırrr! 
Butün perdeleri inik bir odanın 

cır köşesınde, k\rmızı abajurlu bir 
v yozle aydınlanan bir karyola, 
ıncırdadı. Ortasında içi yün ve ya· 
pa~ı dolu bir çuvalmış vehmi ve. 
rir bir ~zkilde toparlanmış kalın 
bir )Organ yavaş yavaş açıldı. Uzun 
sarı saçl3rı yüzünün yarısını kap
lamış bir insan kaf<W belirdi. 
Bunu bir emlak kolun zırlavan te
lefona uzatışı takip etti: 

- Buyurun ..• 
- ..... . 
_ Evet, ben, Semih··· 
- ..... . 
- Estağfurullah Raşide Hanıme

Cendı 7 Benim için ne şeref efendim! 
Beni rahatsız ettiğinizi söylemeğe 

ağzınız nasıl varabilıyor hanıme

fendi! 
- ..... . 
- Şüphesiz efendim ... Şüphesiz 

geleceğım efendim. Bilirsiniz ki 
çaylarınızı hiç kaçırmıyan en sa.. 
dık davetliniz benim efendim. 
- ..... . 
- Hangi arkadaşımdan bahse -

diyorsunUL? 
- ..... . • 
- Gazeteci mi? Fakat benim bu 

islınde bir gazeteci arkadaşım yok. - ..... . 
- Dün gece ben size yalnız kon

solos Naci G<ı!ibi tanıştırmıştım. 
- ..... . 
- Tam kendisi mi dediniz. Fakat 

onun gazetecilikle ne alakası var .. 
Haaa._ Durunuz bakayım ... Evet, 
evet ... Ben kon.soloslur dernıştim de 

11!ffi~~·ii'1 
KALBi 

Son Londra bombardmıaanıda, 
4 büyük hastaneye bomba isabet 
etti ve bayatla ölüm arasındaki 
me>afeleri zaten azami kısalmış o
lan birçok talihsiz insan, gökten 
yağan bir .kabu;ln, uıatnıağa ça· 
lıştıkları mesafenin tam ortasın· 
da, hayata yük~elecek yerde, u
çuruma yuvarlandılar. 

İnsanlık vicdanındaki aksüH1 • 
meli müthiş ob:ı bu hadise, artık, 
medeniyetin evcibalasına yüksel
diği yolundaki bütün iddia ve yay
garaları, kökünden tekzip eden 
bir ve;ikadır. 

Ne Haccacızaliın, ne de Neron, 
bu derece g3zlt•ri dônıııüş değildi. 
İnsan hırsının en çok şahit kal· 

dığı tarumar devirlerinde bile, in
saf ,.e acımak dc<liı!imiz duygu. 
lar, vicdanlarda lök gibi oturmuş
tu. 

Aczimutlak içinde olan hastaya 
el kalkar mı?. 

Bütün Türk tarihi, anlattı;tı asil 
ve n1crt in ,anların menkıbesi ya
nında, za.) ıfa, icizc acımanın bü
yük ve llZun romantizmini de hi
kaye eder. 

Beşeriyet, duygu hazinesi olan 
kallıi, hiçbir vakit, bu derece na· 
sırlaşmış olnrak harp sahnelerine 
fırlatıp atmaıtıı•tır. 

REŞAT FEYZi 

Pasif denemelere 
ne vakit başlanacak 

Günün meselesi: 

hracatımızda bü
yük inkişaf var 
Dün 2 milyon liralık mal satıl
dı. Tuna yol ile de neler geldi? 

Dün şehrimizden ecnebi mem
leketlere ş!ındiye kadar görül
memiş miktarda fazla ihracat ya
pılmış, bu hır günlük ihracatın 
yekünu iki milyon lirayı geçmiş
tir. Böyle bir yekün ihracat tica • 
reimizde ilk defa görülen l:ıir re
kor teşkil etmektedir. 

Dünkü ihracatın bir hususiyeti 
de yapılan muamelelerin tıaınen 
lai.milcn serfbest dövizle olması • 
dır. Esa•en son zamanlarda ihra
catımı.zın kısmı azamı serbest dö
vizle yapılmakta, memlekete bu 
sayede ·büyük bir servet girmek
tedir. 

Dünkü piyasa hareketlerinin en 
mühim k-smını Yugoslavyaya ya
pılan 1,5 milyon liralık pamuk ih
racatı tutmaktadır. Bu ihracat da 
serocst dövizle yapılmıştır. Bun • 
Jardan başka M:s!.ra yaprırk tütün, 
İspanyaya ham afynn, Almanyaya 
pamuk çekirdeği ve incir, İsviç· 
reye yumurta satılmııştır. 
Diğer taraftan yine dün şehri

mize muhtelif yollarla mühim 
miktarda ithalat eşyası gelmiştir. 
Tuna yolile gelen eşyalar arasın-

da termos şişesi, fayans, rejana· 
tör, alüminyom eşya, demir lev
ha, ampul, eczayı tıbbiye, tele • 
fon malzemesi, züccacıye eşyası, 

demir C§Y a ve çelik borular, Ro • 
manya tarik.ile gelenler meyanın· 
da da suliat daıninyum, porselen 

eşya, sud kostik, kal<>riier levazı.. 
mı, renkli kağıtlar, mukavva ve 

sair eşya bulunmaktadır. 

Yeni et narhı 
Fiat Mürakabe Komisyonu pa. 

zartesi günü yapacağı toplantıda 
et narhının venidcn tetkik ve tesbit 

edecektir. Şehrimize bol miktarda 
hayvan gelmeğe ba~laması yüzün

den !iatl:ırın bir miktar ineceği 
tahmin o:unmaktadır. 

Ziraat mnalllmlerl 
Köylülere ziraat u.rulleri öğret

mesi için yeni ziraat muallimleri 
tutulması kararlaşmıştır. Bunlar 
ziraat zamanlarında köyleri do • 
laşacakla" ve köylüye öğüt vere • 
ceklerdir. 

Denizci ve 
kaptanlar 
Deniz Ticaret Okulu 
daha f az 1 a eleman 

yetiştirecek 
Yüksek Deniz Tfoaret mekte • 

binin ıslahı ve buradan çıkacak 
denizcilerin daha sağlam bir istik
bale sahp olabi!mlecri için hazır • 
lanmış olan kanun projesinin ya
kında Meclise sevkedileceği haber 
alınmıştır. 

Kanun ile gittikçe genişlenen 
deniz ticaret filomuza daha fazla 
bilgili denizci ve kaptan yetiş • 
tirilmesi temin olunacaktır. Diğer 
taraftan Münaka][ıt Vekaleti mek· 
tep kadrosunda yeni bazı değişik. 
likler yapmağa karar vermiştir. 

Yeni fındık mah
sulü çok bol 

Giresun ve diğer Karadeniz ha
v:ılisinde yeni sene fındık mahsu
lünün şimdiye kadar görülınerelş 
derecede bol oldu~u haber veril. 
mektedir. Havaların biraz daha 
müsait olarak gitmesi rekoltenin 
daha çok fa·•lala•masını temin ede
cektir. Fındık ihracat Kooperatif· 
!eri ve Birliği şimdiden ihracat 
imkanları aramağa ve ecnebi mem
leketlerle temasa ba,lamıştır. 

Vilayet SeferbcrlJ< Müdürlüğü 
bütiin kazalarda yapılacak pasi! !-============================= 

Deniz al arı Umum 
1\'lüdlr Muavini 

İskenderuna itU 
korunma tecrübeleri içın bir pro
gram hazırlamaktadır. Kazalara 
lazım gelen hazırlıkları yapmaları 
bildirilmiştir. Hazırlıklar tamam
landıktan sonra, bir sıra dahilinde 
tecrübelere başlanacaktır. Bu pa
zar günü ıcin tecrübe yoktur. Öbür 
pazardan itibaren tecrübeler yapı. 
laca1<tır. 

--0---

Petrol Limted şir
keti tasfiye ediliyor 

İşini yeni kurulan Petrol Ofisine 
denetmekte olan Petrol Limited 
Şirketi yakında tasfiye muamela • 
tına başlıyacaktır. Şirket tasfiye 
heyetinin çalışması ıçin Galatada 
küçük b;~ bina tutmuştur. Şirketin 
memurları açıkta bırakılmayacak 

ve Ofise alınacaktır. 

Ayrı fiat konmı
yan peynirler 

Bazı gazeteler, Fiat Mürakabe 
Komis~nunun ayrı bir fiat koy· 
dukları çok ivi evsaftaki kasar pey
nirlerine lüks kaşar dedikleri gö
rülmektedir. Komisyon, bu peynir
lerin lüks deifü, valnız evvelce fiat 
konulanlardan daha iyi evsafta 
olduklarını ve halkın aldanmaması 
ve ayni zamanda peynirclliğimizin 
de zarar görmemesi için bu şekilde 
ayrı bir fiat konmuş olduğunu bil. 
dirmektedir. Vazi\·et bu şekilde 

Vekalete arzedilecektir. 

Basradaki eşya 
getirtiliyor 

Basrada bulunan mühim mik • 
tarda ve muhtelif cins eşyanın 
memleketimize getirilmesi için İn
gıltere hükı'.ım,' i ile temaslar ya
pılmasına b:ı<lanmı•tır. Bu mallar 
geldikten sonra piyasada birçok 
madde üzerinde sıkıntı kalmıya • 
caktır. 

o tashih etmiş, gazeteciyim demiş
ti. 
- ...... 
- Ne? Bütün gazeteleri mi aldır

dınız? Hepsini karıştırdınız ve ya
zısını aradınız öyle rni7 İşte bu tu. 
haf ... 

- Şey ... Garip demek istedim. 
Bu ne alaka hanımefendi? 

- Belki mecmualarda yazıyor. 
Öğreneyim bakayım. 

- ..... . 
- Size mutlaka bildiririm efen

dim. Bugün öğrenirim efendim ... 
İtimat ediniz hanımefendi. 

Telefonu kapadı. Yatağın içinde 
oturdu. Kafasını kaşıyarak: 

- Vay canına! ·dedi -Raside el· 
den gidiyor. Hem de tam yola ge· 
tirdiğimi sandığım bir sırada. Öın. 
ründe eline gazete almamış kadın, 
bütün İstanbul gazetelerini aldır· 
mış, Nacinin imzasını aramış. Bu
nu Naciye söylemeli mi söyleme· 
meli mi! Söylemezsem ne olacak 
sanki! Bir kadın bir kere havalan-

c . . ' ==c ADLiYE ve POLiS ..... J_ 

Sadece kadın 
yol kesiciliği 

meftunu imiş 
yapmazmış! 

~------~ ... ~-~-----
Eytlpll Halit Aifır Ceza Mahkemesine 
verdill garip lstldasında neler yazıyor ? 
Beşiktaşta terzilik yapan Anjel 

isminde bir kızla annesini cMısır 
prensiyim!• ve Hafize adında bir 
genç kadını da cEge kaptanıyım• 
diye dolandırmaktan maznun ma-

• ruf kadın avcısı Eyünlü Halidin 
muhakemesine dün Birinci Ağır 

Cezada devam olunmuştur. Dün. 
kü celsede Anjel ile annesi dinlen· 
miş ve Halidin kendisine Mısır 
prensi süsü vererek 10 liralarını 
ve bir pantantifini dolandırdığını 
söylemişierdir. Gayri:ınevkuf bulu
nan Halit ise: 

•- Ben onları zorlamadım ve 
para falan almadım. Hapishanede 
iken bu k.ıza 5 liraya tanesi ipekli 
gömlekler diktirmek üzere 4 göm

lek için 20 lira göndermi~tim. Bu 
gömlekleri sorma.~a gitt•m. 

Diye cevap vermiş ve Hafize işi· 

ni külliyen inkar ve red sadedinde 
ise Ağır Ceza riyasetine hitaben 
gayet enteresan ve hoş bir istida 
vermiştir. 

EyüpHi Halit bu istidayı evve. 
la kendisi okumuş ve ondan sonra 
dosyaya konulınak üzere kaydet· 
tirmiştir. 

Eyüplii Halidin istidası şöyle baş
lamaktadır: 

cMuhterem hakim ve muhterem 
heyeti hakime! .. 

Elli ıki senelik hayatı tarihiyem
de hılk!yct, tabiat ve san 'atımın 
ayinesi zabıtadaki sabıka dosyam· 

mıy:ı görsün ... İstedii(ini yapmak· 
tan onu r.asıl mencdebilirim? 

T<:lefon yine raldı. Semih dü • 
•üncesinden ayrılınak istemiyor
muş gibi idi. Mikrofonu kulai{ına 
götürmek iein aletin iki defa daha 
çalmasını bekledi: 

- Buyurunuz ... 
Telefondan berrak bir ses, bir 

kadın ses .. bülbül gibi bir ses geldi: 
- Bonıuuur ! 
- Bonıur canım ... Nasılsın Rez-

zancığım? 

- İvivm şekerm .. 
- Dun gece eteklerin zil çalı • 

yodu sevgilim ... 

- Sahi mi avanak? 
- Doğruyu söylediğimiz için a-

vanak mı olduk? 

1 

- Sen üs'.üne vazife olıruyan i§· 
lere karışına! 

- Evet öyledir. Naci Beri ta. 
nıştrrınak istedıliimiz zaman ava
nak sayılmamıştık amma ... Nah 
bendeki kafa .. E~ek kafası! Heri! 
bir görüste hepinizi elimden kaptı. 

- Hepimizi mi? Y:ıa:ı ... Seni 
sinsi rezil seni! Hani yalnız beni 

dır. Devrei şebabımdanberi ben 
maalesef bir dolandıncı olarak ta· 
nınınış bedbaht bir ferdim. 

Bununla beraber kasit meneş • 
inde aranır. Esbabı mucibe mut • 
laktır.• 

Bu suretle devam eden istida • 
sında uzun uzun bahsettikten son
ra: 

•Sergüzeşt ve masebak ahvaline 
imalei nazar buyurulmasını arzey
lediğini. 

Beyan ile şöyle devam etmekte· 
dir: 

•Bana bir ahzü gasp isnat ed.i • 
yorlar. Gı'.ıya gece yarısından son· 
ra şikar arıyan bir avcı gibi ele 
geçirdiğim, avladığım bir kadına 
esrarlı bir sigara içirerek uyuş • 
turmak suretile 1000 lirasını alnu- · 
şım. 

Halbuki benim ihtisas ve san'a· 
tım bu yolda hareketime müsait 

değildir. Ben yol kesicisi değil ka
dın meftunuyum. 

Hakikat böyle olduğuna göre bu 
hildise bana tamamile asılsız olarak 
yükletiliyor V'! bc>n bu bu suretle 
yazmak bilmeden hattat, okumak 
bilmeden hafız oluyorum. 

İşin besateti dudağı kesilen bir 
hayvan :ırzı gibi sırıtıp durmak • 
tadır. Bi'1aenaleyh. .. Bu hususta 
beraetimi talep ederim!..• 

Bu garip istidadan sonra dava 
Müddeiumuminin mütaleasını ser
de kalmıştır. 

seviyordun? 
- Ben sana yalnız seni seviyo

rum dediğimi hiç hatırlamıyorum. 
Ben sana yalnız bir kadını seviyo
rum demıştim. Kocan hariç tam 
on dört jig<''.on oldul!una göre sen
den bana dCisen hisse on altıda bir. 
dir. Hemen hemen tanıdığım ka· 
dırun ( l) konketleri de seninkiler-

den az olmadığına göre, ceman ye· 
kı'.ın bir kadın sahibi sayılmam için 
tam on altı sevgili bulmam lazım. 

- Güzel hesap... Neyse, sen 
şimdi bunlardan vaz geç de bana 
şu Naci Galibın hangi gazetelere 
yazı yazdığını söyle. 

Semihin ağzından bir ene?• çık. 
tı ve genç o yorgun, o rehavetli 
halinden omulmıyacak bir çevik· 
Jikle zıplıyarak yataktan fırladı: 

- Ne dedin?· diye bağırdı - sen 
de mi bu meraka tutuldun 7 

- Bunda bır fevkaladelik yok. 
Gazeteci olduğunu öğrendim de, 
bugünkü yazısına şöyle bir göz 
gezdireyım dedim... Fakat sen 
şimdi bunu bırak. bana onun•va
zılarını okumak merakına tutulan-

Denı>:yollan Umum Müdür Mu· 
av;ni Yusuf Ziya Kalafatoğlu bazı 
tetkikler yapmak üzere İskende • 
runa gitm;ştir. Bilhassa İskende • 
run ve civarındaki iskelelerde bi· 
riken tüccar eşyasının nakli için 
tetkikler yapacak ve bundan sonra 
lazım gelen tedbirler derhal alı· 
nacaktır. 

ilk o k u 11 a r ı n 
kütüphaneleri 

Maarif Müdürlüğü bütün ilk o. 
kullarda talebe için birer kütüp· 
hane tesısini mektep idarelerıne 

bildirmiştir. Bazı okullarda kü • 
tüphane .. var, fakat bir çoğunda 
yoktur. ünümüzdeki seneye kadar 
her mektep birer kütüphaneye ma

lik olacaktır. Buralarda ilk mektep 
talebelerinin okuyabileceği kitap
lar, gazete ve mecmualar bulu • 
nacaktır. 

Yazma ve 
dokumacılar 

İktısat Vekaleti, yazma ve do • 
kumacıların iplik ihtiyacını esaslı 
ve mun•azam bir şekilde temin 

için tetkıkler yapm*tadı;fr. hk 
olarak bı.iyük şehirlerdeki ihtiyaç 
sahipleri göziinüne alınacak ve 

rnnra ,:;ylere kadar diğer y~rler. 
dc!:i yazma ve dokumacılara ipı•g 
tevzi e·füecektir. 

---0---

lstanbul köyleri· 
nin .imar işi 

Bu sene Vilayetimize bağlı köy· 
)erdeki imar işlerine buvük ehem. 
miyet verilecek ve bilhassa köy 
yolları ve bu yollardaki köprüler 
tamir veya inşa edilecektir. Şiın • 
diye kadar 90 köyde 1143 kilo • 
metre uzunluğunda yol yapılınlf 
ve 192 köprü inşa olunmuştur. 

lıırdan bahset. cSen de mi bu me. 
raka tutuldun?., cherif hepinizi 
elimden aldı• deyişine bakılırsa 

sana ilk telefon edenin ben olma· 
dığım anlaşılıyor. 

- Söylemem. Benden paso! 

- Söylemez misin? Ala ... Ben de 
Şadi'den istediğin parayı sana ver
dirmem ... 

Bu sözler pek yüksek sesle ve 
büyük bir hiddetle söylenmişti. A·· 
kabinde telefon ctrakt. etti ka· 
pandı. 

Semihde de şafak attı. Yüzü sap
sarı kesildi; sonra kırmızılaştı. Uy. 
ku sersemliğinden filan da eser 
kalmadı galiba ... Bir an mikrofo· 
nu elinden bıraktı, 

- Yandık ... ·dedi - Terzi para 
ister. Bir sürü kumar borcu; Ca
vidana vadettiğim yüzük.. Apar· 
tımana kira, mobilyeciye taksit ..• 
Bunlara rıereden para bulmadı. 

(Arkuı nr) 

(1) Züppe muhitlerde sevgi mu
vaffakiyeti mu.kabilifl.IU loullanı
lan kelinf"r 

1 

Tarlbl Teııecıere• 
ruaa: ALİ ICEMAL sUN-" 

na 
tn 

Avrupa harbinin welediği 
d ıner 

retler arasında Tepedelcnin ' , ıfij 
dı yeniden duyuluyor. Yunall Pheı 
usunun yeni muva(fakiyetlcri., 1' 1rn~ 
ticesi Tepedelen de alındı. J\' 
palılar bu ismi Tepelen, Tebclıll .u d 

-A ~tro 
diye bellemişlerdir. Onlarca Pi"'. et 
bur oluşu da Ali Pa ·anın ik ;in 
Sultan :Mahmut zamanınd Jd .ııiktı 
ya~ Yunan ihtilali dolay• ilcd ..ı 

Üçüncü Sultan Selim, dördull"' 
Mustafa ve ikinci Mahmut " o1' ı.iş 
manlarında otuz iiç sene Y• ti ia 
da valilik eden 1\Ji Paşanın ;in 
valiliği bir derebeylik oldu~u flf ad 
lümdur. Paşanın ecdadı ·cn•dl de 
lilerc karşı muharebe etn1 ~ ol line 
makin meşhurdur. Fakat Ali 1' ,at 
ıanm küçük yaşmdanh<-ri aıı.,., Pa 
hep~ hısım akrabasının ate>~ ıın 
(Banko) Hanını dan alJ ıgı ~ sö 
intikam almak olduğu için 'ı"tf r t 
delenli düşmanlanna kar ı ı~ ><!)" 

ha.met ne oJdnhunu b;Jnıcı: oJaP"' fücı 
büyümüş, yetişmiş ve eline fırı' 
geçtikçe bunu feci misallerle g 
!ermiştir. Ö> le ki Ar na, ıı ııu~ 
nüfuz sahibi olarak yerle> m ~ 
yük ailelerin me•cudi) dıni V •tn 

medıği için bunları birer b.rcr ar 
kıp gitıncğe mecbur baakıuıştıl e 

Yine maksaduıa \arJ11nkta o ~a 
denberi kend.s'ııc du ,~ 11 b 1 eh 
Rumlardan bile isl~"'t.te ctııı 71·• 

düşünıuiiş, onlarla bcra tr o tdi 
muştur. Çünkü Arııa vı.ıtıarı 1 ra 
gide o kadar giicendırm stı 1 ı te 
hayet bunlara ıı ll'Ul et!; u ı .,ı !ec 
muş, kendine ~:ard.D.cı ola. ı . ..l• -r 
takım ileri gelen Ruııı kaptaıılJI" 
nı siliıblandırmıştır. ~ 

Ali Pasa bir gün ken<lislnin P ı. 
bir mevkide kaldığını göı·dii. \f .., 
kabnarak İ.stanbula gönderıhU,ıl Dı 
için uğraşılıyordu. Yanya gölU al 
nün küçük bir adasında b;r ~ n 
nastıra iltica etmiş, uzun 7.Jd1''* ti 

kendini m~dafaa ederken .-ur~ • 
muştur. Kesilen başınm istaabU al 
getirilerek ikinci Sultan MahJll,. b 
da gösterildiği ve sonra SiJi"ri~ iğ 
pı haricine gömüldüğü meşhııt ~r 
nyetlerdendir. J 

Tepcdelen Toskalığm merlı lf u 
sayılmaktadır. Ali Paşanın "' il 
nı olan bu yerde onun bir zaırı-' 
ki debdebe ve ihtişamını düşilJI' .n 

rtl" lV 
düren konağının harabeleri ' 
dır. Ergerinin 27 kilomctTC şi~ '" 
linde ve Y anyanın da 100 )<iloıO• r ., t}. 

re şimali garbisinde olarak ~aYll' • 
sa nehrinin garp sahilinde bıt fi' 
penin üzerinde ve Dropoli ç• il 
ın o nehre döküldüğü yerin al~ 
da bir mevkidedir. Bu iki ıı• 
vadilerinin teşkil ettiği iki J>OI" ~ 
zın yerleştiği yerde olduğU ~ 
Tepedelenin me'7kÜ ötedell 
ehemmiyetli sayılmıştır. Esk.İ ,, l 

malılar devrinde de burada ~ 
tone isminde güzel bir kasaba .i ı 

mış ki askerlikçe ayrıca ehelll"'" 
yetli imiş. 

Tepedelcnli Ali Paşa ile W:. 
dilberi Vasilikinin hayatı senel , 
ce Avrupa romancılarının b•;' t 
tinde türlü tUrlü icat ve tas."::,W 
dilmiş sahneler vücude getıt 
tir. 

Hulisa Tepedelen denirkell ~ 
Paşayı unutmak olmuyor. vb ,I' 
de, aleyhinde söylenmemiş ft 
kalmamış biri de Ali pa.•adJJ· ..,,, . r•· 
kat tarihe karışmış, devlet~ fi' 
zine karşı isyan etmiş Osınaıılı ıl' 
zirlerinden birinci derec~• ~ ... 
him bir s;ma olduğuna şüphe' 

Doktorlar için b••; 
si rozet,yaptırııae~ 

Etıbba Odasının Oda az's ıı • 
mahsus bir rozet yaoılması ıırJlil • 
mi heyet tarafından karar "~r tt~ 

·çııı J 
miş olduğundan Oda bu ış 1 el" 
kikat yapmış ve birçok nü!llil11ıı • 
yaptırmıştır. Bu rozcttcrdell ıı'' 
mumi heyetin tetklkınden sO dJ 
bir nümune kabul edllecel< .,e 
azasına tevzi edilecektir. 

Beşlkta' Spor ~·~ 
· binin kongreslııııl'. 
Beşiktaş jimnastik Klilbil ll•~.;<-' 

ğından: KlübümUziln ı;enelıl< ıı:o d• at' 
25 Mart 941 Salı günü s:ııı t ıs Jll"'ı<t' 
şiktaşta Akaretlerdeki kluP pssıl o:; 
zinde toplanacaktır. Eto.erı)'e~ 29 ~".ı 
madıCı takdirde ikinci toplan t t• ıı1'.~ 
941 Cumartesi günü ııa•t 1 ,.,,,,.,,.. 
mahalde yapılacaktır. Nıı:ın"' patd'ııı' 
mucibince Kongreye işll~erl ~ 
haiz olan sayın AzamızUl tt' 
ca olunur. iV"-11' il';..,. 

Ruzname: ı - ıu,.-t d ..,n,..ıı:"y 
hab~ 2 - İdare Hey'etl ve ~·~! 
lor raporunun olrunınUI· 3 --;,~ 
dare Hey'etl ,,. mııraJ<lpı.ıı" 



nama Kana
ın IVlüdafaası 
tnerikanın müdafaasını dil· 
CÜ c:ındamarlarmdnn biri 
Plı~si2 Panama kanalı v• 
•rniya pctrollnrıdır. 
• u de.niz kenarına kadar u:uı
~tro} ku)' ularuıı uzakt~n ınü· 
etmek icap etmektedır •. Bu: 

\İndir ki Amerikalılar şımdt 
niktaı·da: iyice mü ellulı ''e 
.!rece sür'atli küçiık harp ge-
ı inşa ctnıcktcdiılc~. . . 
\İş San Fransi ko kodC7.mın 
ia da, 1939 be~ nclınilcl ser· 
;in \•ücude getirilmiş olan 
ada)' ı, imdi Amerikan bah-
deniz tayynrcleri irin bir 

line getirmiştir. 
<at Aıncrikalılarm hakiki en· 
Panamadır. Amerikan (ilosu 
bnandanı Amiral Rikard on 

Öl lemişti: 
fl" t k adam Panamada mu
)el i bir dakikada kazanabi • 
ftic:um sırnsında filomuz, bil· 
ın gclidiği denizde degil de, 
denizde bulunuyorsa ve bu 

a bir infilak Panama knnnlı
ıpatırsa, mc ele halledilmiı· 
ırnerika mafllıp olmuştur.• 

ardsonun selefi Amiral Yar· 
e şunları sü)' lem işti: .. Ben 
ınnyı ) eni 'e daha ku\ vctli 
cbclüttarık olarak görmek 
~n .• 

ıdi Amerika, kendisine 20 
ra rnıılolan bu kanalın mü· 
tertibatı için ) ine 20 milyar 

1ccektir. icap eder e, bu 
.. r bir m·sli daha arttırıla • 
".Onun için Riknrdson ıooyle 
: •30 dolarlık bir bi iklet a· 
ı. Fakat çalmnsınlar diye 
zda GO dol:ırlık bir tabanca 
nız.. 

:ılın müd:ıfna uzif csi Ge • 
D&l\id Stonun uhdesine ve
lir, Bu 80 kilometre tulün· 
arı suyu nıuhnfaza için cm· 
altaıda 18,000 nefer vardır. 
bu garnizon i&)Tiknfi ad

i{:rinden tak\ iye olunacaktır. 
~rikıılılar Pn ıfık cihetinde 
tn) ;)are meydanı lazım ol

J u anlamı,,lardır. Derhal in
ti karar verilen bu meydan 
-' ilyona malolacaktır. 

.n oldukça km·,·ctli bulu • 
1va dafi tertibat iiç misli da· 
• vetlcndirilecektir. Bakir or
ruı içine uzun menzilli sa· 
•ları tabiye edilmiştir. Anıe
ar, lngilizlerdcn Koko ada· 
' satın alarak, kanalın uza~
Üdafaası için tahkim ctmış-

4~olis, dünyanın biç kimse· 
nıyet etmiyen, en ufak şey
Phelenen polisidir. Her ge
Pur sıkı bir tarassuda alınır. 
l atalabilecek tehirli bir 

için de tertibat alınmqtır. 
ıeçli tarafından , ücude ge· 

bu tertibat sayesinde ka· 
ılacak d • 1 .'k nıa enı ıeyler dcrha 
t~ed~urette suyun sathına 
naı 1

1
r· nu tertibat 1'0 mil· 

0 trıuşt '-'et ur. 
., sabot • k 
r kan 

1 
llJa arşı da Ame-

ı 1 üTr at lll bendleriui iiç sı· 
t; c tne.ı:. k 

Uu d 6ie llrar vermiş • 
cak • 

8 300 nıilyon dolara 
' 

111
1Bat beş sene süre -

bu suretl 
c Anı 'k p . c tcdaf"· erı a a ı . 

bul uı ve tnarruzi hazır
unn1akt d 

nki kUçiil a ır. Fakat ja-
c ho~ lu amiraller 

de 

J'..merikalılar, ne olur ne 

I Panama Kaıınhnın 
o r..:ıu.:z, 11 • 

Kaliforniya petro erı· 'e 'J d nin müdaf.,ası ı e e meı-
uldürler. Bu tertibatı ta· 

g . . "d mamlamak ıçın yenı en 
milyonlarca dolar sarf e
deceklerdir. Diğer taraf
tan japonlar donanmaya 
iltihak edecek çok kuvvet· 
Ji vahitler inıa ediyorlar •. 

bu hazırlıklara karşı gli~ünısemck
le iktifo cdi) orlar. 

japon adnlnrı coğrafi vaziyeti i
tibarile, tnılOn dcııiz'ııi k~cakla • 
mış gibidır. Mal ndonuu fılolarma 
burııdn kimse d kunmnğa cesaret 
edemez. Eğer japoıı Amir ileri te
dafüi , aziyctte l nlırJ rsn, hiç bir 
tclılike)C maruz d ildirlcr. 

japoıı;) n lıa\ n bomlınrdımanla • 
rından korknbilir. Nazik ) nınlı ve 
nlifusu Italalınlık şehirlerde han 
boınbardımnnlnrı bıi) iik hasarlar 
ika cıtcbilir. Fııknt Amctik nın 
japonyayı bomhur.dı~a~ı cdr.b~lmc i 
için, tanarc gemılerını ~ >.cdı ta)
) arc gemisi \'nrdır • dnınu surct
t bu eh arlarcla buluııdurması l.ı
z~mdır. Abulka tatbik edebilmek 
. . de J·aııon dcnizme lıakını ol -
ıçın . ., n· ı·· 
ması Jüzınıdır. O in bilir mı... u un 
jııpon Amiralleri •hayır> dıl c ce
vap ,·eriyorlnr. 

Bu hnrbin bidayetinde j ponla-
nn dokuz saff ıharp gemileri var-

d Amerikalıların ise on lıcş. Da-
ı. ku ı· 

h z seri fakat dıılın "'et ı ... a a , .,_ d 
S. a· l·apon'- ada Amcrurnn o-
o;,: nn ı ,, . l/ 
nanmnsına knrşı csrnrcııgız ır 
tehlike bn (i tcrmi..,fir. nir knç 
sencdenberi j 1,0 nya 42 500 tonluk 
muazzam zırhlılar in a etmekte
dirler. l{ar tanedir? Ne zomıına 
kadar inşnl rı bitecektir? E r:ır .. 

M:ılt'.'ım olan b'rş y ' r ' o dıı 
diğer de\'lctler ~l n.'zl r~c bir ta-

t .1 d \TCSİ geçırd kkrı sırada, 
l d. 

japon tczg:ıhl:ırı nılitcmn •len çn-
lı mıştır. 

Gerçi jnponya Amerikayı i tfüı 
edemez. Keza Amerika da j:ıpon
:rııyı fcthcdcmcz F:ıknt Pnsifkte 
biitün melhuz neticeleri il den·z 
kuvvetlerinde rüclınn sahibi ol -
mak yarışı devam etmektedir. 

• • 

SÜTU 

kini 
Y c:ıan : E:.. T __ ..::__· ~.:.=:~~---~ 

cccğinc in - ·~ . · ni urkUt· 
anı~oruın <w.w b "zlcrJmı se . 

ıımn n " · ı:..ger, 1 inan ki, u so t' ·ı dılcnlllek ı-n 
1 ., Pın ı ,_ J aıne ın · r en y pa naıı.ta ıs- mek , e mt.:r 1• • n rok ıs • 

• tn1yaca. nı il ı ;:ı; • • 
ırsan . t ~ına beni rin yrıpnu~on . ~bıbı) tnl· 

c o t. h ;:ı; • radılı n • 
dcd m ve . t n er va. ~ auk!ı bır ) ıı di) cmıl c 1;1ın 
enden biitlı:,s i~likf cttigıın l\iin11ct diin) ndn . 0

1 
bir nıibncte 

•e: anuuı a. bir mihnettir. }Jo) c 
11 1 istcıncı . 

ooh!. katlanma) ı as :ı kli ,.e şuu· 
r k k ·· 'z'an zc e endi tc ellisini b • Senin biitun 1 • 'l< ınantıktD 
ırul an dnmarlnrınıda ~:11:". runu seferber edere ' 

.. emir 'e jcaplnrilc bana: 
İl oruın lıuna ın 
. bunda k eldan vere
:ırurunun ndınlık, güzellik 

ZC\ ' • 1 

kntı lUrckr .ı~ı tadacak 
ld ı ı ı •n?. 

c bunu ... 
nrk "nprnaz bir ·· 

ından 1 ' o-
>IUnUn rd ııd arken, ikin. 

ın an ne .. 
gurur if ndn .. • gozya-
' ...... &llçnıak . t • IS C• 

- Seni se,·dinı.. k onu 
1. anca ·· Demeni bek 1) or, etli • 

• · "I lınmet ku'' · ıstıyorum. u er ' n ka bır 
lerin acizlere 1Utf11nn n b ~ k ne 

• se\ JtlC , 
şey değildir. Ne seııı k . in )ten· 
de senin se~gini i teınc .ıç dit!ô -
d . . ro • lıanıctıııc ) 
ıını ctCIZ \'e ıner 

kün bulmu)orum. d ti hiç· 
LiıtCiye, in anların sa:ı c ba· 

b . · · 1 ·· ·· hudut ,e ır ırtımai ö ~unun 

Bizim bir e•ki riyaziyeei
miz vardı: Salila Zeki Bey 
merhum .. Bugün iı ba§ında o
lan münevverlerden bir tek 
insan gö::tcrilcmcz ki, Salih 
Zehi'den ders okumamı§ veya 
Salih Zcki'nin hitabından o
kumamı§ olauıı • 

Bizim muhitimize göre, Sa
lih Zeki, bu memlc etin en
der yetiştirdiği bir ilim adamı 
idi. Gen~ öldü, denebilir. ilk 
zamanlar hatırladıh. Sonra, 
bir çok fey gibi, o da unutul
du, gitti. Hele, yeni terimli ki
taplardan riyaziye okuyan 
bugünllü ne il, Salih Zekinin 
ne ismini bilir, ne kıymetini, 
ne kitabını, ne de d'l'n". 

Gazetelerde küçük bir ha-
ber intiıar etti; nt aarif V eka
leti, Salih Zekinin iki eserini 
bcutırlmıya karar vermi§tir. 
Bu, ilmi ıev rılcr, bilhasıa, 
riya.z:iycyi sevenler için ve ka-
dirıinaı duyguları taııyanlar 

nezdinde, ne kıymetli bi.T ıür
prizdir. 

Bu iki eserin müsveddeleri
ni Ve a ete lı diye eden va· 
tandag da ayrıca takdire la· 
yıktır. 

Tabii, hiç §Üphc etmiyo
ruz ki, artık daha ziyade tari
hi kıymeti olan bu i i c:;er, 
m .. elli/in zamanındaki dil ve 
ıstılal larla bastırılacaktır. 

BURHAN CEVAT 

İltihabın ne oldu !UllU en evvel 
Roma11 bır d ktor n attı na gö-
re, bu lı usta b .. ıl e olan 
fıkır çok l d . tır. ucudun 
b r yer n c bır kırmızı ı 

nur v y hnr rd, li 
n his.. d lirse, o ycrd il P ' nr 
dcnıektır. Bu d:ı vOcud u b r 7c
rlne bllZJ St..~P er tcs riyl knnm 
tnb i miktardan ziyade hücum et-
m i ile o )'erde kcr dın cö <'ren 
bir hn talıktır. 

İltihap y:ı dahill olur, ya harici! 
Harici lltılwp, dOşn ek, vilcudUn 

bir yerini bir tarafa carpmrık, bir 
mahalle kıymık batmak, bır yerini 
kesmek, göze toz li cyn b. ;ıka bir 
şey kacmnk, arı, akrep, yılan gibl 
bir hayvanın sokması gıbl haller
den ileri gelir. 

Dahlll lltihap el •er, mide, em'a 
ve snu-e gıbı dnhill tıuıdn vukun 
gelir. Cığerlerde uıtOrrcc, uıHll
ccnp, midede de iltihabı, b r· 
saklardn cm'a UUhabı li klllerinde 
görilnilr. 

Harıcl iltihabın gösterdiği altı
im, iltihabın bulunduğu yerde kır
mızılık, cilz'i \inlik, dokunuldu· 
ğu zaman hararet ve a~ı his edil
mesidir. 

D hıll iltihapta da, iltihabın bu· 
ıundugu llzaya göre nltıım görüııur 
Mc clıı cli!crlcrd olur a, t n !ta 

ç r, ok arük başlar. Hnnt-cre-
dc olursn t-s 1 ı lır, boğ:ızda ya
nıklık hıSS<!dıl r. Midede olurs 
m d nln bulundu u n hlycdc nğ-

' bulantı, kay, litlı azlık, bar
klar<ia olurs:ı dlwnteri ve cm' 
u :ıbı allılml görünür. 
Bu bahse yarın de\ am cdeccğ 

''Allah insanı kuru 
• 
ıra n 

" 
a la ın,, 

ütün bu iş eri başıma Kalyopi 
açtı amma, ah kimsede kalmaz ,, 

_ __,_,,_Yazan: OSEYi !il ÇET ~ 
Katina~ ı uzun zamandır tanır -

dım. Ad • c koridorunda gorunce: 
- Ne ı in var senin burada Ka· 

tina? dedım. 
- Bır arkada§ımın arkadaşının 

davas1 var .. dedı. Merak ettim de 
dınlemeğe geldim. 

- Bu n e biçim dava, ne bıçim 
merak? <lcd m. Dava rkadaşının 
de ıl de, onun arkada ının .. Sen 
ne diye merak cdi~ or un? 

- rkada ım KaJ ·opı ha ta .. Ge
l m dı bugiın. Onun y rine ben l 
r m .. Baka ım dc\•n ne ol k? 

1 
d' c dokunur b·r ydir di

j , 1 cal mağa ba hıdım: 
dava ı bu kuzıım Katıntı? 

Davacılar burada yok mu? 
- Buralarda, dedi. Km ıda du· 

ru orlar. Onlar ça ırayım da an· 
latsınlnr •. 

Seslendi: 
- Amclya, Andromaki.. Eıtıtc 

li1'1o ... (Biraz gclın.z ! dı~ ordu). 
İki kadın gelırlC'rkcn Kat'na: 
- Bunlar ik' kız km d ir .. d dl 

B lanna bir i gelmiş .. On lira • 
tarını d la drrmı 1 r. 

- Na ıl d 
- iste p 1 

a 
Tı ı)or, hı bir ,."y anlı)amıyorum. 

- Bir·niz su un! Yalnız birin'z 
arilatın .. ı..edirn. İk'n izin anlattığı
nız b ribirınc kaıı ı) or.. Bırşcy 
an ıvamıyonun. 

lI r h d <laha iyi konu anı o
lacak, anlatmağa bnı:l:ıdı: 

- Biz, tarlabnşmda oturuyoruz. 
Evde terzilık vaparız .. 1ki karde -
şiz. Bir gun evde oıkiş dık rken 
bir adam geldi. 

- Siz gizli terzilık yapıyor -
sunuz .. Ben Maliye memuruyum .. 
S zc beş yüz lirn cezn yazıyorum .. 
dedi.. Bir de büyük kız kardeşimiz 
var. Dışarıdan yeni geldiydi. Onun 
da pasaportuna baktı. 

- Bunun da muamelesi cksık .. 
Bunun için de ceza yazacağım! 

dedi. 
- Yapma, etme! dıye yalvardık. 

Dinlemedi.. Eon sonra. 
- 50 lıra verırscniz, cczn yaz • 

marn, i inizi düzcltırim! dedi. Bizde 1 
elli lira nerede? On lira paramız 
vard1. 

- Al 10 lıra verelim .. dedık. 
- Olmaz, dcdı. Beş yilz lira ce-

za on lirayla k n r mı? Şimdi on 
lirayı verın .. On b !ıra da yarın 
getirirsinız .. Yırmı ibcş lıraya ka
patalım •. 

Beyo lunda bir gazıno ndI'csi ver
dı. Gıtti. Ertesi gu, saat Jkide pa· 
ra;-, orada "crccekl k. On b lirn, 
b1r tanıdıktan borç aldık .. Hazır -

Bir defa dnhn sö~ ili)' oruın, sen· 
c;iz ha at benim için imlı'n JZdır. 
la n di sen, m d ten dii n ve 

uz\i Nlti'n knh'lı)ctlcrini kaybc-
d n b'r ndnııı hu lirli ıı slılık i

vcmct artlarını daha 

,c .. 

mektubu 

ladık. O akşam, bir müştcrimız var, 
Ali Bey .. O gcldı. Karısına bır ta). 
yör diktirecek. Ali Bey, maliye -
dedir. Eskı ahbap .. Aklıma gcldı .. 
Ali Beye söylcdım. 

- S zın arkadaşlarınızdan biri 
geldi. Bızc ceza yazacaktı, 25 lira 
istedi. On Jıra \ erdık, on beş lira d 
yarın vereceğiz ... Dedim. Ali Bey: 

- Bizım arkada lar öyle şey ya 
maz.. Sizı do andırmışlar.. Dedi. 
Yar n ben oğlcjin c1irırn. B<'l'abcr 
gıdehm .. Sakın, kcndı k neline gı
di para verme ... 

Erte i gün Ali Beyle ben bera· 
ber gittım. Adü.lil, söy cdıgi gazino· 
da oturuyordu. Yanımda erkek g~ 
:unce a ırdı. 

Ali Bey sordu: 

- Son maliye memuru musun? 
- Hayır! dedi. Pol sım. 
- \ esika göster .. dedi. 
Cebinden bir kağıt çıkarıp gös

t rdı. Ali Bey: 

Bu <'sk·, dedi. H<'m de foto -
graf sonrndan yaoışmış ... 

Ali Bey, tut u bunu, polısc verdi. 
Karakola gittik. Bızım l{ 1 opı o-
ı·adnj dı. Kalyopi bunu cc: 

- Burad'.l da k r ırnn tın? de· 
di. Öne de Kaljop ye gitmı .. cGiz· 
1ı pan :yon ı Jet yorsun• e pnr 
istem s .. Knlyopı \erm<>mı .. Ora. 
dan tanıyor. 

Cebindeki v sikaya bnkillar. 
B ka birinin e kı ve kn ına ken
di re ini ) apl§tırmış .. O da snh
tcymis ... 

- Şimdi dava mı ediyorsunuz? 
dıyc s rdum. 

- Biz dava etmiyoruz •. Şahidiz! 
ded'. 

Vak'a iıdi bir dolandırıcılık vak
a ı-~dı. F akat, acaba şu adamken
dini nasıl rnudafaa edecek? dıye 
merak ettim .. Bekledim. 

Biraz sr·nra, Katina: 
- Çarrırdılar .. dedi. Mahkeme 

salonuna doğru yürüdü. Ben de 
yürüdüm. İki kız kardeşi dolandı
ran adam, orta boylu, esmer, siyah 
kırpık bıvıklı, orta yaşlı bir adam. 
dt. Kendisini müdafna yolunda: 

- Ben :muameJeciyirn .. Abla • 
ları Yunanistaııdan yeni gelmiş. 
pac:aportunu, ikamet tezkeresini 
yaptırma'c için muamelesini takip 
edecektim. Ceza yazmaktan habe
rim ) ok' Diyordu. Parayı muame
le takıbi için alacaktun. 

İki kız hrd cı :ıhit olarak din· 
len 1d IPT. Bu adamı hır •anıma -

tılar. 

ö ·leaıl r ve vak'nyı dı. 
anlattıkları gibi anlat-

u ilk kız kardeşleri Zafiriya ile 
Kalyopi'nin de cağırılın şahit ola. 
rak dinlenilmeleri için muhakeme 
tnlik edildi. 

Mahkemeden çıkan maznun: 
- AILn insanı kuru iftiradan 

sakla ın! diyordu O Kalyopi yok 
mu, Kalyopi .. Butün bu işlcrı ba
şuna o a tı ... Ammn, kim enin Ahı 
kin s d, haJmaz .. Ben de ynpaca· 
ım1 bilir m. 

korl 11 'c he ecnn içinde bir anda 
okudum. S lihin e\'e gelcccj!i sa
atler old ı:u için korkuyor, yarı
da (la bırakmak i-;tcmi~ or, tclUsh 
telaslı nttrlnrı gözlcr"mde knydı· 
rıyordum. Bilmem na ıl bir tesir
le: 

- Eyvnh kendisini öldiirccck 
gnl' m za\•allı!. 

Ded·m, bu intıbaımı muhnne
n · l tc g n · 1 te· 

- Mektubu hir kere daha oku
yn m sonra .. 

Dıl erek mektubu hemen akla
dım. I'nknt, n den e bundan on
rn da bir claJgınlık, çöktü bnna. 
Hnfıznmdo onun mektubundan 

krılnn parçalar vardı. Diınnğhll hep 
onları i liyor, onf arı dU linilyor, 
icinıde yeni bir Üt.iintlinün dirilip 

Jıi !erimi kemirdiğini duyuyor -
duın. Sofrat1n bu dnlgınhğımın 
SaJih de farkına vardı ki: 

- Ne \ar Lfıtfi ·e?. 
Dj~ c sornn)' o 'c ı.rnrln bu su

nliııi n iizninde durnın mecbur 
oldu. 

(Ark \a.r) 

şmalıarrirler 

e Diyorlar 'l 

B. Abidin Davcr cTürk Havacılık 53-
yU istıyoruz.> ısiınll bugunku Başyn
ındn: 
&.Artık mıllctunWn havacılıktnki ld • 

li yalnız cuçınak> olamnz, 11ımdı ülku
muz, c'l ürk kıırtallaı ıylc uçmak> tır. 
I'ürk Hava Kurumw-.dan \C kJJmı.:Ui 
BJ.\ckılı uzdcn Turk Hn\in San ylın 
kurmıılarını istıyoruz. l\Icnıle t hn· 
\acılık cndust.rısını h dıye cdc<ıe3 olan 
ucvlct rıcnlınc, Tüık mıılctı ve '.l'ürk 
tar.hl cb diy4!n mınnettnr olnc:aktır .> 
demektedir. 

CUMHURlYE.T 

B. Yunus Nadi cAruavu luktn> lsım· 
ll b gllnkü B~akııl 1dc: 

c\ zıt ınl hakıkatcn can!cd b r 
knh.rnınanlıkla ifa en Yuıuııı ordusu 
lrnmnndan ve neferlcrının v t n vnzl· 
fc.sinı 1fa tnraları biltun dünyanın hay
ranlıklnrla takıp etmekte olduğu en 
l uksek vnzi!e örı ek rldır. I tc milll 
U\Udnfaanın ı;:nyesı budur ve ille va· 
tanin oııun n nıus ve J tık! ll böyle 
milda! a olWlur.> dcmeku:dır. 

TAN 

YENi SABAH 

T ASVIRIEF KAR 

Eıwerakb3 
Bir denizaltı 
ticaret gemisi 
Amerika Cümhurrclsl RU%vc!te aOn

dcrllen mektuplar Ciç elden ııeç r. Bun
lar, ınedhil sena, ş yet, t ennl, tav
siye, kl f r ve hak ret glbl Cümtwrre
lsln n eline geçmesinde fayda ı olnu
yan mektuplan ayı rlnr ve ı pcte a
tarlar. 

G çcnlcrde böyle bir mektup Oç cfil
Urc> den nnsılsa g c rck, Cümhurrel

n n el ne varmıştır. Mektupta şöyle 
denilmektedir: 

I 

ol un, b:ıtınl 
ğu JC'ın, az z 
fer ed n ve her An batıı ılın k tehlike-

Bugünkü ncail bilmez, eıki 
Arap harf eri zam nında bir 
de hattatlık san'ati vardı. Ya. 
ni, bugün güzel yazı d dıgİ· 
miz, yahut, Fren çe Knlıgra-
i ismi verilen e ya:.ı.1 ı .. Arap 

harflerim güzel yazmak biı: 
mesele idi. 

V k ıyle, yetişmiş bir çok 
Tür hat atları v~r ı, ıtıese
lfı, Hattat Ye ari yakın ıöh· 
retlerdendir. 

ikdam refiltimizde okuduk. 
Yeni açı im kta olan Edirne-
upı - Eyüp yo unun ~e

ı·jnde, e .. ı h tt iarımızdan 
olan mc§hur akımın el y Zl· 

sı ile yazılmı§ il .. i kıymetli me
zar taşı v rd r ki, eğer, bu 
ta lar, buradan l ldırıhp nıÜ· 
zeye konmazsa, kaybolup gİ· 
decek ve}a kırılncaktır. 

Bu t ılarm bu unduğu 
mevki Zülnli e mcaı ılc E
mir Buhari ar ınd ve Emir 
Buhnri'ye sapan yo un gzrn· 
da ve sol tarafmd caddeye 
iki metre kadar bir mesafe
dedir. 

Hnttat Rakımın el yazısı 
ile yazılmış olı.: bu mezar 
taşları, akımın hoc sı ve üs
tadı ola ve zam nının reisül
hatt tini bulunan lsmail Z 
tü'ye aittir. ı .. :tlo.rın u:.ı. rin· 
deki yazıl rdan biri su u~, bi
ri de talik tir. 

Eski Ar p harfleri zama· 
nında, tür u el l' nzıl rı ardı • 
S ··ıus ve lik bun rın için
de en me~hur ol nl rıdır. llir 
de Kufi denil n y zılnmu ve 
okunam ı nı bet n o t d a 
lmrışık bir yazı çc idi v rdı. 
En kolayl kin okunan ve sn· 
rih olan yazı Rık' a idi. 

E l i hatt ... tlnr ıçinde, el ya
zııını haki ten bir güzel 
ıan'at İ§İ h ıne getiren er 
vnrdı. Bu ün, h 1 n, Güzel 
Snn'atl r Ak demi inde ez
yini San'atlar Şube inın Şnr 
tezyina.b •e y zıları kısmın· 
d , ski Arap harfleri) le yazı 
örnckl ri üzerinde ç lışıhyor. 

El yazması divanlar, ı .... ur'· 
anlar hepsi, en mt;;§hur h t· 
tatlara yazdırılırdı. Bugün 
kütüphanelerimizde, mih:cle
rimizde çok kıymetli el yaz· 
ması nümuneleri v rdır. Ev
kaf Müzesi kıymetli eserleri 
ihtiva eden bilhaaaa en mü· 
him varlıktır. 

Evvelce, güzel yazı dersi
ne cHüsnühah> denirdi. Mek· 
teplcrdc «Hüsnühat» bocala· 
rı vardı. ilk yazıya batlarken 
kamıı kalemi kullanırdı. Ka· 
mı§ kalemini yontmak, tut· 
maıını bilmek epeyce bir me
sele idi. 

Hattat Rakımın, hocası la
mo.il Zühtü için y:ızdığı iki 
kıymetli mezar taıının, yol Ü· 
zerinden kaldırılması için, bu 
kadar sevezelik kafi ınnırım. 

R. SABlT 

Dflnya ı en b 
tayyar si 

Amerlkada ,Pasif kıyıl ru da Sctlle 
fabrlknlanndn Bolnı;: ısmlndckl b r şlr· 
ket, ş\mdı Atlas Ozy nu u rinde 
seferler yruıpcak son derece b(iyilk bir 
tayyare imal etme tcdır .• A. 314> mar
kası konnn bu ayy re, dünyanın cıı 
b!lyük tnyynrcsl o' caktır. 

D rt Vrnyt molöril il teçhiz edile
cek olnn bu tayyare 40 ton lkl tlnd • 
dlr. Amcr ka ile Avnıpa ın ayol-
cu n kliyatına t:ıhsl edilcoekt A. 
314> 22,314 litre benzin b c.lc-
Ur. 

rlml.ZID 
e ımızın 

Radyoda Dinleyici 
istekleri 
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'"--------Yazan: S ıa.mıizzet-
- Bunlar hep benim başıma 

ce!ir!. 
Dos umun bugün asa'oıyeti üze

.C"n<lc i i. Burunundan solı.:yarak, 
) . ü gij,ü kızarmış, odaya gülle 
g::. gird:. Kcnd:ni koltuklard~ 
ıı:. "1C attı, bir müd.det oldugu 
yenle sallandı, sonra avazı çıktığı 
kadar haYkırdı : 

_ San~ söylüyorımı duyuyor 
musun? .. Bunlar hep beni:ın başı.. 
ma g"lir!. 

Ben şa~alaır.ıştım: 
- Telaş etme dedim, haykırma .. 

Hele bir kahve iç, biraz dinlen, 
sonra yavaş yavaş söyle, ağır ağır, 
kelime kelime anlat da, derdini, 
r.cler:n yalnız senin başına gel -
diğini anlıyabileyim ... 

Biraz yatıstı; sigarasını yaktı, 
tcllcndirdi. Kahve ile su geldi Su
yunu bir yudumda içti, kahvesini 
höpürdet~ı. sonra anlatmağa baş
ladı: 

- Hangi birini anlatayım, hangi 
birini söyl.yt<)İın, dert bir değil ki,. 
Hani bazı ınsanlar vardır, toprak 
tutsalar altın olur derler. B"nse 
bilakis; tarnamile tersine, alıın 
tutacak olsam avuçlarımda top. 
rak olacak. Amma şikayetim 
parasızlıktan değil ha, çok şükür 
bu cihetten kaygum yok, baba fı
rını henüz has çıkarıyor .. 

- Ya neden şikayetcisin? diye 
sordum. 

Köpürdü: 
- Mantıktan şikayetçiyim ... Der· 

<lim mantık ... Beni bir gün man. 
tığa karşı olan zatım çıldırtacak. 
Artık tahammülüm kalmadı. Bak 
dinle: 
Terziy~ yeni bir kat elbise ısmar

lamıştım. Tam doksan lira verdim. 
Giyindim, kuşandım, çıktım. Köp
rünün üstünde müthiş bir yağ -
mura yakalandım. Su iliklerime 
kadar geçti. Sırılsıklam oldum. Ne· 
ise malüm ya otomobil yok - ken
dimi Galatada kahvelerden birine 
dar attım. 

Sobanın başına oturdum, lrurun
mağa başladım. Kurudukça baktım 
elbise kısalıyor. Ateşin karşısın -
da ceketin kolları bileklerime çık· 
tı, bacaklarım meydanda kaldı. 

Hemen terziye fırladım: 
- Bak dedim, kumaşı beyen • 

din mi? 
Sonra teklif ettim: 
- Parasını geri istiyecek deği. 

li,..,, Caka. mantıki anlaşalım, bana 
k·k· bir elbise yap amma buse
fer ku.: be, lira) a yap! 

Bu d 'l~ru haklı, insaflı ve man
tıki bir teklifti. Herif ne cevap ver
S'! be Pnirsin? 

So >ukkanlılıkla dedi ki: 
- A ba--ım bu mantık mı ya? .. 

E~cr ~amaş kısalacağına uzasa idi 
siz bana koşun kırk beş lira daha 
verir n.,i~·diniz? 

nü.ündüm. tasındım: Doğru söy
hl' onlu. sözü mantıki idi. 

Be güldüm: 

Neyse dedim, canın sağ olsun!. 
Sin rl rme! .. 

- D'ır dedi daha bitmedi. Akşam 
ge~ va .. it Beyoğlunda dolaşıyor -
dum Bir kadına tesadüf ettim. E. 
<lcr::n a .. Fakat kadın pek abcı 
gözi!e baktı, ben de baktım ... Ba
karım a .• Amma iş bu kadarla kal
mad:. Tanıştık, konu~tuk, arayıp 
tarayıp bir otomobil bulduk. At
ladık. Ben: 

- Şöyle yavas yavaş Büyükde
re) c d0ğru çek! dedim. 

Anlıyorsun ya ... Ortalık karar. 
mı~tı ... Ba•başa v~rdik ... Her ne 1 

ise lafı u2atmıyalım, buralar ı seni 
alakadar etmez ... 

Geri döndük, bayma nerede 
duğunu sordum, söyledi. Şofo 
res verdik. Bayanı evine bır 
ben de Beyoğlunda bindiğim 

otur-
're ad-
aktım, 

yerde 
indim. 

- Ne vereceğiz ? 
Şoför taksi saatine baktı: 
- Sekiz lira! dedi. 
Cüzdanımı çıkardım bir on lira-

!ık u2attım: 
ver! 
rleş-

- Al dedim, iki lira geri 
Şoför parabrı cüzdanına ye 

tirdi, saati kapaclı. Yerine otur 
Ben bekliyordum. Fakat ad 

aldırış etmediğini görünce 

du: 
amın 

daldı 

sandım: 

- Hemsehri dedim, iki lira pi 
vereceksin. 

- Neden o? .. 
- Se!·dz lira yaıdı, sana on lira 

verdim. Iki lira geri istiyorum. 
Şoför sırıttı: 

- Hesap tamamdır! 
- Neden tamam olsun ya hu? •. 

Saat sekiz lira yazmadı mı? 
- Yazdı. 
- Şu halde?. 

ttı 

edi. 
Şoför biraz daha fazla sırı 
- İki lira da oda kirası! d 
Düşündüm, taşındım, doğr u söy. 

Jü.-~~~u, söyledii!i söz mantı 
Dostum yerinden kalktı v 

ltl itli .. 
e gene 

haykırdı: 

- Fakat dedim ya, bunla 
benim ba•tma gelir! .. 

r hep 

Limon tatlısı 
Malzeme: İki yumurta, iki limo 

tutam tuz, üç çorba kasığı un, 
ceviz kadar yağ, bir çay fincanı 
tal şeker, iki çotba kaşığı ince & 

n, bir 
yanın 

kıris-

ek.er. 
ı ayır-Yapılışı: Yumurtaların akların 

malı. yumurta sarıları ile yağ, tu 
buçuk limonun suyu, yarım Um 
rendelenmiş kabuğu ve kıristal 
Jle unu karıştırmalı. İçine bir f 
7akın kaynar su ilôve ederek, k 
ra karıştıra koyulaşıncıya kadar 
meli. Bir yağlı tepsiye dökmeli 
murta aklarını ince toz şekeri ile 
calka}ayıp sertleştirmelI. İçine 
limonun suyunu da katarak, onun 
rlne dökmeli. Hafif fırında yarım 
piıirmell, üzeri penıbeleşmeli. 

z, bir 
onun 
~ekeri 
in cana 
arıştı-

pişir-

Yu-
iyice 
yarım 

üze-
saat 

-
A 

1 ,,--!MİLL 
/Alemdar da -

Dünyanın dahi komik! eri 

i LOREL I-I ARD 
lerden HARDİ n 

Bir kahkahalar harik 

in 
ası 

u 
Türkçe sözlü 

Eıru:alsiz filminin son gün! 
rinden istifade ediniz. 

Ayrıca: 

e-

Kahire müzesiadcn çalın 
SABA MELlKI:SiNE ait 
azzam definelerin esrarın 
eden heyecandan ürpe 

an 
mu-
ı ifşa 

rtici 

o 
T 

Mr. MUT 
ŞEYTANE 
OŞOı OYO R! 

1 

1 

Son Telgrafın· Tarihi Tefrikası: 15 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Türk tehlikesi gittikçe büyüyordu 
Bizansın geçirdif,ı tehlikeleri bi

lenler yok değildi. imparator i
kinci Andranikosun nazın Meto· 
hiW alim, fazıl bır adamd:. İmpa
rator kendi3ini son rlerece sever· 
di. Müverrih Grigoras, onun hem 
§akird~ hem de en samimi dostu 
idi. 

Metohitis Bizansın geçirdiği fe
J.aket saatlerin!, imparatorluğun 
inkıraza sürüklendiğini, eski şev· 
lı:et ve azametinden hiçbir eser 
kalmad•J::ını görüyordu. Yazdığı 
birçok yazılarda Bizans.n inkıra
zını, maruz olduğu tehlikelerı, A
ıı,"<iolu eyaletlerinin perişanlı~ını 

göstermişti. Kendisi esasen İznikli 
idi. Gençliğini hemen kamilen A· 
nadoluda geçirmişti. 

Ana<lıılunun yeşil dağları, çağ
lıyan ırmaklar Metooıtisin ruhunu 
sermest eylemişti. 

Metohıtisin yazdıkları birer fer· 
yat idi. Tüı·k tehlikesi:ıin günden 
güne büyüdüğünü görüyordu. Fe
laket pek yakındı. Bu maraza se
rian bir deva bulmak la:ııımdı. 

Metohitis hlıtiyar Andranikosu 
ataletten uyandırmaya çalıştı. Ba
zan şedit ve müessir bir lisanla 
onu Türklere karşı ebedi harplere 
le§vik ederdi. 

1 

' 

1 

1 

1 - Doğu Afrıkada . 

Eritrede Kern mevzii düşmek 
üzeredir. İtalyanların Keren. As
mara müdafaa hatları şimalden 

ve cenuptan kıışaııına koılarile ta
mamile sarılmış ve cenah muha
rebeleri başlanuştır. Kurtulabilen 
İtalyan kuvvetleri ancak (lllusa· 
va) )'" çekilebilirler. 
~!izler, İngiliz Soınalisinin 

en mühim iske!e , i olan (Bcrbera) 
ya donanmanın yardınıile çıkar -
ma yaptılar ve limanı zaptederek 
(Harar - Adisababa) istikametin
de ilerlemeğc başladılar. 

Artık İtalyan ordusunun (Ci • 
buti) limanına kadar llint denizi. 
le biç bir irtibatı kalınaınıştır. İ
talyanlar ancak (Cib<Lti, Ahsap, 
1-Iıı ·>ava) limanlarından istifade e .. 
deb;lirler. Fakat Cibuti l'ransız 
kontrolü altındadır ve her tiç li
man İngiliz donanmasının lıi.tkinı 
olduğu Kızıldeniz torbasının için
dedir. Bu suretle İtalyalar, Adis
ababa yaylasında sarılmıştır. Mu
hasara çemberinin uçları, Cibnti -
Adisababa demiryolıı üzerinde 
birleşince, İtalyan ordusu tama
mıle esir edilecektir. 

İtalya, Habeş inıparatorluğuııu 
9 mayısta kurmuştu. İngilizlerin 
önümüzdeki 9 mayı,ta, yani ayni 
tarihte bu İtalyan imparatorluğu
nun tarihe karıştığını ilan edece
ğe benziyor. 

Denilebilir ki bahar onuna ka· 
dar İtalyanın doğu Airikası kal· 
mıyacak ve serbest kalan İngiliz 
kuvvetleri, Şarki Akdeniz havza· 
aında yeni cephelerde kullanıla • 
caktır. 

2 - Allu denizinde : 

Atla' denizinde denizaltı harbi 
bütün şiddetile başladı. Muharebe 
sabası, denizaltı, dcııizin üstü ve 
havadır. Alınan denizaltıları bü· 
cum botları ve bombardıman tay· 
yareleri bir hafta içinde 98,831 to
nilato hacminde 25 gemi batırdılar. 
Geçen btiyük harbe nisbet edersek 
§U netice çıkar: 

Almanya, geçen harpte 1917 
senesinde bir ayda batırabildii:i 
gemiyi, hacim itilıarile hu harpte 
bir hafta çindc batırmaktadır. İn
giltere için asıl tehlike, Britanya 
adaları etrafındadır. Çünkü bu 
sahada cep denzaltıları, hücum 
botları ve tayyareler hareket bir
liği yapabilirler. İngiltere adası
nın garp ve şimal limanlarına yak
laşan gemi kafilelerini birbirle • 
rinc haber verebi!Jrler. Bu saha
nın hududu Alman hava ve deniz 
üslerinden Atla• deniıine doğru 
genişliği 1000 kilometredir. Alnıan 
korsan gemileri ı:zdır, cep deniz 
altılarınm hareket siası da fazla 
değildir. Orta Atlas denizi o ka
dar bir tehlikede değildir. 

İngiltere, Atla• denizi harbini 
kazanmak için, müdaCaasnın sik
let merkezini adalar etrafındaki 
1000 kilometrelik sahada buluıı
durınalı, Alınan denizaltılarile 
hücum botlarının ve bombardı • 
maıı tayyarelerinin müşterek fa
aliyetlerine miini olmalıdır. Bu 
suretle Alman taarruzlarını za • 
yıflatır ve fazla gemi zayiatından 
kurtulur. Amerikanın İrlandadRn 
tisler istemesi, bn lüzumdan doğ
muş olabilir. 

İngiltere ile Amerika, Atlas de
nizi harbini kazanmak için elele 
\•ermişlerdir. Kazanmaları için el
lerinde azami imkan ve kudret 
vardır. 

Fakat Bizansta bu harpleri ida

re edecek ne manevi, ne de mad· 
da hiçbir kuvvet yoktu. 

Son zamanlarda imparatorun 

bütün nüfuLları kırıJmıştı. Asın: • 
lardanberi Tuna boylarında, Dicle 
sa:lillerinde İstanbul surlarına a
tılan istila crdularının hücumu, 

mukaddes beldenin manevi mev
cudiyetini de sarsmıştı. 

Buna en mühim sebep de, Bi -
zansın dahili marazları idi. ihti

ras, ~ehvet, sefahet, cinayet, isyan 
Bizans sarayını günden güne in

kıraza .sürükliyen amillerdi. 
Orhan Bey zamanın.da Bizan -

sın siya.>İ ve idari"lnüesseseleri in
hitata uğramış bir halde idi. 

<Amı.anlı Türklerin teşkilatı mü.
kemmel, orduları günden güne 

büyüyen, arazileri gittikçe geniş· 
liyen bir halde idi. Bizanın impa

ratorluğunun arazsi küçülmüş, or

dusu eski intizamını kaybetmişti. 

Bizans ordusunun azalmasına 

en mühi.ın sebep Ana<loluda Türk-

• e r 
Yazan : O,' r\ll A ı C E F 

Bulgaristanda 
Hazırlanan 
Alman ord -
sunun hala 
harekete geç
memiş olması
nın sebebi, ge
ri muvasala
s ının henüz 
tehlikede bu-

tayyareleri ise evvelki tiplerdrn 
iki misli büyüktür ve gideceği yer· 
!ere 3 misli fazla bomba taşımak· 
tadırlar. 

• 
Ga !~yıharacakesen 

Teli 

Harn kuvvetlerinde esa> tabiye 
taDl'ruzdur. İnı:iltere on ay Alman 
hava tıı.arl'uzlarına mukavemet et
mesini bildi. Şimdi dayanmak sı
rası Almanyaya geldi. Fakat ba
na öyle geliyor ki, Almanya İngi
Jiz hava ho,;,nbur.;iuııanlarına İn .. 
gil!ere kadar dayanamıyacaktır. 
Çünkti İr.giliz tayyareleri, bütiin 
hedeflerine erişebilirler. Alman 
ha\'n kuvvetleri, Amerikaya ve 
kolonilere erişemezlerclir. 

dayak korkusun 

1 

8ereket ki, bizinı k•la 

Te 
ları 
yeni 
bu 

- Neyi yalayacaksın? 
karpuz bulaşıklarını!. 

- Ytizünüz ve gözünüzdeki 
- Ulan sen köpek misin?. 
- Sayenizde L.öpok de olurum 

efendim!. 

lammış!. 
Mu,tafa: 
- !'açan arkadaşls'~ 
- Onlar da benin• gıı' 

buralarda kısmetini •1 

11Uf enayilercli. - Tuu, Allah müstnhakını ver· 
ıin senin? Sen kim·.in, kimin ne· 
sisin bakayım?. 

- Onlar da KulakSıJ 
takımından mıydı?. 

- Biri öyle idi, tak' 
çapaçul takımındandı- f 

- Birinin konuşıııası 

mata 

1 unmasıdır 
Yazan: l Kurmay Subay ) 

3 - Hava harbi : 

Bu harbe girerken Almanya da, 
İngiltere de birer büyük hata yap· 
tılar: Almanya, yalnız hava kuv

vetlerile denize hakim olacağını 

zannetti. İnciltere de yalnız do • 
nanma ile deniz hakimiyetini 

mtidafaa edebileceğini sandı. Bu 
sene her iki taraf da hatalarını ta
mir ettiler. Almanya, hava kuv· 

vetlerini seri ve hafif deniz kuv • 
vetlerile tamamladı, İngiltere de 

deniz kuvvetlerini hava kuvvet -
!erile takviye etti. 

Bu kuvvet müvazenesini hava 
kuvvetleri bozacaktır. İngilizler 
geçen hafta, Bertin, Haınburg ve 
Bremen üzerine büyük bir hava 

akını yaptılar ve Almanlara bü • 

yük zayiat verdirdiler. İngiltere 

hava kuvvetlerinde üstünlüğe 

doğru hızla yol almaktadır. On ay 
zarfında İngiliz hava kuvvetleri 
4250 Alman ve 1100 İtalyan tay
yaresi tahrip etmiş, buna muka· 

bil 1800 kadar tayyare zayiatı ver 

miştir. Yeni İngiliz ve Amerikan 
tayyareleri Alman ve İtalyan mo· 

dellerinden daha kudretlidir: Me
sela, İngiliz avcı tayyarelerinin 

sür'atleri daha fazladı · ,,,. •ıa yük
sek irtifalarda muharebe evsafını 

haizdirler ve büyük ateş kudret
leri vardır. Yeni bombardıman 

Balkanlarda : 

İtalyan Başvekili Musolini, Ar
navutluk cephe·;ine gelerek Yu • 
nan müdafaasının merkez mınta

kasına 25 - 30 kilometre genişlik· 
te bir yarma taarruzu tertip etti. 
Bu taarruza en aşağı 5 İtalyan 
(ırkası yani 120 bin İtalyan iştirak 

etti. Fakat Yunan ordusu bu 
yarma taarruzunu ıkalıramanca 

kırdı. Mevzilerinden bir karış yer 

bile terketmedi. Bilakis mukabil 

taarruza geçti ve Tepedelen şeh
rini işgal etti. 

İtalyanlar 3 tümen, yani 48 bin 
ölü ve yaralı verdiler. lllu•olini -

nin harp talihi, kumandanları -

nın kara talihlerinden daha kara 

çıktı. İtalyan ordusu, dağlara a· 

tıldıl:ınd~u motörlü ve zırhlı va· 
sıtalarını kullannmyor; kullana • 

madığı için Yunan müdafaası kar
fısında hareket ve manevra yapa

mıyor. İtalyanlar, Yunanlıların 
111akedoııya ve Selanik mıntaka -
sına kuvvet ta•arrul etmelerine 
mani olamıyacaklardır. 

Bulgari.standa hazırlanan Al • 
man ordusu, hala harekete geç -
memiştir. Fakat bunda hayret e
decek birşey yoktur; Alman ordu
sunun geri muvasalası zayıftır ve 
henüz tehlikededir. Yugoslavya , 

meselesi halledilmedikçe Alman '; 
ordusu cenup istikametinde de • 
rln bir harekete geçemez. Alınan 
ordusunun geri muvasalası tama· 

mile Tuna üzerindeki köprülere 
bağlıdır. Bunların hava bombar
dımanlarile imhası her zaman va· 

rittir. Geri muvasala için Yugo• -
lavya en tabii istikamettir. Vazi

yet Yugoslavyanın kararına bağ

lıdır. Bu karara göre her ki tara

fın harekat planları başka başka 
olacaktır. 

Bu akşam Şehzadebaşı T U R A N sinema Tiyatrosunda~ ı 

SİNEMA. TİYATRO_ VARYETE 

San'at.kar NAŞİT ve arkadaşları, yeni varyete numaralan 

AVA GiDEN AVLANIR Komedi a perde 
Sinemada: 3 büyük filin birden: 

1- A Ş K I N Ö L Ü M Ü büyüık rnusiıki ve dans filini 

2- Ş E Y H A H M E T Türkçe sözlü ve şarkılı 

3--KOVBOYUN İNTİKAMI TOM TYLER 

- Ben, Azapkapılı kulaks12 
Muslımun avenclerindenim!. 

- Desene ki yedi belalardan -
sın!. 

- Yedi belanın en büyüiünü 
şimdi buldum ben başıma!. 
İnce Arap liıfa karıştı: 
- Adın ne senin? 
- Çulsuz Ferhat!. 
Çulsuz Ferhat !ilfını duyunca 

Mustafanın arkııdaşlarında birden· 
bire şafak atar gibi oldu. Çünkü 
Çulsuz Ferhat denilen hu lıerif 

meşhur kanlı katillerden biri idi. 
Fnkat, nasıl oluyordu da Kulaksız 
Muslu gibi, Galata tara(lnrını ha
raca kesmiş yaman bir zorbanın 
aveneleriııdcn olan bu l:anlı katil 
herif, şimdi burada dayak korku· 
sundan kirpi gibi böyle büzülü. 
vermişti?. 

Bu ciheti batırlıyan Bıdık Basan 
sordu: 

- Ulan yalan söylüyorsun, eğer 
sen kulaksız 111mlunun adamla -
rından Çulsuz Ferhat olsaydın hi· 
ze neler yapmazdın?. 

- Yapacak hal mi kaldı ki i
manım? Eğer o kockoca helvacı 
kabağını o hızla sen de kafana 
yeseydin, şimdi burada hana dö· 
ner, belki de kafacığın Kayseri 
pastırması gibi yamyassı olurdu. 

ziyordu. . • 
- Kumdan dönmcdır 

kiden Tatavlalı Dortıııf 
Miço derlerdi. Şinıdi pi 

Hırvat diyorlar. J 

- Siz bizi kime beli'" 
bize çattınız bu gece~ ,y 

- Ne bileyim ben, 9' 

arabacılık dcğii I<i .. İ' 
ri, galiba siz kend dıi;.ı 
mı benzetti ne oldu, r· 
da değilim!. 

Mustafa lıemen serti• 
- Ulan doğru söyle, l 

di tekmeler başlar lı~·· !• 
Beriki dayak korkusı 

- Vallahi .. dedi, işiP il 
sarhoşluk!. Olüsii şcı'Ji 
çatın şu öndekllere d 

çattı~.ele lı~lc! Hele çı~ 
altından şu baklayı!. ~ 

- Dilimin altında b 
biraz önce kafama rerfl 
ğum kabağın çekirdel>ll~ 

l\1ustafa baktı ki bU 
boyuna tuhaflığına kP'~ 
sıkıştırmaktan vazgeçer ıl 

(~-
/ 

SARAY Sineması ~ 
Müdiriyeti; büyük bir muvaffakiyetle göstermekte oJO 

SPENCER TRACY • ROBERT YOUNG'un 
harikulade bir tarzda yarattıkl:ırı ... 

ZA FERE DOG 
Emsalsiz süper fil.minin uzunluğu hascbile seanslarını: Sİ 

. 2 • 4,15 _ 6,30 ve 9 olarak tesbit etmiştir. 
1 

1 İlaveten: FOKS JURNAL son dünya ve harp !haber 
.ıa-1111•m•Bugün saat 12 de tenzilMlı matin / 

1 ~ MARMARA 
1 
Salonları Taş~ 

Tiirklyede ilk defa g6ıterllj 
Ve en yüksek zevk sahiplerini gaşY 

Aşk ve musiki, dan~ 
Haya t hailesi 

DA 0 - s1' 
(Macar Senfonisi ) 

J 

1 
. . • • 1 Ayarında• nefis ve müstesna bir film görü1mediğinC 

. ııı 1 ıf"_:ııııı~r Şehır tıyatrosu , ' olabilirsiniz. 

1 

ll\'11 ı\ı \,;::il\\' TEPEB .\ŞI DRAM Haftanın en zengin programını 1 Bu Film şerefine: • ~ 
·ı· 1 ı' "''·ı· ı ıcısMINDA T A K s İ M ' Yunan Harb in in 2 numarah ı"' 1j1\ıııııııı ıııı Bu akı;am saat 20,30 da Sineması takdim ediyor. 1 ' Fevıkalade olara'< gösıerııı-' 
ıMRALI NIN iNSANLARI 2 Süper Filın birden: -.ıı ~ 

1 - Yeni DEAXSA DURBİN •t 
İstikl lii cadde>inde Komedi f ptl 

GLOR A IBAN'm _. '" •kın hayat ... Kıskan•lı'"'- heyecan ..• Serenadlarııı kısmında tr ·~ • "~ 
Istırabın kudret nrdiii bir pheser: 

DAD I Açıhnamış Konca 
güzel filmi 

2 - SİGRİD GURİE 

fırk 
xan 
tıce 

ı-alı 

•a 
T 

tak 
ola 
• v 

' ır 

dı 

es 
m 
m 

lerin Bizansa ait pek çok arazi 
zaptetmeleri idi. İmparatorluk en 

birinci askerlerini Anadoludan a
lıı·d. 

ve BASIL RATIIBONE 

tarah1dan oynanmış 

L AL ı1 Bugün A E Sinemasında yııŞ 
J/ 

K üçük Daktilo'nua Sesinin Juvrımla;;'ıı"' 

Bizans donaıuna>illın askerle
rini Sakız ve havalki temin eder
di. Babadan oğula intikal etlen ge
niş tımarlar Anadoluda idi. 

Bizans için Anadolu Tıoroslara 
kadar asker ocağı gibiydi. Şimdi 

bu yerler kıimilen Titr kler eline 

geçmişti. 

Buralar, Bizans için, on birinci 
ası.ı:dan itibaren, bir daha avdet 
etmemek üzere elden çıkm;ştı. On 
dördüncü asırda ise, Bizans top
rak tarının k:ısmı azamı Osmanlı 

Türklerle Sırplar elinde idi. O 

derecede ki, imparatorluğun as
ke,. toplıyacağı arazi, hemen he

men İstanbul civarına münhasır 
kalmıştL 

Yalnız Anadoluda Bizansın otuz 

altı bi nt;marlıSJ vardı. Şimdı bu 
da elden çıkm!.itı· 

(Arkuı..Var) 

R IYO YIL D I Z I 
muhteşem zengin filmi 

iııi. ·eten: Atinada Bay ME
Tı\KSAS"ın cenaze merasinıi , 
,.e Şarki Alrikada harp man-
zaraları. 

Seanslar: 

RİYO: 12.40 • 3.40 - 6.45 ve 9.50 
KONCA: 2 .- • 5 .- ve 8.10 

' " 
B U G ti N 

ME LEK 
Sinemasında 

güzel Yıldızı kaynayan rr.·rl 
l\1ARY GLORY TİTO seil' 

NAPOLİaıS~RKJS1 
~ıP 

Dağlarından alevler ... Sahillerinden Bankarollar . f ıe~:·;, 
rüya memleketinde geçen ıçli bir dram, her kalbi ~~ifil 
~ka ıstırab katan bir ömrün romanıdır. Programa il;~ 

Britiş Para:ı:nunt jurnalda en son harp vak 
Bıııün saat 1 de teıuıilltlı .matine 

J E A N ETTE 
ve N E L S O N E D D Y taralından yaratılan 

v 

Y DO ARKE 
t*ıJt• 

Ayrıca: En son &'elen dünya haberleri - Bugün saatl de tenzilatlı. JJl~:ir• 
D f K K A T : Program öniimüzdeki Çarşamba akşamı kat'i olarak değiştirılece 



J 

' 

(Bu ynzyan a1et1nlerl Js,.nadfliu 
Ajansı bültea1cı1nden aıınmı1~) 

T ellıi.; eden: Muammer Alana. 
Tcpedelen -hrinin Yunan edkıt'a-,,... ·ı er lan tarafından zaptını tcyı 

· ı· Fakat Yeni malümat gelıncmlŞ ır. lar 

-
Amerikada, ıimdi mih
ver devetleri iL siyasi 
münasebetlerin kesilme
si ihtima.lerinden de bah
ıedilmiye ba§laDilllfhr. 
Amerikadaki bir çok 
mihverci konsolosların 
Amerikayı terke davet 
edilmeleri de muhtemel
dir. ş.;,µıdiki halde Al
man tahtelbahirleri ve 
korsan gemileri Amerika 
kara sularına kadar At
lantiğe yayılımıt bulun
maktadır .. 

bu bölgede ş ddeUi çarpışına 
devam etmekte<l.lr. Devolı ve V_o-

vusa vadilerinde İtalyanların _u~ !eri tahtelbahır ve l<ıc>rsan gemi -
~ukabil taarruzı;rı .arr :r:ayıa !erini kafilelere refakat eden t-Or-
Vtr rilerek \ardedi mış ır. pıtolara bil.direceklcrJi.r. Bu. su-

İngiliz tayyareleri de_ Tepede - retle kafıle sevkiyatında lngilte-
lendcki askeri hcdeflerı şıddetle ren.in yiikü bir derece daha tıafif-
Jx,w 'ardıman etmişlerdir. lemiş olacakt,r. 

At;na ajansının verdiği malU. - A.M.ERlKA MİHVERLE 
ma•a göre, Musolini'nin l'.eğeni .MÜNASEBETLER1N1 
yar ay Tuverni Ciglio son Italyan KESiYOR MU? 
hücumlarında esir edilmiştir. Yar- Nevyork\an gelen iıaLerlere gö-
bay Ciglio 26 ıncı Karagömlekliler re Amerika ile Almanya ve l\al-
lejyonunun 73 üncü taburuna ku- y~ arasında diploıı:atik müna.se-
roanda etmekte idi. betlerin kesılmesı ı t 'llalinden 

Londra a.>keri mahfillerinde Yu- bahı;edilmeğe başlanmıştıır. Ame-
l!anlıların bu haftaki mukave - rikada yeniden bazı lalyan kon-
metleri hayranlıkla takdir edil .. - solosluklarının Juıpanını::sı mel -
mek\edir. İtalyan taarruzları uç buzdur. Amerika aleyhine ma -
arkanın ınhiliili ve dördüncü fır- nevralar çevi.mıt>kte oldukları, B. 
;;.anın ağır zayiat vermesile ne - Daisin ri;-aseti altında çal:şan ko-
t celemniştir. İtalyanlar.ın öl~ Y'.'- mite tarafından teSobit edilen bir 
ı alı ve esir olarak zayıatı 2a bın çok k •nsol.osların da Amer:kan 
tahmin olunmaktadır. topraklarını terke davet edilıne-

Tcpedelenin işgali teeyyüt et~~ leri muhtemeldir. 
takdirde, bar,•kfıtta mühim tesır~ HA VA AKINLARI 
olacaktır. 45 kilometre ;ınesafedeki İngiliz tayyareleri, _Alına~ların 
• vlonyaya yol açılacağı gibi, Kli- Maruı sahilindeki denızaltı usle -
' ~ra diğer bölgelerdeki mü.t_ıak~ rinden biri olan Lorient havuzla -
' ollannın kullanılma.sına i.mkfuı rına iyi neticeler veren .. y<eni bir 
verecektir. hücum yapmı<;lardır. Buyuk bır 

SELANiCE YENİ KITAAT yangın çıkarılmış ve infilaklar ol-
İHRAÇ EDiLMİŞ muştur. 

Belgratta çıkan c Vereme• gaze- Hırpalama hareka1ıı yapan di-
üa- 1 lesi, Sofyaya gelen yolcuların . ğer tayyareler de hücımı bot a-

<el rine s.t!en, Yunanistan• yenı- rına ve No:veı;in cenup sahille -
den İngiliz a.sl<erlerinin ihraç edil- rinde d:>lr iaşe gemisine mitralyöz 
ilğini ya.mıaktadır. ~yni yolc~~ ateşi açmışlardıı:. 
ifadelerine göre Selanikde ~uyu Bremen limanıncia bir yangın 
bir askeri !.aaliyet büküm surınek- neticesinde harap olan 51,731 ton
ted.i ' lu.k Alman •Bremen. transatlan
f~ AFRİKA.DA MUHAREBE tiğinin lx!lki de İngiliz tiayyarele-
- V AZİYErt rinin hücumu neticesinde yandı-

Eritrede Keren'de İtalyanlar a- ğı Lorıdradan bildirilmektedir. 
nudane mukavemetlerine devam Çünkü 13-14 mart gecesi İngiliz 
ediyorlar. Yeni;len yaptıklan mu- tayyareleri Bremen havuzlarını 
ikabil bir taarruz ağır zaYJ:llt v~r - bomlbardıman et.nilijlerdi:r. Bir İn-
dJrilerek tardedilıniş ve bır mık_tar giliz keşif tayyaresi tarafından a-
esir alınmıştır. Harekat ağır gıt- lınan fotoğraflar npurun orta -
melde beraber, Kahire haberleri sından tamamile yandığını, ön ve 
memnuniyet verici bir şekilde in- arkadan da dı.mnalar çrktıı.ğmı gös-
kişa! etmekte olduğunu bildirmek- termektedir. •Bremen. gibi bü-
tedir yük bir vapur olan Öropanın da 

Na.irobi'den bildirildi.ğine göre, havuzların birinde bulunduğu di-
trnparat-Orluk kuvvetlen pe:m~e ğer bir :fotoğrafla görülmek1edir. 
günü Har11eYJi& kasa\ıaSUU ış 
gal etmişlerdir. 

90 
kilo 

Hargeysa Berbera'nın • 
metre kadar batı cenubunda:. Ha
beşistan hududuna yakın xnühim 
bir iltisak noktasıdır. 1 

Orta ve cenubi Habeşistanda . m
ııaratorluk kuvvetlerinin ta:r:yıki 
<levanı etmektedir. Habeşistanın 
ttnubunda büyük İtalyan Jruvv~t
\eri mevcuttur. Fakat Mogadiç ten 
.Ciciga'ya kadar işgal edilen y~r
lerın doğusunda kalan zayıf ınik
darda İtalyan kuvvetlerinin kur
tularnıyacağına şüphesiz nazarile 
oba kı lnıalı:tadı.r 

Zaten Soınıilirun bir kısmında 
ahali arasında isyan emareleri 
başgösiemıiştir. Bununla da 1tal
i;anıarı.n buralarda vaziyete ba -H':' ohnad>ltlan anlaşılma~dır · 
b beş vatanperverleri de A(!lsa'ba-

arw.ıı. şbnalinde ,....,..,_ u.p.k<JS " daJu !•- ...,.,.,ra .,,,.,., 
- • "'lYan gamlı.onunu samıa-
ga ~~~~ktadırlar. . 

• '-"'lU'lK MUHAREBE<;;[ 
h:ı.~:. ınu..:_arda Alınan tatıtelba
lantik UUn ta Anı.erikaya kadar At
ve hat~ularına. açılın.ı.ş old~ı 
dik.J . Amerikan s.u!arına · gır
den: gelen ~aber!er ~ümlesin -
Yapııa~a~erikadan Ingiltereye 
Yatını harp malzemesi sevki
tahte>b~a~a me.ınua: edilen bu 
korsana ırl~rden maada Alman 
nıiştir. gemileri de faaliyete geç-

Çörçıı b 
ınan ko~ haftaki nutkunda Al
tekı faaı · gemilerinin Atlantfk
Şim<ii ~~etlerinden lıahsetınişti. 

Sarnhorst ge.nuıerden ikisinin 
rindeki Aı':: Gnaysenau isimle -
ları anlaı;ılnıankt~ırhJılan olduJt -
'·- a adır ç·· . ...,.,rsan gemilerin. · orçil, bu 
Y_a giden Yolun tın doğu.dan batı~ 
sı uzerinde 46 dakrıben üçte iki-
n· • erece tuı 
ın garbında hulund dairesi-

lerniJıti. uddarını, söy-
R er ilti g eıı:ıı: 

lu ktur. 
1 

de 26 §ar biıı ton-

. Amerikalılar .• 
linden İngilt(> • Atlantigin §İ.tna-
kafilt'lerine İzi:~ gönderilecek 
r kan bonıbard Ya kadar Anıe
nin refakat ettn:_a~ taYyareleri _ 
tedirler. Bu ta,._~ derpiş etmek-

, J """!er. l?Öl-dü:k • 

Alman şartları 
(l bıcl Sahifeden D"''am) 

24 saat zarfında akdettiği ikinci 

t lantıdan sonra Başvekil Tsvet-
op ·1 .. M 

koviç ile Başvekı_ muavını . a: 
ek,. kabul elmı§tır. Üç Nazır ıstı-

ç ' _,. o·- b falarını \•ermişlcrnır. ıger azı 
Nazırların da AID>ıan şartlarının 

b lüne muJ;ıalif olduklarından 
ka u . ti'·y:ı amade olduklan 
dolayı ıs ..., tJar Al -
bildi:riJnıektedir. Bu ~a_r . .. -

evvelce istedıklerı uçlu 
manların zası ıle Yugoslavya tara-

paktın ';°klif e<iilen dostluk paktı 
f1ndan e .i teşkil et -
arasında bir komprom 

mel<:tedir. tt banc 
artların rr =leke e ya ı 

Bu ş ' bertaraf et -
kıt'alar bulunmasını 
ti .. bildirilmekle beraber,. harp 
gı . ve sıhhiye trenlerı geç-

roalzemesı izi · 
. "bi büyük nakliyat tav erı 

mesı. gı ektedir. Keza şartların 
derpış etın ·· 1 ·· f alı· . ale hinde her tur u a -
~ver Ysurette ınenctmekte ol-
ye~ umU:na mukabil üçlü paktı 
dugu ve . lan üç devletin Yu -
imza et~. 01 .. "ünü tekeffül ettiği 
goslav butun 'lg 

bildirilmektedir.dan dokuzuııun 
b. azasın Ka ıne aflar olduklan 

tl kabule tar . 
şar arı ında Hırvat partı • 
ve bunlar ;as k ile Hariciye Na
sinin Şefı ~~~ de bulunduğu 
zırı M:ırkovıç ın kabule taraf-

. ·1· or şartları da 
bildin ıy .:er edi Nazır arasın 
tar olan aıg.. ~azi taraftan Sırp, 
üç Hırvat, uç dır B Tsvetko-

1 k var · · 
bir de S ~va_ an ve Sloven grup.~ 
viç ile .Mus~u~duğu halde di~er uç 
!arı da dahil . ibtivatlı bir ihtıraz 

tinin •ef!erı · 
par ·· t d"rler. 
gösteranek e ~. Nazır Sırptır. Şart

istifa eden u? _. takdirde İaşe Na.. 
ıar kabul edild~gıtlf edecektir. 

t' deıs a zırı Pro ıç . di bükıimetten sa-
Mücadele şım . tir Bu suretle ., __ , etroış . alıki 

raya intiıuu- • · bu sab 
kil e :Muavını 

Başve v ınüteaiap sa -
kabine toplant:Bunlar sanıyda 
raya gitmı er . rtisi şefinin de 
iken Sloven halk pa kabul edi-
'- - Naip tarafında:D uugun . . ştir 
leceği öğrenilmı~ 
YUGOSLAV JtAB t 
KARARLARI tJaIIllDııı Belırll -

Of! c:Eski~ 

Macar Hariciye 
Nazırı Münih

ten dönüyor 
Münih. 22 (A.A.) - D. N. B. Ajan

sı bildirjyor; 
{acar Ha.Qciye Nazın B. Bardossy 

Alman llaricı}'C Nazırı ll. \'on Rlbben
trop1un dav U üzerine dü•1 akşam mil
ll operet tiyatrosunda oynanan cÇnrc
viç> tern~ilinde hazır bulunmuştur. 

Dün akşam yemeği c4 jah~eiten> o
teJjnde husu.::I olarak yenilıniştir. Ma
car Nazın bu sabah Muni!ı"t.:n ayrıla-
caktır. 

r İngiliz şehrine 
şi de ı lı!lcum 

Londra, ~1. \A.A.> - lngillz Hava 
Nezaretirun teb.i.iai: 

Gece, di.ışoıan1ıı bava faaliyeti, in
giltcrenin t..:cnubu Gurbisirıde bır şehir 
üzerine tevcih cdılnıiştir. IH.ıcumlura, 

güneşin batmasından birsz sonra baş
lannnş ve gece yarısından bıra• ~
raya kadar d<'vam (.-dilmiştir. llücun., 
oldukça agır bır dercoc"C!c olmuştur4 Bir 
çok yan.ı:ln çıkmıjtır. Il!aıye serv1~1eri 
dorhal bunlan ,.OOdünnck için hareke
t• gP ·mış, [1kat bazı umumi binaıarda, 
nıeğazalarda ve evlerde çok bi.ıyük ha
sar vukua gelmiştir. insanca z;.-yia\ 
hakkında tam raporlar henüz alınma
mış ıse de U!'J.&t adf'dinin oldukça yük
ı:-ck olmasından Ll,.laı n'\8ktadır. 

TOBR MİLLETİ 
• (1 inci Sa.hifodcn Devam) 

hiçbir millete karşı tecavüz emeli 
beslemed.ğini anlatmıştır. Hatip 
bundan sonra bugünkü harbin bir 
tarihçesini çizmiş ve istiklal için 
çarpışan kahraman Elen milletini 
övmüştür. Mütealaben Türk Mil
letinin olanca kuvvetile dimdik a
yakta durduğunu anlatmış ve de
JD.4tir ki: 

.--- Türk Milleti taahhütleri...e, 
ittifakla.nna sadıktır ve daima sa
dık kalacaktır. Türk den.ilen Millet 

1 
hiçbir zaman kendisine yapılacak 

te_cavüzden kaçmamıştır. Karşısına 

kim çıkarsa cıksın, çarpı~acaktır ve 

muti.aka :renecektir. Bütün dünya 

bilmelidir ki Türk Milleti vatanına 
saldJrıldı~ı takdirde vekpare olarak 

bir volkan gibi düsmanı yakacak
tır. Devletimizin başında öyle bir 

adam varc!ır ki bu adamı Allah bi
ze bugün için göndermiştir. Bu a. 
dam mılletin makı'.ıs talimi yenen 
İnönüdür.• 

Hatibi:-ı bu sözleri halk tarafın
dan çılgır.ca alkışlanmış ve c Yaşa

sın İnonıı- avazeleri yükselmiştir. 

truı Anadolu Ajansına blldird.iğme gö
re, Yugo~lav k..;binesi taralınd.an 11.ü
lı.az cdilmış c.ılatı kararlar §Unlerdır: 

Yugoslavya hük.Umeti, prensip iti
bariyle ücıü P~kta iltihak edecek, fa
kat inı.za protokoluna ilclve edilecek 
veoib ile. bir taratıa.ıı Yugoslavyaya 
baJ:i menafi temin edilecek, diğer ta
rartan da kendisinin imza edeceği hu
ou.sl 1.aalılıil.tl(:r qağıda.k.I lllrtllır dahi
linde tasnh edileccktır: 

1 - Yu,gasl.avyanm bugilnkil hudut
ları, U;Iü Pakta dalıil btitün devletler 
ve bu mt·y.and:ı Bulgariı.t.an ve Maca
ristan tartıfından garanti edilecek ve 
Qu son iki h.u.kUmet bu suretıe Yugos
lavya arui:d fizerindeki iddialarından 
sart1 .nazar etmiş olacaklardır. 

2 - Yugoslvya hwiutlnruun bu su
retle taarruzdan nuı.sWl hi.r hale ifrağ 
edilmesi, hiç bir ecnebi mtisellAh kuv
vetinin, hatta transit su_.retiyle, Yugos
lavya nrazisi dahiline giremiyeceii ta
a.hhUdünil sarih bir surette taı.amrnuıı 
edecektir. 

S - Yugos!.ıvya, Uçlü Palda imza 
nzetmlş olan diger dev.letlerdeıı ayn 
olarak, palrluı -.rı taahhüUerinden 
ve bu meyanda, mil~,ell5.h yardım ve 
milşterek a.skeri bir harekete iştirak 
m~bw"iyetlerındcn muuf lutuh'lcaktır. 

4. - Bugün u harbin sonunda Av
rupa yenıden tanzim edilirk""'n, Yugos
!_avyanm Erre deniz.inde blr mnhrcce 

.malik olmak hususundaki eme-llert na
zarı dikkate alınacaktır. Malüm olduğu 

veçhile, Yul{oslavya şlmdiye kadar yal
n:a. Sel3nik serbest limanından isti!•
de edebilmi$tir, 

5 - Bunlara mukabil, Yugoelavya 
keDdi arazisinden, il.rerledrule kon trol 
veya yolda tevkif hakkı 1nahluz kal
mak şarti:vte. harp levazımının ve Y11-
ralı askerlerin geçmesine musaade e
decelı:Ur. 

6 - Yugoslavya, memleketin dahil! 
h,ayatmda mihver devletleri.De düşman 

olaralı: kendini göstcrecıelı: her tür!U 
tesirleri iz.ale et.:Jlcyi t<ıahhüt edecek
tir. 

7 - Yugoslnya keıdl lırtı.adil'8tım 
ve eııı:ümle zinl istııısautuıı tedricen 
A.manya dahlllnde cari ikbsadl siııte
me uydurmıya çalışacaktır. 

8 - Bu yeni slyast vesikanın gele
ı:<>k hafta ;, ode ve ağlcbl Uıtimal ja

pon Hariciye Nazın B. Mat.suok;;ı'nın 
ikameti esnasında Berlinde imza edil
mesi muhtemeldir . 

İ.l\IZA YARIN MI? 
Bcrn 22 (A.A.)- Yugoslav Na· 

ıw:Jarmın anlaşmayı imza için 
paar g-ünü Berline gidecekleri 

w1lennıcktedir. 

Cirabub mev· 
kii nasıl 

Zaptedildi? 
Kahire 22 (A.A.)- İngiliz ve A

vustralya kıt'aları taratından ~
gal edilen Cırabub Bardiyaııın bO 
mil cenuhıındadır. Lıgılızler Sire
naiki fethetmekle meşgul ol-uk
ları sırada, Cırabuba ka.rşı hare
katta bulunmaga lüzum görme -
mi~ler ve burasını hafıl müfre -
zelerin kontrolüne terketmişler -
dL Son günlerde hücum için fır· 
sat çıkmış bulunuyordu. Hücum 
perşembe günü yapılmıştır. Dün 
ögJccien .>oııra gaı-ıüzon ba~ların
da kumandanları olduğu halde tes
lim oluıuştur. 

GENERAL SİR CON DİL'İN 
IIİ'fABESİ 

Kahire 22 (A.A.)- İmparator
luk erkanıbarbi) c Reisi General 
Sir Cou Dil dün General Vayvıl 
kıtaatına hitabede bulunmuştur. 

İngiliz, Anı-">tralya, Yeni Ze -
la. dalı, Rodezyalı, Hint, Hür 
Fraru;ız, Polonyalı ve Belçikalı kı
taatı Afrika muharebelerindeki 
nıuvaffakiyetlerinden dolayı teb
rik etmiş, a•keri şefler General 
Vayvıl, Amiral Kaninglıam ve 
llava Mareşali Sir Longmor'u öğ
müştür. 

+ Bcyrut, 22 (A.A.) - D. N. B. Fi
li$tindeki İngiliz FevkalAde Komise
ri, Şarki Erdün'ün hükUmeı merkezi o
lan Amman'ı ziyaret etm.iŞ, Eınlr Ab
dullah ile göıilJmüştüı'!' 

w.:wı·IAııl ~~ 

Arnavutlukta 
(l inci S&lılfodoıı Denml 

taki İtalyan ordusu kumandanı Ge
neral Ugo Kavallero'yu, 11 inci fır. 
ka kumandanı G<!neral G<!loso ile 
değiştireceğini muhakkak addet
mektedir. 
FARİNAÇİ MAKTUL DÜŞTÜ 
Atina 22 (A.A.) - Asosiyated 

Pres'in muhabirine göre, 1926 se
nesine kadar faşist partisi umum! 
katipliğini ifa eden ve sonradan 
hüklımet nazırlığına tayin edilen 
Farinaçi Tepedelt>n mıntakasında 
göğüs göğüse yapılan bir muhare
bede bir Karagömlekliler taburu
nun başında telef olmuştur. 

--'--<>----

Beyoftlunda dtln 
geceki ,angın 

(1 inci khilcden Den.m) 

numaralı evilc bir dükkiı.na sirayet 
etmiştir. Yangın, bunlar yandık -
tan sonra etrafına siraycte mey -
dan verilınedcn söndürülmüştür. 

SİNEMADA YANGIN! 
~e saat 21,16 da Beyoğlunda 

1'tiklal Caddesinde Şafak sinema
sında !ilimler tutuşmuş ve 20 met
re !ilim yandıktan sonra ateş sön
dürülmüştür. 

Beyoğlunda Encam; Caddesinde 
Edvarda ait 9000 liraya sigortalı 
22 nu.m.aralı apartıınanın 5 numa. 
ra1ı dairesinden soba tutuşması ne
ticesinde yangın çıkmışsa da sön
dürülmüştür. 

Bu gece sabaha karşı saat 3,45 de 

Bazı otob'lls tarife. 
ıerlnde hile 

Cl inci Sa.hileden Devam) 
kecidcn Dolmabahçe 8 kuruş ol
duğu halde 10 k:urnşlnk bilet ver
mekte "" bu batta yabancı olını
yan yolculara da: 

«-- Tarifedeki rnıntaka tö:si -
matı yanlıştır. Doğrusu Knbatn§a 
kadar 8, Dolmabahçcye kadar 10 
kuruştur.• demektedirler. Ayni su
retle Tcpebaşından binip Sirkeci 
veya Sultanahınede gidecek yol
eulardan bu hatta yabano !>lnn
lardnn da bazı biletçilerin (azla 
para aldıkları görülmiiştür. 

Vaki şik:lyetler üzeriJle Beledi
ye Reisliği, hasılatı fadalaştır -
malı: gayesile hileye kalkışan bu 
otobüs biletçileri hakkında taki
bat yapacaktır. 

Apartman sahipleri 
(1 in<!! Sıı.lıffoden Denm) 

dalya, masa ve kanepe ile techiz 
ederek •ırobilyalı. diye eski fiat
tan fazlasına kiraya vermeğe baş
ladıkları anla<ılınıştır. Kalörüer 
kapıcı gi!>i namlarla fazla ücret aL 
malarına imkan kalmıyan bina sa
hiplerinden bazılarının bu hareketi ' 
üzerine altıkadarla-r tetkiklere geç 
mişlerdir. Bu hususta salahiyet 
sahibi biı .at da bu şekilde gayri
menkul kiraya vermenin milli ko
runma Juınununun hükümlerine 
muhalif olduğunu ve tetkiklerin 
&ür'atle bitirileceğini söylemiştir. 

Kendi düşen 
ağlamaz 

(BAŞ~IAKAJ,EDEN DE;V AM) 

rü!ecek bir haberdir. 
rugoslavya, harbi Almanların 

kaza aca~ na n·ı ıl itiınnt edebilir 
ve nasıl SU.) 11 , ıncdcn paçaları 
sıvayabilir ve yine unsıl Alınnnya 
harbi kaybettiği takdirde, başına 
geleceği takdir etmekten veya 
düşüııınekten müstağııl olabilir?. 
Ve yine Yugoslavya, mahut tabiri 
i!e, Almanya tarafından •ırtına 

bir kere diş geçirildikten ve işler 
Almanyanm istediği ekilde inki
şaf bulduktan sonrn. yakasını kur
tarabileccjlini ve dişin riğerlcrine 
kadar işlctilmiyeccğinden emin 
ofabılir?. 

İngiltereyi - Allah göstermesin -
mağlup etmek !arazi;-csi içinde 
bütün Avrupa~·a hakim olacak bir 
Alnıanya; Yugoslavya için inıkfın 
ve ihti.mal varmıdır ki bir hayat 
bekası, istiklill ve Jıüniyet taıu
&ın?. 

Binaenaleyh her bakımdan aşi
k5rdır ki, Yugo)lnvya hcT ne şe
kilde olursa olsun; Almanya ile 
anlaşırsa bu anlaşma mutlaka ha

yat ve isfü lıil hakkından peşin bit 
fcragatıcn ibaret olacak ve şekil 
Yu~oslav lıalknıı uyutnıak ve u

yuştıırmaktan ileriye ı:eçmiye -
cekt.r. il lbuki, Yugoslavyanın 

sonuna kadar nıukavemeti ve 
cebir karşısında kaldığı takdirde 
sil3ha sarılınayı k.abul clnıcsi bu

gün de, yarın da, tarih boyunca da 
dıiına Yugo ılavyanın lehine ola
cak ve i!.tikbali daha geniş im -

kanlar içinde bir Yugm;lav birli
ği kadrosunu ihtiva edecektir. Bu

nu yapmadığı takdirde de, hal ve 
istikbal huzurunda biitün me>"u
liyet elbette ki Yoguslavyaya ait 
olacak ve bu mes'uliyctten ınüte -

veUit kayıp bir öınür boyunca 
ödenemiyecektir. 

Eğer, Yugo,lavya için İtalya -

Almanya - Macaristan - Romanya
BuJgarisla.n tarafıudan sarılınış 

olınak, muk:ıvemct uıilşkülatı ba

kımından bir ziü teşkil ediyorsa; 
biz şahsan bunu bir istiklal ve 

hayatiyet davası yolunda mazeret ı 
saymıyoruz. Zira, Yugoslavya or-

dusunu tamamile Yunan hududu ı 
bölgesinde tab~it edip, cenubi Sır

bistand·a harbi Yunanlılarla bir
Uktc kabul edebilir ve nıuza{fer 
de olur. na:.iki Sırplar büyük har
bi ve Yuna.nistana çekilıııiş olnıa .. 
yı unutamazlar; kaybedilmiş 'Zan

nedilen herşey bir andi, yine bü-
; 

tiin hcrşeyi kazandırmış ve bu-

Barit Casusı 

ol 
,.-1 

Kont'un hakikati tamamile 
sögli_qeceğini za;ınetmiyorLc:ın 

Tefrika No. 42 Yazan: M. ATLI 

- Ol.sun!. ıled.i. Bu, bcııım bu 
adamla mutıaka \mnas etmemi ı
cap eltirecek daha rnıilıım bır se
bep tc~kıl eucr!. Herhalde lxn de 
çocuk degi.lim!. Ne yapacağı:rnı, 
ne ~urt:d~ llurekct CUt.:(;Lguuı oı

lıyorum!. Saı1a çuk rıca ederim, 
halla yalva1,~111n!. \.Turş.ovaôa hc
nuz lııç k.ııru.e ile ten: as etmedt n 
şu nıe::,clcyi ha ı Q{ lin!. nv. ua 
K<ınlla bt·nıın aogı üdan doğruya 
goruşmcmlc n uınkun oıacak! 

- Ne goı u .. t.'Cl'k.sın ki, Anna!.. 
Benım önceden bılm...:lığım :J:ıir ha
r kelle buJunnıana naı:;ıl razt <>la
bilırim?. Balıuı;us ki vaziyetin 
meçhul ve tamamile anlıyanıad1-
ğınıız bir takım tehlıkelcri de var
ken?. 

Anna sozumu keserek attldı: 
- iyi ya!. Beu de hak.ı.kati ta

mamile anl.1nııını.z Llzım geld.iğıııe 
kaniim!. Buııu cıa konttan mü -
kemrr.el surdte anlıya;:ıilcccgiz!. 
İşte bunun ıç:n hnım -bızza, gO
rüşn1cm lfızır t. r~. 

- Konlun ~ana hakikati tama
mile söyliyeccguıi zannctmiyo -
rurn!. 

Annaya bu suretle !ıcr ne ka
dar ıtiıaz edıp durl,Um&.a da, ~. 
garip bir inatla bunda ısrar et\L 

Onun ıçın zihnımde buyu.k şüp
heler uyanmış, büsbutün tereddü
de düşmüştüm. Acaba Anna haki
katen kendısi lıak.kında esraren
giz japunun ve Kontun iddia ettik
leri müthiş hiıdıseyi tamamile bil
mekte miydi7. Yoksa, beni bu 
suretle iknaa çalışarak, bunu öğ
&enıneye mi çalışıyordu?. 

Bense, bir taraftan, Varşeovada 
uzun boylu kalmamak bak.luı -
daki kararımızı bozmak mecbu -
riyetinde kalacağımıza şiddetle 

mütcc sir almaktaydım. Zıra, ja
ponun ve Kontun nıecmmcasına. 

ia ıalarırun haki at olup olma -

ıiğını anlamak için Annaya Var
!i'J'"'da tekrar ameliyat masasına 
yatrnnaktan başka çare yoktu. 
Annanın apandisit bağırsağın -

dıı hakıkatrn böyle bir gizli ve 
tehlikeli ımaddcnm bulunup bu -
lunmadığını anlamak ve şayet 
doğru ise bu korkunç tehlikeden 

Feyzize Mektebı 

k.zcağızı bir an ev\'el kuı-Ltr,ı.ak 
liizım geliyordu. Halbukı, Varşo
vada harp tehlikeleri baş goster
.ıniş ol.dugu ıçin ahrnlin gayet na
zik olduğu da rr.uhaKkaı<tı. Uu 
karı;;ık zamanda 1.ıôy le tehlikeli 
bn şap he al tında hu , c.ııı-~e fazla 

.k.alm:ı.k dogru ola .azdı.. 
:lihnınıae işte bunl:ın au,~ııerck 
Ann.aya ~n ceva.Lıın .. V\.:fdım: 
- Aıın:ı! dL'dinı, K.-ııtuıı \er -

dığ:ı mu.b.14.!t, bılJ) or. ull h.l, ou 
a ;ı.m saat 10 a Kad ı :ı ı '.. Ya ıi, 
henüz bunun halı. .. tWııua .k!ırar \.'C-

recek vaktımiz var!. Vakla, scnt 
herşeyden evvel ı:>u rr.ı:;.;elrnın 
hallile meşgul olma,,ıızı llitı) ur -

sun, bwıda da ha k.;ız cc0ıı~ın ! .. 
Çünkü bu rnc.sclcyı L..ıllctrnNcn 

rahatça hiçbir harc:.ctle buluna -
m.ı;-acağ.mız anltışı.L}Or!. Fakat, 

görüyor> un ki, had.s-• 'e üzeri -
nııı.cie Şüphe çok ınu .ım \'c çok 
tehlıkelıun!. .Senden ı>ir defa da

ha gayet sakin olrı:Jnı, ht>r ne 

türlü sürprızler ka , nda kalır
-sak kal;llım, oükiıncııı11 !evkaliı -
de bir g;ı_y retle behemehal m.ıha
faza elmeni istcrım !. 

Bö)l le harckcl co<>bilirst>n, bu 
tehlikelerden, koıaj !ıkla kurtu -
locağım.zı umuyorum ... Onun için 
sen şımdi, şu yatak ou""ından bır 

defa babanla güruşccck.>en gorüş. 
Ondan sonra Kont meselesine ka

rar verırız!. Seni.n baoo.ıuu Lelclo
u var mı<iır?. 
Alına; 

(Arkası var) 

Sovyetler 
(1 ı.cı Sahlftx:eo D•vam) 

lavya.ddki Sovyet sefm Lav -
rea~iyef, Moıkoı'<ldan avdetin-

de Haricyie Nazırı Markot•iç 
iLe uzun bır mül4katt4 bulun
mıqtur. 

ty; hn1- alan mahfillerde 
La.vrenuııef•n, vabo.n.cı lctt' a
lann geçmemıe miİS<lllde et • 

memek şartile ilçlü pakta il
tihak etmelmni Yugoslavlara 

t<rvsiye etmif olduğu beywı e. 
dil.mekted.ir. 

Feyziye Mektepleri Cemiyetinin fevkalade umuml içtimaı 27 mart 
ıniştl. Tarilı tekerrür odubilir, ye- perşl!Tllbe günü saat 15 de Cemiyet merkezinde yapılacaktır. Azanın 
ter ki milletler cesaretlerini ve leşri!lori rica olunur. 

günkü Yugoslav birliğini getir-

iradelerini muhafaza etmiş ol - RUZNAME: 

auular!. İdare Heyetinin yeni bir azanın seçilmesi ve nizamnamenin 15 inci 
ETEM lZZET BENICE·maddesinın tadili. 

İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
~ Bı:thra.n Ceaa Fe\.1cıılı\- Sene.si 

lllllhWla Mı "" Soyadı ltapı N. 111aRa1ıı W. zam 

Mehmet Ali Avcı 

• • 
imı.ııil Hakkı Bilen 

Vaııgel Nikoli oğlu 
Hrisula Aristoteıu 
Ali R:ıa Şahin Ereıı 
Vasil Todorjd.is 

Reçine Kohen 
• • 
• • 

Vasil7ös Berbet)IWl 

Despina Rodmıalri 
Mişon Levl 

Sellin S.m 
Torna Angelldlo 

Obannes 

İsmail Hakkı 
Ligor Çakal oflu 
Karabet Öı:.n.işa.n;,.an 

Nilco 

Ahçı Haclnıim.i Necat.ıbey 179 
,. > • • 

Avul<at Müeyyetzade Büyük f6 

Gaıet.eci 

wnuınbnneci 
Çorıkç.ı 

Mezeci 

Terzi 

• 
• • 

Klğılçt 

Terzi 

Lokantacı 
Mlmar 

Tuha.flyed 

Kal)vecl 

Muamelecl 
Yumurtacı 

Kundura eskiciai 

• 
• 
) 

• 

• 
) 

• 
• 
• • 
) 

• 
• 

Millet Han 
Samıclı han 5 
Şerbothane 42/l 
Kemcraltı 30 
Ytiksek 99 
Kaldırım 

Kemenıltı 72 

• • 
• • 

İzmirli oA- • 
hı Han 

l.J:J1n 1/1 
Ki.ıçiıkyan 9/10 
Han 

Necutıbey 75 
Buyuk 38 
Millet Han 

Yüksek 
Kaldırım 

'Yenicaıni Küçük De- 16/1 
ğirmcn Han 

> Tevekkül Han 3 
• Fermeı:ıeciler 147 
• KardeeUiı 20 

sokak 

Terzi • Darlı an 
Nikoti oğlu Dinı.itrt 

Dimilri oğlu İstavri 
Kaaap Hacimlıni Nccatibe7 

Kahveci Hacimimi Hwnarat 

5 
30(5 

4 

• • Bacimhn.i Hamarat 
Hlrdavatçı ımıeyyetzade İzmlrli 

oğlu Han 
" 18 

llaldM ve motar tllc:canYenbml Comi ceıllt 

Ahımet Ahçı 

Selman oi!lu Şevket 
Halil Orana 
.Angel oilu Anca!( 

Loiza Güllillı: 

Kahveci Y«ilcaml ı:>ervembe lif 
Puan 

l!'.lldol Hacimlmi Mektep 8/1 
Kahveci M!leyyet<ade Kemeraltı 311 

• • • • 
l)'mwnhaned • Zilrıı:fa 2/1 

303,00 
303,00 
120,00 

99,00 
18,00 
60,00 

135,00 

80,00 
60,00 
60,00 
60,00 

60,00 
64.00 

rıı.75 

'11.,43 
$1,50 

5,96 
15.00 
00.29 
4,83 

2.18 
1,63 

800,00 18t1Ml 
84,00 'TZ.00 

ın,oo 1-0a,oo 

40,00 

17,00 
200,00 
120,00 

US.ol 
ll5,0I 
144,00 
144,00 
80,00 

5,71 

1,10 
t,00 

u.:ııı 
1,811 

50.40 
50.40 
17,85 

175,00 81,31 

24D,OO 47,28 

15,00 00,59 
240.00 19,33 

15,15 
H.49 
10.50 

5.76 
%.80 

2.40 
l,11 

1.19 
3.00 

oo.oa 
00,97 

00.44 
00.33 

A.00 
14.40 

1.62 
lll,00 

2,98 

3,t& 
1,81 

lP ,8 
10.08 
3,57 

13,04 

oo.os 

.29 

14,91 

ı. ı .. 
1,65 

18.94 

17,00 

l,43 

u.so 

4,46 

940 
9;;9 
937 

938 
937 
9J9 
940 

93e 
946 
940 
940 

94C 
931 

931 
037 

931 
9t0 
938 

93'1 
937 
917 
938 
910 

lS.41 (lJl.4.MO T. ve 937 
115ll No. tezkere) 

9,~6 (23.11..940 ]'. \"C 931 
1151 No. w.ı·err) 

00,12 oo.u 93& 
3)17 93i 

300,00 126,00 25,15 (21.7JJ39 T. ve 937 
701 "No. Komı.s. kararı) 

Teat7lz ıı:onıı.,.:ııum 2T JZ.940 T. ve 8Z98 No. nakız 
karan. 

Yukarda isimleri 111=• ve verıınerı mlktan &öoterüen Galata 8W>cslne alt m ellefierlıı ilaı.nı~lb ve Ticaret
galı adrslerinde bulunamadıtı yapılaıı araııtırma v~ poliJ labkikal.17le ıuılaıı lakla 3692 sayılı kanwı mucibince teblll 
7edne l!eCDlek llmera illa olwwr. (2217) 
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Yazan:lalumJerF.SERTE.LLI No. 63 
Harp senelerinde, her gece tanınmış şah
siyetlerin koynunda yatan bu artistlerin 
çoğunun casus oldukları anlaşılmışb ! 

usun bulunduğu ,operet Leyeti yo

MAKSIMde 
SA F J Y Eve 20 kişilik SAZ heyeti 

Yeni 40 kişilik büyük 

A Revüsü 
Görülmemiş muvaffakiyetler kazanmaktadır. Zengin kostümler 

gözleri kamaşhran dekorlar 

.>tomobll ve Radyo 
AkDmDl•Ulrl•rl için 

~\!~~~Lv 
lllUIHlftl 
UlllflfllU 
IUlllllllll 
111111111111 
111111111111 
111111111111 .... 

Emnı,.m 8•"'9 Kol•J ıtunamt 
- Bu kMi gelmez mi? Hem ben 

İstanbulda rok kalacak değilim. 
Ancak bır halta.. Sonra tekrar 
kumpanyaya iltihak edersiniz! 
Birdenbire hastalanmı' olsanız, 
r.orla oyun oynatamazlar ya size .• 

la çılmıadan1stanbul hüku.ınbetine \· = ==-==================="""'=-================= ...... J'NflkP" Haft 2ei tı•t 
TCRK PHILIPS LTD. Ş" ISTANBUL 

- Evet. Mantığınız çok kuvvetli. 
Fakat, bu pusladan birşey anlıya
madırn. 

- Kıymeti Cd bin liradır. Bir 
vagon vesikası. 

-Çok az .. 
- Bi:r ikinsini de, İstanbulda lir 

hafta içinde birlikte yer.iz, olmaz 
mı? 

- Maalesef, bu fedakarlığı an 1 
cak üç vesika mukabilinde yapa.. 
bilirim. O da hemen paraya tahv:.l 
edilmek şartile. 

Demirci Bey, ele geçird:ği Peşte 
çiçeğini bir ha{ta müteu•ndiven 
koklamağa karar vennisti. Vesika
ları derhal p:.raya tahvil ederek, 
Ustüne bin lira daha koyuyor: 

- İşte beş bin lira.. Haydi, he-
11.en yarın, kimseye sezdırmede"l 
İs tan bu la gidelim. 

-Peki'!. 

Demirci Bey, yolunu şaşıran bir 
yolcu sersemliğile, paraları sökülüp, 
KeJi'yi alıver ve ertesi günkü tren
le İzmirden lstanbula hareket edi-

yor. 
Sadece İstanbulda ba.sbaşa ge

çirece~i bir harta için bu sarışın 
ve kurnaz operet artistine peşi -
ben beş bin lira veren demirci Be
yin bir o kadar da İstanbulda ver. 
diği ve bir ha!:ıa yerine bir aydan 
fazla mütemadiyen yolunduğu ha
ber alınmıştı. 

Demirci Bey bundan sonra, bir 
sirkat vak'ası münasebetile güzel 
Keti'den avrılıvor ve boş ....,re so
vulduğunu anlıyarak, müilis bir 
tüccar gibi İzmıre oradan da mem
leketine dönüyor 

* Bir müddet ıonra İstanbul ve fz. 
mir zabıtasının (Viyana operet he
yeti) artistlerini yakından takip ve 
teratsut ettiğini göröyoruz .Hal
buki ,bunlar arasmrlıı birkae cas-

ihbar etmişti: 
Miloviç'lerin, Keti'lerin, Mağdg

ların casus olmadığuu, her gece 
tanınmış şahsiyetlerin koynunda 
yatarak, birçok şeyler öğrenııneğe 

ve memleketlerine ihbar etm ·.1~ 
çalışmadıklarını kim temin ede • 
bilirdi? 

Harp zamanında memleketimize 
gelen bu veya şu yabancı tiyatro 
ve operet kumpanyalarında bu gi. 
bi casusların bulunabileceğini dü

şüıımek, ona göre tedbirler alınalı: 
hükumetin vazifesi değil miydi? 

Bu takiplere vaktinde başlanmış, 
tedbirler zamanında alınmış ol -
saydı, şüphe yok ki, İstanbul gibi 
kozmoporit bir şehrin istihbara 
işlerınde daha fazla tekamül ve faa.. 
liye eseri göserilmiş olurdu. 

(İthat ve Terakki) hükumetinin 
en zayıf taran, uzağı düşümne -
mesi değil miydi? 

Gerek harp içinde, gerekse harp. 
den önceki yıllarda bu milletin çek
tiği sıkıntılar ve gördüğü felaket
leri gözönünc getirecek olursak, 
bütün bu felaketlerin, vukuundan 
sonra önlenmeğe çalışıldığını gö
rürüz. Halbuki, Türkiye hakkında 
birçok hatıralar neşreden Avrupa. 
lıların da (mesala Leymna pa
şanın ,GenaraJ Ludend od' un, hat. 
ta Çörçil'in de söylediği gibi) İtti
hat ve Terakki hükumeti, bilhassa 
dört uzun harp yılı içinde - harici 
gaileler ~öyle dursun - dahili hıi

d:seıer karşısında bile daima o ha
diselerin tahaddüsünden sonra ted
bir alabilmiş ve fahat bir zaman 
o hidiseyi vukuunden evvel keş
fetmek kiyasetini gösterememiştir. 

Bunun sebebini mi anlamak is
tiyorsunuz? 
Yukarıda isimlerini saydığımız 

ricalin ve daha meşhur ve salahi· 
yettar birçok kimselerin bu me
sele hakkında müttefikan verdik -
!eri bir hüküm vardır: Tecrübe -
slzlik, 

--=-

r 194~ ... ~~~=·ı:_,,,. 
1 T .1i9 .. 41 BKatlnçtlkkası a > 1000 > = 3000.- > 

111 

~ ı > 750 > = 1500.- > 

Tasarruf hesaplan 

İkramiye planı 

• 

ı > soo > = rnoo.- > 
8 > 250 > = 20-00.- > 

S5 > 100 > = 3500~ > 
80 > GO > = 4000.-- > 

300 > 20 > = 60-00~ > 
Keşld• ler: 4 Şubat, 2 Mayıs, J AtuJ
tos. 3 İkin<.'itcşrin tarihlerinde T•
pılır. 

Deniz Levazım Satınalma 1 
Komisyonu ilanları 

1 - Keşif bedeli ,4600> lira 40 lru
ruıı olarak inşa edilecek iki binanın 
26.3.941 çar,amba günü saat H de Ka
aımpaşada bulwıan Deniz Levazım sa
tın alma komisyonunUa pazarlıkla lha
Jeal yapılacıık\ır. 

2 - Kat'1 teminatı c690.06> Jln olup 
fenni ve lıususl şartnamesi hu gttn iş 
aaaıı dahilinde mezldir komisyondan 
bedelsiz alınabllir. 

S _ İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
ı.tedlti vesail<Je lolrlikle belli gün ve 
saatte adı geçen komisyona müracaaı.-
lan llfuı olunur. •2166> 

Tasfiye halinde 

Balya - Karaydın 
Madenleri 

Türk Anonim Şirketi 

FEVKALADE heyetı umumiye 
toplantısına DAVET 

18 Mari 1941 tarilıinde FEVKALADE 
surette ıoplanacak Hey'etı Umuıruye 

içtimaı itin yatırılan hisse senetleri Ti
caret Kanununun 3t.i6 ve şırket nıza.m
namesinln 2 nci maddelerindeki nisbe
ti dolduramamış olduğundan, Tasfiye 

Halinde BALYA KARAYDIN MA
DLNLERİ Turk Anonim Şirketının 
hiaedarlan, ilk toplantı mev:ıuunu teş
kil eyliyen qağıdakl hususa\ı gör()ş
melc üzere 17 Nısan 1941 tarihli Per
ı;embe gilnU eaa\ 10 da Şirketin Gala
tada, Eslu Şarap İskelesi sokağında 
kAiD Muradiye lwıının beı;incl katın
daki merkezınde ikinci de!a olarak 
FEVKALADE Hey'eti Umumiye top
lantı_,ına davet olunurlar. 

1 - 24 Nisaa lll40 tarihll Billnçonun 
taadiki, 

2 - idare Mecliıtntn tebrfyesi, 

3 - 25 Nisan 1940 \anhli ıutlyeye 
cirlı bllfuıçosunun \a.sdikl, 

4 - Kon\ıolörler ve ücretlerinin ta
yini. 

Ticaret Xaınmunun ve Şirket nl
zamuameslnin olbatpaki maddelerine 
&öre bu ikinci \oplontı için yatırılan 
hıisse senetlerin.in mlk:tan ne olursa o:ı... 
sun bu ikincı \oplan\ıda ittihaz edile
cek mukarrerat muteber olacaktır. 

Bu tolpantıda asaleten veya vek:A· 
leUm. hazır bulunmak istiyen hissedar ... 
lar Ticaert K.anunwıun 371 ci maddesi 
mucibince bimlli bulunduldan hisse 
senetlerini toplantıdan en az bir haf
la evvel Şirketin Gala\adakl merkezi
ne yatırmalan llWmdır. 

~ istan~u!' Komôtanlı.ğı :. Saunalma K.omisyonu · İlanları ;: 
' • •l';J 1 .. • ~ ~ 

Hisse senetlerinin yatırıldıjpru mll-
beyyin mail mücssesat ıanı!ından veri- Aşağıda yazılı iaşe maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde 
len vesikalar hisse senedi &il>i pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülcbi. 
1eWtiO ve kabul olunurlar. lir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda Komutanlık Satm alma 

:i.tanbul 21 Mm 1941 Komisyonuna gelmeleri. 02031> 
TASFİYE MEMURLAlll Cinsi Miktarı Muha. Bd. kat'i te, Pazarlık 

\ 

• kilo L. K. L. K. gunu !"---------- Bulgur 50000 11000 1650 24/3/941 

il Doktor A. Emanuelidi 1 Pirinç . soooo 12000 1aoo 24/3/941 

saati 
10,30 
11 

Sirkecideki mwıyenehaneslnln 13-1 A. şehrıye 30000 8700 1305 26/3/941 
tlml!ki dolayıslle ayni sırada Mer- Makarna 25000 '1500 112S 26/3/9~1 
ltu Lokanlası tizerıne n:ıkletm~tir • 

- Apğıda e1na ve mlktarlan yazıh iaşe amddeleri 31.3.941 rtıntı hb:alarmda I 

10 
11 

- - ı yazılı saatlerde pazarlıkla satın alınaeak tır. Sa.rtnameleri her gün komisyonda 
\görülebilir. İa\eklilerin belli iÜll ve saa\lude Fındıklıda oatın alına komisyonuna 

.A.keri Fabrikalar Satı. 
nalma Komi.yona 

ilanları 

ı KAiem Elel<trikll El MU!tabı 
VesalreAlıoaul& 

Tahmin edilen bedeli 16600 Ura olan 
5 kalem <ieklri!tli el makkabı Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
satıla alma komisyonunca 7.4.941 Pa
zartesi günü saat 15 de kapalı zarfla 
ihaie edilecektir. Şartname paruızdır. 
Muvakkat teminat 1260 liradır. Talip
lerin teklif mektuplarını 5aai 14 de 
kadar koınJs:rona vermeleri. «2068> ... 

gelmeleri. c2234> 
C1ıı.s1 llllklan Hull. BcL Kat'i T. bıaıe Saa.t:! 

Ki10 L. K. L. K. 8aM Dakika 

Nohut 
K. Faaulye 

-
soooo 
aoooo 

4200 
7200 

+ 
lleberine 50 l!ra fiyat tahmin edilen 

l 00 adet \ev bit semeri 28/3/941 günü 
saat 11 de pazarlıkla satın alınacakbr. 
Şılnnamesi her &ün komisyonda görü
leo11lr. Muhammeıı bed~li 5000 lira o
lupka t'I teminatı 750 liradır. İsteklile
rin belU gün ve 53atte Fındıklıda Eatın 
alma komisyonuna a:elmeleri. «2157> 

130 
1080 

+ 

10 
11 

Nümunesine göre 215 adet nalbant 
çantası 25.3.941 günil aaat ll,30 da pa

aarlıkla oa\ın alınacaktır. İsteklilerin 
mezl<O.r ııün ve saatte \eltllf edecelı:lerl 
fiatıı gtire yüzde on beş ka\'I teminatl&
rı ile Fındıklıda satın alma komisyo-
nuna aelmelerl c2233> 

MARVIN hvlçrc Presizyon saatleri Altlll - Meta~~ 
LUXOR Radyoları ZET Havagazj ocakları • AEG ~ 

iletleri • Bisikletler - Avizeler 

OSMAN ŞAKAR ve Şkİı 
TAKSİTLE SATlŞ Galata Bankalar - Beyazıt - 1'~ 

IYOD, TANEN 
ve Glisero Fosfat vardır. 

KA SIZLIGA, 
VEREME 

istidadı olanlara ve 

SİNİR 
hastalarına karşı 

kullanılır. 

Eczanelerde bulunur. 

Küçük §i§e 60, 
Biiyü.k life 100 ıcun.,ıtır. 

Hava gediklisi alınıyor 
f 

Türk Hava Kurumu Gedikli Yuvasına ı;.dikll namzedi alınııcaJ<t11" 1'1 
fllrllan ve müracaat usulleri lıaltlandaki mufaual talimat Tlirl< H•_.. 
Şube;erinde mevcuttur. şl 

Yuvaya girmek istlyenlerln bulund uklan mahallin Hava Kuruırııı 
oe müracaatıan (2062) __,/ 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden 
2.4.941 Çarşamba günü oaat IS de İstanbul Nalla MOdür!Ol!il ~ 

misyonu odasında (8820.17) Ura keşif bedeli! Ortaköy Tnımvıy .'°~ 
Feriye Sarayı karşısındaki duvann tam.iri inşa.ah M.übayaası a~ık e)t500'/.'
nulmuştur. 

Mukavele, Eksillem, Ba7ıdırlık İşleri Genel, Hususi ve fenni ..... ._., 
proje, lı:eşil hu!Asaslyle buna müteferri diğer evrak dairesinde ıöri!J<!CCY 

Muvakkat teminat (662) liradır. ..ti 
İsteklilerin en az bir taahhütte (8000) liralık. bu ite benzer iŞ Y"P~ 

idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden Istanbul Vildyeü:ne st' t'J 
Eksiltme tarihinden tatil ııünlerl hariç üç i\İn evvel alımmf ehliyet "° ~,,j 
ait Ticaret Odası vesilcalarlle aelmelerJ, ~I 

jilj 

Güzel 

HOO - mlkii.bı ce•ls tomnıiv 
Alına<ıak 

Tahmin edHen bedeli c74000> llra e
Jan 2000 metre mik3bı ceviz tomruğu 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
merkez aatın alına komisyonunca 
31.3.941 Pazartesi giınü saat ıs de pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname 3 
lira 70 kuruştur. Muvakkat teıniDa\ 

Devlet remlryolları ve Umanları isletme U. l~aresi İlaJlarıl ·\ 

c4950> lh·.:ııdır. .:216l:t 

ASKEı·Lt J-,LERİ 
ŞUBEYE DAVET 

Fatih Aııllerll!ı. Ştıl>Mln<kn: 

Yedek Sınıf 6. Muamele Memuru İ. 
Ethem Oğ. Muammer (321-24) Çok 
ac"1e Sube.ve müracaatı iılAn olunur. --

Saı.ı. "" Baıımuharrlrl: Etem izzet Beıılee 
NetriY&l Dlrelılöril: Cevdet Karabil&in 

cSON TELGRAF> MATBAASI 

Muhammen bedeli (5600) !ıra Olan 7000 Kı. Haşarat oıdUrücü mayi (flllt 
ve emsali a:ibi haşarat öldürücü mayı nev'inden (7.4.19•1) Pazartesi &ünü saat 
( 15) on beJte Haydarpaşada Gar binası dahilındeki komısyon tarafından kapalı 
zarf usuliyle satın a}Jnacaktır. 

Bu ııe girmek is\lyenlerin (420) füalık muvakkat teminat ve kanunun \a
yın ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını a1Ul &ün saat (loi) oıı dör
de kadar Komiı-yoo RcisHğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe alt p.rtnanıeler Jı;ol.'Usyondanı>ara= olarak daltılilinakiadlr. «2226> 

"' "" Muhammen bedeli (1850) lira olan 1 adet Motopomp (Benzin motarın :ran
gm tulumbası) 7.4.1941 Pazartesi gunU sail (il) on birde Ha7darpaşada Gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (138) lıra (75) kuru&luk muvakkat tem.inat ve 
kanWJun tayin ettiği \•esailtle birliktıe eluöiltme ,UnQ aaatıne & .. dar Komisyo

a nnlraca~Uan liızımdır. 

Bu is<' :u\. ş.;ıı tnamele.r ltoıni$J'onclaıı paruu olauk daiıtılmaJdadlr. .:2225~ 


