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SUıJp ye Bapnuı.arrlri: ETEM İZZET BEN1CE EN SO 
~-

ÖNÜ ve ELiN· 
EKi BAYRAK .. 

Türkiyenin Son Siyasi Durumu? 
T rk ıyasettnın va lı ve ara· 
m tek teşhis c m e ı il abill 
Uadedir: Bedelini a 14 şa mıyaa 
bayaüyet ve cevvallyet sablbl; 
ber tirli ıman ve ene ıı ile 
6r ıa dlaamllı, ıeyyaı, gozft pek 
bir aıyaset ve onan duruma .. 

Yazan: ETEM IZ2ET BENiCE 
Yo os1a uiyeti e bel Sa-

ıncoğlunun Kıbrıs mülikatuulan 
11ıOruo1 listüsı tekrarlıyarnk ıso
ranlar ,·or: 

c:ivasf duna-- Türkiy nin ....., 
u n dir?. 
Bunlarn cevabı wcmıek ye--

rinde olur 
- İlk günde ne idise imdi dt- ~· 
1ık gün" ck.rken Atatürkün ~ır 

dine istiklül b yroğını, öbür elın~ 
iirriy t meş'nl ini dikip c.~~~1 
ir enerji bidesi halinde butu~ 

dünyaya direldi i ve dikildiği gü-
ü luı tediyoruz. • 
O günden bugüne siy.~~. ~~öı.şı
izdc duru unıuzda, gorunuşü • , 

müzd en kilrük bir ayırt nyn-
lık yoktur. 

o manlı ınipar tormğunun cn
knzı üzerind . Türk varlı !lnın, 
Türk ruhunun, Tıirk istiklalinin, 
..-urk enerji bütünlü •ünün kalkı· 
ıupıı asil ye hakiki yeni. nizn~ 
)talinde dünya kamu una bız hedı-
)'e ettik eryüzilnd .millede-
ziıı JlfJSıl n bil c klerini, na-
El ya .amak lhti3 ncınd bnlundu
ğunu bh örnek halinde )'lrmi bir 
)'JI öne ortaya çıkardık. 

Bu Un eğer, Avrupa hnrhi bir 
c!üny muhareb i olmak i tidadı 
ile ayni zamanda ideoloji boğnz.. 
ın:ma~ hıılind devam ediyor , 
v:rncağı en ü tiin netice \'C k .~e
dcccl;ti en mümt z nıcr~ale, .Turk 
milletinin bizzat ve bınnc.f ı or
tnyn koyduğu hayat ve insanlı~ 
prensibi ve kendi hüviyetindeki 
dcmokro i rejimi olacaktır. . 

Öz demokrasi, Türk dcmokrn ı· 
idir. Kemalist jdeoloji bu da\al:• ' 
iyasi programı ile, muknddes ki

ıtnp halinde gözöııüne koymn ve 
ancn'< 1939 harbi milletleri ayni 
hat \'e ayni c bodc.f ü:ıcri.nde 
toplaml§tır. Bugün eğer Aınerıka· 
da, İngiltercde §ll ve bu emlc
kette, demokrasinin her .. eyde 
vahdet ifnd eden tcznhürünii gö
:r~) orsak, işte o Türk ~c!"0~?.si-
ıııin tfı kendisidir. l\lılli butun-

lül tür, mmi inanıştır, bir milletin 
Cek in an gibi avuç içinde de_rlen· 
ıne i ve yayından fırlıyan bır ok 

ibi i tiknnıeti tayin edilen hedefe 
fırlntılnın ıdır. 
• İşte bu hu usiyet ve bu i~eol~ 

jık dinamizmin tabii c\iki ılcdır 
ki T'' k · · d d'ınaınik 1 ur ıyn5etı c ' 
ene ··k rıı ve en·aldir. -

Bu umumi ' hı )' ptıktaD ı;on· 
ra, on vaziyetler k 1'§1\ıDcbkl 
Tür~ dummnnu da, yni zaman· 
da aydı':l aydın ö~önUne koymUJ 
oluyoruz. 

'.rork diplom isi la p if de
ğildir. Dava ı: 

_ Cihanda sulh, yurtta u)htor. 

Ancnk bu, kendi i ibi, dünya· 
nın \'eyn muhitinin de sulhu iste. 
m i ile mukayyettir. Kendimizi 

bir fikri ahit h 
yen bir pren ib 
değiliz. 

Sulh , ulhun bize vefa ve ya
kınlık ö erdiği ni bette bnğlı ve 
sadıkız. Bu knnantimfa sarsıldığı 
günde d • h rhc hazır buhınuyo -
ru:z.. 

Harp, §İmdi hudutl nınma 
dar gelmiş ve ftnyıınmı tar. Hatti, 
cmni3 et lıölgelcrimizdc .kı men 
ecnebi i,.gali vardır. lliıd' tın ve 
bu i galin ue §Ckild hangi şart
lar altında v n istikamette in
ki n[ ed c ğinl ilmi oruı.. Fakatı 

her türhi ihtimalı goıomindc tu• 
1nr k Türke, Türk ideoloji i e, 
Turk si~nsı tutwnunn )akışır va
kar ve temkinle tedbirli bulıınu
)or, hadi clcrin pqiudc değil, ö
nünde ) ürüyoruz.. Bunun içindir 
ki, 

- Tiirkil enin on iya i duru
n nedir?. 
Diyenlerin oru~una: 

- TürJ<lycnin o kcri durumn 
nedir?. 

Sualini de <'klcnwk \C iki ini 
birden şöylcc e ce\ nplnııdırınnk 
gcrektır: 'l lirk milleti, bir elinde 
Atatürkiin 1 endisiııc emanet bı
raktığı i tikl:il \C Jıiirriyet bay -
rağı, öbiir elinde Atatiırkiin \'cdi
osını nıııhafozn) n muktedir her 
tiirlii imkan e kudreti dirclhniş 
olarak duruy r ve hadi clcri bek-

liyor. • 
Türk iyo etinın \'D f ı ve duru-

munun tcshi i tek dimlc ile kabili 
·r dedir: Hedefi n in nşınmyan 
J o . h'b' h yatiyct \'e ce\ vnlıyct ~ ı ı ve 
b n tiirlü iınn n ve cnl'.rji ile öz.lü 
d~:amik, seyyal, gö:ziipck bir siya-

t ,.c onun durumu. 
c Bu 1eşhis ve telhis ~e,·hasını ta

§lyan bn)TDk, simdi lnöniinlin e
lindedir \C blitün vnhm çocuklan 
onun emrinde". 

ETEM IZZl!.'T BENLCE 

MAARİF VEKİLİNİN İZABATI 

inÖnu Ansiklopedisi 
için 15 yıl çalış 1 cak 

--------
Ansiklopedinin tercüme ve tev· 
ziat işlerine yakında başlanılıyor . 
?.fn l 5 Ansiklopedisi önden giden 

Anka~~ VekUı B. Hns.ın AU Yllcel Ei)'le sl ~ ... azııt·~ı görccektır. 
:ıctccJ i kendisiyle gö~cn bir ga- bır ]Ul:l\ u cıının n~rı m elcsi de bir 
kındaYe c nön(l Ansiklopedi!b h k· Ansfklope ne sonra ancık mevzuu 

«Ans.~Urnıc eu izahatı vcrmlştır: buçuk iklı ı:e•ktir Kclırr.c crın ... ::..ın-
fi 1 rı ya;~Cdtyc girecek kelimelerin hah 01~.b~:~~ınln. çıkma ı, bızim alln-
içln r bn :,:ır:n başlandı. ismıtı.nslar :rn~sı. ~re tcrUbl tı:ışlı başına bir da-
cttirlll c hnritnlnr toplanıp tertip beye g ·ıne ve tc\'%1.it işi yakın 

Yor. Rot'I adır. Tcrcu 
man söyU ııur ttc size bir z:ı- v d b~lıyncaktır.> 
ımurni 0 tCCck hıılde değilim. Fııktıt u- z:ımnn 3 B k·r 
hC$ sen ıı~ra~I dıyebllirlm ki, on on -E ki Suriye aşve l J 
lknrş ındoy12. r çalısmn mecburiyeti S Surlyo 
sikloı>cdlal d~ır tarnftnn İsıtım An• t 23 (A.A.) - Snbık Mn dam 

nuz ve ha lğer cıhetlcn haz.ırlattı- Beyr~ll siyasi şeflerden B. 1 l r El-
Snn•at LCı z.!r atmakta bulunduğumuz B:ıs\iek rab t nın m rkcz o an 
Tarih Lu gatı, Eski Edebiyat Lügati, Suudi A daeı ldıktan ~ 
1arc!uncı ~a: gibi kaynaklar da bu iste 1 rlad'da bir ı~ur 

J'Ol O:Vnıyacaktır. Husu• BaJdada ıı 

,... tutW 
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TELGBAfLA 1 VE BABEBLEBI VEBEN AKŞAM GAZETESi 

Dolu Mrik 

Yugoslavgada 
halk ve orduda 
gerginlik arrtı 
Belgradda Alman 
sefarethane 1 lnflD· 
de muazzam bir 

• mayış oldu 

Yugoslav ordu 
şefleri bir 

ictima yaptı 
Pakta iltihakı pro
testo için memur
lar arasında istifa-
1 r de am e<ryo 

Londra, 23 (A.A ) - .Afman:yn ile 
Yu;o lavyn nnı ncbki rnüzak~cr 
b:ıkkıncb hcnü: 611J'Uı bfç bir bi
linmiyor. 

Yuı;oslav dkfın wnuml.7 de, AJ-
mnn talepler nln Yugoslavya tr.ınıfm

dan knbulü olcyhindeki muhalefet 
gitUkcc nrtm:ıktadır. 

Dün ordu c:flcrlnin ynptıklnn top
lantıya B tcrndd:ı bily\ik bir cbcmml
yet vcl'ılmektedir. 

(Devamı Beşinci Saıfac1ı.) 

Halk n b .. tün 
ümidi ordtıda 
Bclı;rnd, 23 (A.A.) - GörilnQ~e ba

kılırsa, paktın imuısına karşı Yugos
l::ıvy:ıda muhalefet ve memleketin ru
h! vııziyetı gı'itikÇtı kuvvetlcnm kt<ı
dır. 

Evvt'lkl &abnh Almrın Sefareti cJva- · 
nnd.ı tall derecede ehemmiyeti hnlz 
bazı tczılhürJer olmu sa dn, bu teza
hürler ciddi mahiyet k betmemlştlr. 

(l>evıınu: 5 lncl sayfada) 

HÜCUM 
BORUSU 

= Ya7.an: = 
Haluk Cemal 

il 

da ç iu 1ıendiliklerlnden lim ol n Somali im 

İtalyanların 
B• h .. 
ır ucumu 

Daha kınldı 
Ağır zayiatla eski 
hatlarına kadar 

püskürtüldüler 
Atina 23 (A.A.) - R mi 

Yun n tebliği: Top~ faali .. 
yeti. Bnn esirler nldık. 
Atına 23 (A.A.)- Radyo -

nnn bu g cc bildirdiğin göre, 
it lyanlar merkez cephe in .. 
de Aos ç yı i tik nı tind ye· 
ni bir mukabil taarruza g s-
nıişlerdir, italyanlar, Yunan
lılar tar budan biicuma lk
tıkları hatlara )l dar p~kilr
tillmüşlu ve ağır za)'İ tn uğ. 
rntılııu§lardır. 

Kerendeki /tal· 
yanlar ümitsiz 

vazi.qette / 
İngiliz tayyare ve 
topcasa ltaıyan 
mevzilerini müte
madiyen bırpal-yor 

Hartum 23 (A.A.) - İngiliz top
çusu ve tayyareleri Keren ve ci
varındaki İtalyan mevziJcrJni mü
temadiyen hırpalamaktadırlar. Mu
harebe İngilizler için memnuni -
yet verici bir §c.kildc inkişaf et • 
ımektedir. 

Şiddetli harar tc rağmen, lngi
liz.ler elde ettikleri mevzileri mu
hafaza ctmekie v ftalynnlann mu· 
kabil taarruzlanru ağır zayiat ve
:rere püskürtme tcdirler, 

(Dev ,,fn4s\ 

Sofynda Almnn n er lc.rlnc ikr mınr, ıltifntlnr 

Hasta, muhtaç 
avukatlara 

ô.cil yardımlar 
Avukatlar Adliyenin 
ıs~ahı için Vekaletten 
temennide bulunuyor . 

istaobul Barosuna mensup A\'uknt
ltır dun o leden sonra, Eminönü Halke
vi.nd 'toplanmışlar ve bir yardım san
dığı tcşkthnl gö~mUşlcrdir. 

Bu maksaUn hazırlanıp dlln okimnn 
rnpord;ı yardım tıılimntnnm 1 15 mud
dçden ibaret ol:ırnk lcsblt edilmiştir. 
Tnlinuı&lltım ye gör.c, munvcnct(? mub-

(l>anmı: 1 incl A)'fada) 

-o---

ViHivf"t Pasif Mlıdafna Komisyo
nu tarafından haftaya paznr günü 
UsKuoarda ve .Buyu;:;aclada ı;:;ı pa
s •• korunma tecrübesi yapılacak
tır. Bu tecrübclcı de bilhassa pa
raşüt~ül«:re karsı konınmn dene -
meleri icra cdılccektir. 

Vali ve Parti 
Reisi Trak

gaga gittiler 
Üniversite Rektörü 
Cemil Bilsel de Edir

neye hareket etti 
Vali ve Bclcdiy nc.1 1 B. LfiUi Kır

dnr dün Çtıtulca ve Hodımköyünc gıl
~tir. Mumaileyh Çntalcn kazasında 
kaymakam v nllı.kadnrlardan izahata
lıp te!li~lerde bulunmuştur. 

VilA,)·ct Parti İdare Hcy'eli Reisi n. 
!Jeş;ıt Mım;ıroğlu dn dUn otomobille 
Trakyrıya gıunı~Ur. 

Diğer taraftan bir müddcttenberl 
nıhntsu bulunan Uruvenite RckUSrQ 
B. C mıl Bllscl de iyile rnls ve Edime
yc gitmiştir. Mum llcyh orado bir kon
ferans verce kUr. R kUSr, Tnıkyn u
mum Müfcttl 1 B. K z.un Dlrltin mi· 
safiri bulunmaktadır. 

Amerika ayanı da 
7 milyarı kabul etti 
Vaşington 23 (A.A.) - Ayan 

meclisinin Maliye Encümeni, dc
mokrnsilerc yardım içın talep edi
l<'n 7 mıJvnr dolarlık krediyi müt. 
tefikan tasvip etmislir. Ancak, d • 
ha rvvel, bu mlktnrı yarıya indir
me i istıhdaf eden bir tcklili rcd 
eylemiştir. 

'Her zama.1dan ziy 
de hazırız, Milli · fin 
işareti e kı o 

-
z' 

Balkı umumi vazıyettea ba erdar il 
için, Partice tertip edll 

olan ko ler ıara deva ·ı or 
Ankarada Partic tertip edilen J 

konferansların lbirmcısi dün Halk
evinde, Meclis Reis Vekili Şem
settin Günaltay tarafından veril
miştir. 

Hatip •bugünkü diınya h dise
lcri karşısında Türkiycnin vnzi -
yeti• mevzulu konfernnsındn, Tür
.kiyenin sulhsevcrliğini bir ere 
dnhn t barüz ettirdikten sonra bil
hassa demiştir k: 

•Fakat siz de tnkdır edersiniz ki, 
Türkiycnin bu sulhpc..'"Verlik siya
seti bn~ şartlarla mukayyettir. Bu 
şartların ibaşınd başkalarının da 
bizim istiklal ve mülkiyetimize 
hürmetkar olmaları gelir. 
Binaenale~h ~izbn bütün gay

rctl~rimizc l·ağmcn yakın şarltta 
da bir giın sulh ıbozulac k ohrrsa 
bunun mcs'uliyeti nsla lbizde de
ğildir. (Şiddetli alkışlar). Çünkü 
lbu vaz.iyet .karşısınd biz.im için 

Tarihi vagon 
halkın ziyare
tine açılıyor 
Bu vagon evvelce 

Is tan bul 
hattında işliyordu 

Berlin, 23 (A.A.) - D. N. B. 23 ar
tın ordu g\lnU olması inilnnesbetiyl 
\arihl Kompıyen vagonu Lus arten'd 
tc hır edilecek ve hn\k tından e-

tır Bu l Alınan lokantalı 
vııgonıı vAkUyJe Ow wı; 

rası.nda ~ en b:ı lıınmok ı 
ldJ. Gecen Umum! llnrbln b;ışınd l>a
r.latc idı. V on 7 Tcvrlzıh;::ınJ JOJS d 
M l Foclı il G eral V gruıd'ı 
Fransız. umumı karargflhnm bulundu
ğu &nlis'ıc Komplycn'c sonra da 
Rcthondc'a götüren trene b:ığlnnmıştı. 
ı 1 Tcıınnlsanl 1918 de mütarekenin mı
znsındnn ~rn vagon İnvalld Aakeri 
Milı.csinc konumnk üzere Pıırl n klc
dilmlştır. 1940 Hıızlrıınında Frnnsu -
Alman mllhırckcsuun unzasındnn LOD• 

rn vagon Bcrllnc n klcdllmlstlr. 

ÇERÇEVE 

Aıll Hedefi 
NECU> FAZU. KISAKÜKEK 

Bu çnpruşık B lk nlnr kö 
knpmncıısının bir li hedefi 
vardır. 

Hangi i o?. 
İtalya, mutlak Almonyanın 

fernınnile l'unaııi ınn ldır· 
dı ı ı.nnuın a li hedef yin oy• 
du. Alnı nlnr ltomnny )'l \ 

p şı'iıden Bulgari tanı i§gnl e~ 
tigi '\akit yine h bed f o ol· 
du. 

O nedir?. 
O, kendi maddi v m n vi ta

mamh~mdan zerre fed etme
mek ve bu fcdakiırlıga zorlanır-
a tarihin görüp gôr cği en 

büyük [ dakfırlı<Yı göz almak 
kararınd bir millettir. Yine o, 
dünya üzerinde işgal ettif:i me
'.kun kıymeti bakımından, mih
verin İngiliz imparatorluk bil· 
tünlinü vurması için ııorla ve
ya güzellikle, hileyle \'Cyn U• 

mimiyctl irad ine tabi Jul • 
mak zorunda olduğu bir millet.. 
Ve yine o, mihver &a)e ve U· 

mimiyetinin ne demek oldu -
Lrıınu bildiği için, mihvere ma· 
!k1ıs hir hürriyet c i tiktal 
dünyasına mutlnk taraftarlık 
ı;ııuuıı;ını , crcflı bnyra ının )'8• 

nmn çckml bir millet ... 
Bö) lcc • mihverin har ket n

hn ı üzerinde, mihver idcoloc· 
ya \'C p lko)ocya ınn :ııt, kendi 
maddi ve manevi tnmnmlıgına 
luır ı mutlak titiz. bir milletin 
top~·ckfin zaman \'e mekôn bil· 
tiinimll, Balknnlar davasınııa 

a li hedefi bilmek, artık uıca 

gidil cek yol rmrihtir. Bu yol, wn 
ferdimize kadar nna yurdumuza 
ve atalanmı:za layı bir şuur ve 

(Dm-amı 5 lnd )0fı..da) 

-----o.--
Stoya~inoviç 
şimdi lngiliz .. 
lerin elinde 

Kahire 23 (A.A.) - Resmen bil
dirildiğine göre, eski Yugoslav Baş 
vekili Stoyadinoviç şımdi 1ngıliz
lcrln elinde bulunmaktadır. 

Müfrit Alman dostluğu bh:lcrln
den dolayı Sto adinovıc. daha iyj 
nezaret altında bulundurulmak ü. 
zere Yugoslav makamları tarafın
dan İngilizlere tcslım edilmıştir. 
Kendisi İngiliz arazisind mevkuf 
bulundurulacaktır. 

Şair M. Eminin 
40 yıllık k••t•• -

• 
panesı yan ı 

Milli Şairimiz yan
gından yalnız üç 

eserini kurtarabildi 

odasır.ın soba borusundan çıkan a 
teş değerli Milli Şairimizin butun 
kütiıphanesini ve şyasını ;yak -
mıştır. 

Geç hnber verilmesi yüzunden 
İtfaiye geJdi~i vakit ~vin iki katı
nın dn atc§ler arasında oldugu go.. 

CDcva ı et yf!MU) 

milli bir uur borcu hükıniın· 
d ••. 

Her ey Balkanların dı md 
üriınürken htı) lurdıgımız ve 
imdi ınrhndnn güınlegı du -

mü bİ.J' vücut ibi çırçıpl k 
meydana ~ıkhğınn şahit oldu -
~ıınıuz i.ıu hakikate, bir ı.nm n 
eüleulrr bulundlll,'llnll hatırlı. .. 

Jun mı?. 
• Asli hedef odur!!! .• 

Uarcket, ynrm \'cyn (ıbür gun 
dofruuau doğru) onun budu· 
duun ıuuut ckilde inkı nCa baş
lama~ bilen li hedef deği n. 
~ğc.r mih'\: er, h re etini, onun 

ududunn amut ekilde olınnk 
)'erine mli\'azi biçımdc inki af 
ettirmci;c b;ışlnr a, bunu a ıt 
h defin b kn oldu •unn değil, 
asli ve tali lı defler arasında 
bir hareket tercihi metoduna 
•tfetmek lfüı.ım gelir-

Doi,'l'udan doğTu3 n asli hcdd 
vurabilen, ttıU hedefleri de dU
filrnıüş olur; vvcla tuli hed 
lerj tercih edcrl de a ,Jf hedefi 
metodlu bir tanda za3 ıflaşbr • 
mış bulunur. işancının kuv • 
vet prtına bağlı bir tercih ~ .. 
sJ) t'Ôwo 

ımdi l'ugo in\ yanın da b 
ktanısından \'C hu diin3a b 

umeti kar ı anda o miJll'thl 
mutlak "'C dc~i mcz tavnndaı 
onra mih\' rdcn bcklenm 
lazım gelen hareket, artık da 
vn ım topyekun elde etmr 
lrnlkışn<'oğı miiliıhnı.aı;ı olmal: 
dır. Jliç nşırmı 'Iln o dc\'let 
mil1ctin hiç şn rmnmn!ını t4 
min edettk son dikknt 'e tc 
bir de yine bu miil:ılıa1 ıın 
çinde; \C bu müliılının da 
millet rchbulcrUün Wa ıM 
u. 



UludağSa~IJivt\~~.ıSl 
natOfyOmU Ne zaman?. · 

G .. .. ' . unM .. ıı m 3:;e~esı: 

• e~na, U1as a
İstanbul 
Mudanya 

YANGIN VE 

YANMAK 

Gazetelerin yazdığma gö
re, üç sinema binası, yangın 
tehlikesine maruz olduğu 
için, Belediye tarafından ka· 
paıılacakmış.. Fakat, yangın 
tehlikesi arzeden yalnız üç 
sinema mı var?. 

Bizim bildiğimiz, hemen 
bütün sinemalar, ekseri seyir
cilerini yangın değil aım,na, 
yanmak tehlikesine maruz 
bırakıyorlar. İtteneniz, yanıp 
tutu§8Jllara bir kere sorun! 
LÜKS 

MAGAZA 

Verilen bir karara göre, 
lükı olan mağazalar, bundan 
böyle birer la vha asacaklar! 

«- Burası lüks mağaza· 
dır.» 

Bu tedbir, çok yerinde •• 
Çünkü, lüks vehmine kapılan 
bir çok müesseseler, yüzde 
yüz kar etmek hastalığına tu• 
tulmuılardır. 

«Lüks» lavhasını gördük
ten sonra, herkes, ayağını o
na göre denk alır. Bizim gibi
ler, o gibi yerlerin bet kilo
metre uzağından geçeriz. 

Lüks mağazaya girmek ko
lay mı?. Bir papuca mall§ı ya
tıralım da, sonra, ne ile ge
çinelim ?. 

KOMEDi 

TİYATROSU 

Şehir Tiyatr0$UDuQ Kome
di Kısmı, gelecek mevsimde, 
timdiki binasından bir başka 
yere tll§ınacak. Bunun için de 
münasip bir bina aranıyor. 

.!Siz, arkadaşlarla diifün
düiı:, tqındık; en iyiai, Kome
di Tiyatroıunu seyyar bir ha· 
le ısetirmektir. ÇünkU, müte
madiyen Beyoğlunda oyna
yınca, deniz ll§ırı yerlerde o
turanlar, bir çok piyesleri 
eörmekten mahrum kalıyor· 
lar Seyyar olunca, bu mah· 
zur da ortad,an kalkar. 

KEDiLER, 

KJPEKLER 

Refik Halid bir yazı yazdı, 
İstanbul kedilerini müdafaa 
elli. Va • Nu bir yazı yazdı. 
İstanbul köpeklerini müda
faa etti. Bu bahsi konu§uyor· 
duk ta, bizim Osman Cemal: 

- O halde, dedi, arkala
rında böyle kalantor müdafi· 
ler olduktan aonra, iatanbul 
kedilerinin ve köpeklerinin 
sırtı, kıyamete kadar yere gel
mez. 

MERAKA 

·KAPILDIK 

Lüks peynir iımi altında, 
hiç bir çqit peynirin satılma
ması kararla,tırıdı. Peynirin 
lüksü yasak. İyi, hot amma, 
gönül istiyor ki, daha bir çok 
<ılükırn şeyler yasak edilsin! 

Çünkü pek lükı merakına 
kapıldlk! 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 7 

150 dekarltk arazide 
1.d yeni müessesesenin . 
planı hazırlanıyor 
Uludağda inşasına kara>. verilen 

büyük Sanatoryomun plılıılan ha· 
zlTlanmaktadır. Sanat<:ıryom 150 
dekarlık bir arazi üzerine inşa olu
nacaktır. Burası yalnız hastalara 
ait bir yer değil, ayni zamanda 
zenginlerimizin bir dinlenme yeri 
de olacaktır. Bursa Nafıa Müdür. 
lüğü mühendisleri mahallinde tet 
l<ikler yapımaktadırla.r. 

KtlÇOB BABEBLEll 

ViLAYET ve- 8ELEDIYE: 

* Vilayetimiz maiyet memuru 
Mümtaz Bilecik Nüfus Müdürlüğü
ne, maiyet memurluğuna da eski 
memurlardan Bülent Ak tayin e
dilmiştir. * Belediyenin yaptığı tetkik -
ler şehrimizde tatbik edilen tek bi
let usulünün iyi neticeler verdi • 
ğini göstermiştir. Belediye bu u
sulün Üsküdar ve Kadıköy tram
vaylarında da tatbikını düşünmek· 
tedir. Bu hususta hazırlıklara baş· 
lanmıştır. 

MAARiF, ÜNiVERSiTE: 

* Üniversit<ı talebeleri arasında, 
yurt, birlık ve içtimai yardım kol· 
!arından .. 'leler istediklerine dair bir 
anket açılmıştı. Bu anket sorula - i 
rına verilen cevapları t<ıtkik ve ta. · 
kip etmek üzere İktısat Fakültesi 
dekanının başkanlığı altında pro
fesörlerden müteşekkil bir heyet 
teşekkül etmiştir. * Üniversite talebelerinden ba
zılarının Fakültelerdeki dosyala • 
rında olgunluk diplomaları olma • 
<lığı gorülmüştür. Bu gibi talebe- J 

ler ayın 31 ine kadar dıploınalar·nı 
getirmedikleri takdirde talebelik. 
hakkını kaY'bedeoekleri bildiri! • 
mektedir. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Bır Alman firması, memleke
timizdeki tüccarlara müracaat e
derek kağıttan çuval imal ettiğini 
·bildirmiştir. Tacirlere, bazı nümu
neler de verilmiştir. Yeni Alman 
ışı çuvalların terkibinde yüzde 30 
jüt yüzde 70 de kağıt bulunmakta· 
dll'. 

* Evvelki gün ihracat rekoru 
kırılmıştı. Evvelki günkü ihracatın 
yekiınu 2 milyon lira iken dünkü 
ihracat pek az bir yekiına baliğ 
olmuştur. Dün Yunanistanıı, balık, 
İsviçreye fındık, Almanyaya tütün 
satılmıştır. 

MVTEFERRIK: 

* İnhisarlar İdaresi dolgusu ve 
sargısı tamamen yerli tütünlerle 
puro imali imkanlarını araştıtrmış 
ve bu keıe yüzde yüz Türk tütü
nünden olmak üzere bir (puro) ve 
bir (sigarillos) imal edilmıştir. 
cTOi'OS• puroları ile cEsmer• siga. 
rillosları beheri 10 ve 4 kuruş fi. 
atla pek yakında piyasaya çıkara
caktır. 

* Deniz nakliyatını idare etmek
te olan aliıkalı komisyon dün de 
Mıntaka Liman Müdürlüğünde 

toplanarak mesaisine devam et • 
miştir. Komisyona dün de resmi ve 
hususi teşekküller hesabına bırçok 
müracaat vaki olmuş ve hepsi de 
karara lıaiilanmıştır. 

KOLKOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZİF 

ı ekrar telefona sarıldı, te18.şlı 
elaşlı numaraları çevirdi: 

- Allo! 
- Rezzanın şakrak sesi gelmek. 

le gecikmedi. Savurduğu t.ehdidin 
genci ne can alacak yerinden vu
racağını evvelden kestirdiği için 
t~l~fon başından ayrılmadığı bel· 
111 di. Yarı laübali, yarı müst.ehzi: 

- Buyur cicim! • dedi - karar 
yerdin mi? Söyliyecek misin? 

- Pes• Zaten bilirim, sen pek 
yaman güreşirsin Rezzan. Fakat 
sana, Nacinin nereye yazdığını bil· 
miyorum dersem bana inanır mı. 
sın? 

_Hala mı inat? Bu palavrayı 

söylemelc için mi h<!ni telefona ça· 
ğırdın? 

- Yallah R<ızzan bilmiyorum. 
Hatta onun gazeteci olduğunu da 

·bilınlyorum. Yalnız §İmdi hatırlı
yorum. Nezih B"yın hanımına ... 

- Şll!la Raşıde derneğe dilın var· 
mıyor mu? 

- Bilırsin ki ... 
- Bilirim, bilirim ... Kadına ne-

rede rastlasan yılıştığını bilirim. 
Şimdi ııen beni kandırmaktan vaz 
geç de Nacinin hangi gazeteye 
yazdı)!'ını söyle. Bunu sen bil -
mezsen kim bilir? Evvela arkada. 
şın, sonra ... Sen de gazetecbın? 
Hem artık bıktım, ya söylersin 
yahut Şadiden on para alamazsı:ı.. 

- Canım Rezzan, inan bana. 
Doğruyu söylüyorum billahi. Be
nim gazetelerle bir alakam yok. 
Ara sıra Avcılık mecmuasına .ts. 
tavritlerin ıslahına dalr• maka • 
leler yazmakla insan gazeteci ol • 
maz. 

en 
Yeni şayıaıarm başında, sulh 

haberleri de var. Bir rivayete gö
re, Japon Hariciye Nazırı Matsuo
kıı l!erlinde sulh teşebbüsleri ve
ya teklifleri etrafında temas ve 
görüşmeler yapmaktadır. 

e ya aca 
..ı-------~ 

, Hergün karşılıklı ola
rak vapur seferlerine 

başlandı 

Bu şayialar, zaman zaman or
taya atılan bir takım sondajlar . 
dır. Diğer taraftan, Berlin, harbin 
önümüzdeki iki üç ay içinde, 
Londra ise, 1941 sonbaharında bi
teceğini söylüyor. 

Bir yılda şelırimiz esnaf hasta
hanesinde kaç kişi yattı? 

Sulh haberi, sinir ve adalelerde 
gevşeklik getirmeğc matuf, bir 
ne~ı iksirdir. Hakikatte sulh yok- ı 

tur .e olmıyacaktır. Muharip iki 
taraf da, zafere kadar döğüşınek 
yolunda ve mecburiyetindedir. 

19U yaz mevsiminin kat'i neti
ce ayları olacağı doğru mudur?. 
Kehanet gülünç oluyor. Fakat, a
kıl ve mantığa uygun dürüst bir 
tahminle ifade edilebilir ki, her
halde, muharipler, bir kış dalıa 
beklemek istemiyeceklerdir. 

Arkada bıraktığımız uzun kış 
ayları her iki taraf için de, hum
malı bir hazırlık devresi olmuş • 
tur. Bu hazırlığı sarfedecek za . 
man herhalde 1941 yazıdır. 
Görünüşe göre, iki muharip ta

rafın hazırlığı da müthiştir. Son 
ve kat'i çarpışma bir tarraka man· 
zarasını arzedecektir. Bu takdir. 
de, Londranın görüşüne göre hak 
vermek lazımdır. 1941 S-Onbaharın
da harbin bitmek ihtimali çok 
kuvvetUdir, 

REŞAT FEYZi ------
Kaşar ı:>eyniri fıaf .. 
larında ihtikar 

1 ,apan bir bakkal .. 1 
Kılınççılarda 99 numarada bak· 

kal Pozant kaşar peynirini 90 ku
ruş yerine 100 kuruşa satarken ya· 
kalanmış, hak.kında takibata baş
lanmıştır. 

Şehrimizde.ki esnaf cemiyetle • 
rinin idare heyetleri dün merkez 
ibinalarında toplanmışlar ve müş
terek yardım teşkilatı ile esnaf 
hastanesinin 1940 yılı hesaplarını 
tetkik etmi§lerdir. 

Bu toplantıda, Mıntaka İktısat 
Müdürü, Ticaret Odası Umumi 
Katibi ve Mıntaka Ticaret Müdür
lüğü ile Halk Partisi namına birer 
mümessil bulunmuştur. 

Okunan raporlara göre, geçen 
sene hastaneye yeniden 24 yatak 
ilave edilmiş, hastanenin genişle. 
tilmesi maksadile açılan teberru 
makbuzlarile 20 bin lira toplan • 
mış ve banka;·a yatırılmıştır. Be· 
lediyede~ alınan 3,748 lira ile has
tane tesisatı genişletilmiş ve has· 
tane daha münasip bir binaya nak
ledilmiştir. 36.425 liralık muham • 
men varidatın 31,245 lirası tahsil 
edilmiştir. 

16,871 kişi hastanenin muhte
lif şubelerinde ayakta tedavi edil
mişlerdir. 943 esnaf da yatırılarak 
tedavi altına alınmıştır. Yeni yıl 
bütçesi 38012 lira olarak kabul e
dilmiştir. Toplantıda hastanenin 
ve içtimai yardım teşkilatının ge· 
nişletilmesi ve tek.funülü için yeni 
kararlar ~erilmiştir. Verilen yeni 
kararlara göre, yardım makbuz -
ları ile bu sene en az yirmi bin lira 
teberru temin edilecek, ve ilk fır. 
satta cemiyetler nanuna modern 
bir hastane binası inşa edilecek, 
hastaneye mektep mezunu hemsi· 

1 Teler ve hasta bakıcılar alınacak, 
mütehassıs doktorlar kadrosu tak· 
viye edilecektir. 

YENİ SEÇİM 
Yapılan seç1JI1de Rüştü Turaç, 

Şevki Başkaya, Faik Demircan, 
Alaettin Kunt, Celal Bozkurt, Yu· 
suf Yarar idare heyetine ve has
tane idare müdürlüğüne de Osman 
Gürsoy intihap olunmuşlardır. 

Boyunbağlar da 
tiplere ayrılacak 
Fiatları Mürakabe Bürosu, bo • 

yunbağ, çorap ve gömlek fiatları 

hakkında tetkikler yapmaktadır. 

Dı~arıdan boyunbağ gelmediği hal
de, bazı tuhafiye mağazaları, yerli 
ıınalı olan boyunbağlarını Avrupa 
malı diye satmaktadır. Halbuki 
memleketimizde boyun bağlara 
mahsus kumaş yapan bir iki fahri· 
ka da bulunmaktadır. Maamafih 
boyunbağ yapmak için dışarıdn 

da kuma~ ithal edihnektedir. 
Fiatları Mürakabe Bürosu, pi -

yaşada mevcut boyunbağları, ipek, 
sun'i ipek, yün diye nevilere ayı
rarak, ona göre fiatlar tayin ede
cektir. Bundan başka boyunbağla. 
rın uzunluğu, darlığı için de ço • 
rapta olduğu gibi, bir stantlar ni -
zamnamesin<ı ihtiyaç görülmekte
dir. Bu mesele ile de Mıntaka İk
tısat Müdürlüğü meşgul olmakta
dır. Büro, çorap ve gömlek fiat • 
ları hakkında fabrikalardan ma • 
muliılat almaktailır. 

=~=--======--======================='==== 

Köylere yeniden 
dokuma tezgahı 

veriliyor 
İktısat Vekaleti köyler<ı yeniden 

• •• 
iş~ girmek istiyen bir Univer-
sitelinin yaptığı !tahtekarlık 

dokuma tezgahı tevzüne başla • s· k ı . " "h.. "b' ' ) b ıınıştır. Birçok vilayetlere yeni tez.. ır on uruş ugu resmı mu ur gı ı (. asan 
gfilılar gônderilmiştir. Bu yeni tez-\ Niyazi d Ün mahkemede ne 1 er söyledi ? 
gahlarda <ılbiselik kumaş da doku- Birinci Ağırceza ıınahkemesin - zerine <bastığı mühürün alelade bir 
nabil!mektedir. j · de dün bir gencin i• ıbul.mak üze-İktısat Vekrueti Sanayi Umum .., on kuruşluk olup basılırken biraz 

re yaptığı sahtek:i\rlığm muhake- oynatılıp titretilmek suretile bir 
Müdürü ıle küçük san'atlar şubesi mesı·ne ba'-"dı. ··h·· ·· ·· ·· ·1 · ,.,.... mu ur gorunusü verı mıştir. 
Müdürü Hıfzı Oğuz Bekata köyler· B sahi k' ,,,,. .. 1 b Bunun üzerine adliyeye verilen 
deki dokumcaılık işlerini teftiş içın· u e' ar ..ı.,,ın esası şoy c ir 

Sahte ~~-"- tanzimi'dir Niyazinin mevkufen birinci ag-ır 
bir tetki~ seyahatine çıkmışlar - ~··= · N' · · · d b' Üskü cezada muhıııkemesine başlanı:ruş· 
dır. ıyazı ısının e ır genç • t D .. k .. d d N. . h .. 

dar tramvay şirketinde münhal ıır. un u uruşma a ıyazı u-

Muhtekir çorapçı 
Kapalıçarşıda çorapçı Mehmet 

Yüzel 35 kunışluk bir çift erkek 
çorabını 60 kuruşa satarak ihtikar 
ya parken yakalanmış, hakkında 
tahkikata başlaruruştır. 

Toptan kaşar pey
niri bulunamıyor 
Piyasada toptan kaşar peynırı 

bulunamadığı şikayetlerden anla. 
.şılmakladır. 

Fiat Mürakabe Bürosu, kaşar 
pyeniri yokluğunun', lüks kararı
nın kaldırılmasından sonra gayri 
tabıi olar&k mı ihdas edildiğini tel
.kik ettırınektedir. 

Söylendiğıne göre halen Balıke
sirli ve Kayserili ıkı tacır<le kaşar 
peyniri mevcuttur. Bunlar da, pey
nirlerıni meınlek<ıtlerıne göndere· 
rekler ıni söylemış,lerdir. 

- Sus! Beni 'budala yerine koy· ı 
mal Hanı nerede ise muharrir ol. 
duğunu da ınkara kalkışacaksın. 

- Tabii. 
- Ya ~-azdıil:ın kitanlar? 
- Clcım rıldırtma beni! Onla· 

rın kıtao d~milecek taralı voktur. 
İnhısarlar İdaresinın sergilerde da· 
ğıttığı propaganda broşürlerini 

vazmal: 1l insan muharrir savıl .. 
maz. Salonlarda muharrirlik tas
lamanıa bakma sen .. Genç kızlara 
kendimi beğendirmek için konu· 
şurken •bız muharrirler .. > dıyişi.. 
ııne inanma. Sonra ... Naci benim 
çocukluk arkadaşımdır anınıa ben 
ona on dört yıldanberi ilk defa 
dün gece, Maksime girerken rast
ladtm. cNasılsın, İyi misin, Nere
de ıdin ?• derken Rıyo dö janeyro
dan geldiğini, orada başkonsolosu· 
muz olduğunu öğrendim. Şimdı, 
Raşideye kendisini konsolos dıye 
takdım ettiğim zaman, cgazeteci· 
yim• demis olduğunu hatırlıyorum. 
Fakat yemin ederim sana ... Ö~leye 
kadar nerede yazdığını, nasıl ya. 
şadiğını, metresleri olup olma~ı -

bulunan 15 lira maaşlı •bir memu- tün i:ıu sahtekiırlığı reddediyor ve 
lbunu: 

riyete girebilmek için kendini bir _ İdaredeki şef lbu münhale 
mektep mensubu göstermek üzere kendi ahbaplarınd~n birini yer • 
Hukuk FaküJ.teslıı.ce veri.lınİ§ gibi leştirecekti. Ben de talip olunca 
saht<ı bir vesika hazırlamış ve bu işi ıbaşıma açtı. Evrakı kendisi 
tramvay idaresine giderek bunu hazırlaıruş, hen yapmadııın!. de -
ibraz etmiştir. Fakat ıbi!Mıare tes· miştir. 
lbit edildiğine göre Niyazinin tan- Muhakeme ~ahit celbine kal • 
zim ettiği evrakta fott.ığrafının Ü· anıştır. 

lir muhtekl:r 2 Jıl Kırşehre stlrgibı edllecek 
Fincancılarda Maksuaiye ha • 

nında kalay ticareti yapan Mar • 
ko Pardonun 35 liraya satılması 
!Azım gelen nişadır fıçılarının dör· 
dünü 70 er liradan 280 liraya sat
tığı ve ayrıca kalay satışında da 

ihtikar yaptığı mürakipler tara • 
fından yapılan cürmü.meşhutla 

teshil edilerek adliyeye veri.lınİ§ 
ve derhaı tev'ltıf ciunmuştur. 

Bir mıiddettenberi mevkufen 

ğını öğrenir, bildiririm. 1 
- Öğleye kadar mı dedin? Saat 

ikı bu~uk ayol. 
- Öyle ise saat tam beşte tele

fon ederım. Telefon ederim amma, 
eğer bulabilirsem... Zira öğleden 
sonra otelınden çıkmış olabilır. 

- Apartı.manı filan yok demek .. 
- Daha bir yer tedarik etme • 

mi.ş olsa gerek. Belkı de İstanbulda 
kalmak nıyetındc değildir. Fakat 
dün geceki sarhoşluğum beni al· 
datmıyorsa muhte:ıem bir otoma· 
bili var. 

Bu izahat güzel kadını tatmin 
eder gıbi olmuştu. Telefondan, si
nirliliği geçmiş, içi rahatlam.ıı;; bir 
ses geldi: 

- Memnun oldum Semih. Eğer 
kendisini beş buçuğa kadar bulur· 
san telefon etme. Doğruca bize geL 
Beraber çay içeriz. Ohnaz mı? 

- Olur sevgilim. 
- İstedirin naraya gelince ... Ü· 

zülme, geldiğin zaman cebine ko. 
yarım. 

Telefon kapanınca Semih, sevin
cinden sıçrayıp oynamağa başladı. 

devam eden bu ihtikar dava~ı dün 
asliye ikinci ceza mahkemesinde 
neticelcnd.;ril m iştir. 

Marko Pardonun yaptığı ihti -
kar biitün delail ve emareleri ile 
sooit görüldükünden ve yaptığı 
futikfu:ın da büyük mikyasta bu
lunmasından d-0layı iki sene müd· 
detle Kırşehlre sürgün edilme . 
sine ve 500 lira ağır para cezasına 
ıma!hkürnivetine kaı-ar verilmiştir. 

Keyfi yerme geımışti. Koştu, per
aelerı açtı. Dışanda, pelte pelte ya. 
ğan kara ehemmiyet vermedi, pen· 
cereleri de açtı. Kollarını açıp ka· 
parayark, parmaklarına basıp ba. 
caldannı g<ıre gere t<:ıpuklarını kal
dırarak temiz ve soğuk hava ile ci· 
ğerlerini doldurup boşalttı. Sonra 
pencereyi kapamağa lüzum görme
di. Soyundu, vücudünü uğuşturlı, 
uğuştura banyo odasına girdi. So· 
ğuk su veren musluğu sonuna ka· 
dar açtı, ciuşun kolunu çevirdi, al.. 
tına girdi. 

Çok .erkek hatlı atletik ·bir vü
cudü var<lı. Ooovv ... Güzel bir a
damdı bu Semih! 

Kunınurken tırasmın uzamış ol· 
duğunu farketti. Fakat jiletten ev
vel telefona sarıldı: 

- Allo! 
Bu sefer karşısına çıkan To • 

katliyanın hususi santralında ça
lışan kızlardan biri idi; 

- Bana kapıcıyı veriniz • dedi • 
Ve kapıcıya sordu: 

- Naci Galip otelde mi? 

Oenizyolları İdaresi İstanbul -
Mudanya vapur seferlerini haftada 
dört güne indirmişti. Fakla Bursa. 
lılar Münakalat Vekil.Jetine mü • 
racaat etmişler ve Vekalet de rnü
racaati haklı görerek İdareye se· 
ferlerin yeniden hergün yapılması 
emrini vermiştir. Bunun üzerine 
evvelki gündenberi gerek Mutlan· 
yadan ve gerekse İstanbuldan kar· 
§ılıklı hergün vapur kaldırıl.ınasına 
başlanmıştır. 

Ayni zamanda bu hatta yeni va. 
purlar 'konmuştur. Yeni tarifeye 
göre, İstanbul<lan pazar, pazartesi 
ve salı günleri saat 9,5 da, çarşam· 
ba, perşembe ve cuma gün !eri saat 
16 da vapurlar hareket edecektir. 
Böylelikle Bursa • İstanbul arasın~ 
da bir günde gidip gelme kabil o
lacaktır. 

Gizli çalışan iki 
ecnebi 'taball işçi 

tutuldu 
Beyoğlunda Mektep sokağında 

oturan Yunan tebaasından Ato • 
t<:ıra ile Şişlide oturan yine Yunan 
tebaasından Niko Paçaros Küçük 
San'atlar kanununa muhalif ola -
rak Beyoğlundaki kibar içkili lo
kantasında gizli çalışırlarken ya • 
kalanmışlar ve cezalandırılmışlar
dır. 

Kış sporları filme 
çekiliyor 

L1udaiMa v3pılan kış sporlarına 
ve dağın güzel manzarıılarına ait 
bir filim cekilmesi kararlaşmıştır. 
Bunun için sehrimizden Bursaya 
filim operatörleri gitmiştir. Filim 
çoğaltılacak w ecnebi memleket· 
lere de gönderilecektir. 

Boya muhtekiri· 
Şi§lide Halil.skil.rgazi Caddesinde 

nalliur Boilos Kürkciyan, Harbi • 
yede Kaya sokağında oturan İs. 
kender isminde birine 10 kuruşluk 
boyayı 15 kurusa satarken yaka -
lanmış, cakkmda zabıt tutulmuş 
tahkikata başlanmıştır . 

Belediye tekatlt ve 
yetimleri maaşıı 

Dahiliye Vekaleti Belediyeye 
göndmdiği bir tamim ıile, Vilayet 
bütçesine 'konulan ve maaşın yüz
de ikisi nisbet!nde lan tekaüt san· 
dığı hissesinin öksüz ve emekli 
maaşlarına ve ikramiyelere kafi 
gelmediğini, yüzde dört bir ilave 
ile nisbetin ·üzde altıya cıkarıl -
masını ve bütçede .münakale ya
pılıınasını kı:bul ettiğini bildirmiş· 

tir. 

lzmir tütün piya
sasında hararetli 
satış!ar oluyor 

İzmit tütün piyasasında çok ha· 
raretli satışlar olmaktadır. Fiatlar 
30 · 71 kuruş aTasındadır. İnhisarlar 
idaresi ... i•·asada nazımlık yap -
maktadır. Yerli ve ·birçok ecn<ıbi 
şirketler alış verişe i§tira:k et • 
mektedirler. Mıntakanın bu seneki 
rekoltesi l milvon kilodur. 

- Yirmi beş numara ... Evet e
fendim. Şimdi arabası geldi. Çık· 
mak üzeredir. 

- Ver onu bana. 
Bir saniye sonra mikrofondan 

Nacinin sesi g~liyordu: 
- Bonjur Semih. 
- Keramet sahibi mişin be bi. 

rader? Benim .aradığımı nereden 
kıestirdin? 

- Şimtlilik senden başka tanı
dığını kimse yok da ... Yahut İs
tanbulda bulunduğı.nnu :kimse bil· 
miyor da ... 

- Seni görmek istiyorum. Beni 
bek.le ... 

- Güzel. Fakat neye bekliye • 
yim seni? Adresini söyle, eve ge· 
leyim. Hoş ..• Dün gece evine seni 
ıben götürdüm amma, l'Oförürüm 
de ıbeni.m kadar İstanbulun acemi· 
sidir. 

- Derhal gelir m.isin? 
-Evet. 
- Ben Şişlide Yanardağ cadde-

sinde Yanıkkereın apartımanının 
'icüncü katındayım. 

'(.&ı:faıa YU'), 

Atlaatlk'te fnrtll- as 
tere ve AlmauJ• · ~~n • 

iazan: Ahmet Şükrü ES!tıf.J ı\vru 
İngiltere Başvekili Mister Ç~ 4~n>lcl 

evvelki gün, Amerikanın Y Jf' a a el 
büyük elçisi Mister Winant ~· ~ ~\~a~ 
fine verilen bir :Uyafette Atlan b6 ic ı ? 
muharebesinin başladığını .b~,,11 I: g~r 
vermiş ve bunun dünya tarı~'. \' guJ 
belli başlı muharebelerden bir"" 

1
.11.1 

kil edeceğini söylemiştir. ç<i:ı- ~~ ~ 
lin •Atlantik meydan muhat . '\ 
başlamıştır• yolundaki sözleriJll gı te 

Aınerikaya tevcih edilm.iş bir 1~ tan ;J 
ve bu ikaz karşısında onu va• it ıuıa;;/ 
ye davet olarak kabul etın•l< . 'orü 
zıındır. Yoksa hakikatte, Ati•~ M 
tik denizinde İngiliz filosu ve ~r 1 1 

e 
giliz ticaret gemilerile Alman ar ~ 
nizaltı gemileri ve Alman taYl., :~d· 

. releri a~asındaki mücadele, . ~r ett"' 
harebenın başlangı_cındanbcrı ·~ dir 
vam etmektedir ve bir güıı ~'. .. 

0 
'" 

d . ~ a 
urmaınt~tır. E-,asen Ingilterc . ruf 

Almanya arasındaki mücadele~ det 
mihveri A:tlantik denizinde ı-0P 1r çok 
laııınıştır. lngilt.cre Almanyayı ".ıı par 
luka altına almıştır. Almanya J• rak 
denizaltı gemilcrile, tayyareler . cak 
ve «koı-san gemilerile. İııgiıter• ola 
yi abluka etmeğe çalışmaktadıl·~ 

Bu, doğru olmakla beraber, f. zer 
lantikteki mücadelenin, me<S~ rın 
göre, zaman zaman, sakinleş•~ dil 
alevlendiği de vakidir. UJI) 1 he 
marpte de anlaşılmıştır ki şııb'1 de 
ile bunu takip eden ilkbahar .\, m 

yaz ayları, Almanyarun geniş;. dıo 
çüde denizaltı muharebesi için ol de 
müsait bir mevsimdir. Maluınd B 
ki, Almanya Birleşik Aıncrik•11: id 
~a harbe girmesini göze al~•~ ra 
Ingiltereye karşı lıüyük denız•l r·· 
muharebesini 4 şubat 1917 tııri ' 
hinde açmıştı. Şimdi Almanya,..- h' 
İngiltercyc karşı Atlantik deni ' 
zinde denizaltı harbini şiddetJcll' 
dirdiği anl3'ılıyor. Bitler son pP' 

tuklanruıı birinde böyle bir ıııP" 
harebenin başladığını, ilk haıııl'. 
de iki yüz bin tondan fazla iııgı' 
liz geı:ni5i batırıldığuıı ve nıarl ; 
yı içinde zayiatın artacağını b~ 
dirmişti. Umumi harp gösterııııf 
·tir ki denizallı gemileri ıarııfıP' 
dan batırılan İngiliz ticaret geJJll' 
!erinin tonajı hakkında AlınnııJıt 
rın verdiği rakamlar ekseriya yatı' 
lıştır. Bu kasdl bir mübalaga d~ 
ğil, teknik sebeplerden ileri il". 
mcktedir.Bir denizaltı gemisi sı· 
lfilılı olarak ve ekseriya biın•Ye 
altında seyrüsefer eden bir tic•· 
ret gemisine torpil atar atınııı> 

'
,, 

derhal sıvışıp ortadan kaybolJtll 
mecburdur. Hu şartlar altında tor 
pilin isabet edip eunediğini ve el· 
miş ise, geminin ne dereceye ıca~ 
dar hasara uğradığını tayin el ' 
mek kolay değildir. Halbuki j\J ' 
man denizaltı kumandanları, tor• 
pil attıkları her gemiyi ba!tJllŞ 
saymaktadırlar. IDtlerin nutkııll' 
da zikrettiği rakamdaki mübaliİ' 
ga bundan ileri gelmiş olmalıdıt 
Almanlarm bu sahih olınıyan t 8' 

kamları karşısında İngilizler, bD' 
ırılan kendi ticaret geınilerin1" 
rakanılaruu her hafta muntaıa ' 
man vermektedirler. Umumi barP 
de göstermiştir ki bu rakaınfat 
daima doğrudur. Bir ha.ita hatırı· 
lan bir geminin tonajı hazan baş· 

·r· ka haftanın tonajı yekununa gı. 
diği vakit olmakla beraber, ingitıı 
i;tatistiklcrinin, gemi zayiatı ha~· 
kında doğru malıiınat verdJdet•· 
ne şüphe yoktur. , 

Filhakika son birkaç haftnlıl< r~ 
kamlar, Atlanlik denizinde yeıı' 
bir denizaltı harbinin başladıil111~ 
delalet etmektedir. Misler ÇötÇı 
son hafta içinde batırılan gcıni 1"' 
najının d<>ksan sekiz bin oldıığıl; 
nu sö)·leıııiştir. Bu, mühiu1 b•t 

k 1 kı b · ·nı•• ra am u ma · a eraber, lngı Jll 
için te11like ifade eden bir ral>• 

0 değildir. Daha evvelki lıaftaıı• 
zayiatı elli bin ton fazla idi. P~ 
nıek ki zayiat bir evvelki hafta~i 
nazaran, Hitlcrin tahmini gı ; 
artmamış azalmıştır. Umuınl bat 

te denizaltı muharebesinin h•~s: 
ladığı haftalar içinde zayiat 11 \ 8 
beti çok daha yüksekti. nun~~jl 
beraber Almanlar, bundan 11 • , 

ettikleri neticeyi elde edCllledı,,.. 
Ier. İngilizler, denizaltı ınıılı 9~11• 
be•inin tehlikesini iki şekilde 0 

lediler: . 1'ııt' 
Evvela denizaltı gemilerıne !i• 

şı, müessirliği gittikçe artan f , 
dafaa tedbirleri alarak zaY~.a~~.,. 
rını azalttılar. Filhakika ınıı•. iJV 
lenin başladığı ilk üç dört aY ıÇ • 
de batırılan gemi tonıajı ral>n~~ 
ları gittikçe yükseldiği halde. , 
ortasına doğru yavaş ya-v~Ş ~.,ö
rneğe başlamıştı. İkinci b~1 rl • 
bir olarıık da hlltmlan pın:=.ı 

(Denmı Jlelı.1 !l•rf 



::. , asarruf bahsi .• 
;s ırJ ~z11n: Ali Kemal SUNMAN 
• .. l\vrupada harp çıktı çıkalı her 
er çor!' •cmlekeıle tasarruf bahsi bir kat 
ı. y1' •ha ehemmiyetle mevzuu bah • 
pi şeri' n!ıııaktadır. Ne kadar süreceği 
~t)avtil 1 ili olnnyan böyle bir hnrbe ı:ir· 
ı b•IJll 'n girmesin her memleket daha 
ırih;.dl 1 · günden tasarrufa riayetle ke~
?irİIJl nı rnükellcf saymaktadır. _çetın 
~rçı ıır ınucadeleyi sonuna erdirmek 
,areb'i' ç;a her müşkülatı göze alıııı o~all 
~J riJLI siltere için tasarruf rue:-.elesı .. 
." i~ •n ne suretle tetkik edildiği, bu-

' '' .. t ki 
8
s'ir la dar yazılanlara goz • ma a 

v ~ Ji ~nlarnak muıııkün. Evvela §il 
,. ,. "ld" ltlaO .oru u: 
ve J1 Mecburi bir ta5arrufun taraf • 
ıın dl' tarları mevcut olduğu kadar bu· 
arr' ll\l doğru bulmıyalllar da az de-

, pi i'ildi. Bu ikincilere göre memle· 
; dt' ette ne kadar çok para barce· 
~;it dilir.ıe işlerin de devamına bunun 

e i~ 0 "•dar faydası olacak!. Pek ma· 
ıcvil ?Uf bir iktLSatçı ise tasarrufu a· 
toP deta mecburi bir şekle koyarak 
ı a1r ok pan kazananların o nisbette 
• ıll P•ra harcetınelerine meydan bı
cr~ı rakrnamak liium geldığıni, arta • 
ere' <ak paranın ileride pek lüzumu 
dıt· olacağını ileri sürdü. 
, j\~ Hurbin başlangıcında buna ben· 

Harbe gıraın, girmesin 
her memleket taa.arruf 
meselesini ehemmıyetle 
na:zarı dikkate almakta· 
dır. En ufak teylerden en 
büyük tasarruf temin edi

lebilir •• 

rol, benzin, kömür vardır. Lüzw1ı .. 
suz otomobil geziııtilcrile benzin 
yakmamak, petrol sarfiyatında ha· 
kikaten elzem olanı liızım olana 
tercih etmek, kömür yakmakta da 
buna dikkat etmek ta1•siye cdile
gelınektedil'. 

Kışın ısınmak için kömür >·a· 
kılacak. faka elde edilen hara • 
retin ziyan olınaması için de ona 
göre tertibat alı.nınası düşünül. -
ınüştür. ELgi.ın In~.ltcrcde barbın 
icapları ha:ratuı hcl' safha,ına teş· 
mil edilmı~ olduğu için biitiin sa
halar<lo huıımı tesiratı göze ~arp· 
maktadır. 

iııı' <er fikirlcrın matbuat sütunla • 
re~ ı·ıııda uzun uzadıya münakaşa e· 
ııJll' dildiği göriildü. Bııııunla bcra • 
bıl her herke, şu kadat para harce
ı·• derek bundan fazlasını saklnnuya 
ö~ nıccbıır tutmak gibi teklifler, !er· 
~ dın kıymetli büyük olan İngiltere
dııl de pek de iltifat görür gibi olmadı: 
0ıJ Buna mukabil her ferdin keııdı 
.~. idrak ettiği vazifeleri icabı ola· 

Alırıau taralı harbe hazn·lnıı • 
mak için kaç seneden beri mecburi 
bir tasarruf ~·olııua gitırıiş, Alman
ya 939 dan çok cv•el hır haı p ha· 
yası içinde , aşamaga başl~~ştı. 
İngilizler için harp havası ıçınde 
yaşamak aııcnk silahlı bir kavga 
boşgöslerdik ten sonra olmuş, fa· 
kat yeni harbin icnpl:ırınn arnk 
alışıİmıştır. Bu itibarla İngiliz ta
rafı hali de, istikbali de ke11di le
hine görınektcdir: Kt>nd isi harp 
hayatının icaplarını daha sonra ka
bul elliği için kuvvet ve nıuka • 

, __ vemcti de daha çok devam ed~~ 

raslorlu eller 

JP tak tasarruf tarafına ı:ittiği gö· 
•ülmektedir. 

İngilizlerin dediğine göre har· 
bin çıktığı 939 senesi İngillered~ 
çok para sarf edildiği ıı;örülen belli 
başlı senelerden biri olmuştur. 

11' Çok para harcedilmeğe ahşıld~-
e- tan sonra birdenbire devamlı hır 
·• la>arrııfa ıı;eçmek kolay deeildi. 

e 

Fakat artık bu gibi müşkülat kal
mamıştır. Tasarruf fikri _şim~. ~~ 
ufak ve ehemmiyetsiz gıbı goru· 
nen cihellere kadar teşmil edil· 
mektedir. Halbuki hakıkatte ta· 
sarrufu icap ettiren böyle harp 
gibi fevkalade bir devirde yaşa· 
nırken ufak ve ehemmiyetsiz &i· 
bi görülecek cihetler ?!masa iC:-

kt. Her ıı;ünkü sarfıyatıan ka· re ır. . 
1 

.. 
• t elektrik sarfiyatı mısa ııo~-
f.;iliyor. Hali lüzumsuz yer_e .,. 
ılektrik yakanlar olup olmadıg~.ı 
araştırmak İngiliz matbuatı ıçın 
.. , d b . b" meş.-uliyet olmuş· o e en erı ır ~ .. 
lur. Kiığıt da böyle .. Harp çıktı~ 
>aman berkesin tasarrufa azamı 
surette riayet etmesi Iizun gele· 

• sıni olsun ccgı resnü olsun, yarı re ... 
her tarafa taminı edilirken kagıt 
sarfiyatına dikkat edılıuesi lü~ll
ınıı bilhassa kaydediliyordu. Çlln· 1 
kü İngiltere kağıt için I. v~çtell 
nıevaddı iptidaiycsini getırtıyo~

du. Harice ihtilaç gösteren -~" 
ltıaddenin sarfiyatında ona gor_e 
laarı·ııfa dikkat etmek Iazun gelı· 
Yoı:.ıu. El kadar k;1ğıda yazın•~ su· 
retııe işini görmek miimkün ıken 
neden . b" yaprak 
feda d~ln~ne boyuna ır, ·•e bu· 

e ısın"> Aı·tık rc..--so1ı y 

sıısı · · sını 
h ınııhabcratta kiığıdın yarı 
oş hıraknıak gibi bolluk zanıa • 

nıuda k 
rı n ·alma adetlere nihayet ve· 

1 mesi·· ı·de ~a I" ıçın İngiliz gazele erın 
zere 'k?~şriyal görülmüştür. Ga· 
he agıdı, mektup kağıdı, zarfı 
nıaııdd ~asarrufta unutulmıyacak 

Fake erden sayılmaktadır. 
at daha mühim olarak pet· 
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Amerikada, Bostonda iki hemşi· 
renin sol ellerinin oldukça kuvvet· 
li mavimsi bir ışık neşretmesi a. 
!imleri son derece meşgul etmek· 
tedir. Karanlıkta, elden çıkan bu 
ışık sayesinde bir kitabı okumak 
mümkiin olmaktadır. 

Alimler, ilk önce bunu bir hile
ye atfetmişlerse de, sıkı tarassut· 
Iar neticc•inde hile olmadığını an· 
ellerinin ayni hususiyeti göstermesi 
muhtelif tezlere yol açmaktadır. 
Bazı alimler elde tekasüf eden bir 
siııiı· kuvveti ihtimalinden bahse
diyorlar. Sol elde sinir kuvveti o. 
kadar kesafet peyda etmektedir ki, 

I f Ve I §Çİ A rıyanlar, 
ıikayetlcr, temennİ· 

ı.,. ile müıkaU.,. 

it Arıyan Bir Genç Kı:z 
Lise mezunu b.ir ge.nç kızun. Ailcvt 

yazjyetiJn beni h;.ıyHtınıı çab.5aı·ak ka
zanmıya ıneriJur etti~inden re!iıni ve 
hususi nıüesscsclerclc iş araınaktayım. 
iıı -::ahiplerll1İn Son ·rel~rat Halk._~·ü1u
nu vasıta~iyJe Mahın11reye n1uraca-

atları. 

P. asayı tanır, kefil verebilir 
ıy . 

bir :zat ı§ arıyor 

1 I·" · 1 m olup 30> ya-
ü ı.a cer .. •• 

ı. tı arette· ~nlar az çok piyasayı 
~uıda c Ubt r bir grııc:ım. 
tan ım~ u:•e;. at drıkın:dan ikıye kadar 
iter~~ . . "ı.ucssesecle <:alı~nl.ak üze

berhungı ,J•l n ~ h.,;İ ı..er;ı de göstcre
rc !Ş ar.ytıı tıın._. ·~nalı.:~· Suo '.1.cle;:rai Halk 

.1. · 1 Arzu enı.: 
bı .ı.rın · .. bPli run1 .una yaz-
sü1unuıı~l<I Tccru 

tarı ricD olunur. 
ma Gelen Mektuplar 

. t Hav=..n Emel, 24 Yıldı.ı, 
Kl'.ıtip, R~n · P ·, 1. 1\1U"külpesent. 

?Jlah,ıun }(: 111 1 

1' · T ~ ı-tayriye, 
BJ''all · ···· • 

Fenerd~n )ıülı~c.ı:• ı. tJıar.gaı;, Şirin, 
sınepatlk, H'Jrsllh. ş. T, R. Toycan, 
İ. Güne~. ll ~ H. \', E. R, Ay nan1lan
R. R. 27' ~· oİan ve nıilkerrer<?n aldır
nıza ge~ış rttigınıll n~ektuplarınızı ı 
ı:nanıı ııan rdan ba ka her gUn saat ı 
ıutten Paza da aldırmanız rnercu- 1 19 arasın 
15 -
dllf· 

• 
Sen de ' Sevece . · ~ 

E.TE " :ı iZZET bf:I ICE 

• 

Y~z~~~~·~~ıv~~~-:-.-::::-: Ci cı • 
- Hattiı, o kadar 

f kııduın. 
-iti b" n· ç ır ~eyiJn k. 

ı Orduın yo • 
do csıııı lı. · Fak.ıt, bunu derken 
latı)·ord ır ~eller olduğunu an· u. Te, 

- li•k'k ı<rar tekrar sorunca: 
1 .. • ate b' 0 ıııa kederi ~ ır~eyim yok, ııb· 

nild' cnı3·orum• 
~ •rn o d .. 

_ ,., · a baııa: 
"" Yap 1 ıııiıin b" a 1111 kaderi ilfıhi hepi· 

~sııııızd· 
gecındcıı · 

1 
an geçecek. Allah 

Oi:vc dctv~, 1 ~Y.ırlıı,ıııda ıı nasip 
ledi. Ji'ak tvış agzıle bil'~cyler ~ıiy· 
· a 'o kad '" •llıııd· . ' ar ınüthis bir te· 

k •>1111 1. 11Y u 11 . . <ı. gece de rahat 
)U aınıy . 

\ c k·,~~·ı . or, sanklamaktau 
• 1ıı ele · , 

lorduııı!. '•rınekten korku-
Sahh d 

ı ar tı· 
n s' ' · c 1111 ve Sa"h" "t nı g ···'ükı ·· u ın gı • 
c' rrektı.ı c bekleılinı. O gidin
'el<raı- tık::J balıladığım :verıkll 

ır.ı, bollu üstüste bir· 

kaç de a 0 . . siııdirc okuıııu· 
5ıudıre · b' Fa· 

bafızaıııa . 1 eriıııdc gı ı. 
. :iJcta eı ı 

Şwn ><I, • ,.,(,ça anlıya· 
8uınt>n u., ı · 

ka t buna r 9. b ~üzden te aşa 
' . halta. 11 ·' di ıua<lıJtnı, . okta \'Ul'· Ken 

d
üs!Ü ,üııı bır il • 

' ·• rdıını: 
kendime s~. .. ıü oııa vernıe:ıseın 

Ben gonıuu k .ıııi?. 
- .. d " ece . 

kendisini ol u~ bu cııdi~cli sualı-
ve bir türlıı . "lektubıın· 

.. edUll• " · 
1 erenı ıı: ttiı bır 

ıne ce1·aP . alar var. a ... 
da tekrarlar, ıııı çığn kendısı 

. ıl açıktan a . ıua· 
"k · yerın e ınaddı ''e 
~ .' bensiz baı·atın ·ıeri sürüyor, 
ıçın 1 • ını ı · 

• iınkansıı ıg disini nıe· 
nevı . nin keD 
bö ·le bir ııetıce. .. ö1+'• or. Da· 

1 
.., döıüreccgu s ' 1 dii:?ii 1-

zar ıga. =' ... i de zatc ''" .. . 
Yanlll ıncelıg u öluıııc ı • 

h Yat oıı 
de. Bensiı a 

Saat klra11 

EMELE DE: 
Ooooh! Elin var ol
sun. Bir tane daha! Verilen ha11adi11e inanmak 

liizımaa, Havagaz;İ, Terlıos ile 
Elektrik abonelerinden her ay 
alınmakta olan saat kirası, 
bundan böyle alınmıyacaktır. 
Bunun için bir ıekil düıünü
lüyormu§. Toptan alınacak 11e 

saat abonenin olacak. 

"Yahu .. İçtiğiniz su ayrı gitmezdi .. 
Neye böyle kanlı bıçaklı oldunuz ? ,, 

Ben, bu saat kira.ı parası· 
nı, e11ki köprü para11ına benze· 
tiyorum. !tfeaela, evinizin e· 
tektriği için 25 aenedir saat 
kira•ı veriyorsunuz, değil 
mi?. Fakat, bir türlü, bu saa
tin bedelini ödiyememi1si11iz. 
dir. Şayet, ödemiş olsanız, sa
at si:zin olacak ve artık kira 
vermiyeceksiniz. 

Elektrik böyle, Su böyle, 
Havagazı böyle .. Ve kimbilir, 
her abone, §İmdiye l.:ıdar kul
landığı 11aatin i<aç misli bede
lini ödemiftir. Artık, bu saatler 
herhangi bir saat mahiyetin
de değil, bir lüks otomobil ka
dar kıymetli bir meta olmu§
tur. Çünkü, o kadar fazla kira 
ödemi§izdir. 

Eğer, hakikaten, bu saat ki
rası İ§İni hallederlerse, latan. 
bul akıl ve mantıkla alakası 
olmıyan ezeli bir dertten kur
tulma§ olacaktır. 

lnıallah, halledilir. 

BURHAN CEVAT 

Zeytinyağlı 
Bakla 

Malzeme: Bir kilo bakla, ilti demet 

taze soğan, bir demet nane, üç parça 
kesme şeker, yarım fincan zeytinyağı. 

Yapılı§ı: Baklaları ayıkladıktan son
ra, hemen yıkıyarak, içine bir avuç un 
atılmış soiuk suya koymah ve bir saat 
Jmdar bıraknialı. Bir tencere içine ya
ğı, u!ak doğranmış soğanı, baklaları ve 
kesme şekeri koyarak iki kahıve finca

nı. su atmalı. Kapağını aralık bırakarak 
yanın saat kadar pişimıell. Nane yap
raklannı ince kıyarak bir iki tutam 
ta.m indirileceği zaman tencerenin Jçi
ne atarak, çekmeli. Sotumadan kapalı 
almamalıdır. 

Dün iltihabı harici ve dahil1 ol
mak Uzere lklye ayırmıştık. Umu
mt olarak her iki iltihabın vasfı, 
der~ine &öre vücuttaki harare
tin, tt--nerru~ı.ın ve nabzın artınası, 
baş agı ısı, titren1c, iştahsızlık, ha
zimsi7.lık, çok su$ama, vücutta u
mumi kırıklık ve kabızlık ve uy
kusuzluktur. 

İltihabın pek adilı.:riı hususi bir 
tedaviye ıhliyaç hasıl olınndan ko
layca ızale t>di1cbilJr. Çıban tC'
şekküh.ı illihapların da bır ecza
neye ınüracaatla tedo::.vi~·ı h.ıJl.ıydtr 
İltihap olen yt•rleı·i l>ir snrgı ile 
rararak f:ızla yornıamalı, Drıhilt 
iltilıaplar, eı;<!r devnın ediyor a, 
doktota müraca,...t etn1ek elz<:md:r. 

İltihap seb~b!ylc ha ıl olan ka
bızlık ve baş nh:rılarını detetı 1ck 
ic;in n1üı<hll aln ak, limon ta içmek, 
~ullato kullann'Pk, fakat bunlar
la vakit gc~·irm iyerek dokt nı 
görmek l;'ızımrur 

götürecelc, ~ ok'a kendi elile ken
di hayatımı mı kıyarak? 

- Bir ölüntin aı-ka~ından ağlar .. 
ken ikinci bir ölüllün de ardın
dan ... 
Diye devanı eden bir cii•nle>i dı>ğ. 1 

rusu beni epey tclı.1~a du:!tİ;dü ve 
diişüudür<l~ı. 

Öuı.cleri bu çot·u,::a !:Ok kı:ı.ı.}or. 
ondan neırct c<lı.yth duuı J ı u~u. 
I*'~ıkat. şiındi.. şiı ıt.ı ona acı) an, 
onun için ~ızı du) un bir dcgı~ik 
Jırıleti ruhiycnin iç'ndc~·inı. Gu 
baleti ruhiye nereden &:eli.yor, ni
çin daiına 011u11la nleşgul oluJ.o -
ruıu ve .. ne d!Je onu c:ü.~ünLiyo ~ 

1 mı. Hele, olünıdcn bahsedi, :ne 
karsı için1Ü(' çetin bir ıniieadt•lc 
başğöstcrdi, Oııun Uln1csiııi h;le· 
ıniyoruın. Onun hu ü leri kar .. 
şı~ındu acı , .e ıztıı·nı> On~·ul oruın. 

BİR GÜN SONRA • 

E' deıı çıkıııadığını için onu gö
ı·enıcdinı. Fak t, nıektuhunun ~o-
uıırla i kayıt .e cc1·ap be\ it)~ 

11 
• T d'' . beni 'l k iiıuyor. ere uut ı ıı • 

d ,·inı. Eııııa, terrdJiıt d ı;ıl, ,aş-

--ıl-Yazan: BttSEYiN BEHÇET~---
- Efendim .. Bu benim arkada· j 

şırn .. H~nı de sevdiğim arkadaşım 
amma, arkad;ı.şlık başka, ahlak 
meselesi başka ... İki arkadaş değil, 
iki kardeş bile birbirine benzemez. 
Yani huyları demek isterim. Am
ma, iki arkadaşın huylan biribirinc 

benzemedi m', iı;tc böyle olur ... 
- A benim canım efendim .. O· 

lan nedir? Onu anlıyamadık. 
- Nesini anlıyacağın? Anlama· 

san daba iyi. .. 
- Hayır .. Yani, demek isted.ğinı, 

· 'n içtiğinız su ayrı gitmezdi. Bi· 
-ıizden ayrılamazdınız .. Ne 

.ı u da cciy le kanlı bıcaklı oldu· 
nuz? Onu anlamak istiyorum. 

- insanın iyisi de, kötüsü de, 
içki sofrasında belli olur. Hem ye· 
rnek yiyelim, hem de bir iki tane 
parlatalım diye dün gece bir içkili 
lokantaya gittik. Oturduk, güzel 
güzel iciyoruz .. Konuşuyoruz .. Eıl;· 
Ieniyoruz. Biraz sonra, galiba Ma. 
car olacarl;,. iki ür kadın geldi. On· 
lar da karşı taraftaki masaya otur· 
dular .. İçip eğleniyorlar. Kadınla
rın üçü de biribirlerinden güzel.. 
Olur ya! .. Yanlarında da. iki de
likanlı var. Zaten, yanındaki Prkek 
olan kadına bakmak bile haranı· 
dır. Erkekliğin kaidesi, yanında 
erkek olan kadına baş çevirmemek, 
göz bile atmamaktır. 
Arkadaşın gözü, daima onların 

masasında ... 
Birk~ç defa: 
- Hulusi.. Önüne bak! Başımıza 

iş çıkaracaksıP. Kuyuya bir deli 
taş atarnııs .. Kırk akıllı bir araya 
gelse cıkaramazrnış. Bir iş ara • 
caksın .. Hepimiz bir arava gelsek 
ternizliyerniyece~iz .. dedim. 

Yine durup durup karsıya bakı· 
yor .. Bir de şairliği tuttu .. İkıde bir
de, düzme saçma, neler söylemiyor 
yarabbim, neler ... 

- Oğlum Hulusi .. Yapma .. Et
me .. Ayıptır .. Dedim. Kime söy • 
lüvorsun!. 

Nihayet dayanamadını: 
- Haydi kalk .. Gidiyoruz! dedim. 

Kadınlar da M anladılar. Cünkü 
habire otaya bakıyor .. Gözünü a· 
y:ırmıyor. Kac!ınlar pişkin .. Yan • 
larındaki erkekler de öyle .. Zaten 
öyle olmasa, ~oktan bas1mız derde 
girerdi. 
Yanınıızda ıki arkada• daha var. 

Onlarla da biraz resmiviz .. Amma, 
onlar da bu hali drkin, görüyor · 
lar. Onlar da inil'lcniyoı·lar. Ben 
de artık o hale geldim ki, arka • 
da<ım, nıarkada~un amma. hani ne· 
ı·edeysc, <·iğ çıg yiycccgını.. 

Neyse dendim, zorla topuzla, 
bunu ma<ada·1 kaldırdık .. Kollarına 
girdik .. Soka!'(a çıkardık. Cık,ırken 
de, kuşilo gôzile, J..lacor kHdınla • 
rına bir ı<aretler yaptı .. Onlar da 
<>'ülü<tül:r .. Yani, senin anlıyaca • 
~ın. bız; n halimize. gülü•·orlar. 
Canım , İn,an, böyle kendine gül· 

dürmeyi ister mi~ Hele ecnebilere ... 
DLsan ~ıktılctan sonra, tutturdu: 
- Haydi gelin .. Şurada birer iki· 

şer tane uaha icclim .. divor. 
- Haydi vavrum .. Hulusıciğinı .. 

kııılık .. demek daha doğru olur. 
- Evet.. Seni SC\rİ)·oru11L. 
Dersem belki onun düşlüğü ye

is ve inkisara ınuvo.kkat bir aşı 
"VUrJnu~ olıu·Wlı. Fakat, buna ıkar
~dık bcnin1 \:aziyetinı ne olur?. 

- lluyır, seni ~\·uıi~•orun1, böy
le bir ıiııııdi aklıudan çıkar .. 

U r .(ttl o nt• olc~r . 'ü3·J(diği 
rıl>i h " 'atrn kcu<l:sinl üldiire ~ 
cek nıi?. Ö1, "ıchilir n1i?. il.ütün 
bunları hP:o;aplr.ıuanın ve .. en do,_ 

~ 

ru knrarı vt."rnıl'n:n n(' l<adar güç 
oldu~nnıı şiındi ~n!ı n•uın ve .. 
bütün bıııılorı diisit~d;ikçe bunal· 
tıdan boğulacak gihi olnyorlun. 

Bilın•nı nasıl çıkubileceğim bu 
i~in içinden?. 

O GECE 

Sabah11 kudur bir dakil.a gözii
ıııü kırpmadan geceyi geçirdim. 
Diuıa~un adeta bir ll::ılıl l\ccip 
mcsl•lc5iJ1İ11. i.,tilisına u~rad1. Zih
niındc oıı.ı~n hatka hi bir ~ey yok. 

Yatarken onu düsünii orunı, .vti ... 
ı·tlrkcıı, oltlrurken, ~ eınck ~·l'r ... 
ken hep onu dU {~nÜ)·or1111l. On ... 
suz dcı:il de onun nıe:-.l'le:-.i kala· 

Yürü eve gidelim .. Şuradan bir 
otomobil tutayım .. Götüreyim .. Ev· 
de annen bekler .. Hiılü uyumamış
tır. Sonra sabahleyin kalkın işe 

gidemzesın .. Dedim. Lar anlayan 
beri gelsin .. 

Topu tcpu dört kadeh rakı içti.. 
Şu zıkkımı mademki kaldıramı • 
yorsun .. İçme .. Değil mi? Hayır!. 
Bu sefer de sulanmnğa b3 !adı: 

- Ben o kadınların masasına o· 
turup biraz içecek, e~lenccektim. 
Sen bırakmadın! dive tutturdu. Ar. 
tık, brnim de cinlerim tepeme bin· 
di. Şövlc bir tenha sokağa, karan
lık bir yere ccktim. 

- Sen eve gidecelunisin? Yoksa, 
zorla göttircyinı mi? dedim. 

- Sen bdna ne karışıyorsun? 
Canının istediği yere, cehennem 
ol, git.. demesin mi? 

Arlık hak etti.. Yaradana sıeınıp 
bir sai?'ınJ, bir solulla, iki tokat 
aşkettirn. 

- Canını .. Sen de avıp etmişsin .. 
Arkada'''' bu . Tatlılıkla alıp evi· 
ne götürseydin .. Hem de ne yapmış 
sanki? .. tBir iki tane daha içece .. 
ğim• demiş .. Ne olur? Yanınız • 
daki arkadaşlar da, amma arka • 
daşmış ha ... Durup seyretmişler de, 
biçareyi sana döğdürmüşler .. Ben 
olsam ... 

- Canım... Onlar da içerledi 
Beriki de, hak etti amma .. Bilir • 
sin, ben ôyle olur olmaz oeyc kız· 
rnam. Arkadaşlar da ben V1trdukra: 

- Oooh .. Elin var olsun karde· 
şim .. Bir tane daha! Diyorlardı. Za
ten, ben dövmesem, onlar benzete· 
ceklerdi. 

Bu, tokatla ı ylyince, vere yatıp 
edepsizl~runeğe,: 

- Can kurtaran yok mu? Adam 
öldürüyr. lar! diye feryada baş • 
lamasın r •. ı? Bu sefer büsbütün kız· 
dım. Yerden kaldırdım. ki tokat 
daha ... Boylu boyunca tekrar yere 
uzandı. Yine feryat ediyor., Niha
yet, bir bekçi. iki polis geldi.. Bunu 
yerden ırnldırdılar. Bana da 

- Buyıırun efendim karakola!. 
dediler. 

Karakolda da, seninki arslan ke
sildi.. Benden davacı .. Zabıt tuttu
lar .. Öbür arkada,lar da şahit.. İste 
buraya kadar geldik .. 

Yüzü gözü earılı, celiıtısiz bir de· 
Iikanlı geldi. 
Kahramanı dinleyen: 
- Yahu, dedi.. Bak, sen de ammn 

fena vapınıssın .. Zavallı oğlanın 

vüzü gözü ne hale gclmi~! .. Dur ben 
gidin söyliveyim de, bari clavasın. 
dan feragat etsin .. Bir iştir olmuş .. 
Arkndas arasında böyle şeyler a· 
yıptır ... 

Gidip vüzü gözü sarılı delikan • 
lıya vaklaslı: 

- Merhabd Hulusiciğim .. Geç· 
miş olsun yahu! di\ c• söze başladı. 
Ağzından girip burnundan Çıktı. 
Dönün geldi .. 

- Razı ettim .. dedi.Vazgeçecek. 
Biraz oonra mahj<emeve girdi • 

kr. Davacı d~vasından vaz geçti.. 
Barışıp cıktılar .. Çıktıktan sonra da 
öpüstülcr .. Kolkola girıp mahke • 
.ıneyi tcrkettiler ... 

mın içiude olmayınca kendimi ıi· 

deta ga~rilabii halde buluyorum. 
Mektubunun son ·Rlırlnrmı yeni
den ve tekrar oktıdtını. Yavaş ya. 
vaş ne demek i'lcdi~iııi zihnimin 
içinde u:vdınlanı,\or, 1\n)ıytırtun ki: 

- Yo beni •eveceı::"ni vadet. :va· 
but da kentlinti iildtir•scegin1! 

. Demek isti)'or. Fakat, bunda be- ı 
ıunı ne Eıuçuın var. 

Onun önlunü kaıunı11ak yolun- J 

da en basil bir lıarek,•lle bulun • • 
muş de.friliın ki, hn) ntın.ıı ve aş .. 
kının seyrinden ben me'i"ul olu -
yun. 

Kendisini öldürmüş bilv ol•a 
bunun gii.nab1udau bana ne?. Bu 
noktn~·ı knfan1111 i~inde i~:ict• nıu· 
hakeme ediyor. ölçüyor. biçiyor, 
kendime müteallik hiçbir maddi 
ve nıaııevi aznp ve tet' ~· Ur tarafı 

görınü)·oruın. F.n ~•rak ifnde.o;iie 
bnna: 

- Seni fieviyorum .. 

Dedi/i'İ vakitte bile ben ona dMi 
ma: 

- Vazgeç bu sevdadan .. 
(Arka-ı var) 

Başmallarrirler 

Ne Diyorlar? 

l KD A M 

B. Abidin Da ver c Yugoslavya l\.fil:ı
ver tarafına kaymı ·tu-.> lsimll bugün
kü. Başınakalesinde: 

•Bu kaymanın ne c;ıibi iıi&l tlarla ya
pıldığını bilnüyoruz; yalnız ten1cnn1 c
deliın ki Yugoslavya gerek kendi ınen
faati, gerekse Yun3nJı dostlartmızın 

lyiligi nanuna, Almanynya baş eğer
ken kendi topraklarına, transit suretiy
le dah.i Alman askeri sokınayı kabul 
etmeın~ o1sun.> den1ekted . 

CUMHURiYET 
Bu sabalık, Cun1huriycl te Yunus 

Nadi cPaınuk ipliği> başlıkh makale
sinde. Yuıııus avyaıuH vazıyctini tahlil 
ederek diyor ki: 

t.Yuıo::;lavyanın Uc;uzlü Pııkt.a iltiha
kı ve yeni niza111a ıı.tıraki etrafında ay
lıırdanberi ~ih\·er taı:ıfındAn türlü şe
killerje talep ve Yugoslavya lara!ından 
da münasip ınıretlcı·uc nıukubele olu
narak cereyan ~den CaııllJıct ı;on i'Üll
lerde Bclgnıdda buhtaıılJr yaratarak 
lllhayet Yugolsnvyanın bnzı şartlarla 
Mihver arzularına uyması neticeısinde 
karar kıl ıc:a~a benzıyor. 

1\-Iih\"cr devlelicı ıucc Yugo:-.IHvyanın 
Ü'çüz i.ı P<ıkıa iltihakınd:ın beklenebile
cek kulaylıkl:ır nctıct ıtiıJurıylc Yuao::;
lavydn1n alcyhıinc c;lkacnktır. Küçük 
\"C kJhraman Yunan tanı ark:ıdan da
hu .yi vurmak için Yugoslnvyn jçinden 
a .. k\;r gc\'.ir neı" ı ·~ık•<'e degil ıni? 
it .. ıyunın Aınu\'utlukt:ı ugra ıgı bu&'i.ın 
ir;ın adeta t..ı.nür kubul etme.,;. ınu~külA
h bertaraf ctm kle Yugoslavya sadece 
kendi kuyu. tıııu kaım1ş olacaktır. 

Son tah:ii<l .. şuna hul .. ır:etmek 15.zım 
geıiyo..: kı a •• lri.;.ı,nların en karakterli 
millel \'e devleti olarak pek scvdigimiz 
Yugosı.1,·yunı.1 şıındi iş başında olan 
hukümeti bu nihai kararda tereddüde 
qüşcrek is;i pamuk ipliu:ine bağlarnayı 
teı·cih ctıni~Ur,:t 

VATAN 

B. Ahmet Emin Yalman cTek ayak.
la Mihvere ııiı'io> Wmlı buırUnku Baı· 
yazısında: 

t..n.hnHn haberlerden öyle anlaşılı.yor 
ki Yugoslavya, yalnız tek aya~ı ıle 
Mib.,·ere a:Jı·mck iı.ldiJ!>llldadır. Kölelık 
paktına imza&ıu basacak, fakat top
raklurından tranl:iit !Jcklınde bile olsa 
ybancı aı:.kcr geçirılınc. ıne izin verınl
yeccktir. Buııwıla berabe1· harp mal
zen1esi YC yaralı gcçiriln1esine n1üsaade 
edecek, ıktısadi ~dı:;.tcınini Nazi nlza
ın1na uyduracak, mihvere düşmanlık 

i!:ıdc eden hnrckctleri tusJiycye ugra
li'C~k. her suretle mı.:şhur yenl niza.mm 
kdlelc-ri arasına geçecektir. 

Bu haberler doğru ise bunlardan çı
kacak: mfına şudur ki Yugosl .. :.rya mili· 
vere bal Jibi teıhm olmu~tur.J demek· 
ledir. 

TAN 
B. Zekeriya Sertel cYusoslavya Mlh· 

vere giriyor> isimli bua:iınkll Baıma
kalesinde: 

cYugo::;lavyanın mih\:ere ilUhıakı, 

Balkanlııl'ın iiın1aınen Alrnan nütuzu 
allına girınesJ d ıncktir. AJmanyarun 
bu slyaşt t;ıallyetJe n1cı)gul oldutu sı
ı;pda. İngilizlerin de YunAnlstanda ve 
Şarki Ak.denizde hazırhklnruu tamaın· 
lnnuya cal~lıklarına şilphc yoktur . .i.n
gllizler, Yunan ııdal:ırına iyice yerlet1-
iroş1 ~rdir. Alman ordusu1 Yugolsavya
nın mihYcr~ ıltihak.Jndan ı:;onl'a, tnnrru
:r:a geçebilecek dereceye gelinci.ye ka
dar İngilizler de ha7.ırlıklannı bitirmiş 
olacaklardır.> demektedir. 

TASVIRIEFK.AR 

cBütün üınitlcr Yugoslavyada• isim
li bugünkü Ba~makaledc: 

.Son gelen telgraClarda, Yugoslavya
nın Ocler M•snkına ancak kendi arazi
sinden nsker eeçm<-mek şartile airecc
ii bildirHınektcdlr. r.taanıatih .,imdiye 
ko.dar alınan hnbcrlC'rln hlç birinde 
kat'yet yoktur. Bu hnberlcrin bir kı:!'mt 
da ınah.ut (<:tKJrlkanlık) mukteza~ı o
larak ka!-iden çıkarıJıın yalnn rİ\ayct
terden ibarettir O cihetle Yugo:;ln\-ya 
işinin nasıl şekil t\lacnğını unlamak 
için bir kaç giln daha sabretnıck !A
zım geliyor.• dcnHınektcdir 

YENi SABAH 

t.Almanya çok .ıor bir vaziyetle• 
ii~ınH bugünkü Ba~yazı.ı:anda ezcümle 
i1Öyle demektedir: 

Balkanlara ve bu ar:ıda Tilrkiyt"ye 
tecavüı. etıncnin ınilnası anlaşılır. Al
manya nl.uzaffcr olm.ık için degil, [nkat 
bir müddet daha dnynnabilnıl'k , e bu 
sayede belki b!ı- kurtuluş yolu bulnınk 
ic;in İngıltcreyl Akdf'niı:d<.•n çıknrrn:ık 
ve lekınli Avrupaya tanı ~urctte ııa .. 
khn olmak s•ar+>ı;iui dü~lırtınliştUr. Bu
nur içindir ki YtınRnisl;.100 geliyor. 

!\.IusalllinPyi Jruı·ta ınnk 11;1n değil, ken
c1ıs·~1i kurtnrmak: ictn' Bunun t~·indiı· ki 
~t1sıra gi' :nek ı 'iyor ~tı ıra gitınek 

için de bizi çiğnen1l~k ıne(·buriyctini 

göze ahyor. Bu 11 ınr Unı,,. bu iş kabil 
degil imb. Bı nu AJmanya da bihyor. 
Fakat ne yap ın? Elindı~ k V\·et var
ken, netıceden ümit keslim. mnbvol· 
ınayı şiındiden kabul ctt.m diyemez 
ya! Son dul·ıkavn ko.ıdsıı· en umitslzce 
çıu'e'lere b:13 vurnc v<> nncak nnçar 
kalınc.:ı yere 11P.rilet.·f':ktiı 

i te İtalyan ıazetesinın if:ıoatından 
\ t bu l.jtu.ılın Alman reşnıl aj.-nsı tııra
fuıd n duny.ıya 1lhlia <'d!lınesindcn 
~·ıkan hakikat. 

ıra Hatlarında da 
lbtt ara ı 

Beiyükadada Ntza,,- Cadde nd" 
38 numarada bakkal Pand li bl • 
r ) 0o kuruş yerine 22 v peyı;ııri 

fi5 \Uiııe 60 kuruşa sataı k ı yn. 
1 lı "· e .erilmişti 

Cuma günü Nevruz girdi. 
Nevru:z ötedenberi, ilk baha • 
rın baılangıcı addedilir, bay• 
ram yapılır. Nevru:z, malumu 
ihsaiıını:z, yeni gün demek
tir. Rivayete göre, nevruzda 
güneş burç deği§tirir. Nevruz 
gündü:zle gecenin müıavi ol
duğu gündür. 

Nevru:z, cuma akıamı, ıaat 
8 de girdi. Nevruzda havalar 
serindir; fakat, o kadar soğuk 
olma:z. Hakikaten, cuma günü 
h11va ne k11dar ılık ve gü:zeldi. 
Nevruz, ayni :zamanda geç • 
mit olsun günüd\ir. Eıki an· 
ıınelere göre, kış mevaiminin 
en tehlliceliai olan ve adına 
erbain denen 40 gün artık geç
mi§tir. Bu 40 gün, haıtalar i· 
çin çok nazılc zamandır. Er • 
hainden ıonra, Hamain gir
girmiştır. Hamsin 50 gün sür
müıtür. Hamsin de soğuk gün
lerdir. Nevruzun aritesinde 
Hamsin çıkar. 

· Hamseynin çıkmasiyle, bir 
çok hastal11r, ümide kapılmış· 
!ardır. Artık şiddetli soğuklar 
olmıyacakur. 

Nevru..,da, evlerde Bayram 
yapılır. Şekerlemeler yapılır. 
teker yenır. 1 a.lı yenmesinin 
ıeoebi, baharı tatlı karııla· 
maktır. Tatlı yenir, tatlı ıöy
lenir, tatlı dinlenir. 

V aletiyle, lstanLul tekerci· 
leri, Nevruz içi:ı hususi ıeker• 
ler yaparlardı. Bir çok kims<!· 
ler bu tekerlerden alırlar, 
mendillere ba~larlar Eve gö
türür ve merasimle yerlerdi. 
Bu tekerlerin adına Nevru:zi
ye denirdi. Şimdi, :zannet• 
mem ki, böyle Ncvruziyeler 
yapılsın. 

Nevru:z, Baharın bllflangı
cı 11ddedilir, bütün eski tak· 
vimler böyle yazar. Fak at, 
Nevru:zdan sonra, k11r yağdı
ğı çok vakidir •. Binaenaleyh, 
Baharın tamamen gİrmİ§ ol
duiuna inanmak ihtiyatsız· 
lık olur. 

Nisan sonunda, Mayıs ııi
rerken kirazlar üzerin~ kıı.r 
yağdığı görülmüı teylerden• 
dir. 

Hatti. yirmi üç ıene kadar 
evvel, bir Hıdırelle:z günü, 
k11r yağdığını, eski lstanbul
lul11r pek ala hatırlarl11r. Ka
ğıthane S11faları, herkesin bur
nundan gelmi9ti. 

ln,allıı.h, bu seneki Nevruz 
ve Bahar hayırlı girmittir. 

R. SABiT 

Akdenlzde inglllz 
isleri: iıkenderıye 

Akdenizde ,İngiliz emniyeti· 
nin başlıca unsurlarından bırın teş· 

kil eden t•kenderiye hava ve dl'ııiz 
üs.;u, buı,;ünkü ehemmiyetini ta· 
biatın kendisine bahşetti~i coğra
fi vaziyete medyun değıldır. lı;. 

kenderiyc bugünkü zaferini tam 
manasilc başlamış ve neticelenmiş 

bir maça medyundur. Şöyle ki, 
İngilizler Şarki Akdcnizdc bir 

üs vücnd<> getirmek için, Hayfa ile 
İskenderıye orasında hayli tcred· 
düt etmişlerdi. Kal'mel ve Jan Da· 
keı· dağları ile çevrilmiş olan 

Hayfa koyu, İskenderiyl'den daha 
muvafık görünüyordu. Çünkü İs· 
kenderiye müdafaası güç bir lin· •• 
telakki edıliyordu. Sonra Mu·;:ıl 
petwlleri Ha\lay aktığı içirı bu· 
rada bir üs l apmak tehlikelı ıP· 

rulmiJ tu. O zaman bulun lPnrruz. 
!ar bu istikamete daha zıyadc !ek· 
sıf edılm ş olacaktı. 

lskcnderi ·e, Hayfaya nazaran 
ltalyanlar1.1 On ıki ada üslerinden 
daha ıııaktır. Nihayet İskenderiye • 

nin us olarak kullanılmasına karaı 
verilince, limanı genişletmek mec· 

buriyeti hasıl oldu. Birçok doklar, 
kuvvetli hava dafi topları yerleş· 
tirildi. Muhtemel bir dt•ııiz altı 
hücumuna kax ı geni~ tedafüi 
1edbırler alındı. Bir,-ok taramalar 
yp&ılnrak limanın derinli~i art • 
tır 1.-J İ kerd(:ı·iye lımanının bu 
uretle tanzimi ameliyeai ı · b11. 

tııK mıl)on İngilil li ıı a mal 
oldu. 



--- --· -- . -~- ----.........- • .-r 

r vı 

Kadının intikamı ! .. ' Son T elgraf'ın 'ı 
Hikayeleri 

"-----..,...-Yazan: Selimi izzet-" 

c 
t 

o CUK Bek • 
1 us 

~~-----_...a..;....._.c;::..~· Yazan: OSMAN CEMAL K.lf Y®~ 

-1- r 
• 

. - Bacaklarım yorgunluktan ttt-1 O J. J f b Perilerin kralın-
Tefrika 8 !'\o: il 

1 T 

.Büyük bir orman, rüzgar uğul
duyor, yapraklar hışırdıyor. Dallar 
sallanıyor. 

rı~;kek diz çöktü, kadının bacak- turauğunuz s an u- d b" . f 
!arını uğdu, sonra kolunu kadının a ır zıya et 
beline attı ve sordu: lu ı·yı· tanıyor musunuz 

Ah, Mustafa ah! Sana ver 1 

ğim sütler helal olmasın! 
- Maymun sizi böyle yakala -

mıştı değil mi? 

Bu büyük ormanda küçük bir 
kadın. Beli ince, omuzları geniş, 
kalçaları dolgun, gözleri yaprak 
renginde bir kadın . 

Bu büyük ormanda dolaşan bu 
küçük kadının karşısına .. bir ~ay
mun çıktı. Boyu uzun, tuylerı par
lak, yakışıklı bir maymun. 

Kadın mahcup mırıldandı: 
-Evet... 
Ve utanarak kekeledi: 
- Erkek gibi! 

Adalara,Bentlere ve Camilere dair 

Maymun kadını görüne~ dur~u 
ve onu büyülemek ister gıbı, elin
deki kamışı ağzına götürüp bir 
beste, hazin bir beste üfledi. . 
Kadın büyülenmedi, kadın kork

tu, çok 1<orktu ve koşmağa baş -
!adı. Maymundan kaçıyordu. 

Maymun kadını kovalamağa baş
ladı. 
Kadın koştu, maymun koştu, 

aııaymun koştu, kadın koştu. Kadın 
önde, maymun arkada, ormanda 
kovalamacaya başladılar. 
Kadın yoruldu, dizlerinin bağı 

kesildi; şaka değil bu, hem korku
yor, hem koşuyordu. Bir aralık a
yağı sürçtü, dermanı 'kalmadı, yü
zü koyun düştü. 

Maymun geldi, kadının beline 
'arıldı. 
Kadının burnunu rüzgarların, 

~afaklann, nemli toprakların ko. 
ikusu okşadı ... 

Maymun elinden kamışı ıfırlat-
mış, kadını okşuyordu. 
Kadın haykırdı, avaz avaz : 
- Can kurtaran yok mu?. 
Diye bağırdı ... Maymun kadı • 

run bu feryadından hir şey anla
mam, anlıyamıyor, kadının ne de
mek istediğini kavrayamıyordu. 

-2-

Erkek gene sordu: 
- Dudaklarınızdan öptü mü? 
Iadın başını kaldırdı: 
- Hayır öpmedi! 
Erkek dudak büktü: 
- Ne de olsa hayvan ... Aklı er-

mez ki... 
Bunu söylerken eğildi, 

yaklaştı. 

Kadının burnu sigara, 
nefes kokusu okşadı .. 

-4-

kadına 

ispirto, 

Şimdi sıra, maymıından kurtul
duklan sonra erkekten kurtulmava 
gelmişti. Kadın avazı çıktığı ka -
dar haykırdı: 

- Can kurtaran yok mu? ... 
Maymun feryadı duydu fakat al. 

dmş etmedi. 1 
Erkek kızdı: 
-Canını ben kurtarmadım mı?. 
- Siz kurtardınız. 
- Öyleyse neden bağırıyorsu-

nuz? .. 
Erkek böyledir, köpeğin ağzın

dan aldığı bıldırcını kendisi yer. 

-5-
Kadın gözlerini yumdu. Haya -

linde maymunu canlandırdı. Er -
kekten böylece intikam aldı! .. 

Acaba çinıle oturduğunuz İs • 
tanbulu iyi tanıyor musunuz?. 
Mesely İstanbul civarında kaç a
da var?. 
İstanbul civarında dördü bü -

yük ve beşi küçük olmak üzere 
dokuz •da vardır. Bizans zama -
nında bu adalarda papa•lar otur
duğu için buraya •Papas. adala
rı derlerdi. Bunlardan altısı Ana
dolu sahiline müvazidir ki, Kına
lı, Burgaz, Pita, Heybeli, Büyü.k
ada ve Tavşan adasıdır. Üçü de 
dalıa geridedir. Oksiya, Plati ve 
Tyandros adalan~ır. Büyükada
nın şehre mesafesi 26 kilometre
dir. Muhiti sekiz kilometredir. 

Bentler 
Ya İstanbulun bir kısım suyunu 

temin eden bendler hakkında ma
lô.matınız nedir?. 

Eski Bizans imparatorları, son ... 
ra da Osmanlı padişahları tara -
fından Belgrat ormanı civarında 
muazzam su bendleri ;nşa ettiril
miştir. Biriken sular burada top
lanır ve yeraltında açılmış mec
ralar ve su kemerleri vasıtasile 

vadileri aşarak, şehre kadar gelir. 
Belgrat ormanında yedi adet 

bend vardır. Bıınlar Belgrat kö
yü civarındadır. Bu köy eskiden 
•Petra. isminde bir Bizans köyü 
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idi. Sonraları Sırp esirleri bura
lara yerleştirildiğinden ismini de
ğiştirmiştir. Bu yedi bendin isim
leri şıınlardır: Ayvat bendi, Büyük 
bend, Küçük bend, Karanlık to
puz bend, Kirazlı bend, Sultan 
Mahmut bendi, Valide bendi. 

Bendlerin ilk inşası tarihi Kos
tantin zomanıua kadar çıkar. 

Camiler 
İstanbulda camiler üç sınıfa ay

rılır: Selatin camileri, Sadrazam
lar ve zenginler tarafından inşa 

edilen camiler ve mescitler .. 
istanhulda sayılamıyacak kadar 

cami ve mescit vardır. Bunların 
başlıcaları ve inşa olundukları ta
rihleri şunlardır: l\lahmutpaşa ca
mii 1464, Fatih 1471, Davutpaşa 
1485, Atikalipaşa 1497, Beyazıt 
1506, Piripaşa 1520, Snltamclhn 
1523, Haseki 1539, Mihrimah (E
dirnekapıda) 1555, Süleynıaniye 
1557, Rüsteınpaşa 1561, Sokollu 
Melımetpaşa 1573, Piyalepaşa 

1574, Azapkapı 1578, Kılıçalipaşa 
1581, Atik,·alide 1584, Nişancı 1589, 
Ahmetpaşa 1590, Cerrahpaşa 1594, 
Sultanahmet 1617, Çinili (Üskü -
darda 1641, Yenicami 1664, Yeni
valide (Üskiidarda) 1708, Nuruos
maniye 1756, Laleli 1764, Zeynep
sultan 1770, Eyiip 1800. 

0rmanın bir kenarında odun ke
sen erkek kadının sesini duyda, 
kulak kabarttı: 

- Can kurtaran yok mu?. 

Hesabı amma iyi 
biliyor 

Hoca 1ıalebeden birini kaldırdı ve 
.sordu: 

- Söyle bakalım, 6 ile 4 kaç 

Yavruya Dikkat! 
Erkek baltasını oinuzlayınca 

sesin geldiği tarafa koştu ve may. 
ıı'nunu, bir ·balta sapı indireri!ı: 
defotti... 

Maymun kaçtı, canını zor kur -
tardı. 

Büyük bir orman... Küçük ·bir 
kadın ... Gürbüz bir el'kek .. 

Bü;·ük ormanda küçük kadınla 
gürbüz ~ başbaşa kal<lılar. 

-3-
Kaılın aoğruldu, can kurtarlll\ma 

>baki;, 1<ekeledi: 

- Teşekkür ederim, beni llU~
tardmız! 

Erkek göğü' gerdi: 
- Evet dedi, eğer yetişmesey 

dim, sesinizi duymasaydım, bu 
ralarda bulunmasaydım, haraptı 

haliniz!. 
- Te~ekkür ederim. 
Kadın hala titriyordu. Erkr-k 

.sordu: 
- Üşüyor musunuz? 
- Hayır, korkudan ... 
- Korkacak b:rşey kalmadı ar-

tık .. 

BUGÜN 

İPEK 
Sinemasında 

eder? 
Talebe hemen cevap verir: 
-11 
- Hayır, bilemedin, şöyle biraz 

düşün bakalım, 6 ile 4 kaç eder? 
-12 
-Hayır 

-? 
- Hayır. 
- Niçin 10 deıniY.arsun? 6 ile 

410 yapar. 
O zaman talebe gülümsedi: 
- Bay öğretmen, galba benimle 

alay ediyorsunuz. 6 ile 4 değil, 5 
ile 5 rakamları 10 yapar. 

Eğer çocuğa emzik veriliyorsa, em
ziği veren kadın sUtün hararet dere
cesini nnlamak için, emziği ağzına al
mamalıdır Bu da çocuk için tehlike
lidir. Avucwı içerisine veya elin üs
tüne dökülecek bir damla sütten ha
raret df'recesi pek iyi anlasılır. 

SİNEKLERE KARŞI 

Yaz geliyor. Sinekler bollaşacalc, 
çocuk uyirusund::ı rahatsız olacak. Bu 
pis mahl(ıklardruı çocutu kurtan;nalt 
için ,.ati!ının 07.Crine ince tülden bir 
cibinlilt, ne pahalıdır, ne de eüç bir 
iflir. 

EMZiK 
Çocuk çok güzel ve sevimli di,.e, o

nu ekseriya, yavnu .. 'ağızın slhhati pa
hasına oyuncak yaparız. 
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# Diinya deStan ve efsanelerine kanşan: Balı! itikatlar ülkelerinin 
sihir ve efsıınla dolu maceralar masalı 

SiHiRLi YÜZÜK 
TÜRKÇE SÖZLÜ ve TÜRKÇE ŞARKILI 

• 
ı Pek yakında TAKSIM Sinemasında a-----------------· 

Baş döndürücü - Müth.i.ş - Heyecanlı, muazzam sahnelerle 

herkesi alakadar eden nıeraklı mevzuu He 

ATEŞ BULUTLARI 
Amerikada müthiş bir iftira ile haksız hüküm yiyen bir adamın tüyler ürpertici macerası 

Bat 
Rollerde EDVARD G. ROBIMSON - RUTH HUSSEY 

Aynca iloive olarak: En son Foks dünya havadisleri ve müthiş harp sahnelerjni gösteren 
Hususi harp havadisleri gazetesi 

Mesela çocuğu öpmek. Seven ve ö
pen .adam için beU<l boşuna glden b.ir 
1;1eydir. Fakat acaba çocuğun ho~una 
gidiyor mu? Ekseriya çocuklar öpül
mekten hoşlanmazlar. Sonra dudakla
rımızla yavrucağkzın körpe derisine 
kimbilir ne ınikroplar bırak1yoruz. 

ÇOCUGUN GÖGtJSLÜGÜ 
Mutlaka dügrnesiz olmalıdır. Düğme 

b~an çocuğun nazik yüriinü veya vü
cudönün bit" yerini 7aralı;yabilir. Düğ
me düşer ve çocuk bunu ağzına alıp 

;yutubilir. Bu )'ilzden ölen çocuklar 
çoktur. 

ZAJlAJlSIZ OYUNCAKLAR 
Oyuncaklann zararsızlarını seçmeli

dri. Bazı oyuncaklar vardır ki, çocuk 
yaladığı ı.aman, boyası çıkarı yani co
cuğun midesine gider. Bazı oywıcek
ların yaralaması muhtemel aksamı o
labilir. Çocuğa kauçuktan oyuncaklar 
en münasibidiı'. 

ÇOK GÜLDtlııJ!.EMELİ! 

Som·a çocuğu eğlendireceğim diye 
çok ıüldürmek te iyi bir §ey değil
dir. Çünkü müte1nadi gülmek, çocu
ğun nazik cilmlei asabiyesini yorar. 
Çocuğu yatD.ğında rahat bırakmalı, o
nu mütemadiyen ıüldüm1ek için, el 
oyunları veyahut mimikler yapmaktan 
vazıeçmeli. 

YATAKTAN KALDIRIRKEN 
Yataktan kaldırırken, bir kol .ile ço

cuğun vücudü, yataktan alınrkenı di
ğer el ile de başını alt taraftan tut
malıdır. Çünkü çocuk daha baıını tu
tabilecek halde değildir. 

llllllil;l!ll 'llllll ı Şehir tiyatrosu 

1 \I lı 1 lifi TEPEii .\Şl DRAM 
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IMRALININ iNSANLARI 
Istiklla caddesinde Komedi 

kısmında 

DADI 

Bir peri kralı bir gün memleke
tinde bulunan perilerin büyükleri
ne kendi sarayında büyük bir ziya
fet çekiyordu. Kral, misafirlerini 
memnun etmek içinher şeyi hazır
lamış:ı. En lezzetli yemeklerin en. 
vaı, çeşitli ickiler, müzika takımla
rı vardı. Bundan başka dünyada 
büyük küçük ne kadar iyi huylar 
ve faziletler varsa, bunların hep
si de güzel bir kadın kıyafetinde 
ziyafet sofrasında hazır bulunu
yorlardı. 

Malumya öyle söylerler, periler 

insanlar gibi değildi>, ne isterler
se yaparlar. İyi huyları ve fazilet. 
leri temsil eden bu ı:ıüzel kadınlar 
şu ziyafefü hakikaten pek ziyade 
·birlerile görüşmeleri, gülü•meleri 
misafirleri son derece eğlendiri -
yordu. 

Kral bunların her birine ayrı ay
rı tuvaletler yaptırmıştı. Bir bakış
ta hangisinin hangi iyi huyu tem
sil ettiği derhal anlaşılıyordu. 

Onlar da birbirlerini çabuc~ ta
nıyarak, tınkı bir mecliste, bir zi
yafette yekdiğerine tesadüf eden 
nazik ve terbiyeli insanların yap
tıkları gibi kibar kibar konuşuyor
lardı. 

Bir aralık Kral, bu süslü kadın
lardan ikısinin guya biç tanışmı
yorlaımıış gibi, birbirlerine karşı 

.soğuk ve yabancı davrandıklarına 
dikkat etti. Ziyafette kimsenin ra
hatsız olmasını istemediği, hemen 
birini yanına giderek elinden tut
tu, çekerek diğerinin yanına ge -
tirdi: 

- Siz bu güzel bayanı tanımı
yor musunuz? buna cNimet• der
lre. Sonra da ötekini diğerine ta
nıştırarak: 

- Buna da •Nimete karşı şü~
ran• derler. Böyle birbirinize :ı ;i~

man gibi bakmanıza içim asla ra~ı 
olmuyor. 

Zavallı nimet, zavallı nimete kar
şı f;Ükran! 

Zira dünya yaı-atıldı yaratılalı , 

<bunlar ilk defa bir araya gelmiş -
!re ve dost gibi elele tutuşmuşlardı. 

NE YEMEK
==YAPAYIM? 

Beyaz Peynirli 
Bezelya p8resı 

Malzeme: 250 gram kırık kuru 
bezelye, bir çorba kaşığı yağ, 200 
gram beyaz peynir, iki so/;an. 

Yapılış: Bezelyeyi mümkünse 

akşamdan, yoksa bir kaç saat ev
velden bir kaşık karbonat katıl

mış kaynar su ile ıslatmalı sonrayı

kamalı ve üstünü örtecek kadar so
ğuk su ile dolu bir tencere ile ate. 

şe oturtmalı ve yine bir tutam kar
bonat atmalı. Kaynarken kendili
ğinden dağılacak olan bezelyeleri 

ezmek için t'ahta kaşıkla bastırmak 
kafidir. Diğer taraftan soğanı içine 

kıyarak yalfda penbeleştirmeli ve 
bezelyeye katmalı, tuz biber ek-

- Haydi öyle ise, dedi, diiş ö
nümüze de Yedikuleye gidip o· 
rada da biraz çekiştirelim. 

Hepsi birdeıı, şakalaşarak Ye
dikulenin yolunu tuttular. 

* Zeytin fıçısına daldı-
rılan köpek 1 , 

O geceyi, bacağından sürükle
seler duyınıyacak kadar derin bir 
uykn içinde geçiren Mustafayı, 
ertesi sabah anası pek güçliikle 
uykudan uyandırabildi. Vakıa, 

annesinin zorilc Mustafa uyku • 
dan uyandı ise de yatağından bir 
türlü kalkamıyor, başı yastıkta ve 
gözlel'İ yarı açık olarak saçmalı
yordu: 

- Hızlı sallama anııeciğim, ba-
şun dönüyor. 

- Neyi sallamıyayını? 
Salıncağı!. 

- Ne salıncağı ayol? 
- Ben şimdi bayram salıncağıa-

da değil miyim? 
Mustafanın anası, genç oğlu -

nun hala ayılıııadığıuı görünce • 
ııa çıkışnuya iıaşladı: 

- Aşkolsun sana Mustafa, aş

koamn sana!. Nihayet bize bu 
günleri, bu halleride mi göstere· 
cektin?. Ne baba, ne ana cihetin
den soyunda, sopunda bir tek sar
hoş bulunmadğı halde nedir bu 
senin ettiklerin bö3 le?. Sen eski
den böyle değildin be çocuk, kiın 
alıştırdı seni son zamanda bu zık
kıma!. Hay seni buna alıştuanın 
boynu altında kalsın!. 

- Anne he!. 
- Ne var?. 
- Biz ~imdi burada seninle 

•dön baba dHıı~liın• nıi oynuyoruz. 
- Elinin körlinli oynuyoruz. 

Bak şunun yediği naneye bir kere! 
Ah Mustafa ah, sana verdiğim siit
ler lıelal olmosm ! diyeceğim anı
ma buna da bir liirlü dilim var
ınıyor. KimbHi.r gece ne şişeler 
devirdin ki hala sa~malıyorstın!. 
Yazık değil mi sana, yazık değil 
mi gençliğine?. Bu rakı denilen 
zıkkım senin körpe ciğerlerini ne 
hale ı:etiriyor biliyor mu~ıın?. 
Şimdi senin taın çalışacağin, ka
zaııacağın, adanı olacağın zrunan .. 
Halbuki sen, adanı olacağın yer
de bu rakı yiiziinden gittikçe cu
dam oluyorsun!. Biliyorsun ki ih
tiyar babacığın hasla, adamcaj;<ız 
gün giiııden düşmekte .. Allah gös
tennesin, yarın öbiir giin ona bir 
şeyler olursa halimiz ncriye va
rır?. Bak, işte diikkan zamanı yi
ne geçiyor, bugün yine ustandan 

hir araba lakırdı işitecek> 
!in adamı baban değil ki ,cı 
sarhoşluğunu çeksin!. Kal~ 
artık kalk ta kendini tııplı· 
git! 

Mustafa kalkmıya d•.''' jil 
pat diye yine yatağın içııı• 
gözlerini kapar. >J. 

Bu manzara karşısınd•· 
cağız derin bir yeis ile l 1 

başucuna çökiip göıY' 
salı,· erir. . 

Biraz sonra hasta yal•.• 
' d• kalkıp zorla l\ılustafanın • " 

kadar gelebilen ihtiyar bab•' 
dını ağlar görünce sorar ', 

- Ne ağlıyo"un hatun · . 
- Ben ağlanıayım da ~1 

ağlasın yahu, görmiiror Jll 

Mustafaoın halini ! 
- Hala körl·ütlik değil "" 
- Halil körkütiik ı ~~ 
- Bu oğlandan artık n< ·ıt 

dine, ne de hize bir harır ' .1 
aldı artık l\Ievlasını! Bu &'

0 yarın, öbiir giin dükka~d• ıJt 
kovolıır. Kalk bari, gidelıP' 
kahvealtınuzı yapalım ! il 

Karı, kaca odadan çıkarla t 
sokak kapısı vurulur. l{apıı·ı, 
len bir zapiiyedir. Mustafaıı•P:f' 
S> alt kattaki pencerelerin b· 
den sotar : 

- Kimi isti~orsuntız ? 
- .Mustafayı ! 
- Hangi Mustafayı ? 
- Hangi l\Iustafayı? tıfrİ 
- Yorgancı çırağı Mus 

evi burası değil mi?. 
- Burası! . , 
-Gönderin kendinf bur"Y~~ 
- Ne yapacak;ınız keodiP''. 
- Dün gece sarhoş olarak ·~ 

mat) adan geçerlerken orad• ı' 
bakkalla kavı:a eılııi~ler, h~ll 11 t 
zerine Mustafa tutmuş, eııoe 1~ çirdiği bir kediyi bakkalın ~t 
yağı fıçısısa atmış!. 

Kadın büsbiitün ~•sıraralı: .ı - .. ,.,. 
- Vah, vah, vah!. Bari bal' · 

cağızı kurtarmı~1ar ını?. 1' 
- Tabii, kıırtarmı~lar ~ııt ı,l 

herifin de bir fıçı zeytinyagı ;ıl 

hat olmuş, gitmiş!. i~te onun ıdil 
bakkal, kendinden davacı, gt. ~ 
k i Mııstafoyı karakula götiifC) ',ı 

d ,_ k~''' Zavallı ka ın, te..rar yu ı 

çıkıp oğlunu gü~balfo tel·~9 ' 6,ı 
yandırdı ve onu zorla yatag ııı iı 
kaldırdı, kohına prip alt kP;a 1~ 
dirdi. Biraz sonra, sokak k:ır1 ·,~ 
da zaptiye ile karşılaşan M~':e' 
akşamki macerayı on~an d ı0d1 , 
yince başını kaşı3 arak biraz 

1 

şündii ve: 1 (Arka.1• ,,., 
~ ,.,., -.. 

S O M ER Sineması 
Bugiin; se-,ircilerine ten, nq:'ell, urlt ve ecvbnJI bir film takdim tdf1er: 

MEL VYN DOUGLAS-JOAN BLONDELL 
Ta.rafından :rarallWı ltarekelll, ltwveill Ye kahkahalı 

Güzel Kızlar Parise 
Fransızca sözlü filmini gidip ıörünüz. 

meli peyniri ı·endeleyip yarısını be- İlaveten: Fevkalade halihazır nıanzaralarını gösteren 2 film : Atinada 
zelyeye karıştırmalı ve tabağa yı.. j' Bay Met.a.ksa.s'ın cenaze merasimi, Afrika haı•bi, Bingazinin ır.))~1 \esaire 
ğın halinde aldıktan sonra yarısını 
da üzerine serpmeli. J .# 
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Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 16 

TUNA BOYUNDA~ 
~TÜRK ORDULARI 

. :'\ 
Yazan: M. SAMI KyRAYEL ):--

Ücretle askerlik edecek serseri çoktu 
Bizans serhatlerinin muhafaza

sı ise ancak bu kuvvetle mümkün 
olabiliyordu. Askerde harp ve 
cenk hevesi kalmamıştı. Bizans or
dusu ancak ücretli askerle mev -
cudiyetini idame edebiliyordu. 

Bir Rum müvefrihinin yazıdrıığı.
na göre: 

, (572) senesinde Anacloludan 
gelen askerler memleketlerinin 
istilaya maruz olduğunu haber a
l:r almaz dağılmışlar, kendi yurt
ların ı kendileri muhafazaya k~
muşlard ı .• 

Yine bu müverrihin rivayetine 

göre: 
(H. 629) da iki yüz on atlı istisna 

edilecek olursa, ordu, esnaf ve 
sruı'at sahiplerinden mürekkeptL 
Bunlar, ilk fırsatta kaçmak için 
vakit lteıldiyorlardı. Bu sebepten, 
hükCınıet en ziyade ücretli a&ker -
!ere itimat ediyordu. 

Filhakika, bu ası'1'da ücretle as
kerlik edecek serseriler pek çok
tu. Zaten ücretli askeı· demek ser
serilerden mürekkep demektir. 

Bu ücretli askerler de: Alanlar, 
Sırplar, Bulgarlar, Katalanlar, İ
talyanlar, Almanlar, ve hatta 

Türklerden ibaretti. 
Bizans sancağı altında ücretle 

toplanan ·bu askerlerin milliyet
leri birbirine uyroıyan iruıanlardı. 
Mütecanis olmıyan bir mevcu -
diyet idi 

limparatorlar eskisi g>bi zengin 
değillerdi. Ücretli asker se çok pa
ra istiyordu. İmparntorlar ekseriya 
hazine masrafının fevkalade arta
cağını nazan dikkate alarak üc -
retli asker kullarınıaıktan sarfmazar 
ederlerdi. 

Bu sebepten ordunun kuvveti 
daha az bir nüktarda ·bulunurdu. 
Bununla beraher, bu del'irde bir 
kac: bin kişi mühim bir ıkuvvet 
demekti. 

Ekseri seferlerde on, on iki bin 
kişi ile muharebeye gidilirdi. Bu
nunla beraber Osmanlı Türklerin 

kuvveti de Bizans ordusunun kuv
vetinden pek fazla değildi (H. 726) 
(M. 1329) da Orhan Beyin ordu 

mevcudü sekiz ıbin .kişiden iba -
retti. 

Fakat, bu ordunun inzıbatı, i
dare ve cengaverlik şerefi 1Pek 

yüksekti. Gaza ve ganimet fik
ri Türk ordu•unun zaferi temin 
eden en mühim amillerden !bi
ri idi. Soma, Orhan Gazinin or
dusu rnilll idi, mütecanistd. Bi
za!ls ordusu gibi ücretli serser-

' lertlcn ve gayriımilli bir ımev· 
cudiyet değildi. . 

Osmanlı Türkleı-inin kuvvet
leri ba~ında tecrübe yormüş yiğit 
T>lrk bahadırları vardı. Zaman 
olıırdn ki, bir kaleyi &Jmak için 
senelerce muhasara ederler, gece 
gündüz at üzerinden inmezlerdi. 
Her zafer beylere bir tıımar, bir 
ziaırnet temin ederdi. 

Osmanlı Tü~klerinin <1rduların
da inz1bat esaslıydı. Bizans ordu
sunda ise, ücretli askerin istek -
!eri bazan imparatorlar için ta -
hammül edil.emiyecek bir hale ge
lirdi. Bunlar memlekette yaşar, 

halkı suyarlardı. Muhareiıe za -
manında, hele biraz imparatorra 
gücesirlerse, muharebe nıeyda -
nından derhal firar ederlerdi. U
zun seferlere tahammül edemez
lerdi. Hemen mezuniyet isterlerdi. 

Arzularına karşı konduğu zaman 
derhal isyan ederlerdi. General
lerini öldürürlerdi. :tçlerinı:len 
gözde olanları çekemezler, lbazan 
aralarında kanlı müsademelere 
sebebiyet verirlerdi. 

Bizans ordusunda ücretle kul
lanılan Türkler de vardı. Fakat 
bunların ımiktarı o kadar çok tu ki 
imparatorlar idareden aciz kalır
lartlı. Sadakat ve itaatleri de yok
tu. Bazaıı impnratorluğun zilını 
ve aczini anlarlar, istifadelerini 
temin için, hazinenin zaı-arına ha
reket eder !erdi. 

Ordu efradının her biri kendi 
hesabına çalışırdı. Bütün gayeled 
yağma etmek ve para kazanmak
tı. İmparatorlu·ğun müdafaasını 
kat'iyyen hatıdarına getmmez -
!erdi. 

Bizansın kullandığı ücretli as
kerlerin en mülliişi Türklerdi.· İm
parator Kanta Kozinos diyor ki: 

•Türkler için öldürmek bir zevk, 
esir almak ve esarete düçar et -
mck, lıeı hangi bir ganimetten da
ha ziyade muclbi meserettir. Hiç ' 

acımazlar .. Harpte ılıiçare dahi ol
sa rırhmetmezler. Din ayrılığın

dan dolayı Rumların tabii düş -
rnanlar.ı.dır .• 

Grig-0ras diyor ki: 
cTürkler hıristiyanlardan ne 

kadar esir aldılar. ne kadar yağ
ma ettiler, muka:lcle.; mahallere 
ne kadar t""avü.zlerde bulundu -
lar, bunu anlatmak 'kabil değildir.> 
Yalnız Osmanlı Türkleri değil, 

bütün Türkler muharipliklerile 
dünya milletlerini korkutmuşlar

dı. Tü~k lharp ve darp demekti. iş
te Osmanlı Türkleri de iıöyle idi. 

Bizass ordusunu lbu vaziyette i
dare etmek kabil değildi. Ücretli 
ı;skerlerin kumandanları da lkendi 
ırklarından idi. Bunlar, impara • 
torun serdarlarından ziyade ken
di kumandanlarına itaat ederler
di. 

ıBu, gayriımuntaza:ın. orduyu i
dare etmek için ımuiktedir ku -
mandanlara iıhtiyaç vard>. Bizansta 
ise böyle kumandanlar yoktu. ı 
Osmanlı Tür<lcre karşı en zi -

ya;:!~ muvaffakiyetle hare' et e 

den serdarlar, Bizans hesabına.,.~, 
ristiyan!ı.k taassubu ile veyıı ~· 
ret ·kazanmak için çarpı.5an fr 
sızlard ı. re' 

Binaenaleyh teşkilatı ·bıı deol' 
ce dü!fkün bir ordu ile impnrıı\ır' 
luğun idaresi kabil dcğildı. J3 Jıll' 
sa, İzmit, İznik bu müst";,J;ı>ıT' !3" 
lelerin "n mühimlerinden ıdı.d , 
kaleler ekseriya Bizans hane 

8~, 
nına mensup prenslerin ('e pr• 
seslerin idaresinde idi. , 

· fU 
Paytah tın zafı, eyaletlerlll ·ı , 

karalı.ğ;, halkın memnuniyets~ , 
liği, kalelerle paytahtın lbeYJl ·e' 

deki rabıtaların gevşemesiıle " 
bep olmuştu. "e 

Mesela, Anadoluda Manisa .;t 
Alaşehir, Rumelinde Diımet.ok~ıeı 
lanik gibi müstahkem ınev . 0e 
paytahttan uzakta ve cü~le~eıı· 
Türk toprakları arasında ıdı. ı.ıııel' 
dilerine Bizanstan imdat ~e. ıııil 
iı-timal haricinde olduğu gıoı ,ıj 

)<er>" 
dafaa kuvvetleri de anca!<. pJııf• 
siperlerine münhasll"dı. S9l' atıY 
Tü~lder, Bulgarlar, hiç bir !ı 

(Arlı ... ' 
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- {Bu yll7.l!llll meunıerl }l:n~ 
Ajwısı bülı.entertndm aJınnUI 

Tclhia eden: Maonune' Alattır. 
in ı an.s.. ..... t Nazın Duf Ku

gilız s~.. l gazete. 
At' da -1r .. n Pro ya 

pcr ına ~ Yunanıstanın 
sının rnulıabırıne, lk 

anca bal'Cketinın Ba an -
kahram · Mıhvere boyun 
lıların ıstıkbalmın . 
e ekte olmadığına ınandınnaga 

d cttığıı ı soyledikten sonra 
~a :.1istandan bahsederken de -

m r l<l: d 
.sulgarlann bu, ilk ihaneti e-

ğ • l913 <ie de Bulgarlar Yuna
n anı ve Sırbistanı arkadan vur
m • rdı. Büyük harpde de Alman
la a beraber ıdiler, şimdi de ayni 
ş ı yapıyorlar. Pişman <>l~lan 
mu ıakkaktır. Nazi t.aııakkümunO. 
bıı kaç gün tecrübe ettikten ~nra, 
orta seviyedeki Bulgadar, belli de 
daha şuncUdcn pijmaıı olmU§lar -
dır.ıı 

ALM r..NLAR AFR1XADA DA 
BOŞ DURMUYORLAR 

Bır Amerikan gazetesi, Alınan -
lar n şnnali Atlas Okyanosunu kon-

. · İspanya trollerı allına ~lınak ıçın 

Aasrik·•· ~ 
08 .ekiz ayda 20 ban mu-
laarebe 1anareai vermeJİ 
iltihdaf eden bir plin 
bazırlanm11tır. Mihver 
Devletleri ile Amerika 
aünuebetleri ~ ser
sindir. Amerikad• Tam
pa Oniftl'aiteai Rektörü, 
Vqinatonda yapbğı te
maalardan edindi.ji ka
naate istinaden, Ameri-

'EN SON 

DAKiKA 

kanın iki .,a kadar fii- Alman_ Yugos
ıen harbe ittirak edece-

==iuı=· =1 '°= .. y='em=i'::ti=r·=· == lav müzakere -
tur. Akşam <ızen ağır topçu bı,r 
benzin deposuna tam isabet kay. 
delmiştır. Çıkan alevler 40 met -
reye kadnr ) ukselm tir. 

ŞARKİ AFRİKADA 
Sarki Afrıkadn bilhassa İngiliz 

bava akınları ~iddeUe devam et -
mekledır. Adisababa • Cibutl De
miryolu muvaffakiyetle bombar -
dıman edilmiştir. Hareket halinde 
bulunan uç tren rnuvaffakiyctli 
mitralyöz ateşine tutulmuştur. :Yol
da motörhi nakliye vasıtalarına da 
hücwn edılmiştır. Bir benzin de
posunda yangın çıkarılmıştır. Ce
nubi Afrika tayy releri de pike u· 
çuşlarla Hnrardaki askeri hedef
leri bombardıman etmiş, kışlalara 
tam isabetler olmuştur. 

:;i bitmek üzere 
Berlin 23 (A.A.) - Bır hususi 

muhabır bildirıyor: 
Alman - Yugoslav müzakereleri 

nihayete ermektedir. Macar Ha -
rıcıye Nazın ile Münıh'de yapılan 
g··ruşmcler son ihtılufların hallinı 
mümkün kılacaktır. Belgradın kal'j 
kabulü, bugan için beklenılmek -
tcdır. Üçlü paktın imzası, B. Mat
suoka'nın Berlıne gelmesini müte
akıp -0lacaktır. 

üç Yugaslar Nazırının istifası, 
Berline gore, Yugoslavyanın üçlü 
pakta iltihakı kararını t'eyit et -
mcktedir. Bu tiç nazır, Berlinde 
Alınan aleyhtarı olarak telakki o
lunmaktadır. 

Japon Hari
ciye Nazırı 

bugün Mos-
kovadal 

Yarın olotofla 
görüşecek, ak
şam erline ha-
reket edecek 
Moskova 23 (A.A.)-Jap<m 

Hanciye Nazırı J.fatsuoka, bu 
gün ögledCft sonra Sovyet Mi
k11met mcTkezine viisıl ola -
caktır. lstClS'IJOnda Ilarıciye 
komiserliği yüksek erkanı ta
rafından karşılanacak, akşam 
§eTCfine Japon sefarethane -
sinde bir ziyafet venlecektiT. 
Yon" ııoat 16 da Matsuok4 
Molotof ile bir mü.lakatta bu. 
'"nacak, c&lqom mat 23,20 de 
M oskcmada" avnfacakm'. 

ve Eorteki.zde bazı manevralar çe
virmekte olduklarını yazıyor. =
tekız ve İspanyaya ait Atlas 8 . 

larının Almanya tnraündan tem: 
nini istihdaf ed"n bir harekele mu· 
snade etmemiz hiç şüphesiz imkan 
harıe ndedir. Bu adalar Kanarf° 
adalan ile Asor, Mader ve Yeşı -
burun ad.alandır. 

Gondar'da askeri kamplara hil· 
cum edilmif, erzak deoolarında 
ve binalarda yangınlar rıkanl -
mıştır. Trablusta da motörlu kol· 
lara bücum yapılmıştır. Bütün tay
yareler üslerine dönmüc:lcrdir. 

Bugün için beklenen imza, bir 
kaç gün sonraya talik edilmiş gıbl 
gözükmektedir. Fakat üçlü pakta 
iltilur'k kat't gibi telakki oluna - 1 
bilir. Yalnız paktın mukaddime - Bereadeld ıtaıyaalar 
sinin imza edilecek metne dahil 
olması pek az muhtemel gözük -
mektedir. 

Almanlar batı Afrikasına ayak 
·· ah asma bastıkları zaman. musam i t 

imk5n olmıyan daim! bir ~r. ~ 
ha ıl olacaktır. Daha şhndı~~n şı
mali Akik.aya Alman teknısıyen-

leri gitmektedir.• . de 
·Nıyöz Kronikel• gazetesi 

Alman ajanlannın Tancada ku .. 
mandayı fiilen ele almakta olduk
larını yazıyor. Fransız Fasına sızan 
boı. ka Alınan ajanları da Fastaki 
üslere lursla b.ıatıaktadırlar. B1l 
gazete diyor ki: • . 

HAVA HARBİ ŞİDDETİNİ 
MUHAFAZA EDİYOR 

İngiliz tayyareleri Atlatiğin mü
him limanlarından biri ve bir de
niz üssü olan Lorient'i üstüste iki 
defa bombardıman etmişlerdir. 
Bombaların limanın muhtlif kı -
sunlarmda ve garbinde ve şehir
den geçen nehrin garp sahilinde 
patladığı vıe şiddetll iki infilak vu
kun geldiği görülmüştür. 

Sahil servisine mensup tayya -
reler de bır limanda bir Alman iaşe 
gemisine hücum etmişlerdir. Bom
balar geminin ortasına isabet et • 
miştir. Tavyarelcr ayrıldığı zaman 
gemi yanmakta idi. 

22 mart sabahı nihayet bulan 

ihtiyat zabitlerinin 
Naibe telgrafı 

Belzrad. 23 (A.A.) - Royter: İhll,at 
Suba,lar1 Feder&S)'ODU, Kral Naibi 
Prens Paul'a apkJdald telçalı çek· 
miştlr: 

(1 inci SahlfedP.D Devam> 

HÜR FRANSIZLAR BİR TEPEYİ 
İŞGAL ETrtLER 

Kahire 23 (A.A.) - Keren mu
harebesi Lütün şiddetile devam e. 
eliyor. Aralarında ecnebi lejiyonu 
bulunan Hür Fransız kuvveleri 
0

şehrin ıimalinde 6 kilomcre iler
lemişler ve sratejik ehemmiyette 
bir tepeyi işgal etmişlerdir. 

Kerene giden bir ''olu kesmek 
için, İtalyanlar dinamitle bir dalı 
ucunnuşlardır. 

Milli ,erel ve milli lsUklAUe gayri· 
kabili telif blr anlnşmnnın akdi arife
sinde bulunduğumuzu ögendik. Duna 
kal'Şl protesto ruakaııwıda. biz lhtlyat 
sub~lar., teşki.14\mıw feshctml7e ka
rar verdik. Ayni zamanda, islJtlAlimW. • 
bükümranlığımw ve hudutlarımızın Şair llellmet Emlala 
tamamiyetinı canımızla müdııtna eUrıl- _. 
7e ve milli an'ane ve idcallerdcq muı- 40 Jl1lılı lllllpUI .. 
hem olarak Krala ve memlekete ı;adık 
kalnuya haur bulwıduğumu.ıu da be-
1an edprlz.. 

Tanca CcbGlüttank kal~ın·~ 
garbindedir. Tanca tahkim edıldıgl 
takdirde Atlas ve Akdeniz y~-

. ' lanna kı.ımanda eı;}erck Cebelutta-
rık,J pahalı bir oyuncak menzile -
ıinc ndirebilir. Sonra bir de Dakar 
limanı var ki. eğer Almanlar Me
:rakeşten kalkarak çölü geçtikten 
sonra, Dak~a ulaşan bir demir -

hafta içind~ Almanlar dördü bom- .. ~.'4~··:bl1llıl._."M~,_,.A 
bardıınan tayyar~si olmak üzere al- YUGOSLA VY ADA 
tı tayyare, İngilizler de üç tayyare 
kaybetmışlerdir. İngilız tayyar -
!erinden ikiainin pilotlan sağ ve 

(1 ... SaJa,lfetlea J>enm) 

rülmüş ve civar evler de ahşap ol· 
duğundaa semt büyük bir korku 
geçirmiştir. B. Mehmet Emin yan
gın esnasında bir kOil\ŞU evinde 
kendisini ziyaret edCQ muharrirl
mize şunlan söylemiştir: 

1 yaparlarsa. Dakar ayağımı• 
yo u lmaktan çıkar 

. batan bir diken o . . ' 
d~arlanmızdan bınne sap -esas cru• • 

bir ustura haline gırer.• 
lanmış tNTAyYARE 

salimdir. 
İtalyanlar da beşi Arnavutlukta 

olmak üzere yirmi tayyare kaybet. 
mi"ölerdir. İngilizler altı tayyare 
lı.aybetmışlerse de, bir tayyarenin 
pilotu sağdır. 

iNGİLTEREY~ 20 B 
VERiLECEK u 

_Vaşın.gt?naan gc~~ ön:::;: • fi'.~Jt!J 
gore, hukumct erk 20 bin mu· ~ ~~~ -
18 ay içinde ingiltereye ~. istihdaf ._ ___ ..::a_·------• 
h&rcbe tayyaresi v;:rın';~ırlamış. AtıaDtlll1t8 lagU• 
eden bir istihsal P anı 

8 
Allllaaya 

tır. 'Ü . ersitesi tere V 
Amerikada Tampa nı~ }>esiDe (2 inci sohif eden devam) 

~t- ·· Ceymis :Modney t e ·L--oru . ı·r· . Ierini Birleşik Anıerı .... m 
hitaben şunları söylemış ı ~as - n1ll 1f6 .

1 
.: yeni inpat ile telifi 

cVaşinrrlonda yaptı.ğı_m ahs"ı ka- yarduaı e ~ . kla 
la ~- ı1 ttıgım ş . 8 . ara Aınerıka oca • 

rdan sonra ha.s e • a kadar ettılcr. ~rbali~de ahpp cemi in-
naa~ göre, Amerika ıki ay beSine nnda lel'I 
hatbe ve Atlantik oıuJıare beşiaadı. Bu ~er • de-
fiilen iştirak edeceıctll'·• _-....ı..-; ile ::::-siir'atle lap edılmeğe .. , • 

Atlantik mevdan nıuhaı~·ak- ı..: deaiullı mahare'b~. • 
•~ J ıaıtalanm 1aJUD11b .., • ta r•ır..nen, ta.alla 
-.ıtleJ'ika· yıkından a yal- . • alır uyaa --
tadır. Çünkü bu ınuh~beYe ge- ~ t filo&UD"° tonajı aydu a-
: denizaltılar değil, kOr:n tay- uoı:L.. ... hnekte iA &aaan ise -

ert ~ağır boılnbafdıal . A- 1a ,-.-ı; •isalb ıemile -
Yareıerı de istirak e~ektedil'· riae AhDA8 r ,ı llaaJedeMir -
tnerikadan lngiltereye sillh. ~ riJe, ·~:iai •bitiler. 
'11alZ4>tne Rakline mini oknak 1~ 111ekt0 _.. .,. 4e1a Atmaalann 
:~detli bir mücadele t>aşlaın~~ FiJhaklb .. çok ._isaltı ıe -
lik ~ bu vapurlanD i. ellerinde 41• aA ai umanda bu 

an harp gemileri tarafından h rdır 1 
. ınayeai ınevzuu bahsolmaktadır. ınileri ••. _.İeıede tanare kuv - 1 
. Atn~kan Cwnhurreisi halen bu def•~~e istif..te etmektedir -
~lhiyeti haiz bulunmaktadır. Fa- veti ecriibeleri artnı1'tır· Buo : 
.:ı bu sallhıyetl kullanıp kollan- ler· 'l' )oaakla bel'.._• .~fili 

ıyacağı 1llaltlın değildir. ŞUT~sı lar ~~isl:r bakkınd• 4a toyle· 
~aktır ki Amerika ile Mıh· pY lnı• . 1 de 4enisa1t• ~e-; 
~ dtn-Ietıerı münasebetleri son oebilir· taıtUs er üdıf•• usullerını 
:"'~ d·- . PJ1111l . 
lornat· gerginleşmiştir. Hatta 1r. 111nerıne . : .. •erdir. Tecru -
~ .. ık Tnünasebetlerin kesileceği ~ ettır.ın~ umi 

SOylenınektedir tek ıstır. Ve tıpkı. UJll -
ltuz 1 · beteri artın • •ibi, Blrle§Jk Aıne 

Çtktrıı;e t husust yatı ile seyah~t~ batPl6 0tduP • 1111z1ıardırlar. rıirı b. ır. Anıerika Cumhurrcıs~~ rdıının• da u· 
de ;hama valisi VinSC'r Dükiinu rikalll~/a .AUaatik ıoe)' • Dl 

~ir~Yaret edeceği zannedilmek· çörçı ıD -41111 verdiii bu m~~-
İ'I' b~· • t pnailennJll 

AL-YANLARIN VERDİÖİ t d'tiı tıcare h~ltaya 
Bü detede neo . uftadaD 

Yun YÜK ZAYİAT ·at uisbetl ak t J\lnıaoY•· 
·ıukta an resıni sim·üsü Arnavut • ııyı ·ı bilir. F a tde ede-
kında evvelki günkü hareket hak· artıt;!:~ıa kat'İ ~·~t~e.:aha nıü-

\'u şu tafsilatı vermiştir: nlll . k şüphe ı ' · ola· 
~rk~:n topçusu perşembe günü bileccğı ç~ denizaltı tı~b;tlaD· 
ları .. a b~ep .. heainde İtal'-·an kıt'a • te'f8ıı adıle • bu dcfılu « 
11 ' ' uy k J 1.. taJlldıiıJJld -L __ ı..cioiıtt de, 
~'ıfaı~ u zayiat verdim1iştir. r•• llllP'ır--
laı-ına d: ~~P0.larına ve nakliye kol· tik -1~ _we~i ,eyriııl ~,: 
Öglederı vuk hasar yaoılmı.ştır. ceçea ID~~ticere vlflll 
d 1 sonra dUŞman üh·mmat . ,. __ k .,... !ı.t·ıın ldir. 
ıfL.._, arı Ü"'· . m ı ı..;p flllCJ&- .... r ıı• .. ~ıı...ı._ ~rıne tam isabetler kay- ~ P""'tll .,ı 
~ infiWdar alm111-

(l inci Sabifcclea Devam) 
ötrenİdlllne göre, Yuaoslav erkAD& 

lmrbiyesıne mensu:> Oç zabıt Yunania
t.anlt geçmlştır. Bunlar, Mıbverle .bıli
ıeahhilr milcadole ıçiıı Yıınpnıstaoa g t
meyı, bugunkil karars&Zlıla tercih et
tiklerini bildiren hır mektupla kılıçla
rını Yugoslavyada bınılmuşıardır. 
Dıtcr tar.ıftaıı dört Yuaaslav pilotu 

Yuoanlstana inmiş ve ta,yyarelcrınl 
müttefiklerin emrıne lmade l.utmU1-
Jardu. 

Düıı bü,yWı: bir kalabalık, Bclgrndda
kl Alman Sef.ııreUıanesı önünde muaı
zaııı bir nOmnyış yapmıştır. 

Bclgraddalci &alebe ve viJA.1etlerdcki 
zabiUer İ.ngıltereye karıı muhabb Ue
rini izhar için her vesıleden fsl&f de et· 
mektedırler Sokaklarda zablUerın ln
eill:ı. Marsı söyll)'crelt ıeçllklen gö
rülmeJded r. 

Hükılnıclin Mihverle bir anlaşma 
akdi tasavvurlnnru protesto için, ıhtl-
78\ zabitlcrı federaqonu kendı kendlrıl 
fesheUrılştlr. Rö;rtcrin muhnbırlne gö
re, dıger cemıyctlcr de fedcrasyonwı 
harckclın t.nklp cdrecklerdlr. 

Yüksclc h~met memurları isutala
nnı verınışlcrdlr. Bunlar arasında Var
dar Vallai ve HırvaUstaıı VaU Muavini 
vardır. 

Mihverle anlatmanın şiddeW mu
halifi olan M\.is&akıl Demokrat Partisi, 
resınI vazl!c 1 olan bütiln tızaauıa 1sU· 
fa etmelerlrıl emretmiştir. 

Sırp halkı arasmda bQJ'(lk nOfmu o
lan &ll'P - Ortodola Patrf!i Gabri,_.l 
Yuıo.slavyanm .Mihvere üUhakırun 
şiddeUe ale,hlnde bulwwustur. 

aaı1rıa ltltlbl imi· 
dl ord•da 

n hlt'I Salılf~en Dena) 

Belcradda tok hilyllk dip1omaai ra
a!iyel deva metmcktcdu. Uarici)ıe Ne
zarcline ııdenle! ar<1 ında Ywwı.latan 
.Elç 1 de bulurun kta Jdı. 

Yugoslav kab nesi ilç nazırın l lif sı 
Qzerıne, bazı zorluktan kal'fılamak 
mecburıyet ııde bulıuunaktadtr. Cıftçı 
Parlı nın nüfız lzuwdan Z aat Nau
rl da I! tıfa dınıştır. 

K rarl rı t ~ p etmJ7en llı senato 
Azası da lstLCa etmi tir Bunlar Milsta- ı 
kil Demokrat ve Çıftçl Partlaıne men
supturlar. 

çıetçi Parl inin Şefı ve Yueo-Javya
nın l\w kov dakl Sdırl olan Gavrllo 
\·ıç, h.alüı l dil roılmiş bir pakt dahi 
irnr. cd ld ğ takdırde t fa edeceğuıı 
bıldırmlftlr. 

Halk.uı ümıdı ordudadır. Umumi k 
naat.e söre, ordu, hukun etin Almanya 

v rdım ıçin yapııca ı her tc cbbilslin 
ya • ek, Yu \') ya hOcum 

dl' t rdc. rl rlı:l .. e fngllı ler 
~bet' o\ı;un. olmasın, Almanlıırla 

dele edecektir. 
muca "· M \ C' ı ı z Scfırl rın n cv-

Aıner ... " ı 
0 kd 11 o ı . Yugo v 

,oeıkı lN ın ile :1 o u -
H .,..... bu tek yede 
ıne erd • r· 

n...,,.31 anl.ıiı bu u ..... 

c- Tiırk Mılletine ithaf~ 300 
beyitlik bir dew bu ffiri hazırla
rnıştll'. Sabahleyin 'minder ü:ı:e -
rinde bu şiirin müsveddelerıle uğ. 
raşıyordum. Birdenbire cyangın 
var!..• diye bir aeryat işittim. MO
teheyyiç olan refikama: 

- Sen kederlenme. Başta millet 
sa~ olsun .. Mala gelsin de cana gel
mesin! .. • dedim 40 yıldır bütün bir 
emekle vücude getırdiğim kütüp
hanemden ancak üç eserimi ala -
bildim. füıer bunlar da yansaydı, 
'kederim bütün olacaktı .. Sonra a
levler evi sararken aynld1k. Bu • 
raya geldik... • 

Muht aç avukatlar 
( ı inci khlledtm Dftul) 

taç -.sıa avukata senede 300, 7angın, 
aıle efradının hastahtı veya CSUbn gibi 
hllerde llf!llede 200 Ura 79rdım edUe
cek. ısıamn halinde cenaze masrafı ola
nk verilecek maktuan 500 llrn avuka
tın bıı,7atta iken bl1dlreceli ldmesqe 
derhal ve defaten vt'1'llecektfr. Yardım 
ılSreblbnek için her avukatın lstanbul
da bet sene mOstemlrren avukatlık et
miş olması llzundır. 

Sandık için her avukattan -.,da 7a
nm lir. alınacak, ıardrop, müsamere 
hasılatı <l buna i!Ave edılec:ektir. 

Sandığın ihtiyat akçesı 50 bin llra71 
bulduktan sonra, avukatların tekaQdl
ye meseles.1 hakkında karar verilecek
Ur. 

Raponm okunmasını mOteakıp 5 ,.ıı 
meselesi bazı avukatların itirazını mu
cip olmuştur. 

Bir kwm avukatlar böyle bir tahdi
di lüzumsuz görmüaler, bir kısmı ise 5 
7ılın 10 yıla lbltılını lstem~lerdlr. Ne
tirede madde a711en kabul olunmuş
tur. 

ADLiTI:NİN ULARI 

İstanbul arnluıtlan 26 Nisan •ilnil 
bır toplantı yaparak Adlıyenin daha 
tek n mu! c ı 'nhı ıı; n neler llzun 
geldi!! nl tesblt c cc klcrdlr. Bu dı
leklcr tem nnı h 1 ııdt> VckAlete ıön
derilecCktlr. 

Esir Fatistin 
söyledikleri 

Bulgarlar sert 
olduğu için as
ker insanlarmış 

Sofya 23 (A.A. )- DNB. Ajansı 
bıldıriyor: 

Radyoda cOrdu saati• nin açıl -
ması mı.inascbctile bir nutuk irat 
eden Bulgar Harbiye Nazırı Gene
ral Daskalof, Bulgar milletinin sul
hu sevdiğini fakat coğrafi vaziyeti 
dolayısile daima mücadeleye hazır 
bir halde bulunmak mecburiyetin
de olduğunu ve bu sebeple bulgar. 
ların sert insanlar oldukları söy
lomif ve sözlerini şöyle bitinnişlir: 

c- Bundan dolayıdır ki Bulgar
lar iyi bir asker olmuştur ve Bul
gar milleti arasında askerliğe kar~ı 
hususi bir istidat ve büyük bir şevk 
vardır.• 

Fransız müstemle
kit nazırı Afrikada 

Vışf, !3 (A.A.) - MOstemlcldt Na
zın Amiral Platon ile MUnakalat Na
zırı Bertelo çöl demlryolu l!lf88tını 
tetkik etmek üzere gelecek hafta tay-
7are ile Şunall Amerika.ya gideoetler
d.ir. 

Albay Donavan 
radyoda 

Vaşington, 23 (A.A.) - Ruıveltin 
husust mQmealU ııfaUle Avrupada ve 
Yakın Şarkta Oç hnftahk blr e,ahat 
yapmış olan Albay Donavan Çarpmba 
alqamı vufcsi hakkında radyoda bir 
hıtabede bulunacaktır. 

't- ..-.. .-.. -.av- - -.un··xa 
~ ... ~--

Her zaman
kinden ziyade 
hazırız 

(l lncl &oblfeden Denin) 

kahramanlıkla mudafaa yoludt.ıır. 
Bunu kat'i olarak tbutün cihanın 
böyle bilmesi ıcap eder .• 

Şemsettin Günaltay, sözlerine 
devam ederek: 

Kuvvetine güvenc:m ve icabında 
hürriyeti içın knhramanca müca
deleye azmctmış Olan Türk mil -
!etine hadiseleri soğukkanlılıkla 
'takip etmeyı tavsıye etmiş ve 
§Öyle demiştir: 

- Tecavuz :Ukrini önliyecek • 
lan baş}Q inul, tecavüz tehllke
tdne maruz bulunanların kendı ıs
tiklal ve hürriyctlcrıni mudafaa 
tıususundaki sarsılmaz mücadele 
kudretlcrıaır. Kendısıne güvenen 
bir millet mağlCip edılemcz. (Sü -
rekli alkışlar). 

B. Şcm ettin bundan sonra yur
dumuaıdaki milli birliği tcıbarüz 
ettirmiş ve sbzlermi şöyle bitir -
m~tir: 

«Diğer büyük ve cmsa lsiz bir 
güvenimiz de, en çetin mucadele
ler karşu;ında kudret ve mehare
tini lbuttin cihana tanıtmış. evvela 
1nönünde, sonra Lozanda milletin 
maküs talihini yenerek tam hür
t',) et ve ısti:klulunizi temin etmiş 
bulunan Mılli Şefımiz İsmet İnö
nünün böyle bir anda başımada 
tıulumnasıdJr. Bu ıbizi.m için en 
büyUk bir nimettir. Onun etrafın
daki topluluğumuzu arttıralsn.• 
EDİRNE VE ŞEH&lMizDEKI 

KONFERANSLAR 
Diğer taraftan Maraş meb\ısu 

Hasan Reşit Tankut tarafından E
dirne Halkevinde aynı mevzuda 
bir konferans verihniştir. 

Dün de yazdığımız gibi şoori -
mizdeki konferanslara sah günü 
saat 17 de Şemsettinin Ünıversi
tede vereceği lton!eransla başlana
iaktır. Hasan Reşit de Çatalla 

• Ralkevinde bir konf erana vere -
cektir . 

BURSA GAZETEStNIN 
MAKALESİ 

Dün •Bur:.a• gazetesi •Milli Şe
.fin bir işaretini bekliyorırı. :5imli 
bir makale nfl!l""ederek cihan har
t>inin aldığı !On 'azıyet kM"ştBın
da milletçe aldı~ımız kararı ve 
ötedenıberi yaptı.ğı.mırı hazırlıkları 
izah etmiş ve halkı umumi vazi -
yetten haberdar etmek mabadile 
eV\-elce yapıldığı gibi Cumhuriyet 
Halk Partisi teşkilatı olan, olını-
yan yerlerde meb'uslanmız tara -
fından halkla umumi korıUflll8lar 
tertip olundugunu tmarüz ettir
dilcten sonra: 

cMılll Şefin ıbir işaretini beldi -
yoruz. O işarettir ki dünyaya asıl 
lbizun niznm vereceğimızı göstere
cekti . Her zaman.kindezı zlyede 
bueun hoaınz.• denuaUr. 

Barb Ve cıallO Telrlkm 

olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 43 

Derhal başımı Annanın kal
bine koydum, yaşıyordu 

- Evet vardır!. Şimdi babamla 
görüşürüm!. ı.~akat sen de rica e
derim, sür'atle kararını ver!. 

Dedi \ e telefon etmek üzere sa-
!onun yan tarafındaki yat.ak oda
sına girdi 

Ben de, zihnim daima bu garip 
ve müthış mescle)le .meşgul bır 
hnode, ç K.tp otclın asansorıle aşa
gıya uıdım. Her ihtımalc k..ırşı 
Türk sefarethanesinın bulundu 1 t 

yeri sordum. 
Ayni zamanda Metr dotclP öğle 

yemegımizi odamızda yi) cceğı -
mizi, o vakte kndnr hiç kımseyi 
kabul edemiycceğımizi SÖ> liye -
ıek tekrar yukar..') a çıktım. 

Fakat benım aşağa:la oyalan -
marn on on beş dakika Sl.irunUş 

oldugu halde otel salonunda An -
nayı ortada görcmcymce hayret 
ettım. Salc-nda ses &eda yoktu. 

Selenerek Annayı çağırdım. 
Bir cevap alamadım. 
Z1hnım brrçok meçhul fclaket

lerın ihtunallerıle dolu olduğu i
çın oırdenbire teiaşa düşerek o
dalara b kmrya ve Annayı ara -
mıya b~ladon. 

Tam tefc!onun bulunduğu yatak 
odasını açlJ8ıım z.aman ağz.mıdan 
dclışetli ıbır :feryat çıkLı-: 

- Anna!. 
Zira Annay.ı tele.fonun başında, 

yerde, upuzun ve sapsarı bir hal
de .boylu boyuna uzanmış görmüş 
ve <l<!~tlc hayıkmnıştun. 

VIII 

Ölüm ablukası içinde •• 
Annayı telefonun dibinde yer

de, cansız ıbır halde gbrunce adeta 
yıldırımla vurulmuşa donmuş, deh 
şetırtıen elım ayağım donmU§tu. 

:t.ua, Polonyalı Kontwı: 
- Öldurulece'ksınız!. 
Teh<ııaı derhal aklıma selmişti. 
Kcnciımi toparlar toparlamaz 

hemen Annanm üzcruıe atıldım. 
Deııhal başı.mı kalbme ıkoydu.rn. 
Yaşıyordu. 

Anna bayılm~tı. Nitekim diş
len sımstkı bırbırine kenetlen -
miş, solgun dudaklaranda köpük
ler peyda olmuştu. Bense, ıbırden
birc o kadar vehme duşmu~tıım ~ 
kızcagıza telefonla elektrik cere
yanı vererek oldoculdüğüne hü&
meiımı.ştwn. 

Filhakika telefon açıik ıkakıuştL 
Demek Anna telefon etliği sı -

rada, o kadar ani ve miıUıış bir 
dar.be ycmışli ki telefonu .kapa -
mıya vakit bulamadan, ytldJ.rım 
çarpmışcasuıa yere yıkılarak lba -
yılmıştı. 

Annada ne sar'a, ne isteri giıbi 
hastalıklar bulunmadığına gore 
bu bayılmanın sebebi ancak ha -
riçtcn indırılen bır darbeyle vu
kua geldiği muhakkaktı. 
Telaşla Annanın başını, yuzü -

nü muayene ettim. 
Acn'ba biçare kızcağız başına a

ğır bırşey vurular• imi bayıl -
tıhnıştı?. 

Böyle bir yara veya bere izi tMa
lama<bm. 

Fakat hemen valisleırimİlle ko
şarak ne kadar kolonya, iliıç giöi 
teYler varsa çıkardım. 

Evvela Annayı şiddetli olduğu 
görulen bu ıbaygmlııkttan aydıtmıya 
çalışhrn. 

Bir hayli uğraştıktan sonra, tam 
'bir doktor çagırmağa karar ver -
diğim sırada, Anna gözlerıni açtı. 

Etrafına sersem senem bakmı
yordu. 
Kendısını hemen kucaklayıp 

yatağın üstüne yatırdam ve iyice 
kendisine .gelmesini beklemiye 
batladıım. 

Bir taraftan odayı, teleronun bu
lunduğu yeri gözden geçiriyor, 
Annaya bir taarruz vaki olup ol
mad · nı keşfe çalışıyol'dum. 

Anna blr ~ustan hilA qıla
mryormuş gibi tamamile bndine 
gelemiyordu. 
Kendısine: 
_ Anna'. 
Diye ~ avatça seslendim. Semmi 

alıyordu .Fakat hiç kımlldanınadı. 
Tekrar seslendim: 
-Anna!. 
Alına, sesimi işittiğini gösteren 

bir hareketle saranrut elini 'Y'J -
nattı.. Fakat ne kadar bitap ol • 
duğunu görityordum 

- Anna!. Yavrucuğum•. Ne 
oldun?. Allah qkına so)le, ne 

oldu?. Bir taarru~a mı uğradın? 
Anna (hayır) makmn:ında !ba

şını iki tarafa sallı&-orou. 
- Bir taarruz olmadJ. dmıek.. 

Fakat niçin fenalaşlın?. 
Anna bıtap hır hnrekcUe elıni 

kaldırarak telefonu gosteriyordu: 
- Telefondan mı hastalandın?. 

Telefon mu 
telefon mu scb p oldt· .. An! fe
na bir haber mı aldın, yoksa?. 

Anna birden l.ııre kopan hıçkı -
rıklarla aglamıya başladı. Tılri
yen dudaklarıle : 

- Babam .. B bnm .• 
Diye kekeliyordu. 
- Baban mı?. B banla mı gö

rUştün?. ha .. Sahi. E\ct, baban
la görüşecektin!. Cun m Allah at
kuıa Jccndıni tul!. a • a ne 
lüzmn var şi.mdı?. soyle .. Baban
la görüştün mu? ne oldu?. 

Anna inliyıordu: 

- Babam .. Babam .. diye tek -
rarladı. Babam olın~!. 

Öı-..;., .. , - .... ~mu .. 
-- Ah, evet . Babacığ'ım.. Ba -

bacığun. •. 
Anna tekrar tutamadığı asabl 

hıçkırrklarla ınlcmıye başladı. 

Şimdi adeti yuksek sesle ağı... 
yordu. 

Orada, ayakta, donup kaldığımı 
Hiraf edcrım. 

(Arltuı nr) 

Cebelüttarık'a J8DI 
llanetıergeldi 

CebelQttarık, 23 (A.A.) - Ccbelilt
tank'a ahu-en yeni kıtalar geurılınlş
tir. 

Elcezire 23 (A.A.) - Oiı: 
Cebelulfank'ta bu) ük bır faa

liyet goruhnektedır. 10 ticaret ge
misinden mürekkep bir kaf l uç 

torpidonun himayesinde At as de
nizınden gelerek m<!zkiır limanda 
demirlemiştir. Limanın mudafaası. 
için büyük çapta yeni toplar ; el'
leşlirilmcktedir. Kıslalnr askerle 
dolu olduğundan yenı g len kıt'alar 
vapurlarda yatıp kalmaktadırlar. 

Bapna kalas dtışea 
aa8ıelldll 

Terkos gölü civarında bır ınşa
atta çalışan Mustafa Haydar i9mın. 
de bir amelenin başına b r ka aa 
düşerek yaralanmış ve hastaneye 
kaldırılmı sa da kurtanlamıyarak 
ölmüştür. Tabibi Adli B. Enver Ka
ran cesedin defnine ruhsat ver -
nıi tir. - ----------

Deniz. Levazım Satınalma 1 
Komiayonu ilanları 

l - Tahmin cdılcn bedcU cll250• 
lıra olan 5000 kilo beyaz vazelın n 27 .3. 
94 ı Perşembe gunil s:ınt 14 de pazarlık• 
la eksılımesi 7ap&laeaırtı.r. 

2 - Şartnaıncsı her aün ~ saalı da
hlllnde mezkfır komi yonden bedelsia 
alınabilir. 
ı - iat.ekli.leria 2490 SIQ'ılı kanunun 

ilt.edili vesaik ve 843.75 liralık Uk te
minatla blrlfkte belli .giln ve saatte acil 
ceçeıı komisyonda hazır bulunmalan 
ilAD olunur. (1187) • 1-Tahmin eclllen bedeli cll'lSO. ll• 
ra olan 21.000 kllo i. G. Bayer martra 
Litopon boyası 25.3.941 Salı gilnQ 
14 de puarlıkla eblltmeııl yapdacak• 
br. 
ı - İlk teminat «182• lira olup prt

nameai her ton il •aU dahilinde .,.. 
misyondan bedelsız almabılır. 

3 - isteklilerin belli ,on ve ua 
Kasıınpajada bulunan komiS)'onda ..._ 
zır bulunmaları iltın olunur. (1211 

T AKVi M 
ıl A BT 1141 

PAZ AR 
23 

..ati Vaki ... d. 

7 ()() ğünet 

13 21 Öjle 
16 48 ikindi .l, 23 Alkpm 

20 S4 Yatu 

s 20 im ak 
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Yazan: l•kenJer F. SERTELLi No. 64 

Talat Paşa ( İhtısas) düşmanıydı. Devlet 
makinesini idare edenlerin yüzde yetmİJ 

beşi, o işlerde tecrübesiz kimselerdi 
Öyle ya. Devlet işlerinde hiç t~c

rübesi olm1yan, hatta en ufak bı.r 
daire şefliğinde bile bulunmamış 
ve böyle bir ufak idare makine -
sini dahi çevinnek cesaretini ken
dinde görmemiş olan bzir takım 
kimseler bird~nbire nezaret san.. 
dalya•ına çıkanlınca, hükı'.ımetin· 

o şubesindeki .işlerin aksamaması 
kabil miydi? 

Devlet işlerinde" tecrü
be., nin rolü ve klymeti., 

(İttihat ve terakki) hükUıııeti • 
nin en zail taraflarından biri de 
1ecröbe ve ihtisasa kıymet verme

mesiydi. Her hangi bir mesele hak
kında bir iki makale veya rapor ya

zanlar o meselede derhal mütahas
ms addedilirdi. 
Hükıimetin bu zMını idare ma -

kinesini dşletenlerin yüzde yetmiş 

beşi, ellerine aldıkları ~ten .aııla -
mıyan kimselerdi. 

Bir gün İttihat ve terakki mer
kezi uıııumisinde Tal'at paşaya: 

c - Bazı mevkilere ihtisas sa -
htpler!ni getirsek fena olmaz .. > 

Tarzında bir temenni yapılmıı. 
Hazret derhal köpürerek: 

• - İhtisas sahibi dediğiniz a -
damlar, iş basınC:akilerden fazla mı 
muvaffak olacaklar?!> 

~vabile mukabele etmişti. 

Talat bevin bu tezi müdafaa et
mekte ve böyle cevap vermekte 
hakkı vardı. Zira cİhtisas sahip • 

lerini iş başına getirelim.• diyecek 
olursa, herkesten önce kendisinin 
iktidar mevkiinden çekilmesi lazım 
4llduğunu biliyordu. 

Talat paşanın etrafını saran ve 
halk içinde kendisine h:ısbetenlil
lih yardak"llık ve meddahlı:k eden 
adamlann hemen hemen büyük bir 
kısmı bu şekilde yetişmiş kimseler
di. Talat paşanın : 

- Çekirdekten yetişmiş!!! 
Tabiri meşhurdu. (ihtisas) m 

düşmanı, fakat (tecrübe) nin -ze
ııı..an geçtikçe. dostu olmuştu. 

Bu yüzden, dört uzun harp sene
si içinde ne mühendisler, ne dok -
torlar •:ard- ki, işi ticarete dök -

müştü .. Kendi meslekindeki ka • 
zançlardan fazla olarak başka sa
halarda kazanç temin edivnrlardı. 

Bir hariciye memurunun komis. 
yonculuk, bir mUlkiye mezununun 
dükkan aÇlp tahsil ve tecrübesini, 

ilim ve ihtisasım kalp para gibi ye
re vurduğu çok görülmüştür. 

Küçük efendi (Kemal 'bey) e 
bir genç şöyle müracaat etti: 

cAlmanyada iki sene elekt. 

rik tahs il ettim. Çok iyi bir 
elektrik makinalan ustasıyun. 

Bir heyeti fenniye marifetile 
. tecrübe ve imtihana hazırım. 

Memleketi tanımıyorum. · Han
gi sahada faydalı olacagımı 

bilmiyonrm. Lütfen beni irşat 
buyururmusunuz?> 

Küçük efendi bu delikanlıyı ça-
IJrıyor: 

- Kaç yaşındasın? 
-Yirmi b~ .. 

- Buz gibi askersin! Burasım 
iş idarehanesimi zannettin? Hay. 
di cepheye ... 

- Deli1ı:anlı fazla bir şey söylemi
yor. Şeref sokağından ağlıyarak çı
kıp gidiyor. 

Evet .. Kemal bey bir bakımdan 
haklıdır: Zira, memlelret harp i• 

çindedir. Yirmi beş yaşında bir gen
cin Şeref sokağında değil, cephede 
bulunması lazım. 

Çok makul ve vatanperverane 
bir düşünce. 

Fakat, o delikanlıya bu sualleri 
sorarken: 

•- Niçin orduya hizmet etml -
yorsun? Askerliğin yok mu? 

Tarzında bir sual daha sormuş 
olsaydı, bu gencin hem fıtık, hem 

de ciğerlerinden muztarip olduğu
nu anlıyacaktı. 

Reşat ismini taşıyan bu gen zor-· 
la cepheye gitmek istediği halde 

Seli:miyedeki Askerl sıhhiye Ko
misyonu kendisini bir sene müd

detle askerlikten ihraç, yahut me. 
zniyet vermişti 

Reşat bey kendi bilgisinin or
duda kıymet bulacağmdan emin
di. Ne yapsın ki, <ıun askere al
mamışlardı. 

Reşat, bundan sonra elektrik
şirketine müracaata karar veriyor. 

O sırada dayısı veya amcası bulu
nan zengin bir koyun tüccarı ken. 

disine rastlıyor .. Yanına alıyor. 1 

İhtisasına güvenerek hayatını ka
zanmak istiyen bu genci bir müd

det sonra Haymana ovasında ko
yun toplarken görüyoruz. 

Reşat yeni meşgalesinden ayda 
üc beş vüz lira kazanıvor .. 

Konya havalisi nde amcası hesabı -
na koyun peşinde koşuyor .. Para, 
servet sahibi oluyor. 

Fakat cna sorarsanız, bu işinden 

hiçte memnun görünmezdi. Çün
kü o, iki sene kendi hesabına Al. 

Memuru Yetiştirilmek Üzere 
Memur Tayini Hakkında . ,. 

1 L AN 
Maliye Vekaletinden 

d> 

6/9/940 tarilı ve 2/4605 numaralı llesml Q07.etede münteı;ir, . 
tarih ve 14177 numaralı kararnameye bağlı topl'ak tevzi talimatnamesi
nin tatbiki için teşkil edHen ve edilecek olan komisyonlarda istihdam 
edilmek Uzere yetiştirilmek için tapu ve k~dastro U . Müdürltirğü Fen 
i.:'ltbik'at Mektebinde stajl arı temin edilmek ü.zerE- memur alıııacakur. Bu 
memuriyete talip -0lanlardan aranan şartlar ve vesaik a§ağlda göste
rilm~ür. 

.. Ih 

Ali.ANAN !lAllTL.U 

1 - Yaııı 40 dan fazla olmamak; 
2 - En az lise 10 uncu ıwufta veyahut bu dereeeye muadil dlğ'er bir 

lllektepte 1.ahsil gönnüş olma3.; 
3 - Halen resmi bir dairede müstahdem lse, intikfık için muvafakat 

almlf olmalı: ve sicili itibariyle lrendisinden istifade edileceği ~ılınak; 

dil> 

- llttlRACAAT ŞEKLİ 
Yukardald ııartlan bal.z bulunan. taliplerin, aşağıda yazılı vesikaları 

bir lstida lle en geç 20 Mayıs 941 tarlhlne kadar Malıye V ckfıletıne •Milli 
Eınl4k> göndereceklerdir, 

ı - Nüfus Hüviyet varakası caslı veyahut noterce veya resmi bir 
makamca musaddak sureti> 

a - 6 kıt'a fotoğarf caltı buçuk doku% eb'adı.nda> 

8 - Mektep tas<111<name veya §8hademamesi caslı veya musaddak 
sureti> 

' - Memuri:yette bulunmuş lse, tasdikli sicil karnesi veyahut bulun
duğu memuriyetıer için ayrı ayn vesikalar; 

6 - Sıhhi durumunun köylerde v.. her iklimde vazife itasına elve
ri61i olduğuna dair bir hiikumet veya belediye doktorluğu raponı. 

6 - C. Milddeiumumlliğinde mahkOmiyetı olmadığına dair vesika 
•istida zirine Müddeiumumilikçe tasdikli U\eşrubat verilmesi kAfidlr> 

1 - Hüsnühal kAğıdı; 
8 - Askerlilı: vesikası. cnüfus büyzyet varakasında Tlll'8a aynca ls

tı!me&.>; 

· 9 - Talip olan ~hıs remı1 bir dairede mü.sta'.lıdem ls<ı, 'llYrılnııısm~ 
mahzur olmadığına dair vesika <talebe mtiteallik istida ve merbutu ve
sikaların o daire vasıtası ile :göno,erllmes.i halinde ayrıca ınuvalakatna
meye mahal yoktur.> r 

10 - ~a :yazılı ıekilde .taahbiltname; «bu taahhUb>mnedekl 
müteselsil kefilin resmi dairelerden veyanut ticar1ı mali veya sına! ınü
essese .. erde müstahdem olması ,;:arttır.>; 

NOT; llu lı.efalelname noterce resmen tanzim olunacaktır.> 

dV• 

TAAJUnlTN.UO: 
Maliye Vekftletince toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki lçln teş 

Jtll edı.ıecclt. komisyonlarda istihdam edilmek üzere, :ten memuru olarak 
yetis .irilmek için bir vazifeve tayin edilerek talim ve staj maksadı ile 
T.apu ve Kadestro Fen Mektebin · e talim ve tahsilim neticesinde bı 

mektepten mezun olamaz veyaüut mektepten mezun olduktan sonra beş 
sene müddetle hi2met ita etmez veyahut istihdam edildiğim vazifeden 
istifa eder veya idare hizmetimden memnun olmıyarak vazifeme nihayet 
verirse hem ceza! şart ve hem de tazmin mahiyetinde olmak Uzere, yedi 
yüz elli lira ödemeti; ve bunun için hak.Rıında dava ikamesine ve Dam 
isi.hsaline lüzum olmadan bu taabhiltnamenin icl'llJ'a vaz'ı veyahut hazi
neden alacağım varsa bu ala.cağmıdan def'aten takas ve mahsubu~ ve yine 
bu taahhütnameden mütevellit her hangi bir ibtilM için dava ikamesine 
lüzum hasıl oluna bu davanın .Aııkaı'a :ınalılı.emeler rü:yetlAI lr.abul w 
caahhüt ediyorum. 

Mres: 

Nüfus hllvi:yet varalı:asındald bOvlyeti; 
.. ...... .. .. nin cezai §art olara.1!: taalıhüt eltiğ. yedi ~ elli Jln;ı>a kadar 

aynj şarJarla müteselsil kefil olıırat kefalet ederim. 
Kefilin meslek ve adresı; 

Nüfus hliviyet vara.kasındaki hüv,i;yet!; 
• v. 

Kabul edilecek tal!plere, mektepte. her a:Y devam fldecek staJlan 
müddetınce aylık 50 - 60 lira ücret ve mekteplen mezuniyetini müLeak.ıp 
liyakat derE;cekr;ne ve teadül kc..nunu esaslarına göre 100 - 150 lira ay-
lık ilcı·et verilecektir. •1638> «2211> 

Satış İlanı Gayrimenkul 
BeyoGIU Sulh M ahkemeleri 6aş katipliğinden : 

Hasan oğlu Saliihattin Çetin ile kayıp ve ikametg!lhı meçhul Bedros k;zı 
Zabe.e mahkernece kayyum tayin edilmiş olan İstanbul Muhakemat Müdürü 
Avukat Gaip c ktaşın §ayian ve müştereken tasarntlları altında bulunan Be
yoğı unda Hüse) ın Ağa mahallesinde Büyük .Bayram ve Yeşilçam sokaklarında 

RAD Y O 
23 Mart 1941 

18.00 Program ve memleket saat 

18.03 

18.50 
19.30 

19.45 
19.50 
20.15 

20.45 
21.15 
21.30 

22.30 

av an. 
Müzıl< Radvo caz <ırkestrası 
(İbrahi:m özgür idaresinde) 
Müzik: Solo şarkılar. 
Memleket saat ayan ve a
jans haberleri. 
Kunu=a: Ziraat takvimi. 
Müzik: Boğaziçinden sesler. 
Müzik: Viol-Onsel resital. Da
vid Zirkin. 
Müzik: Rady<ı fasıl heyeti. 
Konuşma. 

Müzik: Leoncavallo - Pu -
yaco ooerasından IPI.) 
Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri ve aians spor ser-
visi. 

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

k ... ,....a ,,~c; . 

Tasfiye halinde 

·Balya - Karaydın 
Madenlerini 

KİRALAMA VE iŞLETME

Türk Anonim Şirketi 

FEVKALADE heyeti umumiye 
toplantısına DAVET 

19 Mart 1941 tarihinde FEVKALA
DE surette toplanacak Hey1eti Um\ırni
ye içtimaı için yaıınlan hisse senet
leri Ticaret Kanununun 366 ve ~rket 
nizamnamesinin o1baptak:i maddelerin
de gösterilen nisbeti dolduramamı~ ol
duğundan, J:aatiye b<ilinde BALJ()'l. ~ 
KARAYDIN MADENLERİ. KİRA.LA
MA EV İŞLETME .T'. A. Şirkeiiniı{ his
sedarlan, ilk tolpanh ırievzuunu tefıtiı _ 
eyliyen aşağıdaki husu.satı görüşmek 

üzere 18 Nisan 1941 tarihli CUına günü. 
rıaai 1 O da Sirlrelin Galatada, Eski .Şa
rap İskelesi sokağında kfiln Muradiye 
Hanının 5 inci katındaki merkezinde 
İKİNCİ defa olarak FEVKALADE -
Hey'eti Umumi:ye içtiınama davet o
lunurlar. 

1 - 8 Nisan 1940 tarllı1i BilAnçonun 
tasdiki, 

2 - İdare Meclisinin ibrası, 
3 - Tasfiyeye giriş Bilançosu olan 

9 Nisan 1940 tarihli Bilançonun lal· 
diki, 

4 - Yeni bir tasfiye meımırunun ta
:ylni ile ücretinin lesbiti, 

5 - Kontrolörler ve ücretlerlnln ta
:yinl. 

Ticaret Kanununun ve Şirket ni
zamnamesinin olbatpaki maddelerine 
göre bu ikinci toplantı için yatırılacak 
'hilse -et!ert ıniktıın ne olursa ol
sun bu ikincı toplantıda lftlhaz edile
cek mukarrerat muteber olacakbr. 

Bu lolpantıda ualeten veya vek!
leten hazır bulunmak istiyen hissedar
lar Ticaert Kanununun 371 el maddesi 
mucibince h3mill buJunduklan Jifsse 
senetlerini toplantıdan en bZ bir haf
ta evvel Şirketin GaJatadaki merkezi.! 
ne yatırmalan liıtımdır. 

Hi-·.se ı::enetlerinin yatırıldığını tnij ... 

beY"/irı maU müe:.sesat taraimdan veri .. 
1eu vesiJ.tı.~ lar hisse senedi gibi 
teliıkki ve kabul olunurlar. 

İ<otaııbul 21 Mart 1941 
TASFİYE MEMURLARI 

. , ~ __ ·· __ · -~ · 
J;. ona 

~ SAÇ SABUNU 
Sacl•ttnıaı '"uh•hıaıı: -ıı;r_.. ttarUrGlatle 

t•alrinl ilk Jı;wrıa.,ıtta 16,eeek'!olftla, 
'· ~O Ki.ırwıtur 

Devlet işlerinde ihtisasın rolü ve 

Jı:ıymeti yoktu. Elverir iri, büyük . 

veya küçük efendilerden birint? çat. 
ıınalı veyahut onların mensuplarına 
yaltaklık etmeli. Bu sayede, biraz 

okur yazar takımından olan bir 
kimsenin süratle yükselerek, bü· 

yük mevkilere geçmesi güç bir iş 
değildi. 

manyada elektrik tahsil etmiş ve ka•n 21, 21/1 No. ve 38, 21 No. tajla murakkam b>r sekaf altında iki bölük hane 
askerliği yüzünden tahsilini tamam- euyuunwı iza.esi zımnı ıı da açık arttırmaya konulmuştur. Bu iki bölUk hanenın 

•• •• •• 
1 2.1 No. lısı: Bodurwn katından maada beş katlı olup bir taşlık, dört sofa, dört hel.A, 

Istanbul Asliye 5 inci 
Hukuk Hakimliğinden 

la.mıyarak vatanına donmuştu. bir mutfak, 2 sarnıç, yedi oda, üç sandık odasını, elektrik ve terkos suyu tesisatını 
Bunun gibi, ihtisas dışında ve ihti- ve bir kLcr, lkJ kömür!tigü ve bir tarasayı .ba.vidir. Ayda 45 - 50 lira kira bedeli Firari Eleniden metrı'.ik olup Ha· 
sası olmıyan i şlerde kullanılan az getinn,k .edlr. 38 No. ile ~urakkam ?lan bolük: Yeşılçam sokağında bodurum ka- zineye intikal eden Büyükderede 

d d ? tından maada iki katlıdır. iki sofa,_ ilti oda, b ı; hela, bir mutfak ve iki kilerden iba- kilin Tuğ)a imalathanesi müddea• 
a am mı var 1 · re .tir. E ektrik ve terkos suyu tesisatını havıdır. Ayda on bir lira kira bedeli ge- aleyhlerden Yani tarafından sahte 

,,,._,.kasJ varı tirmekt dir. Bir sekaf altında bulunan bu iki bölük hanenin cephe geni şliği beş b:r vekfilet ile diğer müddeaaleyh 
- - ----- --- --- ---- - - ----------- rnetre doksan santimdir. Mcsahiii satbiyesi doksan metre murabbaı ve muhammen · 

kıymeti 5500 Beş bin beş yüz liradır. Haricen kiıglr dahilen ahşaptır. Birinci açık Istavriye icar edildiğinden icar be
Pr<tırması 18/ 4/ 941 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar Be- deli olan (400) lira ile çıkanp ci
yoğlu .Sulh Mahkemeleri kalem odasında baş k5tip nezdinde yapılacaktır. heti askeri~·eye sevkettii7i yüz ton : -istanbul .·Komutanlıgr.· Satlnafma :~. Komisyonff~~uinıarı ~,i 

., - . . . : .. ~...... . 

Aşağıda cins ..., mlktarlan yazılı iki. kalem i:ı§e maddesi 2ll/3/041 günü saat 
ıo da pazarlıkla satın alınacaktır. Şarlııamesi her gün '!tomlsyonda görülebilir. 
Dunlanrr her biri ayn ayn taJip1ere de ihale edilebilir. isteklilerin belli gün_ ve 
-ite Fındıklıda satı.rı alma komisyonuna gelmeleri. (2135) 

Arttırma bedeli muhammen kıymetlıı yüzde 75 ei.ni bulmadığı takdirde en son Arirta bedeli olarak da 1500 lira ki 
ırrttıranın taahhüdü baki kalmak üzere ikinci açık arttırması 28/4/941 tarihine cem'an rnoo ·liranın maa masarifi 
mili.adi! Pa=lesi gtlnü saat 14 den 16 yA kadar icra edilerek en çok arttırnna kat'! 

Cinai Miktarı llfuh. Fiy.tı 
Xllo JJrıır. lL 

olarak ihale edı ' <!!'.ektir . Birikmi~ ve ihale tarihine kadar birikecek bina, bele- muhakeme ve ücreti vekaletle bir. 
diye vergilcrjyle evkaf icaresi, 20 senelik tıiviz bedeli, tellfiliye rüsumu, ih.ale pulu likte Yani Paylupolo ve İstavriden 
ve tapu harçları müşteriye ait olacaktır. Arttırmaya iştirak edeceı. kimselerin gay- tahsili talebile İstanbul Hazinei 

ltal1 Teminatı_ ı:imenlmlün kıymeti muhammenesinin yüzde yedi buçugu nisbetlnde pey .akç.esin.i Maliye Muhakemat Müdürlüğü ta-
Llra. K.. veya mil"j btr bankanın bu nisbette tem.mat "TT\ektubunu vermeleri r1nrttır. • 

'Makarm. 
/ı.. Şehrl7~ 

-15000 
6000 

" 
Beherine 50 lira Ffyııt tahmin edilen 

.oo adet tevhit ""meri 2/ 4/ 941 günli 
6"at ı ı de pazalırkla satın alınacaktır. 
Şartnamesi her gfin komisyonda. görü
lebilir. Muhammen bedeli 5000 lira 
olup kat1 teminatı ?50 liradır. İstekli
Jerin belli gün ve saatte Fmdıkhda sa
tın alına komisyonuna gelmeleri. 

c2156> 

- + 

4500 
1400 

675 
210 

Komutanhk mmtakası dahilinde 
:yaptınıacak 4000 liralık muhtelif erzak 
ve ena nakliyesi pazarlıkla tB/3/94.1 

günil saat 14 de ihale edilecektir. Kat1 
teminatı 600 llradır. Şartnamesi her 
glin komlsyonda görülebilir. İsteklile
rin belli gün ve saatte Fındıklıda satın 
alma komisyonuna gelmeleri. c2247> 

Aı;ağıde cins ve mJktarlan yıwlı mevaddı m~tene 29/3/941 günü saat 
11,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her giin komisyonda görüle
bilir. Bunların her biri ayrı ayrı taliplere de Uıale edilebilir, İsteklilerin belli 
gün ve saatte Fındıklıda o.atın alma komisyonuna gelmeleri. «2248• 

Clnst Mik lan Muhammen Bd. Xat'i Temlnab 

Benzın 

Mazot 
İnce makine Y•lıı 
cKomo Marka> 1102 yat, 

Kilo Lira K1U'llf Lira Kunış 

20000 
10000 

nooo 
3000 

1800 
1350 
2500 

720 

1170 
202 50 
371 
108 

Arttırma bedelinin kendisine ihale olunan tarafından ihale gününden itibaren rafından acılan davanın yaoılınak
verilecek mühlet içinde mahkeme kasasına ödenmesi mecburidir. Ödenmediği tak- ı ta olan muhakemesi sırasında davacı 
d.rdc ihale feshedilerek kendi;-inden evvel en yüksek teklifte bulunan kim- ' vekili bu hususa dair olan esbabı su. 
se arzetmiı olduğu bedelle almağa rau olursa ona ihale ed11ecek ve 0 da razı olmaz butiyeleri olmadıj1ından Yani ve 

Uv~aalb~kalundma1 zsa hteebmlieğn !,~ guecek·n mtirüddMetl_e arttdırmaya çıkarılacaktır. Yapılacak İstavriye teklif edilen yemin mah-
a..u a ar ara c:u.J . .u.uıy . uı.ay.:? e sonunda en çok arttırana ihale .. . ... 

edLecek ve her iki halde birinci ihaJe edilen kimse iki ihale arasındaki farktan ve kemece muvecceh gorulerek ımez. 
zarardan mes'ul tutu~acaktır. İhale farkı ve geçen günlerin .. d 5 f . . kfır yeminin her sabık ilinen teb-
hükm h t k lmak tah U. 1 . yuz e aızı aynca 

1
.• . k . 

e ace a sızın s o unacaktır. Ipot ek sahibi alacak! 1 1 d.. al"- ıgıne arar verılmiş ve emri nıu-
k d ı · k ı ·· · d k' h kl ı ara ıger 1:1 a. ar arın gayrı men_ u uzerın e ı a arını , hususiyle :faiz ve masrafa ve saireye hakeme 28/4/1941 tarihine talik 
daır olan hak ve iddmlannı evrakı müsbiteleriyle on beş gün içlnd t k ] ld • d y · İ 
olan Mahkeme Başk3tib ine bildirmeleri lAzımdır. Aksi takdirde ha:ı: ı:a ':e:~~ 1 ıı:m~ o ugun -~n anı ve 5 ... 
le~iyle sabit ?hnadıkça satı.ş bedeUnin paylaşmasından hariç bırakılac:klardır. tavrı, Hukuk Us_ul~ muhak~elerl 
Muzayedeye ıştırak edenlenn buttin ışeraiti kabul etmiş ve evvelde öğr miş kanununun 337 ıncı maddesının son 
bilerek gayrimenlmle talip bulunmuş oldukları addedilerek sonradan nltira:.n m': fıkrası mucibince yevm ve vakti 
mu olamıyacağından satış. gühünden ev_ırel gayrimenku'ü gezip görmeleri ve fazlıı ınezkı1rd~ yemin için mahkemeye 
malümat almak istlyenlerın 941/l No. ile Malı.keme Ba§l<Atlpliğine müracaat et- gelmedikler' t kd' d • d 
meler! ilAn olunur. 041/1 ı a ır e yemın en 

kaçınımış oldu"una ve vakıaların 

A Apl OJEN 
sabit olmus sayılacağına karar ve-

llmı' N Y -'~ (,ocuk Reldml - rileceği ilanen tebliğ olunur. 

Dr. İhsan Sami Dr. A hmed Akkoyunlu 1 938/9F9 
İsterptokok, istalilokok, pnömokok, Takalm • Talimhane Pılu No. 4 
koli, piyosiyanilderin yaptığı çı- P azardan maada he .. t Sahip ve Ba:ımuharriri: Elem hzet Benlee 

J 
ban, :ya~a akıntı ve cild hastalık- r gun saa 
!arına karşı cok tesirli taze a ıdır. -~ den liODl'L Tel; 40121_.. NotriY•I Dlrelı:törö: Cevdet Karabi1$in 

' <SON TELGRAF> MATBAASI 

1 

NEZ L E 
• 

Kırıklık, Baş, IJil 
ve Adale Ağrılııfl 

l ~ ~ f En seri ,.:;,,:ın k:, ,.ı< 

!i GRIPI~ 
~ ~ 
~ l 
~ ·~ 
~ 1 
~ 

ile geçer 
Havalarm •erlnlediği b~ 
lerde a]acağınu ilk tedblf pil' 

nizde hlr kaç G R i P İ 11 

Kalbi bozmadan,' mide ve böbrekleri 
yormadan ıstıraplan dindirir. 

U!zuınunda günde 3 adet alınır. Taklitlennden sakınınız ve bel' 
:yerde pullu kutulannı ısrarla lste)'iniz. 

Maliye Vekaletinden 
tedavüldeD lı; Daatelı!z bir kuruıluklarua 

dınlmaıı hakkında ilan 
Danlels1z bir lnn-u,ıuklarm :yerine dantelli )>!r lı:unıJıuklar 4arı> "' 1' 

1'I kMl miktarda çılı.anlmış olduğundan dantelsil: bir kuruı;lukların 31 ııı ~ 
tarihillden ııonr.ı tedavlllden kald:ırılıııası .lı.ıırarlaştmlmçtır. Dantelsiz ııır 
luklar 1 nisan Q41 tarihinden ltlbven aı tık tedavili etııU~k ~e bu ~ 
'>o.ren ancak bir -sene müddetle yalnız malsandıltlarile Cumhuriyet l4 ""~ 
kası ı;ubelerince ve Cuınhuri7et Merkez bankaşı fUl>esi buhmnu:yan ffll' 
Ziraat ban ırası .illbelerince kabul ~dllebl lecektir. o/ 

Elinde dantelı;u bir kuruılulı: bulun anların bunları malsandıklan'le 
.-!yet Merkez ve :ı:iraat banlı.alan 1t1belerine tebdil ettirmeleri il~ olunur;., 

c 903.5> ,ıP'. 

Askeri r a~rikalaı r:!ına!ma lom~syonu llanları 
ı1< •• 150 atmosfer tazyikine mütehammil yeni ve;ra az ırnllamlmı' baş! ~ 

paklariyle birlıkte 100 - 200 adet oksijen tüpil satın alınacaktır. Satııı•;t 
yenlerin satacaklan miktar ve fiyatının en· geç 30 Mart 941 iarihine kadat 
Fabrikalar Umum J4üdürlüğline bildirmeleri. (2102) 

+ + 
Ban ııetılel ~ıüa aımo-ı.: f 

Yeni veya 111 ırullanılımş bava çelciclne ihtiyaç vardır. Elinde olup ~ 
mak isti:yenlerin bir istida ile Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğüne ın 1 
etmesi ve bu lstidoya çekiçlerin eb'ad ve evııafile markası "" batının d8 

vesi rica olunur. (2067) 

Tahmin edilen bedeli «32500> lira ! ,!.i 183 Jnıruş mukabil.inde ,...ıl' 
lan c50> ton Avrupa tutyası 25 Mart . :yondan verilir. '1 
941 Salı günü saat a de Salıpazarmda Isieklllerin 2490 sayılı ıı:an~rı~ bi-' 

8 üncü maddelerindeki vesaiki Jf 
ve bu işle al:lkadar tticcsrdan o!d~ ı 
nna dair Ticaret Odası vesikas~ .. 11' 
gün ve• saatte komıs,.onda buluJJl"'" 
n. «1918• ,......,-'. 

Askeri Fabrikalar .Yollamasındalti ııatın 

alına komisyonunca paı.arlıkla ihale e
dilecektir. 
İlk teminat «2437,5• lira olup şartna-

rmiIDlllffilll811llll111 1 0111 11 1111101 11lllllli-m1111111BmınmtııılllU ll llD'll llll lnllllll lllfll 
= TÜRKİYE CUMHURiYETi 

~ Ziraat Bankası 
§ Korolu' Tarihi : 18R8 

il Sermayeai: 100,000,000 Türk Linl!l 
= Şube ve AjaQll adedi ı 265 

~Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
= 
; 'r!J"""\"-~~!".IF'~ 

i ~ 

1 
1 = 
§. 
= 

1 = ;;;;; 
§ 
= 

!--... 
53 . i Para B!riktirenlere 

~ 28.800 Lira ikramiye Veriyor 
=Ziraat Bankasında kumbanıh ve ihbarsız ta~arruf hesnplılr-.ııd9 ,~ 
§as 50 füası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 8'•i"' 
~ plana göre ikramiye dakıtıh:;:aatır. 
:;;;;; 4 adet 1.000 Liralık 4.000 LIJS 
~ ' • 1100 .. 2.000 • 
e ' • zso • ı.coo • 1 

40 • 100 • 4.000 • 
ıoo • '° • ı.ooo • 

1 E3 120 • 40 • 4.800 • 
§ 160 • 20 • !1.200 • 

~ DİKKAT: Hesaplarındaki :ıaralar bir sene iç nde M )irld8; ~ 

4•• '""'"·- ,..,~,,. ..... "'' "' % """"'" , =cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylfıl 1 Birincikaııun, 1 '" 
i ve 1 Haz:ran tarihlerinde <:ekile cektir. 

•--•~m-ıu-ınm'"'"nınınılllBl!llll•D 


