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Türkiye, Sov
yetler ve 

Deklarasyon 
Sovyetlerle aramızda 
mütekabilen netrolunan 
Deklarasyon iki millet 
arasındaki kadim dost· 
luğun yeni bir niıaneıini 
teıkil ederken ayni za· 
manda ipham ve tered
düt muhafaza eden bir 
noktayı da aydınlatmıf 
oluyor .• 

Yau.n: ETEM iZZET BENiCE 
ANKARA'DAN 

Türkiye ile Sovyet Rusya ara· 
11.Ulda neşrolunan dekliır~s.yon; 
dünya politikası davaları ·ıçınde, 
ıüniln en başlıca mevzuu olmakta 
devam ediyer. 

imzadan Sonra 

Yugoslav ya 
Nazırları bu
gün Belgra
da dönüyor 
Yugoslavya n ı n 
hemen her tara
fında nümayiş-

1 er oluyor 

Halk Yunan 
ordusuna gö
nüllü yazıl-
mak istiyor 

Bir Nazır daha is
tila etti, iki parti 
mabalelete geçti 

Alman ordularının Bulgaris • 
tandan Yunan hududu istikame • 
tinde ilerlediği, Yugoslavyanın b~ 
milli müdafaa ve istiklal cid&lı 
Yerine üçler paklına imza koy • 
duğu anlar içinde, Ankara ve Mos· 
kovada neşrolıınan bu deklaras • Viyana zs (A.A.)- Yuııoslav 
)'onun hususi ehemmiyeti elbette Başvekili Svetkoviç ve Hariciye 
ki bariz ve umumi alikayı celbe- Nazın Markovlç, Belgrada dön· 
der, mahiyette olmak gerektir. mek ilzere dün akşam Viyanadan 

Türkiye ve Sovyet Rusya dost- ayrılmışlardır. 
luğunun teessüs ve müşterek Fon Rihbentrop kendilerini -
menfaatlerinin korunma tari!ı.İ Iamlamıştır. 

1921 de ve iki devletin kuruluşu (Denim 5 ı..aı -1ada) 
ve kara günleri içinde başlar. 1--------------ı 
1925 de, yine iki devlet arasında 
inizalanmı§ bulunan ademi tecı· 
vüz paklı o günden bugüne kad.ar 
hükmünden ve kıymetinden hıç
l>irşey kaybetmemiş olarak devam 
etmekte bulunmuştur. Ancak, 
dünya hadiselerinin arzettiği k~ş
nıekeş, hazırladığı çeşitli sür.prı~ 
Auupıı !ıgıhir.' yayılış ve ınki· 
şaf istikametleri, deklıirasyonda 
da işaret edildiği gibi, bazı menfi 
lnhıninlere, tereddüt ve şlipbelere 
Yol açmıştır, Bu tahminler, ter~d
düt ve şüpheler arasında ilerıye 
liirülen, bilhassa şu isifha.m nok· 
la\ı idi: 

- Türkiye, herhangi bir ile • 

heple bir tecavüze uğradığı tak· 
dirde; acaba Sovyet Rusyanın va· 
ziyeti ne olacaktır?. Sovyetler, 
Türkiye aleyhinde tedbir ve va:d• 
yet alacaklar mıdır?. 

Yine ileriye sürülen bu nevi 
mütalealar arasında: 

- Sovyetlerin, Türkiye aley • 
hinde vaziyet alması ihtimali 
kuvvetlidir .. hükmünli taşıran bir 
kanaat vardı. tıte, Ankara ve 
Moskovada, ayni umanda neşro
lunan deklirasyouıın bütün husu· 
tiyetini, berşeyin başında tebarüz 
ettirdiğimiz tahmin, tereddüt, 

(Devamı J lııcl ~lada) 

Japon Harldye Nazın Matsuoka 

Japon Harici
ye Nazın 

Polonya'dan 
• 

geçıyor 

BIOer'ID mamessıu 
Nazırı badat istas
yonunda selimladı 

~A 
ıK 

Berlin 26 (A.A.)- Japon Hari· 
ciye Nazırını hamil bulunan tren 
dün akşam Sovyet • Polonya hu
dut istasyonu olan Malakiniaya 
varmıştır. Japon Nazırını Mitlerin 
hususi bir mümessili selilınlamış
tır. 
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Bu harbin tarihe ıı•ç...:R ftB11ll )erinden: Dün Yugoslav Nazırları 
Viyanada Belveder sarayında üçlü pakta iltihak protokolanu imzala· 
dılar, Yukarıkl re•lm ayni sarayda, ayni salonda Bulgar nazırlarının 
pakla iltihakı merasimini ıösterm ektedir. Ortada Bulgar Başvekili 
Filof nutkunu söylüyor, üçülü pak tın mümessilleri de dinliyorlar. 
• 
lngiliz ordusu 
Harar şehrine 
bugünlerde 
girmek üzere 
bulunuyor 

Şubat sonuna kadar 
ltalyan zayiatı ise 

zOo,ooo ı geçti 
Hartum 26 (A.A.)- İngiliz İm· 

matorluk kuvvetleri şimdi Ha • 
rarın 30 kilometre şarkında bu • 
lunmaktadır. Hnrardn mlidafa& 
tertibatı olmamakla beraber, Di· 

(Devamı 5 lııcl -'adal 

Parti Grupu 
ndı 

Hariciye Vekilinin 
15 ganllk bAdlse • 
ıer hakkında lza • 

batı dinlendi 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclliı 

Grupu umumi heyeti dün öğle • 
de nsonra Aııkarada toplanmıştır. 

Celsenin açılmasını müteakıp 

kürsiye gelen Hariciye Vekili Şük· 
rü Saracoğlu; son 15 günlük siyasi 
hadiseler arasınqa bizi alakadar 
eaenleri ızah ettikten ve bu mev. 
:zulara müteallik olarak söz alan 
hatiplerin beyanatına ve sordukları 
suallere icabeden cevabi izahatta 
bulunduktan sonra ruznamede 
müzakere edilecek başka madde 
kalmdaığından saat 16,30 da cel
seye nihayet verilmiştir. 

Amerika Bariclyey llfilstcşan 
Samner Vels 

Vaşington 26 (A.A.)- Hariciye 
Mü•teüarı Snmncr Vels Sovyet· 
Türk deklarasyonu hakkında mat
buata aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

•Sovyet Rusyanw Tlirkiyeye 
karşı bitaraflığını muhafaza ede· 
ceği hakkındaki teminatını yeni • 
)emesi, Amerika bükfuneti nez • 
dinde büyük bir memnuniyeti mu· 
cip olmuştur. 

Dokumacı 1 ar Arasındaki İkilik! 
• Kooperatif ı. Heyeti 

kongreyi resmi yere 
haber vermem iş! 

--------
8 unu itiraf eden idare heyeti aza-
ları bazı iddialarda bulunuyorlar 

Şehrimiz yuma, dokuma koo- 1 dürlyetJnce bey'etJ umum:ye içUmaı
peratüi azaları arasında hasıl olan nın akılJle m~ni tel~kki buyrulduğun-
ikilik devam etmekledir. Geçen -

1 
______ <_0_•v_am-:--ı_ı_ııı_.ı_ııa.r~f-ada.....:.)_I 

!erde kongre için müteaddit aza • • 
Jar toplandığı halde kooperatif ı. BüfÜn /ta/yan 
dare heyetinin toplantıya gelme-
mesi ile de tebarüz eden bu ikilık taarruzları 
hakkında dün gazetemize koope-

ratif idare heyetinden bir mek • p Üs k Ü r t u"" ldu"" 
tup gönderilmiştir, Bunda ezcüm· 
le şöyle denilmektedir: Aına 26 (A.A.)- Resmi ebliğ: 

«Kooperati1imizin İdare Hey'etı ıe- Toııçu ve mahdut devriye faali • 
nelik Umumi Hey'eı lçtimaını 14/3/941 yetL 
g!lnü saat lOda Esnaf Cemiyetleri bi· Atina 26 (A.A.)- l\fatbuat Nn-
nasında yapılmasını karar altına almış 
ve usulen gereken m3kamat..ı. mtira- zırı_. İtalyanların diin sabah yap· 
caat eylemiştir. Bi!Ahare görülen lil· tıkları iki mukabil taarruzun piis· 
zum üzerine içtima yeri ve slaıt de~iş- kürtiildiiğünü söylemiştir, 
Urllmlı ve keyfiyet ıazeteierle ll:in e- Ögleden sonra, şiddeıli bir ba • 
dilmışti. Ancak Utlncl muameleden •· raj ateşini mülcakip •·apılaıı yeni 
~kadar makamın haberdar edilmesi .T 

forınahte it:'a.bı bulOndutu halde ihbar· bir taarruz dn ağır zayiat verdi • 
da bulunulmamıı olması Ticııret .Mil· rilerck pükürtülmiiştür, 

r-------
BALKANLABDAL 

VAZiYETE 
UMUMi BİR BAKIŞ 

Yugoslavya 
üçlü pakta 
iltihak ettik 
tensonra-
Yuıosıav 

halkının beyecan 
ve endişe si be
niz zail olmadı 

Ayrıca gizli 
bir vesika da 
imzalanmış 

YUGOLSA VY A UÇLU 
PAKTA GİRDİ 

Yugoslavya dün öğl Uzer! tlc· 
ın Pakta girmlitir. Viyanada 
Belveder Sarayında imza edilen 
Protokol imzası dakikasından 

(Den.ım 1 inci Sa7fH&) 

Gece vakti iki 
sarhoş kadının 
çıkardığı hadise 

Erkeklere lif atan 
iki kadın üçer gün 
hapis cezasına 
mahkum oldular 

Köprünün Kadıköy iskelesinde 
"v"ru •cı~ l:i• ha".!ise olmu~ ve 
iki sarhoş kadın iskelenin bekle
me salonunda erkeklere takılıp re
zalet çıkardıklarından yakalana • 
rak Sultanahmet Birinci Sulh Ceza 
mahkemesine verilmişlerdir. 
Cağaloğlunda oturan Emine ile 

Üsküdarda oturan Zehra isimle • 
rinde bulunan bu kadınların her 
ikisinin de evli ve üçer çocuk sa. 
hibı oldukları ve o ak~am Jazlaca 
rakı, şarap içtikleri anlaşılmıştır. 
Muhak<'.'11e neticesin<h? her ikisi de 
üçer gün hapse mahküm edilmiş· 
lercür. 

Belediye müna
kasalarına fesat 
karıştıranlar 

Birçok müteahhitler 
hakkında 

ta '1 k ık aı yapılıyor 
Belediye münaka,nlarına fesat 

karıştıran bir şebeke hakkında a· 
Hikadarlarca tetkiklere başlan • 
mı~tır. 

Öğrendiğimize göre bir çok mü· 
tcalıbitler aralarıııda anlaşmışlar 

ve belediyede yapılan münaka • 
salarda işleri ucuza kapatınağa 

ve sonradan aralarında ikinci bir 
münakasa yaparak fazla parayı 

tak,ime başlamışlardır. Bunların 
münakasa giinleri Çeıııberlitaş cİ· 
varında bir knlıvede bıılıı~tuklan 
da anlaşılmıştır. Alakadarlar bu 
mesele hakkında ehemmiyetle 
tahkikat yapmaktadırlar. 

MOVADO 

165 BİRİNCİ MÜKAFAT 

Babeşlstanm cenubunda İngllizlerle beraber bareklta 
iştirak eden Kenyalı yerliler 

Benzinden ta
sarruf için ye
ni bir kanun 
Beıı.zine ispirto karıştırılması 

suretile benzinden tasarruf temi· 
ni hakkıuda evvelce hazırlanmış 
olan kanun layihasını tadilen yeni 
bir layiha hatırlanmakta bulun • 
dıığu Ankaradan bildirilmektedir. 

Tetkikat neticesinde benzine 
% 20 den % 50 ye kadar ispirto 
karıştırılabileceği anlaşılmıştır. 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmenin 
rehliğinde kurulan komisyon da 
bu husustaki mesaisini bitirmiş • 
tir. 

Üsküdarda bir 
adam tramvay 
altında öldü 

Üsküadrda İcadiye mahallesinde 
Paçacı Raif sokağında 7 numarada 
oturan Serkis oğlu Mesih Serkisyan 
Üsküdarda Fıstıkağacında cadde· 
den geçerken bir .tecrübe. tram • 
vayı çarpmış ve muhtelli yerle • 
rinden ağır surette yaralanarak 
hastaney~ kaldırılırken ölmüştür. 

Beylerbeyinde eturan Şerif İri 

ne Şükrü Çevince ~eşme başında 
kavga emişler, Şükrü Şerifi ta la 
ba ·ından yaralamıştır. 

Dt!nya Vaziyeti Karşısında Tir iye 

''Türkiye her hazır-
1 ığı n ı Yapmıştıı·,, 
Meclis Reis Vekili Şemseddin Günaltay 
ikinci konferansını yarın akşam verecek 

•Dünya ahvali karşısında Tür
kiye• mevzulu konferanslardan 
şehrimize ait olanlarının ilki Bü • 
yük Millet Meclisi Reis vekille • 
rinden B. Şemsettin tarafından dün 
akşam saat 17 de Üniversite kon· 
ferans salonunda büyük bir kala· 

ç·E R Ç EVE 

( Zincire vurulmuş 
Promete) 

NECİP FAZIL KISAKÜ&ilt 

Eski Yunan trncedyııs.ın.m 
babası (Eschyle • Eşil) bu ese
rinde, kuvvetten başka mantJğı 
olınıyan nefsani hırs tecellile
rine ve kader manilerine kar§ı 
insandaki ibda çile,ini yaşatır; 

iş ve eserin hazin mes'uliyet • 
lerini ve acıklı kanunlarını be
lirhnck ister. (Zincire vurul • 
muş Promete), terakki ve kema
lin ıztırap ve işkence pahasına 
satın alınabileceğini ilin edeu 
müthiş bir örnektir. (Zincire 
vurulmuş Promete) niıı mqlıur 
tiradı: 

- Eskiden görürlerdi; amma 
yanlış görürlerdi. Eskiden işi· 
lirlerdi; amma ne işilliklerinl 
anlamazlardı. Rüyalardaki ha· 
7aletler gibi, uzun zaman her• • 
ıeyi karmakarışık bir hale ge
tirirlerdi. Güneş altında tuğ
ladan evleri tanımıyorlardı. 
Tahtayı işlemenin u uliinü bil· 
miyorlırd.ı. Güneşten uzak, top. 
rak altmda ve dipsiz karanlık· 
lar içinde karıncalar gibi otu
ruyorlardı. Ne kış mevsiminıı 

ne çiçekli baharı, ue de • işli 

balık önünde verilmiştir. 
Daha konferanstan iki saat evvel 

salon baştanbaşa dolmuş, saat 16 
da ise avluda dahi yer kalmamış • 
tır. Binlerce kişi de konferansı sr· 
kakla hoparlörlerden takip etmiş. 
tir. (Devamı 5 inci sayr dal 

yaz ilemioi birbirinden ayıra• 
biliyorlardı. Birşeyler yapıyor

lardı, fakat b;[meden ve dü<ün
meden... Nihayet ben onİara, 
doğan ve batan yıldızlara dik· 
kat etmenin çetin san'atını oğ
rettim. Hesap, bu harikıılıide 
bilgiyi onlar için icat eden be
nim!. Ayrıca harfler, harflerin 
terkibi, (l\lüz) [erin annesi ve 
ileti olan bu lıafıza yardımcı· 
smı ben buldum. Ve ben en 
'Valışilerine kadar ha) vanlnn 

boyunduruk altına almanın •İh
rini keşfellim. Şimdi onlar a· 
4akatle kafalarını bo) unduru· 
ta ve başlı(:a uzatıyor ve fani· 
)eri kaba yorgunluklordan ko
ruyor. Gerdlinelcre, dizgin al· 
tında itaatli atları koştum. At· 
Jar ki gurur ve çevikliğin ör • 
aeklerı .• Denizler üstünde tay· 
faları gezdiren yün kanatlı tek· 
ne! ri icat eden benden başka>ı 
eğil. işte faniler için bütün 

yaptıklarım, bulduklarım, bıı
luşturduklarım... Böyleyken 
şiıııdi içinde kınandığı'll iş • 
kencelerden heni kıırtarabile • 
cek Jıiçbir çare bulamıyorum-

(Zincire vurulnıuş Pronıete), 
(Greco. Laline) medeniyetinin 
bugünkü hnlidir. Ve İngilte • 
:reyll' Anıcrika, tıpkı n1e~hur 

traccdyada olduğu gibi, (Zinci· 
re vurulmuş Promete) yi kur· 
tarmıya ııclen Okyanos perileri. 
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ŞERBET VE 

ÇEŞiTLERi 

Geçenlerde, bizim Osman 
Cemal, §erpetler hakkında bir 
fıkra yazmıth. Havalar lSl• 

nıp, yaz gelince insanın hatı· 
rına terbet geliyor. Osman 
Cemale göre, terbeti yapılmı· 
yan meyva hemen hemen 
yoktur. Portakal ıerbeti, man· 
darina ,erheti, elma ,erbeti, 
erik ıerbeti, dut terbeti, vitne 
ıerbeti, ıeftali terbeti, kayısı 
terbeti •• ilah. Ben, terbete ba
yılırım. En çok tercih ettiğim 
teftali terbetidir. Mevsimi ge
lince, hatırınızda olıun, bir 
kere tadına bakın! •• 

Fakat, en tatlı fer bet, !ohu· 
sa terbetidir. Lohuaa ıerbeti 
İçmek ayni zamanda ıevapbr. 
Allah, bütün evlerimizde ıık 
sık lohl!ıa fer~ti yapbrtaın! 

iKi TORLO 

SARHOŞLUK 

En tuhafıma giden barı> 
havadislerinden biri de, Ar
navutluk cephesinde, taarruza 
kaldırılan İtalyan askerlerine, 
hücumdan evvel, bol miktar
da içki verilmesidir. İçki, İn· 
aa.nı ıarhot eder. Bir, içki aar
boıluğu vardır; bir de ufer 

sarbotluğu'" 
Anlatılan ufer sarhotluğu 

temin edilemeyince, muvak
kat te olıa, içki sarhoşluğu 
ile kifafı nefıebnek, daha §a• 
yanı tercih bulunmUf! •• 

FRANSIZ 

KADINLARI 

Bir gazetede okudum; 
Fransız kadınlan pudra ve 
ruj bulmakta sıkıntı çekiyor
larlDJf ! Çekerler, a. .• Buğday 
bulmakta sıkıntı çeken F ran
aanın kadınları pudra bul
makta ııkıntı çekmif, çok 
mu?. 

Vaktiyle, harpten· evvel, 
Fransız kadınlarının süsü dil
lerde destandı. Tonlarca pud
ra, ruj ıürerlcrdi. Şimdi, o za• 
man sürdüklerine saysınlar~ 

Süslü püılü gezmek iyi, ırü· 
zel amma, sonra, İf le böyle, 
aonruı var •• 

YENIÇÔP 

FIRINLARI 

Belediyemiz, çöpleri deni
ze atmıyacak ve yaptıracağı 
fırınlarda bu çöpleri yaka
cak!. Asri çöp fırını, bütün 
medeni memleketlerde bat

vurulan vasıtadır. itin güzel 
tarafı da var: Çöpler, fırın
larda yakılmıya batlandıktan 
sonra, Belediye, senede 55 
bin lira tasarruf edecektir. Bu 
tasarruf, çöpün denize dökül
me masrafıdır. Bu, 55 bin li
ra, temizlik itlerine ili veten 
sarf edilecektir. 

Bizce, bu 55 bin lira tasar
rufu, temizlik amelesinin ma
qlarına zam etmelidir. itin 
doğrusu da budur. 

AHMET RAUF 

tdebi Roman: 10 

26 MART iMi 

Pamuk 
ihracatı 

Haricten mal taleb
leri ve ihracat git
tikçe çogalıyor 
Bu sene pamuk satışları ve ihra

catı çok hararetli olmuştur. Yapı
lan tetkiklere göre, yalnız Adana 
mıntakasında mevsim başından 15 
marta kadar 15,944,633 kilo pamuk 
satıldığı anlaşılmıştır. Hariçten 
çok talep vardır. Ve ~ak bize lü
zumlu maddeler mukabilinde pa
muk ihraç edilmektedir. 
Diğer taraftan tiftik ve yün ilı

racatunızda da inkişaf görülmek
tedir. İngilizlerin yakında mühim 
miktarda tiftik ve yün satın ala
cakları öğrenilmiştir. 

KCÇ'OK HABERLER 

ViLAYET Vfl BELEDiYE: 

* Çubu1cludaki Hidivin köşkü.. 
nün tamir olunmasına Belediyece 
10 bin lira sarfolumnuştur. Yakın
da burası halka park olarak açıla
c"'k ve bilahare otel haline konu -
lacaktır. 

MAARiF, ÜNiVERSiTE: 

* Ad>na kız ve erkek lisesinden 
yetişenler cemiyetinın seneliı;: kon
gresi ekserivet temin edilcmediğin. 
den 29/3/941 cumartesi günü saat 
14,30 a tehir edilmiştir. Kongre 
mezkfır gün ve saatle Eminönü 
Halkevinde yapılacaktır. 

* Şehrimizdeki Lise ve Orta 
mekteplerde yapılan ikinci devre 
kanaat noktları memnuniyet ve -
rici bir şekilde neticelenmişir. Mek
tepler yarın normal tedrisata baş
lıyacak ve karnelerini almıyan ta
lebelere karneleri veril.,cektir. 

*Vekalet bu sene yeniden mek· ı 
tep açımamağa karar vermiştir. 

Mevcut mekteplerde tamirat ve ta. 
dilat yapılıp ihtiyacı önliyecek bir 
hale getırilece ktir. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Bulgar hududunda bekliyen 
itha!iit eşyamızın son kısmı da j.'el
miştir. Bu suretle Bulgar hudu -
dundaki ah.lal eşyasının tamamı 
gelmiş bı;,unmaktadır. * Fiat Mürııkabe Komisyonu, 
gömlek, boyunbağı ve çorap fiat
ları üzerindeki tetkiklerine devam 
etmektedir. 

* İstanbul gümrüklerinde halen 
mevcut 1030 çuval Hindiya kah -
vesi bu hafta zarfında piyasaya çı
karılarak tevzii yapılacaktır. 

MOTEFERRIK: 

* Terziler Cemyetinin aza sa. 
yısı, makara tevziatının cemiyetçe 
yapılmasına bı!§lanılmasından son
ra çoğalmıştır. 

* Dün sabah Torbalıda bir zel
zele olnıuştur. 

* İzmirde Havagazi amelesin
dcn İzzet isminde biri, karısını dö
ven Mehmet Kahraman adında bi
rini öldürmüş ve Mehmet Kahra.. 
manın kardeşıni de yaralamıştır. 

* Karaköyde Karaköyp~las kar
şısında bisikletçi Jozefin mağaza
sında gece bekçisi İbrahim oğlu 
Hüseyin gece vakti kasayı ·kırarak 
içinden 614 lira alınış ve sonra a
yaklarını, dişleri vasıtasile de el
lerini iple bağlı yarak tecavüze u ~
ramış gibi göstermiŞ"e de hırsızlığı 
belli olmuştur. 

KOLK LA 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

gaşyolur, kendisini unuturk.,n, bi· 
lir misın ben kaç defa o eskı bınayı 
görür gibi oldum, onun loş koridor
larında dolaşmanın hasretıoı acı 

acı duydum. Memleketten uzun 
zaman uzaklaşınca, dilediğimiz gı. 
bi at oynatırken ehemmiyet ver
mediğimiz sokaklar bam başka bir 
kıymet alıyor. İçinde yaşıya yaşıya 
bıktığımızı sandığımız hır şehrın 

haytaunıza nekadar girmiş oldu -
ğunu, onsuz kalamıyacağımızı an
cak içinden çıktı!!ımız zaman an
lıvoruz . Bir kara sevdadır o ... Mem. 
ı.,"ket hastalığının ne demek ol -
duğunu, memleket hastalığına tu
tulmadan anlatmaga imkan yok
tur Köylınde ıkcn İstanbulu me
rak ed('n Mehmedin İstanhulda al
tı av oturduktan sonra Sıla i.htıyacı 
Ue ,·anıp kavrulması lxış <ey de • 

ğildir. Nostalji, insanlığımızı bize 
en iyi duyduran hastalıktır. Evet._ 
İnsanlığunızı bıze hatırlatan, çık
tığımız kabuğa yan bakmamak 
asaletini bize veren hastalık ... 

Yolda hır metreye yakın kar var
dı. Araba güçlükle ilerlıyordu. Sa
rayın dış kapısından ve soldaki 
dar yoldan gelen rüzg~ kar dal
galarını üçüncü Ahmet çeşmesine 
yapıştırıyordu. Çeş~nin Ayasof· 
yaya "V esur\are bakan taraflan 
kardan görıiıımez olmuştu. 

Naci şoföre: 
- Sağa sap! 
Dedıkten sonra paltosunun kal. 

ıkık yakalan arasından yalnız bur
nu gözüken Semihi dürttü ve gü
lümsemeğe çalışarak sordu: 

Ve o, tasdık içın bir •evet• de
mese dahı lazum gorm~yıp sadece 

Ankara Radyo gazetesinin neşri· 
yat programını genişleteceği ha
berini okuduğum vakit, herkes 
gibi, ben de çok memnun oldum. 
Fakat, müsaadenizle, benim mem
nuniyetim, birçoklarından biraz 
daha fazlacadır ve hatta bu his
sim, masum ve sevinç halini de 
almıştır. Sebebini anlatayım: 

1939 eyllılüııde harp başlamıştı. 
Harple beraber, bütün dünya 
neşriyat vasıtaları, kendi gö
rüş zaviyelerine göre, Jiddetli bir 
propagandaya girişmiş bulunu -
yorlardL 

Ayni senenin sonbaharında, bir 
akşam, yazımı yazmadan az ev
vel, radyo başına geçmİf. dünya 
radyo istasyonlarının, yeni harp 
karşısında neler söylediklerini 

dinlemek için, parmaklarımın a
rasındaki düğmeyi çevirip duru -
yordum. 

Henüz, Ankara radyosu, şimdiki 
neşriyatına başlamamıştı. 

Biziın göriişümüz nedir?. Dün
ya meselelerini dünya efkarı u -
mıırniyesi karşısında biz de ko
nuşmalı değil miyiz?, 

Bu sualler, zihnimde takılıp 

kalmıştı. Hemen, kaleme sarıl -
ınış, bu fikri ileri süren bir yazı 
y:ızmıştım. Aradan az bir zaman 
geçti. Ankara radyosu, arzuladı • 
dığun neşriyatı yapm.ağa başla -
mıştL 

Bıı, benim için büyük bir has 
vesilesi olmuştu. Bir memleket 
hizmeti mevzuunda, gösterdiğim 
hassa•iyetin elbette alakadar ma
kamlar tarafından ziyadesile dıı
yulacağım idrak etmiş olmaktan 
mütevellit bir bahtiyarlık içinde 
idim. 

Şimdi, her akşam, Ankaranın 
tok, dürüst ve selim konuşmasını 
dinlerken, içim.de bu intıbalar 
canlanır. 

REŞAT FEYZi 

19 Mayıs Bayramı 
şenlikleri 

19 Mayıs jimnastik şenlikleri 

hazırlıklarına başlanmıştır. Beden 
terbiyesi öğretmenleri bugünlerde 
Maarü Müdürlüğünde bir toplantı 
yaparak bu seneki şenliklerin her 
senekinden güzel olması için ka

rarlar vereceklerdir, Mekteplerde 

beden terbiyesi harekeUerinin ek. 
sersizlerine de yakında bıl§lana -
caktır. 

Av tezkeresi llatı 
Ziraat Vekaleti, av tezkeresi fi. 

atını 10 liraya çtkarmıştır. Aynca 

bu sene av tezkeresi almak istiyen
ler için yeni bir muamele şekli 

tesbit edilmiştir. Bu husustaki ka
rar yakında alakadarlara bildi -
rilecektir. 

Halk Bankaşı Mü
dürünün seyahati 
Şehrimizden Bursaya giden Halk 

Bankası Umum Müdürünün tet -
kikleri sonunda Bursadan sonra 
Kastomonuda da bir Halk sandığı 
açılması kararlıl§mıştır. Ticaret 
Vekfıleti de bunu kabul etmiştir. 
Önümüzde-ki ay başında Kasta
monu şubesi işe başlıyacaktır. Di
ğer bir çok vilayetlerde de şubeler 
açılması için tetkiklere devam e
dilmektedır. 

bır baş sallamakla iktifa edince: 
- İşte ... - dedi - bu davet sana 

nekadar tabıi görünüyorsa, bu ~e-
1.irde sen, bu kabil davetlerı ne de
rece bıkkınlık:a karşılayorsan Av. 
rupada, Amerıkada dola<mıak da 
bana o derece bıkkınlık ı•erl\·or. 

Sana •ınıdıden Arıantıne hır se -
vaha! teklıf etmıs ol.salar itıraf et 
ki cok sevirursın. 

Semih, şakrak bır kahkaha at
maktan kendını alamadı ve ra-pkın 
bır bakışia Nacivı süzerek cevap 
verdi: 

- Her halde senin şu dakikada 
sevindiğın kadar degiL .. 

- Sevıncım yüzümden bellı de
ğil mi? 

- Hislerini saklıyamıyorsun! 
- Saklamak istenuyorum kı ... 

Kalbim hopluyor. 
- Bunun da daüssıladan ileri 

geldiğıni icldıa edemezsın sanırım. 

Zira senin memleketten uzaklaş -
tığın günlerde İstanbulda bır ba. 
) an Rezzan çav daveti yapamazdı. 

Günün meselesi: 

Unların tipleri 
tahdit edilecek -Belediye Sıhhat ve İktısad müdür· 

lükleri birer rapor hazırlıyorlar 
Şehrimizde satılan unların tip

lerinin birkaç sınıfa ayrılması Zi
raat Vekaletince kararlaştrrılınış.
trr. Bu maksatla Belediye Sıhhat 
ve 1ktısat Müdürlüklerinin hazır
lıyacaklan raporlar Vekfilete gön
derilecektir. 
Diğer taraftan Belediye, MO yı

lında mub telif fırınlardan aldığı 

ekmek tiplerini tetkik ve tahlil et
tirmiştir. Uzun zamandanberi un-

.lar Toprak Ofisi tarafından veril • 
diği halde ekmeklerin mUhteliJ' 
kalite ve çeşnide olduğu göriil -
miiıjtür. Bu ekmeklerin yüzde yir
misi bozuk, yüzde on ilcisi hamur 
ve diğer sebeplerden dolayı mat-

!Utıa ınuoyafık değildir. Belediye 
Sıhiıat Müdürlüğü bu işin izalesi 

için bir rapor haz>rlıyarak riya • 
set makamına vermiştir. 

Fırmcıların bir çuval undan 94 
den fazla ekmek çıkardıkları, ba
murk3.rların mütehassıs olmama
ları dola)'lSile iyi hamur yapama

dıkları ve ekmek hamurunun 1170 
gram olması lfı.zım geldiği halde 

ekmek imali esnasında hamuru 
mezkılr miktardan eksik kestik -
!eri görülmüıjtür. Tecrübeler ya

pılclıkça belediye ekmcl< ~indeki 

noksanlan görerek izaleye çalış -
maktadır. 

( . . ) 
--( ADLIYEvePOLIS_,J_ 

Silivri önlerindeki büyük deniz 
faciası nasıl cereyan etmiş? 

Musevi muhaclrlerlnl Eaylaya göttll"D.r
k e a batan gemiala kapta a ı dua Ağır 
cezada sorguya çekilip şahitler dinlendi 

Bundan iki ay evvel V arnadan 
gelip Hayfaya gitmekte iken Si. 
livri önlerinde birçok Musevi mül
teci ile batan bir Salvator ye.lkenli ı 
gemisinin mevkuf kaptanı Vıktor 
ivanofun muhakemesine İstanbul 
İkinci Ağırceza mahkemesinde dün 
devam edilmiştir. 

Dünkü celsede, evvela; kaza es
nasında yelkenlide bulunan kıla
vuz kaptan Hüsnü şahit olarak din
lenmiş ve yelkenlerin eski \e ya
malı olduğunu, gemide barometre 
görmediğini söyliyerek: 
•- Kaptan bı!§tarafta bulunan 

tayfaya rusça cdemki hazırla> de. 
di, tayfa, gürültü, patırdı arasında 
edem.iri at. anlamış olacak ki der
hal demiri attı. Orası kumluk ol
saydı mesele yoktu. Kayalık oldu
ğuna göre hatalı harekettir, amma 
kaptan böyle bir emk vermedi -
ğinden, suçlu değildir. Geminin 
muayenesi Varnada yapılmış ve 
liman fen heyetinden hareket mü
saadesi alınmış olmasına nazaran, 
kaptan, artık geminin teçhizat nok. 
tasından mes'ul olamaz. Gemide 
mevcut 350 yolcu, bu yelkenlinin 
istiap haddinden ço1< fazladır.• 

Demiştir. İki tercümanla üadesi 
alınan Viktor İvanof, orada demir 
atmayı kılavuz kaptan Hüsnünün 
tavsiye ettiğini, kenrlisinin de tay
faya •demir at. diyerek bu suretle 
demir attırdığını söylemsi ve hu 
cihetten, bu şahitliği kabul etme
miştir. 

VAK'A YERİNDEKİ KEŞİF 
Liman reis muavini Hayri Ka -

raarslan, vak' d yerine keşfe gidil
diğini, keşif neticesinde rapor ha
zırlandığını söyl!yerek, şöyle de. 
miştir: 

- Demir atma, yerin kumluk ol
ması takdirinde, faydalıdır. Yer 
kayalık olursa, bilakis zararlıdır. 
Kaptan geminin seyrüsefere ta -

- Kalb ve gönül kaynakların -
dan ... 

- Aşık. olduğwnu mu iddia e-
deceksın? 

- Müsaade edersen ... 
- Budala! 
- Dun gece dans ederken Rez-

zana na:;ıl sarıldığını görenler de 
salonda bır budala dolaştığını fark 
etmişlcrdı amma. o budala ben de
ğıldım lıer halde ... 

- Haaarikulade Rumba oyna • 
yordu. Ne hır Las Palmas gelinin
de ne hır Katalan köçeğınde öyle 
kıvrak bel bulunabilır. Bayan Rez. 
zan hakkında, eğer yalnız dans et
mesıle bır kanaate ulaşmak doğru 
olursa, temın ederLm azızim senL. 
Dünyanın en muhteşem kadını o
dur. Fakat dans pıstı, salon, sos -
yete hır kadın hakkında ınsanı 
daıma yanlış takdirlere götürür. 
Kadının öl.;usu evdır. 

- Bu ölçünün de Rezzan hakkın
da senı yanıltacağtnı sanıyorum. 

Zır.:ı evınde görf'ceğın Rezzan bir 

ha=ül kabiliyeti noktasından 

mes'ul sayılır. Diğer taraftan, sey
risefer ettiı"J sahillerin nereleri 
kumluk, nereleri 'kayalık, elindeki 
haritaya bakarak, aşağı yukarı da 
olsa bilmesi lazım gelir.> 

Müddeiumumi Turgut, her iki 
şahide de birçok sual sordumıuş, 
alınan cevaplarla, o akşam en ma
kul ve ihtiyatlıca hareket, icabe -
den manevra ıle gemiyi baştanka.. 
ra etmek olduğu, halbuki kayalık 
yere demir atmak suretile bunun 
yapılnıadı~ı anlı!§ılmuıtır. 

Dava sah.it celbi ve •kazadan kur
tulanlardan harice gidenlerin dos
yada mazbut üadelerinin okunması 
kararlastırılmış, muhakemenin de
vamı, 25 nisan sabahına bırakıl -
!erinin okunması kararlaştır~, 
mış\ır. 

Aşk yüzünden 
katil olan genç 
Aşk ve kıskançlık yüzünden iki 

gün evvel İzmride feci bir cinayet 
işlenmiş ve Halkapınarda şayak 
fabrikasında çalışan 20 yaşında 
evli Kurtiş Hepgün namında bir 
genç, ayni fabrika amelesinden Ya
şar namında 19 yaşında bir genci 
öldürmü<tür. Katil, meşhut suçlar 
kanununa tevfikan ayni gün mu
hakeme edilmiş ve 15 sene ağır 
hapse mahkum edilmiştir. 

Katil, Bahnye namında 16 ya
şında bir kızın ailesine ait evde 
kiracı imiş. Bu kız maktulle ala
kadar olmağa başlamıştır. Bir gün 
Kurtiş bunu sezmiş, evli olduğu 
halde kıskanmıştır. Hatta Yaşarla 
aralarında bir münakaşa da geç -
miştir. Bir müddet evvel de kızın 
babası Kurtiş'e: 

- Benim kız fabrikaya gider, 
gelirken nezaret ediver. Demiştir. 

Vak'a ~aını Bahriye, bır ar • 

sa, ev bir gece lokantasından çok: 
'1.aha samimi bir dekordur. 

İkinci katları birbirine doğru 
eğilmiş, eski tahta evler a • 
rasından geçtikten sonra, yeni ya
pılmış bir kaç ev gözüktü. Burada 
yol biraz daha genişliyordu. 

- Yaklaştık mı artık. 

- Soldaki dirseği dönünce dört 
adım ötede. 

- Garıp şey! Rezzanın görün -
düğü kadar hoppa ve züppe olma
dığını sanmağa başlıyorum. 

- Nereden kestiriyorsun bunu? 
- Burada oturmayı, Şişliye, Bo-

montiye, Modaya, Ayazpaşaya ter
cıh edişınden. 

Semih birdenbire gıdıklanıyor. 
muş gibi katılasıya gülmeğe baş -
!adı. 

- Neye gülüyorsun? 
- Anlarsın ... neye güldüğümü 

de, RıPzzan ı da, niçin burada otur
duğunu da anlarsın. 

_ D öylüvorsun. S~\'lncım 1 
bamba Ka Kaynaklardan gelıyor. 

başk• Rezzan ollT'l\"acaktır. ı 
-- ~fomkundur. Amma ne de ol-

Araba dirseği dönünce seksen 
yüz metre uzunluğunda bir par -
maklık gözüktü. Son derece mo
edrn bir tarzda yapılmış olan bu 

Sıtma ile 
rİ1ücadele 
Vilayetimiz dahilinde 
mücadele ve hazırlık 

faaliyetleri artıyor 
Vilaeytimiz dahilinde yeni meY· 

sim için sıtma mücadelesi hazır -
!ıklarına bı!§lanmıştır. Bu müna
sebetle bütün kazalar.a bir tamim 
yapılmış ve bilhassa köylerdeki 
çeşme yalakları ile bulaşık ve ça
maşır sularının iyi akıtılması, açık.. 
ta gübre ve süprüntü bırakılma -
o:nası ve şimdiden her tarafın te
mizlenmesi bildirilmiştir. 

Havalar iyice ısınmadan müca
deleye başlanacaktır. Sayfiye yer
lerinde de halka bu yolda tebll -
gata başlanmıştır. Ayrıca şehrimiz 
dahilinde sivnsinekli yer !erin te. 
mizlenmesine ehemmiyet verile • 
cektir . 

Hayvan mahsul-
1 erin in satışları 
Ziraat Vekaleti, hayvan mah • 

sullerinin satışını tem.in etmek ü
zere her tarafta Kooperatiller kur
mak üzere tetkikler yapmaktadır. 
Bilhassa köylünün hayvanlarından 
rıkardığı deri, süt, yoğurt, yağ ve 
diğer maddeleri İ"i fiatl.arla sat -
ması temin edilecektir. Yakında 
Bu hususta faaliyete geçileceği 
bildirilmektedir. 

Vek&let Vilayetlere de bu hu
susta tetkikler vapmalannı bil
dirmiştir. 

Ulada~da bir renkli 
lilm çekildi 

Bu pazar günü illudağda re1*11 
bir film tekilmiştir. Filntl şehri -
mizdeki film stüdyolarından biri 
çekmiştir. Bu münasebetle dağda 
kayak yarışları yapılmış ve kadın 
ve eıkekler havanın güzelliğinden 

istifade ederek mayolarla kaymış· 
!ar ve güneş banyosu yapmışlardır. 

Bütün bu ıınanzaralar filine alın
mıştır. 

İlk okul sergileri 
Her yıl imtihan sonlarında iMı: 

okullarda açılan okul sergilerinin 
bu yıl daha zengin ve muntazam 
olması Maarif Vekaletince alaka • 
darlara bildiri:.miştir. 

~--

Vela gençlik kull· 
bftntın kongresi 

Vefa Gençlik Kulübünden: 
29/3/941 cumartesi günü saat 15 

de senelik kongremiz yapılacağın

dan muhterem azaİnızın Şehzade
başı Letafet apartımanındaki ku
lüp merkezine teşrifleri rica olu -
nur. 

kadaşı ve Yaşar'la beraber fahri -

katlan çıkmıştır. Kurtiş yolda yak

laşarak, Yaşar'la kendisi ile he • 
saplaşmak istediğini söylemiş ve 

yanına gelmesini istemiştir. O da 
tereddütsüzce sokulmuştur. Kısa 

bir münakaşadan sonra Kurtiş, ev
velden hazırladığı bıçağı çekınit 
ve hemen Yaşar'a birkaç defa sap
lamıştır. Kızlar feryat etmiş, Ya.. 

şar da Kurtiş'in 'başına bir ~ sa
vurmakla beraber cvunna, arka

daşız• diye yalvarmıştır. Kurtiş ise 

ikinci bir hamle ile zavallıyı öl -
dürüp yere sermiştir. 

parmaklığın ardında büyük ağaç
lar arasına gömülmüş üç katlı ki. 
gir bir bina gözüküyordu. 

Semih, otomobilin kapısını aça
rak; 

- Geldik ... - dedi - Oooovv! bi
raz gecikmişiz. Kapı önünde dört 
araba var. Bakalun bizden evvel 
kimler gelmiş Şu kara, Raşidenin 
yeni aldığı Kadiyak. .. Şu His -
pano Rezzanınki... Besbelli Cavl. 
danla Perihanı getirmiş olacak. 
Ooovv Sacit de gelmiş. Demek ki 
poker var. Vay vay ... Zekiye de 
burada. Yoksa otomobili elden çı
kardılar da bir başkası mı aldı. 

Bunu söylerken dar uzun bir 
Lançiyayı işaret etmişti. Ona bir 
söz söylemiş olmak için Naci: 

- Bu Zekiye de kim? 
Diyecek oldu. 

- zatinin karısı ~edi Semih -
Rüstem paşanın torunu. P<>k asıl
zadedir. Onu öğrenirsin. Evet. öğ
renirsin ... Fakat öğrendikten sonra 
pek pişman olursun. Dikkat etken. 
d'ne. Göründüğü gibi masum de-
ğıldir. (Arkası Vr.rl 

r ,,,,,,,,,;-

UgOSlaVJ8 fi ~nİ j. 
Mihver ,; O 

Yazan: Ahmet ŞükrÜ ES·;ı1upa 
Harp çıktığı zaman, iki ~en birı 

devle .. nin Balkan de.-1•1;.,rdu ha 
istedıl...eri tek birşcy, b• bl •dır, 
!arını mııhafa.za ederek h•r. urılusu 
şında almalarından ibarel~ika gi 
senesinden 1940 senesi •°". kerlik 
na kadar mihver devletlet''j,;,ir ıneu 
kan devletlerini İngiliz 1' 'rn bir 
altında göstermeğe çalı~l1·1 1 olay b\ 
kan sıılhunun ·düşmanı• 0 'ıfalıer 
giltereye kapılıp da barbt iJı da~ 
lenmedikleri takdirde n• raı:ı11 
devletlerinden hiçbir endljt ı başar 
mıyacağını söyleyip durdııl3~, yaşı_ 

Bu lisan, 1940 senesi so0 ' " 

nna kadar devam elti. 'fe r diki 1 
velin ilk haftasında AJıııaJll"' a bir 
manyaya sözde talim •'• tt 
kıt'alan göndermek sıırttilt kted 
kan yarımada.ı lıakkında~' ,ılalıa d 

l• takbel tasavvurlarını an l ord 
oldu. ~ir. B 

Almanya Romanya ile ",/",n sc 
iken bitat'.aflı<hn. titizli.ki• ' anca , ~ 'h~ 
faza eden Yunanistan Jll1 n o 
diğtr ortağı tarafından ter~on ki 
marru: kalmıştır. Fakat 'fo ııikimı 
tan Romanyadan farklı ol~ in~a 
tiklalini siliihile müdafaa t f tc 
karar verdiğinden İta!yaıı.' ·~eral 
nan harbi devam etmektedif· ıııde 

İtalya Yunanistanı ınağl:;;• ;er 
miş olsaydı, Almanya Bal~j'r 11 l 

b . . k rııJ'f'ım m rm cenu una ınmıyece . 
l\libverin Balkan siyasetin~ ;at 
ayrı mütalea etmek doğrll :I; .8 tui 
dir. İki devlet l!MO senesi ,. en 
barında, İngi!lereye karş• _ııı t,'. e_ 
deleyi devam ettirmek iç11~/u : 
kanlan istilaları altına a1Jll 1·.~!r 1ı 
rar vermişlerdir. Bu işbir!' 19n_ t 
İtalya kendi üzerine terettO~ P'Y~ 
vazifeyi yapamadığı içiıı ~ fırk 
ya ortağı tarafından açılı ~ınac 
lan gediği tamir etmek JJl il'Dhu 
riyetinde kalmıştır. Fakat )l."etleı 
kanların müşterek milıv•~u. t 
monyası altına alınması P :;"l,lye 

tatbikatında aksam~t,::;..ı,ıı ak 
hedef ve gayeleri b ~av 
ğişmiş birşey yoktur. ~".r. 

Almanya Bulgaristanı JıV,.JÜbıı 
jııd"j at rarak cenubi Balkanlara '1 t "it,. ne 

sonra ilkönce Yugoslavya 1 ıd'ııo 
0 

gul olmıya başlamıştır. 'f r~ 
lavya bitaraflık politika•~ ~,ılafa 
eski mucididir. Eski Başv~~ ıl. kişi 
yadinoviçin direksiyonli ~m 
bulunduğu zamanlarda I ke 

antantına bile böyle bir veÇ~n ı 
rilmişti. Şimdi bunı'll ne l"mış 
hatalı bir politika olduğuP':/arl 
goslavya da anlamıştır. Al"_'..ııı .Ma 
üç ta.raftan sardıkları yug"' l_me 
yaya mihvere iltihak ile pal'l~ir 
mak arasındaki iki şıkWI p.'ıam 
tercih ctmeğ teklif etmişler dl fyür 
ha az elverişli şartlar alttll· ,JJefr 

nanistan bu iki şıktan h~ 1 
tercih edeceğini tayinde - cd 
tereddüt etmedi. Yuna~ 

1 
P 

rihi kararını verdikten soD~' ~l 
• . t, ·ıı cıev ı 

mumı vazıye mı ver. Ut 
rinin daha çok aleyhlerıne ı 
inkişaf etmiştir. /,d 

Buna rağmen YugoslavY8,ı.i • 
1,,... ar 

adamları, Almanyanın ~ 'l t 
tında boyun eğmek mecbur•~ 0 

bissetııUşlerdir. Gerçi bU ~·ln~ 
• • tıt' • 'J cı kolay kolay verılmemış · 

1
,r : 1 

rar \erilirken de Yugoslıı" b 
milll birliği sanılmıştır. /, 01 

Gerçi buı Yugoslavlar, 'il"~ r 
anlaşmanın daha hafif şart,,. ·d 
~va ettiğini düşünmekte ,>

1 bulacaklardır. Fakat atıl•~# 
ınuı. tehlikesini anlamal:ıtl ."/, . s 1. zun zaman geçmiyecektır. 1 ., 
Iavya, önündeki ömeklerd•)iil". 
lamalıydı ki, mihvere pe1' ,.,'-! 
parmağını kaptıran. yavaŞ vt'' 
elini, kolunu ve nihayet ~ 
dünü kaptırır. l\ıih•er• i . ,.,, 
her ne ise, bu YugoslaVY ı~ 
masında da ayni politik&Y,

1 "~' .. lıl r 
etmiştir. Yugoslavya, uç pr 
iltihak etmekle berabe~, :çil'~ 
rından Alman a•kerlcrı g ,ıır. 

•. • d" sa yan " yecegını zan.ne ıyor 18,,-
Almanyaııın hedefi, yug~ biİ 
yı, senelerdenberi sarıld•J:~~ ,ı 
raflık politikasından ayıt )iP 

ibaretti, Bir defa en zor ;ıııııl 
adımı attırdıktan sonr• 

1 11 
a~ 

!ar, bunu takip edecek 0• 
8 

8 jJI"' 

ların daha kolay atılacailln .A 
maktadırlar. sif'~ 

. den I' 
Yugoslav meselesııı dioiP' I 

Balkanlardaki tazyik k•n·reC.,) ~ 
h. etti ha vazıh olarak ıss 5; j 

Fakat bu tazyikin ııere<::ıcrel"..~ 
~O· 

şekli ne Almanyan• ~ sı3v). 1 
ce!adete, ne de _YfllfO bt~ .1 
gö-tcrcceği teslimı~·ctc, ·• lı"~ 
ınerikanın bu mıntak•Y ,e 
göstereceği a!akanın dı:tc 
ınahi.)'ellııe tiıbidir. 



Ş. d" ··ve halinde bulu-
ım ı nu d 

• ~ni Amerikan 
rJ O dusu 

nan yeni Amerik8:11. or ku-
k nazlı yetiıtırılme -

su pe . d' k 
tedir. Çünkü §im ıy~ ~-
dar askerlik nedir bılmı· 

Amerikalı vatandaşı Toplulukları ytı§atan mü-
t:Uyeni meılekten ürkütnı eıselerin iktısadi faaliyeti ge-
miye ıon derece dikkat e- niş olur. Topluluklar, alıı ve- r 

yuvar, tür
uyu var! 

B. Abidln Daver • Yeniden kuvvet
lenen dosUuk> lsimlı bugUnku B~mn
knlcsınde con hfıdıselcrln Türk.iye ile 
So\yet Ru yayı ycıu bir teblıf: neşrine 
mecbur etUğını ve iki devlet bir teca
\ Uze uğrayıp t:ı topr klar nı müdnt:ıa 
için harp etmek ınccburly Unde kal
dıkları zom:ın bitaraf knlncaklarını ve 
b nbiı ine tn:ırruz etmıycccklcrini ye
nıdcn, tckral' ta:ıhhut eylcdıklerıni ka
yıt ve tcb:ırilz etUrdıkten sonra bu ta
ııhllüdün; ıki devlc:-t arnsmda c ltlden
bcrl mevcut ademi tecavüz misakının 
pek kıyınetlı bır teyidi oldufunu sdy
wmckte ve biIMınrc: 

i'I 
ler 

e 

Jtı h ı dı"lmektedir. Amerikan riflerini toptan yapmalıdır. 
Jll"'".ı_ Pa . arbinin yeni mese e : Bunun en güzel vasıtası da 

e: bhıarziırdı:'mAa;aıermi~yb:ı;·c;:~ kışlnlarında asker bol pa· kooperatiftir. Jyi idare edil-
.. .; ...... ra almakta, haddinden f 

ıdır. Şı"ındı' Aıı1crika, bu b l kt e mek şartiyle kooperati «ma· çok iyi es enmc e v 
. ordusunu haıırlıyor. Fakat wl k lın fiyatını bir hayli d.Jşürür, 

p. mükememlen eg enme • l J d ._~ı/İka gibi şimdiye kadnr ınec- yani hayatı ucuz atır. yi i a-

Ça gıyı ben çalayım •• Parsayı 
sen topla .. Öyle mi? Yağma yok 

1 ır-1-!"""~kerlik hizmeti nedir bilnıl· tedir. Yani bizim alııma· re edilmek §:ırliylc koopera-
ir memlekette muazzam v• dığımız ve hatta hayret e- ti/ diyoruz. Çünkü, ems:.ıli gö-

~n bir ordu hn;.ırl.amak pe~ deceğimiz, çoğu askerliğe rüldüğü veçhile, fena idare 
--·11-Yazan: 

olay birşcy degildır. Bunun sığnuyan ıeyler... c ilen kooperatif te hakika- Biri kısacık, öbürü inadına ka-
1' aber Ameriknn ordusu Bn§• l b" h~J· h'l d 

ı GO ten zarar ı ır iüıııe tc§ ı e· vak gibi, hoylu, yaşlı bir fJdam ı. 
. /Ddnnı General l\lııreşa saatte 55 kilometre katetmekte • J Kısacık, k::na gözli:ıkliı olnnı da -

rağmen kolları sn a~ış 'e dirler. er. b ·ı· h" h vacı"' dı: davasın:. ruılatmag· ıı bac. 

Ben biliyorum .. Sade üç dört lira 
kahvelerden topladık. Ya meyha· 
neler ne oldu? 

b"şarnıag~ a nzmetmiştır. Ge- Ha er verı ıyor ı, er e•· ,} -Y 

.. Yeni Amerikan ordusu, Alman- I · · · h k lndı· Jt<~ ya~,.ıııa rnğmen :;on derece na cemıyetının, er me te- · 
farın •'arp cephesi ınuharebele - k ·ı • l k B 1 L lı B se 

\C zindedir. 0 bin bir ooperatı ı o aca tır. - en :ısı onca yım.. eş • 
rinde tatbik etlikleri u:;ullcrden d" d. d' d 1 t 

.. diki halde 194Z de ortaya Zaten, biT luıım eınal cemi- ne ır, ıyar ıyar 0 aş un; gez -
1,,~ h ders alınmak suretile tensik edil- IJ',ecti6tim yer kalmadı. Elimdelti 
~k bir ordu için pl~n d azı~- mektedir. yellerinin ve bir kııım mek- cümbüşle, her diyarda nam verdim. 

Üstelik, orada içtiğimiz şarnpln. 
rın parasını da bana ' erdirdi. Dük· 
kanda ayıptır dıyc ses çıkarmadım. 
Yutmuş gibi göründüm. Dışarıya 
çıkınca: 

,..tır ve bunun üıenn e )'11• llavacıhkta da öyle!. Amerikan teplerin kooperatifi vardır. tstanbula yeni geldim. Süleyman 
. ekted'ır. Tcqkili'Hına başla • · d y ldır m B kk ll · d h · 11 ordusunun ırup c erse 1 ı u tc§e Ü erı a a .zıya- da bizim loncadandır. Gelince onu 

alıa dokuz :lY olmıynn Anıe· b 1 · t b 
h harbine hazır u unması ıcap e • de tqmil etmek, bu gi i mü- buldum. Süleymanın bıraz sesi 

ıordusu "imdilik bir nüve :ı- d 1912 es·ndc 18 000 ~ L b mekte ir. sen 1 
' esse::elerin lazımı gayrimüla- vardır. Eskiden çok iyi okurdu. 

ir. Bununla hercı er, uıı- ı · t hazır buluna 
.. tayyare uzmc c - .ki h r km k k I J rı kadar kalmadı amma, usu-

n ı.ckiL ay e\'vcl talim gor- caktır. Sirudidcn saatte 620 lıilo- rı a ıne ıo a ço ay c.- k kt E k"d gı't 
k b" A .. lı neticeler verecektir. .ı.ycce yo ur. s 1 en, -ancak. 187,000 kış~Iı · il • • metre ynpnn , e 1000 kilometrelik m den evvel bilirim. 

fır~n ordusu varkı.m, balen bır hareket sahaları olan Amerikan Bir çok maddeler, çok da-
'-~ k"ı.,ı· Anıc.rı·kanın muhte- ,_ 1 l k Allah bereket versin, dönüp do-

~ avcılnQ dünyanın en mut>emme ha ucuza temin cdi ece tir. ı ı d 
llikuı" n'·tlerı· dahı.lı'udl' ııleli - l.kk" d'l k aştıgım yer er e biraz para yap. 
r- .... avcı tayyareleri te a ı e ı me - B 1 k ı·ı· . . Ç .. k in~a edilmiş kamplarda taliın ütün mesc e, oopera ı ı ıyı tım. ok şukur ıhtiyacım yo .. 
Aektcdırler. tcdir. ..1,..1

.t ,__ kurmak, yani iyi ba§lamak, Bir iki gün, mahallede eşle dostla 
ı·· Paraşütçü te~, a ının llil'Ztr - • • · t k G"ldük ğl d'k N" 

• llleral l\larcşahn planı 1942 
1 

masına dn simdidcn başlıın • hesaplı hareket etmek, tam yıyıp ıç ı · u • e en ı ... ı-
• "ude 1,300,000 kişilik iyi ta- ant 

4
H nef-.:er ve 27 zabitten bir ticari zihniyetle İ§ g ··,. ha) et Süleyman dedi ki: 

e terbi)e görınüq harbe lıazll' mış ır. ·ı m-ktı"r. - Oğlum Şemsi .. Hazıra dağlar ,,., ibaret bir teşekkiil 50 tnyyare ı e .. 
rdu l etiştirınektir. Gerçi bu kt d BURHAN crvAT dayanmaz .. Elind~ki üç beş kuruşu antrenmanlar yapma a ır. c. 

mütevazıdır, çünkü Ame· B d ,c A,rupa orduJrırında ... -------------- sakla .. Gel .seninle şöyle akam -
vatandac:larıoın yüzde biri .~ c A · !arı çıkıp biraz doln alım .. Hem Al-

., h' bilmediif miz birşey: men - kı· kon rol mer 
~ altına •lınm•~ demektir. ıç ı·kt ·· k"t • lah ne verdiyse, üç beş kuruş çı-,. kalı vı:ıtnııdnşı asker ı en ur u w-

cn OD altı fırka tamaınile er- eli ve yavos yavaş bu meslege k zi a ar1tııyor karırız .. Hem de, rakımız, nevale-

F edilmiştir. Dokuzu piyade, nıem s ı · d ki s- miz açıktan çıkar. 
"lli alıştırmalı imiş. 1\1.n udın. uSrkı a Ticaret Vekaleti alakadarlara B-·ı-t f .. ı · Akl a mı muhafızhır, bir süvarı,· f i.4r. un, ena soy emıyor. ım kcrlik çetin bir vazı e il', ı . zap- djlH o· . d . 

hlı fırka. t t disiplin, emre itaat ıster. gönder 5~ ır tamını e, 15 nısan- uygun geldi. Evvelsi akşam be- l 
. tamamlanınca, ordu yirmi ırap ' ·k l ı · b .. y dan itibaren Edirnedeki muvakkat raber çıktık. Vakit erkendi .. Ev -

d Simdiye kadar Am. crıd a_ ı 1•1~ 0 
- ı· k h l · d 1 t 'k B' ik" tak· pıya e, sekiz zırhlı, altı pi- .. ı - yumurta kontrolü merkezile Gö- ve a a ve erı o aş ı · ır ı 

le sıkıya girmcmış. o ugu ıçın, o- l B' 'k ak 
"'' fırkası olar•k kuvvetlenmiJ na askerliği sevdırmek nıaksa • reledeki fındık muvakkat kon•rol sim, gazc ,. ır ı i şarkı ... Ben t -
.,,-~acaktır. . 1 b ı sim yapıyorum .• Parsayı Süleyman 
~]; d dile bin türlü çare ere aşvuru • merkezlerinden ihracat yapılamı - topluyor .•. Amma, gözüm onda ... 

P".'._ :ru an ıdoğruya mUharıp maktadır. yacagyını bildirmış· tir. 1! f · d All h be k t 
etler 850,000 milralyözcü, Dir kere Amerikalı nefer ayda er se erın e, a re e ver-

tankçı, iageci, mühendis ve 30 dolar maaş alm:-ıktadır. Askeri s1n, tabak dolup dolu başalıyor. 
"e ef··adından ı'baret olacak- k . · k ı Bana da, Allah vermiş .. Mızrab1 -" • meslekten kaçırnı:ıma ıçın ış a-
akat bunlara ı:;o,.OOO kı"cı'lik ğl t t· mın üstüne yoktur desem, hilaf ol. 

v s Jarda bin tüı-lü c ence er ıp e-
ava kuvvetı· muz" alıeret ed-- • b' rnaz. Ben taksim geçiyorum .. Her-.,.. dilmektedir .Sincııın, pmpon, ı-
. (Alınan hava ordusu ise . 8 kes, üç vereceğine beş veryior. Ta-

lardo, briç, bnıbol ve aıre... u ld b' b 
1,500,000 lricidir. Alman d 1 k .. bağı doldurup do urup ce ıne o· 

b ~ eg"Jenceler için sarfc i mc uıere lt B h f · d ataryalarında da 250,000 kiı:i şa ıyor. en, er se erın e soru-
s bu sene 2.5-0-0,000 dolar ayrılmıştır. 

et başındadır.) Askere aile muhitinde olduiu Vücudün bir kısmını veynhuı yorum: 
,000 kişi rilipin ve llavay 8 • - Ağa .. Ne oldu? 

(Devamı 6 ıncı sayfada) her tarafını !Kicta hamur yuğurur 
uıuı \'e Panama kanalının gibı iyice her ttıralwn sıkıştırıp - Aldırma . diyor. Senin hak • 
!aasında kullanılacaktır. SG bırnkmıya masaJ diyoruz. Doktor- kını yiyecek değilim ya .. Paralar 

kışi sahil muhafazasında is _ lukta ma.rnJla tedaviye buyUk e- cebimde .. Sonrn hesaplaşırız. 
m olunacaktır hemmiyet vcrıllr. Masajla, vUcu- Ortnlık karardıktan sonra mey. 
k · dwı oguşturulnn yerkrJnde evve-

;a erlik şubelerine müracaat ıa bir rehavet ve ralıallık hisscdl- haneleri oolasmağa ba ladık. Yedi 
"'D. lG,<l00,000 kişi elenmiş, ta - lir ve o yerlerdekı slnırlere kuvvet sekiz :meyhane dolaştık. Saat on bir 

~
J'lhış ve bunlardan hizmete en gelir. buçukta, Çemberlitaşta bir mey -

l Masajın ınuhtelll tatbik tnrzla- 1 d 1 t • 1'..f 'tt'ğ' · ar ::ırı alınmıştır. Çtinkii Gene- ıane en cı c ı;: . . ıJ!r gı ı ımız yer-
M /ı Ve J.:ıri Arıyanlar, n vardır. ÇünkU bu da bır ıhtı as 

arşal çürük çank nefer iste- u haline gim1ışt1r. Onun içindir ki, de, üçer beşer kadeh i!:irdiler. lki-
~ektcdir, ıilzôyetler, temenni- herke:ı masnJ yapmasını bilmez. miz de, tam olduk. En sonunda, 
~r Aınerikan pi:radesi, otuz ki- in ve mii§kt.ıller Bu ışı erb:ıbına bıralannlıdır. Di- Ç<!mbcrlitaştaki Şişmana gittik. 0-
. ıamulesi ile wlinde 40 kilomet- zım mımamıarımızdıı oğu§t.ırma- rada kimse yoktu. Ayak üzeri, hem 

L • Gelen Mektuplar nın tıi cedlcri nizden bcrı devam 
J"JÜriiyebilmclidir. Zırhlı fırka- edcgelmcsı, mıısııJn \erd miz e- birer şarap içtik.. Hem de, hazır 
efradı dakikncla 30 ila 100 fişek Bay V. E. R. Galııt d n d B:ıy:W hemmlyetin b r d lıllclir. tenha, parsayı paylaşncag!tz. Ce -

L ,.1,,.kulpe t· H J Fc.rıcıuı en n n:-
• ,.. y:ır1 otomntik silnhlnrla teç- ~u~urmız Y K 1 p, 24 Yıl ız, Sıhhat b romdan ma ajın vil- binden, topladığı paralnrı çıkanp 
İf edilecektir. Şiındi3 e kadar e - Mahzun K n P .k, Bayan M .. T, cudc zindelik verdi ne:- ~ilphe S 

Spring(i)dler kullanılırdı ki, Hayriye 5 rop tik Müb cc ı, u nıaç, yoktur Çünkü mrı ajd:ın onrn cud tezgahın üzerine yaydı. ayıyor, sa. 
lrır dnkik.tdn ancak 7-15 menni Şınn, ııı Bu lı ş. T, R R. 27, s H. vııtit' n dııhıı ıyı i.fıı eder. Knnın ıyor iki yüz yirmi kuruş, sayıyor 

• .JI ı H, A'-' namlarını gelmiş olan ve mO- c \e nı kolaylaşır. sayıyor iki yüz yirmi kuruş ... 
,.., iliyor ardı. " l Kol \•ft bac~k lıurkulm 1 rın-

f k i k rreren aldırm. nızı ılıin ettıf mız ... .. d a· manitll"'' bı • 'tı Amerikan zırhlı ır ası • ld da, fıznmız:ı rehavet ~r1 ., olduğu - Aga, e ım, şu J 
1 -., mclctuplarmızı 15 - 19 arasında ır- .. .. h l 

J Almanların Pnm:cr fırknlan maıuz mercudur. takdirde ma :ıj iyidir. Şı m nlığa rak da, doğru dürüst esap aşa -
'1.ıeı ittihaz edilmiştir. Bu fır - Açık konuş B Hu cyın Anlıı.r karşı masajın da fnyd. Jı tesirleri lım. Bu, bir akşamlık değil .. Berıde 

ar hafif ve nğır tnnkl::ırla teç- İzdivaç teki f1 ır.cktuı larını ı Mertt ı olur. bu mızrap, sende de bu gırtlnk v~r-
't'b .~ ... n""r~tm ı Jnn evvnll ı Bazı ağnlıın dlndlrnw..k için ya- 1 B" 1 

~ 
olunacnlttır. ıı:ılcn Geııeral ı 1 3 '"'' ~,, '" ... '" • ten sırtımız yere gc nıez.. oy c 

gUn aldığımız tc cll!ıı z mııal ef y:ızıl- pıl:ın masajlm<ia kfıfıır ruh•ı kul-rn Şafcnin kumnndnsınclaki i- ınıyacaktır. lıınmak ıyidır. A:z r :ıznr avuç içi- ka karikoya kaçacaksan, hep!'::nı 
l~ei fırkanın her biri on iki bu- Bay D. Yıldırım: ş k"yct ve teessu ne ddkülup, vUcud ın oğrı lılssedı- eı~ al git.. Bu akşamdan itibaren 
,., tonluk 5-18hnfif1nnkla ve yir- rilnüzu doğrudan doğruy11 al k len yeıleııne ba a basa sürültir ve ahbaplıgı keselim. 

hcs tonluk 220 tankla teçhiz e· makamlara bıldımlcnız d ha mUn 1 oğuştunılur. Yemin bıllah etti .. 
olacaktır. Hulasa mncnj knnı k:ımçılar, nğ- kk 

ıniştir. Alh kişinin kullandığı Bay Mehrn t R:ıu!: r rıyı gide ir, vücude rahatlık \ rir, _Ben kimsenin ha ım yemem 

- Ağa! dedim. Elıilemc kepaze 
t•Jrr.ıyalım diye orada sesimi çıkar
madım. Şu hesabı göreltrn. Yoksa., 
:.cıfımı sa Juiu keseP·n. 

-- Ge1, üz.er.mi aru! dedi. 
Benim fa ın::ıdım tuttu. Üzerini 

ctradım. Hıçbir yerinde bir şey yok .. 
Yalnız, yeleğinın cebinde, elirr.in 
nltında birşey hışırdadı. rarmağt
mı cebine soktum. Bir beş liralık 
çıkardım. Onu, ka la gez nrnsınra, 
ne zaman yaptırmış, ~aştım doğ -
rusu ... 

Bozuk paralan beş liraya çe -
virtmiş. 

- Arkadaş! dedim. Namus da. 
ircsindc ç-alı<-acaksak çalışalım .. 
Yoksa, Allaha şükür benim ihti • 
yacım yok .. Seninle çalışmam. Ya 
şunun iki buçuk lirasını ver .. Ya
hut da. ahbaplığı burada keselim .. 
Ben ça1ayım .. Parsayı sen top1a .. 
Böyle şey olur mu? 

- Şaşkın! dedi. Bu para benim 
kendi param. Ondan başk'n on para 
bulursan, senin olsun. 

- Senin meteliğin yoktu .. Ben 
bilmiyor muyum sanki? Kime yut
turuyorsun? dedim. 
Ağzını bozdu .. Küfür etti.. 
- Küfilr eim<' Süleyman .. Sen 

benim rnaha1le1imsin .. Snna fena
lık etmek istemem .. Güzellikle ay
lılalım .. dedim. 

- Senden gelecek fenalık araba. 
s'le gelsin! dedi. Üzerime atıldı .. 
Sille, tokat, altına aldı .. Belime 
tekmelerle \'urdu. Belim hfıl! 
tutıınuyor .. Ondan sonra, bekçılcr 
geldi .. Bunu yakaladılar. Beni, e
lınden güç hal kurtardılar. Onlar 
gedmescydi, a~ ağının nltındn öl -
dürecekti vallahi ... 

Süleyman ayağa kalktı .. 
- Efendim, dedi .. Küllü knsiyrün 

fitne derler. Bu da övle .. Bncak ka
dar bovu var. Türli.ı tilrlu huyu 
var ... İ~san arkadaşına yn itimat 
eder, arkadaşlık eder; yahut da, 
hiç ar-kadaşlık etmez. Bnn:ı inanmı
yorsa, nicin aıkadaşlık ediyor? t. 
nanı)orsa, söyledikleri nedir? Öyle 
laflar söyledi ki, insanı zorla katil 
eder. Ne hırsızlığımı, ne ahlak -
sızlığımı bıraktı. B<'n de keyif ha· 
lile, bir iki tane çarpıştırdım. Yalan 
söyliyccck değilim ya!.. 

- Yani dövdi.ın ... 
- Evet bir iki tokat vurdum. 
Mübaşir şahıtleri çağırdı. Şahit

ler, iki bekçi idi. Bekçilcr:n ikisi de 
Semsiyi Sülcymanın elinden güç
lükle kurtardıklarını söylediler. 

- Biz olmasaydık, Allah bilir 
mma, bir tarafını kıracaktı, dedi

ler. 
Demek, i!': Si.ılcymamn dediği gibi 
r iki tokat çarpıştırmakla kal • 

namıştı. r tanklarda agu mitral ·özler vuk:ıtımıuı ru r p p r: ız, miikern el bir !!Açtır. 'ğcr on para soklndım<:a on defa 
dır \:e bu tnnklnr düz yolda nil cevap verecektir. ~,.,,.=,,_..,..,..,_ı:::co..,._.,..,..J ., ğerime yai.ıışsın! dc.>di. (Devamı f gnctl Sayfada) 

I===========================================================================~ 
EDEBi HOMA~: 93 

I v • 

azan: ETEM İLLET EE iCE 

Senin ciddı lJir C\" kadını ol
nı istiyorum. 
'ıı· sııni~ c tcrcddut ettim. Te • 
chiduın, bir ııoktadnn geliyor-

- Yarası olun gocunur .• 

'• dlcr. Hen de, onun nı,,rzından: 
- Ciddı ... 
telime i ıi .işitince, Halil Ne • 

cibi hatırladım. Tereddiıdüm on
dan geldi. Fııkut, l in bir Sani) C· 

lik düşüncem o vehmimi silkti, 

nth. 
- Onu du.) a kı.) nıe.ti koparır! 
Dedım.. tekrar kcndı hiıVİl et 

ve i;tıknınctinıc don rek: 

- B~ninı ev kadınhğımda ve 
ciddiligiındc hi~bir nol nn yok. 

Diye kendisine mukabeJ ettim. 
- E\ et anıma, ciddilik böyle ol· 

ınaz •. 
Dedi ,ilave etti: 
- Bana iyi bnlolmıyor. Vze -

rimde karımın titi'ı emeği gö • 
.rünruii~ or. 

Böyle sö •leyince tuhafıma git
ti, ordu.an: 

- Ne ola ak? 
Hemen cevap 

- Benim şahsi h"zmetlerimc kar
şı ı·· ka~·t kalı~ or un. 

V c., yerinden knlkaı ak: 

- Bak pantnlomOu iiti.ısüz .. 
gömlegim kirli. Ceketim lckclı!. 

Gayri ihtiyari güldiıın: 

- A .. efendi, bunlarm mc 'nli
ycti bnnn mı nit?. E er sen pı -
sen pasaklı isen knlıahal henım 
nıı?. 

D dim, şunları ilave ettim: 

- Ç rn ır dolabı enin terte
miz, lihilenmi oı ılck, .) nka çn
mnşırlarınln dolu. Ütulcnmi el
biselerin de var. Ne zamau b"n
dcn. bun!ard:ın bir tnne ini i te
diıı de getiı'mcdim? Yahut arnllın 
da bulamadın?. Fakat, senin periıı 
uyuşuk. Kirli pash dohısm 1 tun 
hoşlanıyor un!. 

- Ben istemeden sen 'ermeli
sin!. 

Diycyrek ciimlcsini siirdiiı<\ii: 

Titiz kocasını C\en bir kn· 
' dın kocasının ö;>lem sine bak -

ın. d n, istet sini bcI<Icmeden 
bu işlere bakar, 

Bu sefer ) ili-sek se le, kendimi 
tutamadan güldüm: 

- Onu kocasını Se\'eıı değil, c
beunnlm kadııılar yaparlnr .. 

Dedim ,de\ nın ettim: 

- Benden bö.} le şeyler arnynca
ğıı ı füü iiz pantalonuııu çıknr, 
iıtiılu uııii gh'. rirli göıııl ğini te
ıni i ile dc<Y' tir Temizini, iitiilü
~unit bulamazsan o \'akit nnna i
çerler in!. 

- Fal. t, b ni ilımnl cttigin ınu
hakknk değil mı?. 

i nıal tmi3 oruın!. 
- Son zoınnnlnrdnki bnrclı:ctin? 

- Son zmn. Iarınıdo da, ilk za-
manlarımda da lııçl.ıir e) yok!. 

Di) erci sozüıne ekledim: 

- Şimdi göriı.}orsuıı ki kederli
yim. Ablnınm ôliimü beni anne
min öliiıniiııd~ıı llalrn ~ok snrsmış

hıılum.} or. Bii hin bu iizüntiilc • 
rim nrnsında herhalde l.ıeni bir 

neş'c demeti hnlinde her an gü. 
]er bulm. i kmczsin. 

Sur:ıtını e. 't<'rek: 

Fak u oh 1 do ilzeı inde ar-

tık bu kadar durulacak bir hfı -
dise olmamalı.. Nihayet, o öldü 
diye hepimiz de beraber ölecek 
değildik .. 

Dedi. O, böyle SÖ) lel ince yine 
tepem attı: 

- Herhalde bu özlerin ne ka
dar egoist oldıığuııu göstermekten 
başka hirşeye yarnmaz. 

Ve .. de\aın ettim: 
- Sende bili :knten ins. f \'e his 

denilen şey ~ok. Kendi meııf:ınt
lcı-iıı içiıı la İl nn bir adamsın. 
Blıhin sö lcrin yalnız bu mnk -
sadı ifı.dc edil or. 

Gol et tnbii bir çehre He: 

- Biitüıı in anlar Dlni şeyi i
fade ederler. J\Jenfaat daima en 
baştn gelen şe.} dir. 

Dedi. 

- Hiç de öyle değil. İnsanlıkta 
hi sin \'e iclcalin ıncnfnntf,cn Us
tiin olduğunu kabul etmeliyiz. 
Dedım. 

- Giilcrim .. 

Di~ erek iluve etti: 
(Arkası VU) 

cSo\ ycUer Birliğl Türk dosUuğunun 
kıymet ve ehemmiyet ni anlıynrak 

Turkiyenin dürust siya etini tak\'iye 
lhtıync.Llll duymu~tur. Böylece Türk -
Sovyet müna ebcUerlnlu sun'l surette 
SO!,'Utulan hava ı tekrar ısııu~tır. Bu 
netice Ankarnnın Mosko\ nyn knrııı 

gö~tc:-rdlği ve muhafaza ettıgı samimi 
dosllugun tobil nctıceis ve scmercsi
dır. Bu dostluk, ilerlde çok dah:ı kuv
vcUcneecktir.> demektedir. 

İıtanbulu Sevenler Cemı
yetinin, §ebir içinde ve dı ın· 
da bazı gezintiler tertip ede
cegını gazetelerde oh•Jdu
ğum zaman, ne kadar oevin
diğimi bilemezsiniz. Bu cemi
yet, bizi, nerelere götürecek, 
nerelerde i~zdi::ecek?. He, 
nüz, bunu kafi ve sarih ola
rak bilmiyorum. Fakat, ge"· 
mek değil mi?. Hepimiz, kü
lahımızı atarız. 

TAN 
M. Zekeriya ScrWıl «Bitanfl..tk siya

sctının bir kurbanı dahn> islmli bugiln
kü Uaşm kale inde Yugoslav:yıının 
Mihvere iltıh ... ınnd.ın bahscdeıck bu 
de\ l tin h:ırp başladıf.-ı gw1dcnbcrl 
KuçUk An't.ruıt ve Balkan Anlantına 
b. u olmasına rağmen daima selilmeti 
bılarnflıkt:ı gdrduğünü ve bıtar f kal
dığı takdmle ıst:.kı~l ve tnmamıyeunın 
kurtul cnğını umduğunu, fakat bila
r .. ! ın korkunun teznhurilnden bt11· 
kn bır ı;ey olmadıgını soylcdiktcıı son
ra bu koıku s. ıkasıyle b taraflıklarına 
sıı::ıııan büttiıı kuçllk A\TUpa ınılletl~ 
rı.nın birer birer korktuklıınna uğra
yıp i tıldallerıni knybclrniş olduklan.
Ql tcb· nız ctlırmekte ve: 

Havalar, iyi; günlük ve gü
neılik!. Gezilecek yerler, U• 

zakça olacağına göre, hep be
raber, dolma ıardırmı;Jı, bö
rekler yapbrtmah, kuzular 
doldurtmalı, helvalar pifirt
meliyiz. Bütün İstanbul ge-

zinti yerlerinde bir takım lo
kantalar, gc.zinolar açıldı açı
lalı, bu eski zevk tc kalmadı •• 

cAımnnytının sıyııscti, küt>uk devlet
krl lıirıbırınden ayırarak blrcr bırer 
nvlamaktır. EvveUl Ortn Avrupa ve 
Şımnl memlekellcrlııe karşı tatbik etti
ği bu siyn ctını B lknnlarn karııı da 
aynı mcl nretle tntbik sahasına koy
mu tur. EvvclA Ronuıy:ıyı işgal etm~, 
sonra Bulgnrlsıaıu le geçırrnişti, Yu· 
go lavyayı tecrit ed rek olgun bir 
mc:-yvıı halinde koparmıya tescbbüs et
miştir .> 

Dedikten sonra yazısını 65yle bitir
mektedir: 

cYugosl vyn paktı imza ederken hu
dutlnı ına dokunulmamasını temin et
mi,., olsa bile, istiklül ve lstikballnl 
kııybctmiye, Almanyanm vasal bJ.r 
devleti olmıya mııhkCımdur. 

Alınany:ı mnğlQp olduğu takdirde 
Jsc, hı.:rlı.ılite mi.lttefil.lcr Aelgradı bu 
hııı kelinden dolayı milkli!ntlnndınıca.k: 
değildir.> 

YENi SABAH 

B. Hüseyin Cahil Yalçın cTürk-Rwt 
Beyannamesi> isimli bugunkü Bnşma
kal .ınde nesred len müı,;tcrck Türk -
Rus do lluk beyannnemsinln son za
mnnlnnn r.n muhlm sıynst tez:ıhilM
rinden b ri olduğunu söyllycrek bunu 
t:ıhhi etmekte ve: 

cBeynnname, Türkiye lle Rusyn ara
sındn bir tcctafut ıtillak mnhiyetlııi 
hıılz de Ildır. Tilrkiye, bugOnkO 5cra
it içind , Almanya tarafından bir te
ravuze uğrarsa Sovyctler Birliği bizlm· 
le blrUkte oorbc l5tirnk edecek değil
dir. SovyeLkr Blrll~i Almanya ile dos
tane ınUn:ıscbellerdcn vnzgcçmlş ve a
rnlnrındaki 11clemi lccnvilz misakını 
yırtmış de ıldtr. Fıık ıt Sm-y tlcr T31rli
l!i Türkiye ile mevcut ademi tecav<l3 
misakını da unutmamıştır. Ve bugUn
lrll nhv. 1 karşısındıı bunu tcyıt etmek
~ ve Türkiye bir tccavilze u rnclıb 
h.kdlıdc vazyctl t:ım bir •comprehcn
ı;loıı> ile karşılı) nen ını ve bltıırııf ka
l c tını U. n eylem ' tc tereddüt glSs
termemlştir. l' rk ) e Cumhuriyeti de 
nradaki :ıde i tecıl\ Uz misnkının tah
mil etliği nyni \ nzlfcyi komşusuna 
karsı i.fııd:ın ger ltalmı.ync:ığını tekrar
da bir hnz duy luştur.> 

Dedikten soıırn, Türk - Rus dost
luğunun en mu:ızznm dOn7a buhran
ları ve en faal entrikalarla bile halel
dar olmaktan masun bulunduğunun bu 
b('3' ınmıme ile bir kere dnha ımbit ol· 
du 'tuıu ve Sovycl Husyanm dıı; her 
z;: man 'I'ürkıyenin hal nnc dostluğuna, 
fedaktırlgınn gUvenebilcce~Lni tcb:ır!lz 
ettlremkt~ ve bU.~hnre yaz.ısını şöyle 
bitirmektedir: 

Dir tecavüz tehllltesine mana bu
lunduğumuz şu günlerde komşumuz 
SovycUerin her ihtimale knrşı kendi
sinden emin olabllccc imiz! bildirmesi 
va L!cmlzl çok kolnylııstırmı~ oluyor. 
Dilny Mkimlyeti hırsı ile Avrupayı 
ateşe veıen Alman emperyı:ı,lfzml için 
Türkiye ile Sovyctler Birli nin ora
sı ncıldığını ve bu iki komşu arasında 
sllfıhlı bir lhtılft! çıktığını görmek çok 
tatlı bir <'meldi. Buciln bu emclln Ulus 
etu{jlne biltün dilnya aahlt oluyor.> 

CUMHURiYET 

D. Yunus Nadi cRu - TUrk Dekll
rasyonu> isimli ~aşyaz.ısında ayni 
mevzun tem s ederek bu dcklArasyo
nun; iki kom u memleketin münase
beti ndckl asla samlm ;>etin d ima 
v ) le ht'ıklm oldu ınu co teren soıı 
ve çok güzel bir \eslkn olduiunu aô7-
lberck: 

cnu ' a Avnıp 71 kasıp kavur-
makt ol n barbm bir buçuk yaşını 
geçen milddetl z rfında Tilrk slyoseti
nln kendi emniyet ve el mctl çerçe
v lne ba lı !naliyetindeki ciddiyeti de 
lchnrüz ettirmek ıhbarlyle bilhassa 
mOhlmdlr. BuyUk Şimal komııumuz 
Tüııkıyenin dilnyayı hereilml'rç eden 
hil>iik buhranda herhangi bir mııcera
ya atılmnktan uzak kaldığını müşahe
deye ve yalnız kendi rnilU hıudut. \ • 
Jıukukuvu göz önünde tutan trf;>a ctl
nın fi Ü> tla mUey) et dil (ısUOğUnO 
t kdlrc m:at bulmu tur. n milsle-
ı k d ki ı a yon bu l t n lfade-

d"r .> d mcktcdir. 

SepetJer, çıkınlar içinde ne
vale götürmt!k, kahve takımı· 
nı bir küçük yumurta ıepeti
ne yerleıtirmek, semaveri ah· 
retliğin eline tutuıturmak, 
hasırı yanqmanın sırtına 
yüklemek... Hani, nerede 
bunlar? •. 

O vakitler, böyle bir kır ve
ya mesire yerine giJildi mi, 
eli boı kimse olmazdı. 

Evin en ihtiynrmın elinde 
bile bir ıey bulunur, mesela, 
o da küçük torununun lazım· 
lığını tqırdı. 

ihtiyar hanımlar, yemekten 
sonra, çayırın üstüne uzanıp 
biraz kestirmek için, evden, 
kuıtüyü bir yastık ile kalınca 
bir battaniye almayı ihmal et· 
etmzlerdi. 

Ahretliğin üzerh1de de, 
mutlaka, salıncak ipi a11lı du· 
rur, gidilecek yere varıldığı 
zaman, ilk it olarak, yakın 

bir çatal ağaç aranır, bulu
nur, gölgeli taraf seçilir ve he
men salıncak kurulurdu. 

Bu salıncak, küçük çocu• 
ğun uyumaa1 için hazırlanır-
dı. Bu, zahiri ıebepti. Sonra, 
salıncağa kimler binmezdi, 
kimler?. 

Çarka girmit genç kızlar, 
taze gelinler, bıyıkları teri& 
miş delikanlılar, halalar, yen· 
gel_çr, dayılar, amcalar .. 

Yenecek, içecek her fey ev• 
den götürülürdü. Yalnız, su 
müstesna ... Gidilen yer, mut
laka, bir ıubaıı olurdu. Deıtİ• 
ler, çe§meden dolar, dolart 
gelirdi. Dııarıdan ıatın alı· 
nan ıeyler, mevsimine göre, 
kaiıt helvasına, koz helvası· 
na, dondurmaya, horoz ıeke-
rine, acıbadem kurabiyesine, 
macuna, lc:uru keıtaneye, leb
lebi ununa münhasır kalırdı. 

Orada, bir ağacın dibinde 
ateı yakmak için, bir iki par· 
ça çıra ile, üç dört tane İl'İ el
lene kömürü ihmal olunmaz, 
bunlar, bir büyük bohçanın 
en altına yerlettirilirdi. 
inanır mısınız7. Şimdi, böy· 

le bir gezintiye çıkmayı, içim 
o kadar arzuluyor ki ... 

R. SABiT 

--------------------·----=------

lrlmlzla DE 
e mızın 

Parayı alıyor, 
Bileti kesm ·yor 
Hah~ J<1cııerinde 

cularımwlaıı B. 
zı7or: 

ura.ıı ok.uyu
t :o ltık )'&-

cGeı:en eiL Keresteciler git
mek için Fen n bir otobiae 
blndim. OtobWı tıklım tıklım do
lu idi. Biletçi dcı bir taraftan oto
büse yolcu tıkıyordu. n letçl her
kesin parıısuu topladılı halde hli: 
kimseye bilet kesmed ifni hayret-
le ıordUm. 

Bu hııl karşısında mik<imetln 
hakkı :zayi olmll,J'Or mu?. 

Bcledıye bu hat.m Jşllyen otobl\.s
lerln fec hlılini görüp bu lşi ar
tık bir düzene koyamnz. mı?. 

Sen "'elgraf - Bu z.aun haklı il
ttrettnl Belediyenin dikkatine ar

eriz. 
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Son T elgrarın 
Hikayeleri CİNSi TERBiYE ! 

Aıd ltir yangınla ltu kere 

yaııan 
FER AB 

Sillemanm bu sene mukaveleye 
raptetnıiş olduğu mevsimin en 

büyük filmlerini 

-----J\.-Yaıan: Selimi izzet_ .,, 
Nuri)'i!yi çok severim, fevk.ı.lade 

i)i bır kadındır, ev kadınıdır, ko
casına, çocuğuna düşkündür, yal
nız okuması yazması olmasına, lise 
tahsili görünüş simsaına rağmen 
havsala __ biraz dardır, bilhassa kız 
ç..-.euk terbiycsı hususunda onunla 
hiç anlaşamıyoruz. Onun ahlak te
lakkileri ile benim ah lfrk teWcki
lerim a ·asında uçurumlar var. 

Nuriyenin iddiası, çocuğa veri
lerek ilk terbiyedir. Buna itirazını 
yok, Fa1<at bu terbiye nasıl olma
lıdır? İşte bu hususta ayrılıyoruz. 1 

Nuriyc diyor ki: 
- Kızlarımızı çok serbest bü

yütüyoruz. Yanlarında her şeyden 
bahsediyoruz, hnli:ıuki çocuğa, ken
idni bileceği cağdan evvel herşey 
wylcnmemelidir. 

İşte ben buna muarızım: 
- Bu yanlı,tır diyorum. Tabiat 

kan•ln.arının er geç öğreteceği şey. 
kri çocuk'ara yavaş ya\·ai öğret
I!'elid:.r. Ben çocuklnl'a cinsi ter
biye vcrildmesi taraftarıyım . 

Nuriye ;ki kolunu havaya kal -
dınyor: 

- Allah göstermesin! diye hay· 
kırıyor. 

Onun kanaati kökleşmiş ... Ço • 
cuk'ara c'nsi terbiye vermek on • 
l.rı ahlaksızlığa sevketmekten ba~· 
ka b;rşey değildir. 

Diyor ki: 
- B~:ıim Behicem sekiz yqım 

b•t'nli, dokuzu sUrüyor, daha diinya 
d::?n biluıbtt. 

- Bun:ı imkan yoktur. 
Şimdi isbat edeyim. Leyli ye· 

fii tylık f;Cbe, bi1iyorsunuz. Ba .. 
kınız imdi onunla nasıl konup.
cağım~ 

Zile bastı, gelen hizmeteiye: 
- B hiceye söyle buraya ıel· 

sin! dedi. 

gözleri parlıyarak bana baktı: 
- Gördünü1. ya dedi, Leyli ge· 

beliğin ne olduğunu bi~z. Ço • 
cukların bebek gibi çarşıdan satın 
alındığını zanneder. 

Ben de Behicenin sahiden böyle 
sandığıM kanaat getirecek olum 
pek zeki \·e şeytan bir kız olan kü
çük Behicenin aptal olduğuna hük
metmem lazım gelecek. 

Bun un ıçin birşey söylem edim. 

* Birkaç gün sonra bir sabah Be-
hiceye Taksim bahçesinde rastla
dım. Dadısı ile gezıneğe çıkmıştı. 
Beni görünce yanıma geldi. 

Beraber dolaşrnağa başladı.lı: .. • 
Biraz ötede Behice Leylayı p
terdi: 

- İşte dedi, aımemin bahsettiği 
Ley la teyze. 

Sonra bayanın hayli büyümüş o. 
lan karnını işaret etti: 

- Bu lo:endisine hediye edilecek 
olan üçüncü bebe! .. 

Bu sekiz yaşındaki kızın bıı eö· 
sü söylerk€n gözlerinin içine bak
tını. Sanki benimle alay ediyordu. 

- Fer.a mı dedim, siz de geçen 
gün bir bebek istiyordunuz ya .. 

Behice tuhaf tuhaf yüzüme 
baktı: 

- Sizde mi? dedi .. 
- Anlamadım? .. 
- Haydi annem ya daha hali 

çocukların nasıl doğduğunu b ilmi
yor, ya benimle alay ediyor. Sizde 
mi? .. Bir gün oturup anneme ha
kikati anlatacağım. Birşey değil, 
kalabalık arasında bebek hediye 
edecekle~ dediği zaman onun hesa
bına ben utanıyorum artık. 

M!l.D MELER DE 
(Üçüncü Sayfadan Deva.m) 

Hakim: 
- l>eki.. Biraz bekleyin .. Kararı 

ek büyük fedakarlıklara katlanarak elde etmeğe muvaffak olduğunu sayın müşterilerine müjdeler. 

YEŞİL CEHENNEM SARIŞIN ŞEYTAN DOI<TORUN AŞKI 
KÜÇÜK MELEK ZANZIBAR ŞEYTANİ ŞUA 

ÖRÜ1\1CEK ADAM SEViL BERBERİ KARA ÇAYLAK 

g.ibi her biri birer ıahe'er olan bn filmler bn sene sinemamızda gösterilecektir. 

. t~ BUGÜN ·~~1·EmsalslzlevkalAde program·~..,,,.· BUGÜN ·'"'~,,.· .. ~ ~ ~ 

~ Matinelerden :~ •• •• 1 ~ Matinelerden ~ 
b itibaren .,~~""~ KUÇU K MELEK ~~~~, itibaren ,,,,.,.,~~ 

JOAN BLONDELL - BİNG GROSBY - MISEHA AUER 
Alevler arasında bir memleket, Sinemacılık aleminin en büyük 
feveran halinde bir volkan, harikası, insan havsala ve ze-
halta girmemiş ormanlarda kasının kavramıyacaiı büyük 
vahşi hayvanlar, bütün mem- mizansenli emsalsiz maceralar 
lekeli altüst eden büyük kasır- sinema romanı ... 
ga, ölümle mücadele; arslan, 1000 !erce figüran.. Tüyler 
kaplan ve timsahların hücumu ürpertici ve helecanlı sahneler .. 
ve bunlar arasında beyaz avcs Bu muhteşem proı:rama çok 
kadın. mühim 2 ilave: 
İngilizler Binguide _ Eritre cephesi - Agordnt şehrinin zaptı - Atinada yapılan muazzam General 

Metaksasın renaze merasimi. 

Büyük bir şehir, zengin bir Kanadalı olan M A D L E 
L A V R E N S 'in ortadan iı:aybolmasından dolayı korku 

ve dehfetin doğur~ileceği bir kargaşalığa marıız kalmak teh-
likesindedir. Herkes bu 

GAiP ÜZILER0ü 
Aramaktadır. 

ACABA KATL mi OLUNDU? YOKSA KAÇIRILDI mı? 

1 ş te Ş A R K Sinemasında 
CUMA AKŞAJ\llNDAN itibaren anlayacağınız sır budur. 

Filmciliğimizin en IOn 

~aheııerl 

Salt· Halide· TalAt 
Vedat Yaşar 

Behice geldi. Ne de güzel, ne de 
bebek gibi bir kızdır. Açılı: mavi 
:;özlü, sarı bukleli, pırlanta gibi 
narin, zarif, parlak bir kız. 

verelim .. acdi. l-=========-=====-======================-======--1 
Salon boşaltıldı .. Beş dakika son-

Mahcup tavrı ile elimi Slktı, an. ' 
nC6inin yanına oturdu. Nuriye ıa. 
zü evirdi, çevirdi, Leylaya intikal I 
ettirdi: 

- Behice dedi duydun mu, Ley
la teyzeye gene bir bebek hediye 
edecekler! 
Kü~ük Behice, büyük bir tebes

..timle güler gibi oldu ve sahte bir 
sevinçle: 

- Anneciğim ne olur, sana da 
bir bebe.- h~diye etseler! dedi 

Nur·yc güldü: 
- B~lki de ederler kızım ... Hay

di sen artık git oyna. 
Behice gittikten sonra Nuri~ 

ra kapı tekrar açıldı. Davacı ile 
maznun yerlerine geçtiler ... Ha -
kim: , 

- Süleyman! dedi. Senin Şem -
siyi döğdüğün anlaşılıyor. Şanısi 

de davasından vaz geçmiyor. Senin 
yirmi beş lira para cezasile ceza -
landırılmana karar verdik .. Haydi 
bakalım .. İstersen, bu kararı tem
yiz <*rsin ... 

Süleyman düşünceli, Şemsi neş. 
eli, mahk«medcn Ç!k\ılar. Şemsi: 

- Oh! diyordu. İçim yağ, bal 
bağladı. Benim iki buçuk liramı 
iç eder misin? Şi!ııd: 25 lirayı ver 
aklın başına gelsin! 

istanbulda B ytı Heyecan 
Hıncahınç •caııslarda ,e} redenleri gözFşlarına bofarak şimdiye 
kadar taJılmadık dehi:lı hir a~ı. ve nrn,iki aleminin coşkunlukla-

rına t.:rdircn: 

A AR ti' l 9 4 1 
~mema"mm FlL '\ LE!\ TACI: 

• 
- 1 

(MACAR SENFONİSİ) 
Türkiyede ilk defa 

Cidden gürülmemiş harikulade nefasetinin nyandırdı;";ı cm ,alsiz 
rağbet üzerine 

BİR HAFTA DAHA Gösterilecektir. 
A~rıca: Programa YUNAN HARBİNİN 3 NU-

MARALI YENİ JURNALi ilave edılnıi~tir. 
RUl'llCA: Arnavutlukla Yunan -ita!~· an topçu düellosu - İta!~ an-

] ardan alınan ıniihinımat Yunan erk3.n ıharbi~ t' .i ceııhede ... 

~======= 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 19 

TUNA BOYUNDA~ 
L ~TÜRK ORDULARI 
----ıEı- Yazan: M. SAMi KARAYEL -:3r--ı 
Saray, kadınlar ve oğlanlarla dolu idi 

Bizaıı• ahalisinin içtimai suku- ı rirlerdi .. Hipodro?1da. ~arı.lilardan 
tu da, imparatorluğun inkırazına maada ınsan gureşlerı, hayvan 
seb('!> olan iunillerden biri ve en 

1 

diiğiLjtürmeler, canbazlık, palya-
mübimmiydi. • çoluk hepsi yapıJırdL 

Biıan:; halkının en mü.him meş- Halk burada hem eğlenir, lıem 
g.ılelerinden biri sirk oyunları.ydı. de siyasi ihtiraslarını meydana 
Imparatordan son neferine kadar koyardı. İrr.p•rator, tebaa ıle ilk 
bütün halk Hipodrom (Sultan • defa sirkte temas eJerdL 
alım et meydanı) la alil kadardı. Bizans halkı son derece diııdir-

Burada mavi ve yeşillerin mü- dı. Fakat, son derecede de hile - ~ 
tiabakasına imparator da iştirak ıkiırdı. Saray bütlin işlerin mcr- j 
ederdi. O dereceJe ki, mavilerle kezi idi. Bu sebeplen meı faatle -
yeşiller memlekette ayrı ayrı fır- rinı teır.·n etmek i;t ycrlnr hep I 
Jrnlar teşkil eJerlcr, ekscr:ya si- entriA.ı nı sarayda .mparat<-r 
yasi mıi adc !ere sebcbi~et \"C- etıaf d ~evırırlerdi 1 

Dünyayı hayran eden kahramanlarile hakiki bir tarihe sahne olan 

BU GÜNÜN LONDRASI UYUMUYOR 
Bombalara karşı şahlanan Londranın karanlık sokaklarında maskelenen evlerinde •• kaynıyan esrar ... 

f81 C~~~~D 1 yumuyor 
Yarın akşam LA !t::e~~?~: 

o 
Bin heyecan 
ve takdirle 

Fevkalade ilave: Tayyare ile en son gelen 2 mühim Harp jurnalı 

1-Türkçe Britiş P.aram~nt Jurnal~ıı 2- Rumca Yunan Jurnalı 
A- İngiliz kun·etlerı Yunanı.tanda. ~ A- Arnavutlukta ileri harekat. 
B- Akdenizde son nıilhim donanma harbi. f' B- Şimararun işgali. 
C- Afrika muharebeleri. ,ı C- i.tihkam taburlarının !aa liyeti. 

TAKSİM • 
sıneması 

Bugün matinelerden itibaren 

Türkçe Sözlü ve Şarkılı 
• • 

Efsanevi bir aşk lıikayesi Dertli bir aşkın feryadı. 

Çıldırtan bir ha.relin acı nağmelerini terennüm eden Türk musikili yanık Türk şarkılarile süslenen 
Şark Filmi. 

usiki Adaptasyonu A R T A K i Ç A N 
Okuyanlar: SUAD GÜN - NUMAN İÇLİSES - IBRAHIJ\J OS:\!AN ve NEZİHE UYAR. 

ICalanlar: SADİ IŞILAY - ŞÜKRt' TC-..\R - CE~tAL CÜMBtl!'j -HASA!~ DRA..,IALJ - EMİN -
. İSMAİL - D . TAU. I~ 

Arzuyu umuını iizerine iliı~cteu A Ç I L 111 A l\I l Ş K O N C A 2 l\liihim Jtilnı birden 

Sara) h adJnağaları, kadınlar, ı 
oğlanlar, işsiz güçsüz devlet rica
li.le dolu idj, 

Binaenaleyh hile ve de ·ısc ka
dınlar içinde daima bir ocak ha
linde yaıı~: :iururdu. Herkes im
paratorun gözdesini devirmeğe ça
lış:r, riyakarlık, iitira, para, cina
yet kaUesi nıübah addedilirdi. 

Sara\ da kadın lar mühim bi.: re! ! 
oynarlardı. Ahlak dıi~'tün ,.e l fc;;. 
süh etmi~li. Bütün Bizan.ı; hayatı 
Hipo<lrom ile Ayasofya ve mu -
kad<lc~ saray etrafında dönerdi. 

Bizans 'halkl kalben zalinı, mü
vcs\·ı.; ,~e n1uhterı:;li. Cezaları, bu
run kc.;mek, göz oymak, kula~< 

keı>nıck, azap içiı:de can v~rdir - 1 
meı<.Li. Halk, mucızelere, kahinle-
re, silıirlerc, falcılar~ inan:rdı. 1 

İ;t~; yeııı Jıayata gıreıı Osmanlı 
Türklerinin karşısında ve Tuna 1 

,bo) l.ırını örten Bizans impara -
torluğu bu halde idi. 

Bizansı anlama:.. ve düştüg.4 
der::ed kavr~mak; O~"Inanh Tlirk
ler ni; Tuna ve Bizans üzerine 
d<J;ı u yaptı&ı akınları vt kurdu-

ı;u idari ve içtimai medeniyeti mu
kayese bakımından lazımdır. 

Bazan O ·manh Türklerini çe -
1 crıiyen Aydın ve Sartılıan Türk
leri, kendi istifaddcri için Bi -
zan,Ja lıırlik olurlardı. 

Fakat onların bu ittihadı da Bi
zans ıçın mühim bir kuvvet teş
kil edL"ııezdi. Bizansa yarciuıı e
den T~rklerin beyleri, Jıemtn u
ır.ı.ıııiyetle, O;manlı Türklerin 
8atvc' nı, fütuhatını, mu\"affaki - 1 
yatuıı çckemiyenl~rdi. Binaenaleyh! 
krna·ıcr·n:n B;zaıı a ıard.:m et
meleri de ziıflarına büyük bir de- ) 
!ildi 

Os,,-.. ı:·lı Türklerin idaresindeki 
dc:vlet, il.-;keri, idari ve si~·asi teş
kildt iti'ıarile, Anadoludaki sair 
Tür:C b~" liklerinin fevkinde idi. 

Hu u lC' Oomanlı Türkler. dü -
ş:.iı.c ' b•r siyasdle Bizar.s:n düş
ıra Ja-ll!ı kıi.milen anlamışt• İco
lı•nd .. Bizansı zayıf düşürmek i ·in 
V~I'.'" 'ı: ve Cenedı Cmnh ı••) et 
Jcr;·1rı1 i:ıtiraslarır. da f\' i .p· 
Ya.~•·"" &il'ı kullann1s.k ç l'lrr 1 ı~ı 
buln1u .. l~ı:<h. 

Sorra O.;manlı Tüı-kJeri, hiçbir 
kun-ct bır 'l.'ürk heyliği ve Türk 
hükümoti aleyhine yürümek için 
hıri>t'yac arla akdi mukaveleye 
kat' iyycn yanaşmamıştı. 

Bizans, Osmanh Türklerin ga
yelccine müni olaca< bir iktidan 
ha:, degıid'. Bu, yıpranmış ve 
sarsılmış bünyenin Sultan önün
den ve Turgut illerinden Yalak
ova (Yalova) sahillerini, hatta 
İzmit öıılrrine kadar ilerliyen dinç 
ve fedakar Türklere karşı koya
bile-.:er~i şüpheliydi. Bu hakikati, 
Türklerin gaza menkıbelerini mu- ı 
kaddes sarayda helecanlarla din

liyen müverrih Grigıoras da §Vll

ları ya7.'lrak tasdik ediyor: 

•Türkler Bizans işlı>rinin -pek 
fena gitti~ini bildıkl,.rinden ge -
miler Jınzu·lyarak büyük kuvvet
l0rle den ,!erde dolaşmya başla
d·lar. Bir taraftan, aı"ilı yukarı 
g:dPn tıiccar gerr •!erini hücum i
' in göze ti lcr, dığer taraftan !\la
k ı ,m Irakya ı c ki:çıik ada
! ı. • n.ı ~ -n Cllerck frl ket UstGne 
r. ı"'~et Jtl~ t·r :lor 1~ Bu .sırar1.ı 

Tefrika ~ O• 

Evladım, hoşuma gitt• , st 
ben kendime evlatlık ediııs' 

- Demek anacığın, seni bu genç 
yaşında öksüz bırakıp gitti öyle 

"? mı .• 
- Öyle valideciğim! 
- Aman evladını, sen benim 

pek hoşuma gittin ,acaba seni ben 
kendime evlatlık edinsem, ben de 
senin bir analıi:ın olsam kabul e
der misin?. 

Mustafa biraz düşündükten son-
ra: 

- Niçin kabnl etmiyeceknıişiuı, 

yeter ki sen beni evliitlıi:a kabul 
et!. 

- Mademki öyle, ıu dakikadan 
itibaren, sen benim evladım de
meksin!. 

. .................................. . 
- Ne dersin, oldu mu?. 
- Oldu valideciğim!. 
- Öyle ise sen bu akşam bitlm 

eve, 3 ani yeni ananın evine ıe · 
lirsin değil mi?. 

ol.,f 
da bu fena kusurum il' 

_ Nedir o kusııru0 ııP' 
yoksa bir baca~n nı• 1 ,, 

Mustafa ayaı:a J;alk 
rek: 

- Hayır bacakl•''"' ' ·ııııı bacağından daha sag 
- Yoksa altı parJl\3~ 
Ellerinin parmaklar~' 

!ererek: 

- Hişi!. 

- Yoksa ıuna buo• 
harcın nıı \'a:r?. 

- Çok şükür Allah•, 
)o• on para bile borcunı ~ 

Kadın biraz dü~üııcr'1,ıı 
- Yoksa sen de get~ 

da iken gözleri kopalı 
1 

kıp dolaşma hastalı!;• '~ 'f 
öyle ise olamaz, c:iinh~' 
lesi insanlardan ürkerı~ 

- Aman anacığun, ~ 
!eri bir kere uy kuys 
sonra, beni bacajiıındaO ,f 
seler, pek kolay kolaı· 
maı.lar. 

- Yaaa .• Demek seııl' 

- İyi amma valideciğim, bir 
kere ben sizin evinizi, barkınızı, 
bilmiyorum; sonra siz, benim ne
yin ve kimin nesi ve nasıl bir in
Nn olduğumu bilmiyorsunu. He
le bir kere beni bu çarşıdan so -
run, araştırın, beıı neyim, kimim, pek ilerin ha!. · , 
iyi miyim, hoş muyum, dolu mu- - Evet, pek derind~t;..ı 

r.ı geceler on be§, yır yum, boş muyum, tatlı mıyım, 
mayhoş muyum, aydınlık mıyım, bile geçer. . ; 
loş muyum, ayık mıyım, sarhoş - Şu halde rahC'et\ı 

? ıen küçükken çabu~ ~u muyum.. bD'" 
ye sana çok fazla hacı - Evladım, yavrum, insan oğlu , 
nu yutturmus olmalı·· yüzünden, gözünden, duruşundan, - ş 

dilinden bellidir. Ben seni bir - Ha~·ır, rahmetli _,, 
eörüşte tanıdım, anladım, beğen- na öyle şeyler ~·uttur ... '1. 
dhn, kendime evlat edindim. Se- timdi ben kendim, .~,rıil 
nin bütün halin, tavrın, yüzün, &ö- hacıbaba macunıır.ıın fi 
zün sözün, sohbetin gösteriyor ki, türlüsünü kendi eJin11' 
sen temiz süt emmiş bir insan ev- J rum • ı/ 
l •d ı - Bak ltir kere, ni~iP a ı-;ın.. 1 

- Fakat valideciğim, benim lıir sun? . .c' 
kusurum var. - Ne diyeyim vaJıd ~~ 

- Nasıl kusurun?. ai ona alıştıranlar .ı\Jl 9 

- Onu ne sen sor, ne iten söy- aunlar. /, 
liyeyim!. - Alqamları •eniıı "'/ 

- Niçin ya? yuttuğun bu bacıbab• 
- Çünkii, benim o kusurum, Qy• nasıl şey bakayım?. r 

le bir kusur ki!. - l\tacun ıekliııde 4' 
- Nen var yavrum sanki?. Ma· ya!. 

§H•llah sı•tında kanburun, bapn- - Nasıl ya?, pf 
da kelin, ı:özünde şaşılığın, bur- _ Tıpkı Karakulalı: 
nunda hımhım lığın, dilinde pel • ltiqey!. ,.~ f 
tekliğin yok.. _ Acaba ne olsa grt ~ 

- Keşki onlardan biri olsaydı <~ 

p111111m:ıı Sayın lstanbul Halkına:~ 
Haftalardanbcri müesseselerimize yapılan yüzlerce mür~-1 gtııt" 
rine Türk Filmciliğinin dillere destan olan harikarnıı 
terle tekrar görmek istiyenlere bri cemile olarak 

ıi • 
ALEMDAR M 1 L 

Sinemaları Son Defa 

veci G ·~ ze:~ 
nl bugünden itibaren bir balta il 

g6sterece Ur. A rıca: 
Başlıba~ına bir film olan bütüa dünyaya şöhret saJınJŞ 

N i K MeşhKahAlisRiyesi E ~ 
Walter Pidgeon - Rita Johnso,0, 

imparator hazinesi tamtakır ol -
duğundan eski imparatorların ha
zinede mahfıız kıymetli eşyası da 
zaruret yüzünden satılırdı. . .. 
Osmanlı Türklerinin Rwne!iye 

geçip Tuna bo.y !arına doğru yü -
rüyü.şü Bizans engeli ile alikadac· 
dı. Bu sebeple Bizans imparator • 
ıuı:u, mevzuwn112:u teıı:J<i1 et:ınif 
bulunuyor. -
Bun;anın alınmasından evvelki j 

wkuatı da yine Rum müverrihi 
Grigorac; fiiyle yazı;yor: 

•İmparator, §?bhicezire civarm· 
da avla meşgul iken bir deniz ka· 
zas~ neticesinde Türklerden yet -
miş kişi bu taraflara geldiler. İm
paratorun maiyetile çarpıştılar. 

Kendilerine b!rşey olmadı. Rum
lardan ise çoğu yaralandı. !mpa -
rator da ayağından yaralandı. Bu 
yaradan çok rahatsız oldu. O sı - j 
rada şark işleri ihmal ed:Jdiği i
çin Burs:ıya tabi şehi•Jr:ir. birçnğu 
Türk' in eline geçti. I3ur.a da 
il' lın :ır. e~;ı,..,,,k açlıktan tes - 1 
lım oldu.· 

. 130'"' Osmanlı Türklerın ()>? .. 
mıyacakları aşikardı- ,·e ~ 
yin vefatı, serhatlerde f' 
lerde dfuıman gözJi)'C~~ 
azmini asla bozma~ el• 

·eıı <11 
Orhan Bey zaten • ııJI ır 

beri işbaşında idi. ().-.'111 ~ 
yatının son senelerııt~c .1, 

-.iJIİ' 
hemen bütün devlet 1' ~ 
cihat işlerini oğlun.a J3el f 
Büyük oğlu .Aliıedd:fl eıı ıı" 
birde ilim ve marifctt 
,eyle meşgul oımazd1• ııı 

! 'ali • 
İzmit önlerinde e >fi!t' 

beler devam ediyord~· 011) 
1 '· 3!1 fuzu Mallcpe (PC r' 

.:.tı. 
rine kadar dayannıı, -.at 

. J{O~ ""' Bu esnada jdi kı, 1~"' 
d. ra 

yaz>yı aldı. Bu l,)"ll 

denirdi. 'filrı:' 
Bolu ve Mudurnu 51,,.,ı 

geçti. Kokür Alp f,be,... 

dar UerleJı. BeY :R~9yı f 
rada t·r ':tı. Akça~ n~ • 
raya g· rıl •. Jlf P 1 
dere .. i al tı. ,,.,. 
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(Bu 7nzınuı meUnJert ~1111""'• 
AJnnsı bültenlerinden alJDııllP> 

Telhis eden: M,.m...er A lotur. 

Tıirk - Sovyet beyanatınm-balb 

Sovyetl« Birliği ile Tür
kiye arasındaki m uahe
de hükümlerinin, karıı· 
lıklı emniyet ve doatlu
jun eskiden olduğu gibi 
devam ettiğini teyit e
den ve her iki devletin 
Şark sulhuna vermekte 
oldukları chcmı.ıiyeti te
barüz ettiren 25 Mart 
Deklfıraıyonu büyük bir 
kıymeti haizdir. _, 

yanlar burasını aça fChlı' ilin et
mekle beraber, Hararm ilerisınde 
de bır müdafaa hattı kurmuşlardır. 

. ' ,·. . . ol!~· \~; ı ·. '. . 

S '. ·, ....... ,,... .·,' l ~··"' · 11'·· ... :· 'fi ·· .. 
on~,-~ .... e~ ~·r:~a~. . a. r 

.• • _ • ..ı r"' ~- ... ·• ,.a_';. , ... J _ .• • 

• 
Bir ita/yan 
denizaltısı 
batırıldı 

Atina !6 (A.A.)- Bahriye Ne -
zaretinin tebli.,:i: 

i Ccntoııi torpitosu, 11 :Mart ge-
inde bir İtalyan denizaltıııının 

taarruzuna uğramıştır. Denizaltı 
tarafından atılan 3 torpil boşa git 
mi tir. Bunun iizcrine torpito der
hal harekete geçerek denizaltıya 
hücum etmi tir. Denbaltı gemi -
sinin battığını gösteren biiün ema
reler me\•cuttur. 

Yugoslavyanın 
iltihakı Tokyoda 
nasıl karşılandı 

Türkiye, Sov
yetler ve 

Deklarasyon 
(BA.Ş?tlAKALIIDEN DJo:V AMl 'I 

Jliphe, mütalca ve hüküm yanlıJ-
hklar1nı kimilcn ortadan kaldır
ma ı ve iki devlet arasındaki son 
münasebeti tavzih etmesi tefkil 
etmektedir. 
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r Barb Ve Casusluk Telrlllas' 

Bilen idam olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 45 

Oh, bu müthiş, çok müthiş bir 
şey ..• Fakat nasıl olur Anna? 

- Ne d.iyon>Un?. Kaw ım ol
muş?. 

- Hayr ... İki gün sonra ... şehir 
dı§mdaki büyük şooanm :kenarında.. 

- Evet? Cesedini mi bulmuş
lar?. 
-Hayır!. Kol ve ayaklarından.. 

t>.m parçalar bulmuşlar!. 

mı?. 
- Evet ... sol ckolu .. Sol kolu ol

mzyan biı- adam. .. Fcrknt bu adam 
bütün aramalara ragmen bulu -
naınarnış ... Onun ıçııı ... onun ıç n.. 
hiçbir iz ele geçırilememış... Cı
nayct tamamile mcç1ıul kabruş.. 
Zavallı.. zavallı babacığım.. 

nı mlekcllcrdeki akısıerı devanı 
edıyor. Lon<irn, neşredilen tebliği 
illlemnuniyetle kar§llamıştır. Sıyasf · 
ırnahfıllerin fikrine gore, ikı mem
leket arasında yekdığerini ~ayış 
zıhniyeti tekrar t~ etml§ v~ 
Tüıidye harbe girerse Sovyetlcnn 
Türkiyeyi arkadan vuracağı hak
kındaki Alman propaganda~~· da 
ağır bır darbe teşkil eylcmiştır. 

Balkan buhranının had mahi
yctı sebebile bu te~ligin n~i. için 
seçilen zaman manıdar teıakkı o
lunmaktadır. 

Şimdi İtalyanlar bütün kuvvet. 
!erini Adısababa istikametindeki 
müdafaa hat .ırına çekerek, bu son 
şehrin müdafaasına gayret sarfe • 
deceklcrdir. İlal.> anların Adısaba
banın 160 kılomctre mesafesinde 
Avas ırmağında vücude getirmekte 
oldukları yenı mudafaa hattı ıse, 
Adı ababanın son mudafaa hattı 
olacaktır. Gortinü e b kılırsa, Ha
rar istıkametinde ılerleyen İngiliz 
kuvvetleri, İtalyan mudafaasmı 
yarma a muvaffak olurlarsa, ilk 
defa Adısab baya girmek şerefini 
kaz.anacaklardır. 

+ Bcrl n, 26 (A.A.) - Alman hü
ltOmeti, dcnlz harck tı mıntnkasını iz
landaya da teşmil ett • ni bıld nniştır. 

Tokyo 26 (A.A.)- u.N.B. ajan!ll 
bildiriyor: HükUmetin istihbarat 
dair i Yugo lav)anın üçlü pakta 
iltihakı bakkındıı ne rettiği bir 
tebliğde artık Balkanlar vaziye
tinin tavazzuh etmiş olduguııu 
memnuniyetle kaydetmekte ve 
yeni nizam içinde A vrupaıııo Bal
kanlar kı mının da sulha kaVUf • 
ma ının l'.IDniyet altına ahomıı 
olduğunu beyan e) leınektcdir. il
tihak keyfiyeti politika ve diplo -
mnsi baknıından hiiyük ehemmi-
yeti haiz bir hfi.di cdir. Yugo,lav
ynnm, l\Iutsuoknıun muvnsnln -
tmdan ·n-cl üçlu pakta iltihakı, 
lıiç şuphcsiz Bcrlin \ c Uomada 
mcmnuni) etle karşılanacaktır. Yu-

Oeklirasyon, kan günlerde 
başhyan ve 19%1 - 1925 istihalele
rini kaydeden, mütekabil tarihi 
dostluk münasebetini bir kere da
ha açıktan açığa tezahür eUİnnİf 
bulunurken, 1925 ademi tecavtb 
paktını da kuvvetlendirmiş ola -
rak bugünün siyasi ve a kcri hl
di eleri kar ısında mütekabil mil· 
liihazalara, hakiki çehre \'e ifade
sini hiçbir ay kın tahmin ve tefsire 
nınhal bırakmayacak kadar da 
\'Uzuhla \'ermiş bulunmaktadır. 

- Kol ve ayaklanndan parçalar 
mı?. Oh!. 

- Evet. .•• Gerek bundan, gerek 
civardaki bir agacm .. dallan kırı
lıp uçmuş olmasından. .. 

De~etimden adeta donmuş • 
tum. 
Birdenbıre go lenmın onunc 

Danz4'fekı yıldırım suık U n 
gelmiş ve tepemden tun ka<lar 
ürpermiştim. 

cTaymis> gazetesi di!or ki: 
cMoskova, Bulgaristanın ışgalmı 
tasvıp ctmemış, ancak bunu .em~i 
vak'dcn sonra bildirmişti. Şımdı, 
belkı de Almanya Boğazların pek 
ynkınind bulı nduğu için.' Moskova 
bir Alman ileri hareketı~e knrşı 
vazıyet alacak ve hiç olmazsa .Al
manyaya karşı müdafamsı~ ıcap
larına en iyi tevafuk eden bır tarz
da hareket etmesi için Türkiyeye 
tam serl>esti veren teminatını neş
redil cek kadar çekingenliğini a
tabıbnişe benzemektedir. 

Keren :mıntakasında da son de
rece şiddetli muharebeler olmak
tadır. İngilizler ehri cenuptan da 
tutmuşlar ve İtalyan müdafaasını 
yarmak için mütemadiyen taarruz 
etmektedirler. 

MATSUOKA BERLİNDE 

Alman genişleyişinden gittikçe 
endi§e duyan Sovyetler, sözden 
filiyata geçmeden evvel, başka • 
larının mukavemet ettiğini görmek 
arzusundadır.• 

DEKLARASYONUN ANKARA -
DAKI AKİSLERİ 

Bu sabah Ankarada çıkan 'Ulus• 
refikimizde Falih Rıfkı Atay, 25 
mart deklllrasyonunundan bahse -
derck bilhassa diyor ki: 

cSovyctler Birliği ile Türkiyenin 
muhariplere karşı vaziyeti birbirin
den farklıdır. Muhtelif propaganda
:ır bu fal'k üzerine zaman zaman iki 
komşu devlet münasebetlerini bu
landırmak için bir hayli işl~~ler
clir. Sovyetler Birliği - Türkıye 
deklarasyonu şunu tebarüz cttiri -
Yor ki iki devletin garpteki siya
setleri' ne olursa olsun, her ikisi de 
şarkta sulh istemektedir. Harbin 
lbu sahalara intikalinde hiçbir 
~nfaat görmemektedirler. Bu ba
kımdan deklnrasyon bizimle zıd 
niy t ,_. m~nfaattc olmıyan her -
lkcsi memnun edecek bir sulh vesi
kası teşk'l eder. 

Metne dikkat edildiği vakit her 
iki devletin kendilerine karşı her 
hangi mevcut bir tehditten endişe 
ettiklerine dair bir ifade sarahat 
ve hatta iması mevcut olmadığı 
görülmektedir. Bununla beraber 
SovyeUer Bırliği ile Türkiye ara
sındaki muahede hükümlerinin. 
arşılıklı emniyet ve dostluğun 

eskiden olduğu gibi devam cttiğmi 
teyit eden ve her iki devletin ~ark 
sulhuna vermekte oldukları ehem
miyeti tebarüz ettiren bu vesika 
biıyük bir kıymeti haizdir .• 

HARP VAZİYETİ 
Harp içmdc bulunan Yunanistan 

dün 1821 senesinde istıklilınin ili
nının yıl dönümünü kutlamıştır. 
Bu münasebetle Cumhurreisimiz 
İsmet İnönü, Başvekil doktor Re. 
fik Saydam, Mareşal Fevzi Çakmak 
ve Hariciye Vekilimiz Yunan mil
letine hıtaben ayrı ayn mesajlar 
göndenn~erdir. 

Arnavutluk ve I...ibva cephele -
tindeki harp vazi elinde bir de 1 
ğiş:iklik olmamıştır. Yalnız her iki 
cephenin başkumandanları olan 
General Kavallero ile Mareşal Gra
ziyani değiştirilmiş, yerlerine bq
ka kumandanlar ~tirilmıştir. Ar
navutlukta muharebe başlaeıktan. 
beri beş kumandan azledilmiştir. 
Yani her ay bir kumandan değiş
tirilmiştir. 
Şimnli A!frika İtalyan kuvvet -

lcrı baş.kumandanlığına General 
İtalo Garibaldi, Arnavutluk kuv· 
vetl rı başkumandanhğtna Gene
ral Gelo o tayin cdllmıştir. Vnktile 
istıfa ettı i öylen n Graziyaninin 
bu stıf ı şimdi resmen bildırili
yor dcmcktır. Gra iyaninin Libya 
hoz.gunundanberı nezaret altında 
bulunduruldüğü bile söylenmek _ 
tedir. 
DOCU AFRİKASINA GELİNCE 

İngılizler, İngilız Somalısinde 
Marda g d nı zaptettıkt n onra, 
30 aatte 300 kıl metre derinlı _ 
ğ ncM! bir mesafe katederek, bura
laı Ja harck t yapan diğer kollnrla 
birleşmis bulunuyor. Bu suretle 
den zlc İngiliz lruvvctlerı ara ında 
k 1 n 1 1 n kıt'alanna mahvol~ 
ımu na1.arıle bakılabılir 

D tar ft n İn ıl zler Harar 
'9Cl rlne vaklnşmaktadırlar. hal -

Japon Hariciye Nazırı Matsuoka 
bugün Berlinde beklenmektedir. 
Nazır Berlinde dört gün kalmak 
fikrindedir. 30 martta Romaya ha. 
reket ederek aı inde oraya vara -
cak ve Roma.dada üç gun knla -
caktır. 

Japonya Hariciye Nazınrun Mos-
kovaqan geçerken Stalin ve Molo
tofla yaptığı görüşmelere çok e
hemmiyet verilmektedir. Stalln 
siyasi mülakatlarda ancak istisna~ 
ahvalde ve hükUmetler arasındakı 
müzakereler bir neticeye vardıktan 
sonra iştirak eder. Binaenaleyh bu 
müliıkatı, Sovyetlerle Japonya a. 
rasmdaki münasebetlerde buyük 
terakkiler eldi? edildiği, kısa bir 
zamanda iktısadi ve belki de siyasi 
bir onlaşmanın tnkip etmesi müm
kün görülmektedir. 

Yagosıavya 
içli pakta Utlball 

ettnıtea sonra 
U inci Sahifeden DeTala) 

:ltft>aren mer'l)'ete glnni;ı bulun
maktadır. 

Utlil Paktın Mümessilleri Al
man Hariciye Nazın Rlbcntrop, 
ftnly Hariciye Nnzın Kont Ci no, 
japonynrun Berlin Se!ırt ~enli 
Oşima l.mzn merasiminde baz.ıı' 
bulunmuşlardır. 

Bu miln cbctle H!Uer de diln Viya
naya g !erek halkın alklşlnn arosında 
Empcl'l'Bl Oteline inmiş, Protokolun 
jm.zaSmdan sonra Yugoslav Nazırlannı 
kabul etmiştir. • 
:MIHVER oEVLET.LERININ 
i:Ki NOTASI 

Protokolun ımznsı mQnasebctlyle, 
Mihver dcvleUeri Yugoslav hükOmcU
nc metinleri aynı olan ikı nota gondcr
mişl rdlr. Alman.Yanın. Rıbcntrop'un 
lmzasiyle verd blrınci notada, Al
manyamn yugoslavyarun toprak ki
mfyeUne ve tarnamlığına her n rı yet 
edeccli kııran teyit olunmakt:ıdır. ı
kinci notada, Mihver devleUcrinin 
ba11> esnasında ~er kıt' tarının veya 
asker kıt'nlan nakliyııtının Yug lav
ya topıııklarındnn gcçemsıne müsaade 
etm lni Yugo lavyadnn istemlyecelc
leri beyan cdılmektcdir. 

Btmunlıı beraber, Anlaıra Radyo Ga
zetesi, Vıynn:ıda maHhn protokoldan 
bnşk gızll bir veslkanm dıı tm7.a edil
miş oldu •unu söylerniştlr. 

SÖYLENEN 
NUTUKLAR 

İltihak münuebeü71e Yuıotsav Bae
vekıli Zvetık:ovlç &l>yledilJ nutukla laa· 
Us:ıten demiftlr ki: 

cYug06lav hnnct siyasetinin :reglM 
gay ı Yugoslav mıllcline sulhu mu
hafaza etmek ve emniyetini tarsln ey
lemektir. Bu aiynset :ı.inhniyeliyle gay
retlerimız hudutlarda sulhu, devletin 
bürrıyct ve isUklllim ve bırllğini te
mln elmclc üzere komşularımızla dost
luk mun:ı cbetlerlnin tnrsinlnı ı tıhdaf 
eyl~UşUr. Yugoslavya Üçlıı Pakta il
~hak et.mekle kcnd ıe sakin bir Ls

..WCb 1 temin etmek islemlştir. Yuaos
laV)a yen A..rupn ~ıl!ıtına kCDdi 
hesabına ynrdım cd kür.> 

imza merasimini k patı.rken, Alman 
Harlc ye Nazın Fon Ribentrop ta u
ı:un bır nutuk yliycrck, şimdı B i
kan dcvlellerinln ni:ı.am .safınd mevki 
n1dıklannı söylemiş v İngUtercnln ar
tık Yugo ıavyanın dntillt sl rine ka
i-ışm 1 ihtımali kalmadığını tma edtr
rek demiştir ki: cAh?nnyo bu harbi is
tcmcmlşlir. 1" kat Ingııterenin inadı 
ka~da kabule mecbur olmuştur. 

• İlerdll bir devlet.in diğer bir devleti 
kıt' uzerinde b skn bir devletin ..ıncn
:faatlerl aleyblne tahrik ctm mesi 11-
zıındır. vamb sulh böylo olur. 

Bu halin, pndiye kııd:ır )'tlb CL 

n<lft.n:l ra fnatıy t nesi olnn Bal
kan\ r 1 in bllhn!IM mt'$'ul ncUcc ~ 
Tercceiıne k nllz Alman an n 
mmtakalnrda aruly a{)t.eallik veya 

(l hıcl .Sahlfc<!en Devam) 
redana mıntnl asında italynnhırın 
l2 illi 15 bin 1 işilik mühim kuv • 
V«!tler bulundurdukları zannedil
mektedir. 

İNGİLİZ VE ITALYAN 
ZAYiATI 

Londra Z6 (A.A.)- Dün, Avam 
Kamarasmdn Harbiye l\lüsteşan 

Kroft, İngilizlcr'n 24 şubata ka
dar Afrika muharebelerinde 644 ü 
ölü olmak Ü1ere %966 kişilik 7.ayi
at verdiklerini söylemiştir. 

Buna mukabil ita1yan zayiatı 
180,000 i esir olmak üzere !00,000 e 
baliğ olmaktadır. 

imzadan sonra 
(1 inci Sahifeden Denm) 

Az sonra saat 19 da Kont Ciuıo 
da Viyanayı terketmiştir. 

iKt PARTİ MUllALtYETE 
GEÇTİ 

Belgrad 26 (A.A.)- Öçlü pak
tının Yugoslav Nazırlan tnrafından 
imzasını müt akip Yugoslu•)ada, 
bilhas a Karadağda, şarki ve ce
nubi Sırbi tanda, llclgrndda bazı 
nümayişler olmuştur. Hükumet, 
kiıtle halinde numayişlerc miini 
olınnk için şiddetli tedbir almıştır. 

Polis ve jandarma, icap ederse 
:!crhal miidahaleye hazır bulun
maktadır. 

ün akşam öğrcnildiğin ıöre, 
Milli Terbiye Nazırı Papis Yugos
lav Nuularmın Viyanaya hare -
kelinden evvel istifa etmif, d~r 
taraftan istifa eclen Adliye Nnı:rı 
Konstantinoviç istifa kararını ce· 
ri almamtfW'. Şimdilik umuru ca
riyeye bakmakla iktifa etmektedir. 

Çütçi parti i şefi Gavriloviçin 
Yugoslavyanın Moskova aefirli -
ğindcn istifa ından ve ayni parti
ye mensup altı iyan uasının isti
fasıdan sonra, Sırp çiftçi partisine 
arhk muhalefete gcçmif naurile 
bakılmaktadır. 

Mu takil Sırp demokrat parisi, 

Hırvathtandn idari makamlarda 
bulunan biitün azasına istifa et
melerini bildirmi tir. Bu partinin 
birçok şahsi) etleri siyn i hayattan 
çeklın~crdir. Biıınenaleyb bu 
parti) e muhale.f ete geçmiş nua
ril c bakılabilir. 

l'UNAN ORDUSUNA GÖNtlLL'O 
YAZILMAK. isTİYENLio;& 

Belgrad ıs (A.A.)- Yugo lav
yaoın üçlü pakta iltihakı aley -
hindeki oümayijlcr devam et • 
mekted.ir. Belgrattakj tngu;.s ve 
Yunan aefarethaneleri, Arna'Yllt
luktaki muharip kuvvetle.re ıö -
nüllü yu.ılınak istiyen bü)'iik b ir 
kalabalık tarafından. muhasara e
dilmi tir. 

Yugoslav ovalannda köylüler, 
papaslar kiliselerde ho nutsuzluk
larını izhar etmektedirler. J941 
Yugoslavyasının 1914-1.918 Yu1:os
lav) a ına layık oldugunu göstere
meme inden korkulmaktadır. 

slyasI hiç bir menbati yoktur.> 
YUGOSLAV HALKI 
MEMNUN DEGİL 

lltıhnk knranna rağmen, Yugoalav
ynda iddctli aböl~mel devam et
mokte ve blr çok şehirlerde bilkClmet 
aleyhine nümayışlcr yapalmnktıı, be· 
yaıın:ım lcr dal Wmnktndır. Alcyhlnr
J.Jk o kadar dd Uldlı· ki, Yugoslav 
Nazırlannı Vıyan:ıya götürecek tren 
için nuıldn.ist bulunatnall11i, tren hı.ı 
7Wden teahlıilıle luırckct etmlştir. 
HükOn et c1k n umumiyeyi teskin 
tçln, İngiltcrcnm bll Mik1lmctı.n bu 
hatta hnrekctlni tasvip etUği lşaa edil
mıştir. Halbuki İng renin Yuaoslnv 
twkOm tıne '<eni ı not.ada böyle bir 
lmnda bulunulmru tır. 

Dlğ<.'T taraftan istifalar devam et
mektcdır. Yugoslavyanm Moeıkova $&
tiri de isWa ctmlştir. 

Pro kolun lmUISı Qz.crine, Amcrilaı 
b i Yu,roslav alacaklanru bloke 
etmfstir. 

-EvcL .. 
- Uçmuş o.Lmasmdan... Oh. •• 

go la\~ a ile japonya arn ındn bu
giınc kadnr mevcut do tluk miina
sebctlerini bundan sonra daha zi
yade inkişaf ettirmek mümkün o
lxaktır. 

Hu vuzuh, bilba a harbin müs
takbel inkişafı bakımından, her 
iki devletin mütekabilen ittihu 
edece •i hattı hareketi pe inen gen 
öniinc koymaktadır. Trakya hn -
dutlarımızda, Tlirk nöbetçi inin 
karşısında siliıh çatan Alman kıt'a· 
Jnrının Kahraman Mchmctciğe 
sa)gı hi sinden ha ka bir du)gu 
ile miiteha is olmamasını um -
mnk muhtemel olduğu kadar bl
diselcrin istikbalde orta)a çıkara
cağı bahane ve vesilelerin doğu
racağı bir tecavüz ve te adümü de 
bütün dikkat \'e teyakkuzumuzla 
nazarda tutmak mecburiyetinde
) iz. iste, btiyle bir vaziyette, yani 
tcca,·iize uğradıgımız ve foprak
lanmızı miidnfna etmek mecbu
riyetinde kaldıj:;rımız takdirde, 
Sovyctlcr hayırhah ve hali kavra
) ı lı bir anlayışla, bize kar ı bita
raOıklannı muhnfaza edeceklerini 
alenen ve re~en beyan ediyor -
lar. Biz de kendilerine kar ı ayni 
ahval ve raitte müma il vaz'ı 
hareketle mukabelede bulunmayı 
taahhiit etmiş bulunuyoruz. Bina
cnale) h, deklarasyonun bu ba -
kımdan hususi değeri aşikiirdır. 

Bomba ile ... Bomba ıle öldürül -
diıgune hukmedilıniş!. 

Anna susmuştu. 
Üııkmüş, de t 

yavaş yavaş ban 
Gozlcri.ou.z k Z ~ tcdcmediğim bir dehşetle 

sordum: Annanuı bal ı n,gı • ı ı dl.' 

Almanlar ·ıngiltere
~i işgal edemez 

u 1ne1 sıınuedeo DeTuD) 

nin bugünkü müthiş facianın te -
kcrrürüne mani olınağı istıhdaf 
ettığıni soylcmıştir. 

Lord Halifaks lngiliz - Amerikan 

teşriki mesaisinden ve önumüzdcki 
aylarda İngiltereyi tehdit edecek 

tehlikelerden bahsetmıştir. 
İstiladan bahseden scfır dem~ -

tir ki: 

- Bir istila teşebbüsünün mu
vaf!fakiyetle neticelenip neticelen. 
miyeccğini soruyorsunuz. 

Harp .kabinesi azası sıfatile ve 
İngiliz rnill tinin hissiyotını bildi
giın ıçin bu sualinize bütün kanaa
timle cevap verebilırim! «Hayır• 

DOKUMACILAR 
(1 tnd S•htfedm Den•) 

dan dkrcdJlt'll g(lnde koopcraUf idare 
hey'etı içUma edılemıycccgı hususunu 
elindeki vesaiUe ortaklarına bıldirıni
ye çalışuıışbr. Hcy'ctıınizce yapılan 

Hakikat ve vaziyet adece, So'Y
yet Ru yanın; Türkiyenin herhan
gi bir tecavüze uğl'.aması takdirin
de bitarnflığı _ vaziyeti ve müda· 
fuadaki hakkı kavrıyarak - muha
faza edeceğinden ve herhanci 
•geriden \'Urma> tabirilc ifade 
edilebilecek bir harekete kalkq 
mıyacağından ibarettir. Esasen, 
bizim de Sovyet Ru yadan gerek \ctkikota gore buna rağmen baz.ı or· 

taklanmız lç1imo yeri o 1 n edi-
len mnhnl clvannda toplnnmıs ve içle- 1925 ademi tecavüz misakı ile, .... 
rinden bir kaç znt Tıcaret MOdilrO rck harbin bugünkü şartlan ve 

JlE'Zdbıe çıkarak 300 dokumacının içti- inkişaf ihtimalleri karşısında ist. 
man hazır olduğundan bahisle Ticaret ı .x.. 
V k,.1 Und i Uma dil dig~ imiz bu ve bu kadarı o aca.-c .. e en ç e mck üzere 
mus de tlhsalini rica eylemiş, Ti- gibi, Sovyet Rusyanın da bizden 
carcı Mliduriyctıııce de Yilksck Vt!klt- ileri hndi eler knrşı ında, .kendi 
Jetten bu baptn lstizanda bulunularak hesabına beklediği ve bckli)cceji 
Umumi Hcy'eUn toplnnmnsı temin kl-
lınmışlır. AnC3k içtima malıallluc ge- "-'• V"I bu kadarı olabilir. 
lcn kAl t Komiser ıçtımn ynpılnmı- ETEM iZZET BENiCE 
ync •ı hakkındaki tebliğe teb'nn ve bl- !--...... ...::==---------.. 
ıahnrc cc eyun eden mu melcdcn bl- ı 
haber oldu rundan mahalllnde oulun
mıyan Hcy'cU Idnrenın mevcut olma
ması ve bu itibari Kooperal t Nıznm-
namc ine orc Umumt Hcy'ctçc tetkik 
ve intacı gereken husu :ıtm içtima e
denler huzuruna sevkine lmkfm bulun
vıamnsı hnseblylc fçtımn ~ muknr:re
rnt ittlha:wın lmkAn olmadığını bllbo
yen ayrı.lmışttr. 

Hunun Qzcıinc hazır ortnklıırdan bir 
kısmı koıı,grcnln topln:nıımsını t minen 
bir müleşebbıs hey'el seçmiş ve bu 
hcy'et nanuna KoopcrnW MudUrO iken 
isüf ,.. davet edllcrck vazlf sinden u
&aklıışmll bulunan (Yahya Yı.lınaz
tilrk) 'lıntalaı Ticaret MildurlfiL'Üne 
şif hen müracaatla müteşebbis hcy'et 
namına bir içUma günU ta)'inl rlca-

ııında bulunmlll ve 1/4/941 gilnü rev
kall'ıde Umumi Hey'el toplııntıs 71\Pt
lacağı ve bu hey'et nn:nıııneılnde 
14/3/141 tarihinde toplantt,ra mlnl o
lanların -yeni İdare Hey'etlmi:ı. nı.a
suun- ortakhldan ihnıcı glbI husu
satm da mevcut bulunduğun dair ve 
bmnsız iIAnlar ıozetelere v rllml , i
dare Hey'ell Az.uuıın poli.ı manfcti7le 
içUnuı mahalline oeH>cdlleceklerı ılbl 
asılsıx haberler Kooperaut Azası a.ze-
rınde eskı müdilr leh.ine cereyan U,fan
dınnak için ya:ı.alınıştır. Mevzuatımı
za ıııu:aran Kooperatifimiz Hey'ctl U
muınlyeslni lçtımaa dnv t h:ık ,. c sa
Uıh )CU Idnre l:lcy'etiml&e mevdu bir 
vıızlCcdır ve Idare Hey'ctimlı: bu va~ 
zlf ini yapmış bulunmaktadır. 

SON TELGRAF - Bu mcktubmı 
ıı h lyata temas eden iddialan gaze
tem ıcc çıknnlmıştır. Kong in t rlh 
ve mahallınl kendi kendlne değijti
rcn Id re Hey'etınln iUmfınn rağmen 
bu u nl k d r resmi mnk mlara ni
çin bıldırmed•ll de anlaşılamamıştır. 

t) üclar iJdncıl Saib Hırkuk Ma.hko
mr.stntkn• 

Çcn.gelk yunde Bclt!U deresındc 25 
No. lu h nede aakin ik<'tl 28/2/941 tari
hinde vcf t cd n ve lcrekesin Mah-

kcm ml&cc va:ı.'ıyed edilmiş bulunan 
İbra im Kemalden alnc:ık ve borç 1 di
asmd bulun:ınlann bir a,. ve \ c et 
iddl sı bulunanlann da Oç ay için

vc enedatı kanunlyclcrıyle 

ahkememlze mürnc:ı ti n ve 
ak hnl Kanunu Mcd nlnln 534 cl1 
m ddcsin l vf kan tcrekrnin h zlne

ye 1 m ed lecel! llAn olunur. 941/116 

KONFERANS 
(1 lıır.l a.hlfeden Devam) 

B. Şemsettın Günaltay bu kon
feran ta ona prcnsipimizin yurdda 
sulh, cihanda sulh olduğunu teba
rüz ettırmiş ve bılhnssa demıştir ki: 

- A1Jz vatandaşlar! 
Görüyorsunuz ki bizim bukadar 

samımi sulh~rvcrliğimize rnğmcn 
dün sesini uznklnrdan duyduğu -
muz harki telllike bugün hududu
muza kadar dayanmıştır. 

Görüyorsunuz ki bütün samimi 
sulhpervcrliğimize rağmen 1uırici 
tehlike bugün emniyet sahamıza 
girmiş, aziz varlığımız için V-Jıdit
kfır bir mahiyet almıştır. 

Mihver devletlerinin bugüne ka
dar tezahür eden har ketleri gös. 
teriyor ki, haip harici kalmak is-
tiycTl" blr milletin yurdu da günün 
birinde haklı ve meşru hiçbir se
bep olmaksızın tecavüze uğnya .. 
bilmektedir. 

Hatip bizim gibi bir milletin üçlü 
pakt nazariyesine tarattnr olnmı -
yacağını söylemiş ve deml.§tir ki: 

•- Emniyetimiz ihltıl edilmek 
istenildiği gün, Yakın Şark, lbir 
~arp sahası olacaktır. Türk mil -
leli için gidilecek yol, muayyen -
dir. Bu sol, son fcrdirnize k dar 
anayurdu ,atalarımıza lfıyık bir 
kahramanlıkla müdnfaa yoludur.• 

B. Şemsettın Gwrnltay devleti
mizin h r turlü harp hu.ırlıgını 
vaktinde yapbgını, inonuniln ba
şımızda bulunmasının bizırn için 
en kutlu bir talih okluğunu ooy 
lem iş ve cBüyiı k Mı Hı Şe.ürnızin 
etrafında sarsılmaz bir kale, ımnn
lı ve şuurlu bir ordu halındcki 
topluluğwmı%u bir ık.at daha • 
laştıralım. Tarsin cdelun• demiştir. 

B. Şemsettin Gunaltay, ikinci 
konferansını yarınkı ~ em'be 
günü akşamı saat 17,30 d Enu& 
önü Halkevindc ver ektır 

sanki dehşetler veya urp rmış kor-
ıkulardan ıbır cehen t:n -

- Anna! Baınba ile mi, dedin? 
-Evet, Bomba ilci. 
- Fakat, oh!. Bu mü1iıiş, bu 

mütıh~ b~!. Fakat nasıl olur, 
Amıa?. 

Anna yme beni işitmiyor gl>iydi. 
Ayni şekilde, .. anki yine kendi 
kendine mmldaruyor gft:>iydi. Se-
si adeta ıbüsbütün ~iti.lmiyecek 
kadar .zayıf ve sönüktü: 

- Bulunan parçalar arasında 
başka .bir adama nı t diğer bir eı 
parmaklari da bulundu(:ru için ... 
iki kişi oldWtlan ve birdenbire 
'bomba ile !kısının de berhava e
dildiği an~ış ... 

Titredim: 
- İkı ~i birden mi beıbaft 

olmuş? 
- Evet. .. Soma?. 
-Sonrn? Oh, Anna!. Söyle. son-

ra, SQnl"a ne olmuş?. 
- .•• Bwıun suikast... Evet. •. 

bir suikast olduğuna h~'unetmiş -
lcrl. Onun için ibabanun büro ve 
evi askc.ıi polis tıır~mdan ka
patılıp muhurlenmiş ..• Fakat. .. 

- Evet, Fakat?. 
- Fnknt ... Bu alçakça.. oh!" bu 

vahşice cınayctin nasıl ve :niçııı 
yapudığı nnlaşuarnamış. 

- Anlnşılamaımş mıT. 
- Hayır ... Ancak. •• 
- Evet, ancak?. 
- Ancak. •• Zavallı... r.avalla .,._ 

bamı da.ha evvel bir.kaç gun bir 
kolu.. bir kolu olmıyan .•. hu'ri -
yeti meçhul bir adamın takip ~ 
tiği meydana çıkmış ... 

- Bir kolu olmıyan bir adam 

ASKERLiK iŞLERi 

makta idi. Armanı g e-
rimle kıırşılnşt ı aman, ıkımu 
de ayni hıssm dcl~d , 

Anıın soluk duda l ı 
rek, deh.şcUe f1511dadı. 

- F\ıhı - fu'hı ... 
Filhakika, ıkimız de, aynı d n

şetle ayni şcyı öuşunm kteydrk. 
Evet, zavallı Ann nın babası 

bu şekilde oldurül~ ıse buun 
bir suikast olduğuna ve kendısını 
cinayetten evvel bırk~ gun ta
kip ettiği anl~ılan kolsuz adamın 
öir cuzamlı oldu una şuph • ye>kt.u.. 

Demek oluyordu kı Anna n 
babası da Danzigdekı 'Y dırım 
suikastlerınm aynı usulıyle oldu
rülınüştu. O halde, Danzıgdckı 
esrarengiz olümler, şimdı de, V r
şovaya kadar gclmış lbulunu)'or
du. 

Bunun karşısında, old ı.ılen n 
ayni umanda Annanır babası- ol
ması itibarıle de, bır kal da 
doh.şete düşmemek .kaıbıl ol 
dı. 

Zavallı Anna bu d .rbe onunde 
ne kadar sWallsa ve dehşete du.ş
se haklıydı. 

Ben, ibütün damarlarundakı ka
nı beynime çekilmiş gi-bi, fı<le• 

donmuş bir nakle zavallı Annanın 
taş lı:csilmiş yiızıüne bakark n, a) -
ni zaman.:. da, bu olwnun "bep
lerini keşfe çal.ı§ıyordwn 

Annanm babası nynı yıl ır:ım 
.wbstile niçin öldünılmüştu. 

(ArbeJ Y&r) 

YOKJ.UMYA DAYl!T 
Jl'a.&lb ~ ~: içhı her mükellef dolumu ı\.ıb rayle 
l - İhtlyat erat yoklamulııriyle (NOT) alarak mczkOr gunler 

(337) do umluların ilk yoklamnlanua maya müracaat ederek y k ı 
aş:ığ da g terilen günlrrde devam e- yaptıracak, aksi takdirde Ask. r ılt M -
dilmeklcdlr. kcllefiyctl Kanununun (94) madd ıne 

2 - Iı.dlluuna mC7'dan venne:nıııelıı: tevfitan ceza ıöreceklerl illın olunur. 

(S3'7) :bit 'Yoklama iııtl7a& Yoklaınasa 
20/3/941 Ç rşamba Şehremini Nabi- Bütün Şubeye mensup (320) Doğu n 

7esi. 
27 /3/941 Pertembe Sehremin1 Nablo-

1 1. 
28/3/Hl Cum& Sehremini Nahi7fsL 
31/3/941 Pnzartcsl KaraıQmrük Na

bi)' 

1/4/941 Salı Karngilmrilk NahlTelıL 
2/4/941 Çarpmba KaraC(hnrOk *'" 

Wycsı. 
3/4/941 Peqembe KaracWnrWı: ~ 

hf3csi. 
4/ 4/941 Cuma XaracQm.rllk Nabi7elL 
7 /4/941 Puarte.1 KaracUmıilk .,_ 
~. 

8/4/941 Salı Kara&ümrü.k Nah.17eL 
9/~VMI Çarpıııba Karaı\lmriik ıt.

b.iyesı. 
10/4/IMl Peqembe K.a.racümrQk ..._ 

biyesi. 
ll/4/941 Cuma Karacüınrlik N.w-

7eı;.ı. 

14/<'/941 Paznrtesi Fener Nahboe& 
15/4/941 Salı Fener Nnhiy • 
16/4/941 Çarşamba Fener Nnhiyesl. 
17/4/941 Perşembe Fener Nab4y• 
18/4/941 Cuma Fener Nab..ly • 
21/4/941 Poıartesı Fener Naııı,.L 
22/4/941 Salı l' ener Nablyesı. 
23/4/941 Çarşrunb:ı Fen r NııhiyeG. 
24/4/941 Perşembe Fen r ':ıhl,yal. 
25/4/941 Cuma Fen r N hiyesi. 
28/4 941 Paz.art l Eyilp N hl7eiL 
29/4 941 S lı Eyup Nahl,ycsl. 
80/4 941 Çarşamb Eyup Nah.i,ye.L 
1/5 ıu p mbc Eyüp Nahl,Yeııd. 
2/5 041 Cuma Eyüp Noh4y i. 
5/5 041 Pazartesi E,y{lp Nahiyesi. 
G/5 941 Stllı .F.y0p Nahiye 1. 
7/5 941 Çarşrunb Eyilp N hiyad. 
8~ 041 ~cmbe Eyüp Nahi;resi. 
t/5/HJ C'nl'Tl.ll Eviln Nahiyesi. 
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İstanbul Balıkpa rınd kfım Nevıehir Hanında yaplırıl c k 
kul'UI keoifii tamir işı; 27/3/941 Perıenıbe gUnO 
lOl(lndc tııplanacak olan komisyonda acık 
icat l n t 112 l ı J 1 kll erin en b e ] noo 1 
f.ı p'ık annn dair ltm gUnilndcn ı gün ev\ el al n 

ı Ticar l Odası ikn ı x tme ~ lhımdır. M.ı.lnak 
4 üncO kaleminde .zönılebllir. < 831> 
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Yazan: l•kendET F. SERTELLi No. 66 

Beyoğlunda üç arkadaşın eğlenmesine , Gizli 
ve Askeri T oplanb) mahiyetini vermişlerdi. 
Cemal Paşanın Prensliği dillerde dolaşıyordu. 

Ertesi günü polis müdüriyetine 
raporunu veren sivil zabıta memu
ru, bihniyerek, rok mühim bir nok
taya temas ediyordu. 

Bu rapor o gün öğleden sonra 
derhal Enver pa•aya arzedilıniş ve 
İhsan bey Avrupa otelinde şiddet
le takio edilmiye başlanmıştı. 

Suriyede gerçekten yeni bir ida
re mi kunılacak.. Ve bu idarenin 
başına Cemal paşa mı geçecek? 

Işi bu ;;ekiltle tahlil ve muhake
meye ne lüzwn vardı? 

Cemal naşa zaten o havalinin 
prensi, hükümdan değil miydi? ,,. 
Avrupa otelinde bir 

toplanb 
İhsan Beyi zabıt= ve merkez 

bmandanlığı memurları ayn ayrı 
takip ediyorlardı. İhsan Beyin ko
nuştuğu, hatta daha sonra selim 
verdiği kimseler de takip ve ta -
rassut ediliyor. Bunların, Cemal 
paşanın Suriye prensliğinin tahak
kııJruna yardım etmek üzere 1stan.. 
bulda çalışan mühim bir tebeke 
olduğuna inanılıyordu. 

Kudüs veya Şamda, Osmanlı hü
!ı:Umetinden ayrılmak üzere yeni 
bir P• cıı;lik ihdası akla, havsalaya 
aığar bir şey olmamakla beraber, 
bu hadise Enver ~yı iyice kuş
tculandırmı.ştL 

Bir akşam İhsan Bey oteldeki o
dasından çıkmadı .• 

Ve kendisinı otelde ziyarete ge
len biri binbJşı ikisi yüzbaşı üç 
zabitle odasında içti .• Birlikte ye· 
melı: yediler. 

İşte bu toplantıya mühim bir 
mana atfedilerek, bu zabitler de 
takibe başlanmıştı. 

Halbuki, İhsan Bey c;oktanberl 
göremediği üç zabit arkadaşını o. 
teldeki od::.sına davet ederek, on
lara rakı ikram etmişti Mesele 
bundan ibaretti. 

Merkez kumandanlığına verilen 
bir raporda şöyle deniliyordu: 

cBeyoğlunda İngiliz sefaret -
hanesi karşısındaki /ı.vrupa ote
linin ikinci katında arka taraf-

taki odalardan birinde yapıla -
cağı haber alınan gizli askeri 
toplantı bu akşam vaki olınuş 
ve İhsan Beyin odasına üç bü.. 
,-- '-rütbeli zabit gelmiştir._ İlah• 
cAskeıi toplantu süsünü verdik-

leri bu arkadaşça eğlentiden son
ra, gece tevkif edilen yüzbaşı Sa
lih Bey merkez kumandanlığına 
götürülüyor •. Merkez kwnandanı 
Cevat Bey hadiseyi bizzat takip e
diyor .. Ve bekliyor. 
Yüzbaşı Salıh Beye soruyorlar: 
- Kıt'anız ..• 
- Dördüncü kolordudan gel • 

dim. Fırkam namına bazı müba.. 
yaatta bulunup bir ild gün SOM& 

yLe döneceğim. 
- Kaç gündür fstanbıılda bu • 

lunuyorsunuz? 
- Beş gündür_ 
- Beş gündenberl ne işle meş-

guldünüz .• Nerelerde yatıp kalk
tınız? 

- Her gün İstanbula iniyor ve 
mübayaa edeceğim şeylerin peşin
de koşuyorum. Geceleri Kuzgun· 
cuktaki ~ireıınin evinde yatı. 
yorum. 

- Neden yalan söylüyorsunuz? 
Bu gece sizi Beyoğlunda bir otel
den çıkarken çevirmişler._ 

- Evet. Yalan değil. Kudüs men
zil ambarından mezunen İstanbula 
gelen bir arkadaşım Galatasara -
ymda bir otelde oturuyor. Bu ak
şam için ısraria bizi odasına davet 
etmişti. Arkadaşça oturduk_ Ye
mek yedik ve evlerimize dönınelı: 
üzere ayrıldık. 

- Şebekeye mensup başka za. 
bitler de v~. Onlar nerede kal
dılar? 

- Boğazlçinde oturdultlan içın 
vapuru kaçırdılar... Ayni otelin 
boş odalarında yattılar. 

-Ya siz? .• 
- Üsküdara ve Kadıköyüne ge-

ceyarısı s~ferleri vardır .• Ben on
lara yetİ{illlek üzere onlardan ay
rıldım. 

- Asker yalan söylemez. Haki· 
kati gizleme .. Öteki arkadaşlardan 
daha kimler var? 

(Arlıuı nr) 

~-~~~-----~---~ . 

· , Deniı levazım Satınalma · -Komisyonu . · · · İlanları ·. · 
-~ ~ . - ... , ~. .... 

1 - Tahmin edilen mecmu bedeli 12400 lıra olan mevc·ıt nümunesi gibJ 
2:100 - 15500 lıJlo sülyen tozunua 27.3.IHl Perşembe günll saat 14,30 da paear
lılt.la eblltmesi yapılacaktu-. 

2 - Talllperin ve~klerl milttarlara röre yüzde 15 nisbetinde ltat'I temi· 
aatlarlyle birlikle beW (IÜn ve 18'1tle Kaaımpapda bulunan komisyonda hazır 
bulunmalan llAn olunur. •2323> 

Fen Memuru Yetiştirilmek Üzere 
Memur Tayini Hakkında . ,. 

1 LAN 
Maliye Vekaletinden 

eh 

G/9/940 tarih ve 2/ 4605 numaralı Resmi Gazetede münteşir, 
tarih ve 14177 numaralı kararnameye bağlı toprak tevzi talimatnamesi
nin tatbiki için teşkil ediJen ve edilecek olan komisyonlarda istihdam 
edilmek üzere ye~tirilmek için tapu ve kadastro U. Müdürlürğü Fen 
ta:tbtkat Mektebinde stajları temin edilmek üzere memur alınacaktır. Bu 
memuriyete taJip olanlardan aranan sa,rUar ve vesaik aşağıda göste· 
rUrnı,tir. 

olb 

ARANAN ŞARTLAll 

l - Yaşı 40 dan faz.la olmamak; 
2 - En az llse 10 uncu suufta veyahut bu dereceye muadil dljer bir 

mektepte tahsil görmüş olmak; 
S - Halen resmi bir dairede müstahdem ise, lniikAk için muvafakat 

almlf olmak ve sıcili itibariyle kendısinden lsti!.ade edilece&ı anlaşılmak; 

aJib 

llCJıACAAT ŞEllLİ 
Yukardaki p.rtlan haiz bulunan taJ;plerln, aşağıda yazılı vesikalan 

bir istida ile en geç 20 Mayıs 941 tarihine kadar Maliye Vek.Aletine cMilll 
EmlAk> göndereceklerdir. 

1 - Nüfus Hüviyet varakuı tıslı veyahut noterce VC7a resmi bir 
maltamca musaddalı: sureti> 

2 - 8 kıt'a !otoğarl caltı buçuk dokuz eb'adında> 
S - Mektep lasc!i\n•me vqa ııahademamesi caslı veya musaddalı: 

ııuretl> 

4 - Memuriyette bulunmuş ise, tasdlkll sldl Jı:arnesl ""Y"but bulun.. 
llui!u memuriyetler !çın ayn ayn vesikalar; 

ô - Sı.hhl dunırnuntm köylerde ve her iklimde vazife ifasına elve-
rllll olduğuna dair bir hükümet v._,,a belediye doktorluğu raııoru. 

1 - C. Mllddelumuınlliğinde mahkfunlyeti o!madıguıa dair vesika 
elslJda zirine Milddeiumumllılı~e tasdikli meşruhat verilmesi .kMidir> 

7 - Hilsııühal lı:Ağıdı; 

8 - Aalıerlik vesikası cn1lfwı hQvlyet vara)<asmda varsa aynca la· 
temez.>; 

9 - Talip olao şahıs nsml bir daittde mQstahdem ise, aynlmııııında 
mahzur olmadığına dair vesika «talebe muteaitik istida ve ı:ıerbutu ve
sikaların o daıre vasıtası ile gOn<1erılnıeoi batinde 117De& muvafakatna
meye ma..ba.l yoktur..Jı 

10 - ~ğıda yazılı '"1<Jlde taahlriltname; cbu taabbütnamedeltl 
mQteselsll kefilin resmi dairelerden veyanut tu:art, mall veya &lllal mil
es.seselerde müstahdem olması şarttır.>; 

NOT: Bu Jı.e!alelname noterce resmen tanzim ol\lDBca.ktır.> 

.ıv. 

TAABırt!TNAME 

Maliye VekAletlnee toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki için teş
kil edilecek komisyonlarda istihdam edilmek üzere, fen memuru olarak 
yeü.otirilmek için bir vazifeye tayin edilerek talim ve staj maksadı He 
Tapu ve Kadastro Fen Mektebinde talim ve tahsilim netiQeSinde bu 

mektepten mezun olamaz veyahut mektepten mezun olduktan sonra beş 
sene müddetle hizmet ifa etmez veyahut istihdam edildiiim vazifeden 
istifa eder veya idare hizmetimden memnun olmıyarak vazifeme nihayet 
verirse hem cezal şart ve hem de tazmin mahiyetinde olmak üzere, yedi 
yüz elli lira öclemeği; ve bunun için ba.kJwnda dava ikamesine ve ilAm 

istihsaline IOzum olmadan bu taahhütnainenin icraya vaz'ı veyahut haı..i
neden alacağım varsa bu alacağımdan def'aten takas ve mahsubu; ve yine 
bu taahhütnameden miıtevellıt her han&i bir ibtiW içJn dava ikamesine 
lüzum hasıl olursa bu davanın Ankara mahkemelerhıce rüyetini kabul ve 
taahbllt ediyorum. 

Adres: 

Nüfus hüviyet varakasmdaki hOv!Jı'etl; 
••••....•..• nin cezai şart olarak taahhüt ettiği yedi ;rtız elli liraya kadar 

ayni f&rllarla müteselsil kefil olarak kefalet ederim. 
Kefilin meslek ve adresı: 

Nüfus hüviyet varakıw.ııdakl hllviJıeti; 

cV• 
Kabul edilecek taliplere, mektepte her ay devınn edecek staJlan 

müddetince aylık 50 - 60 lira ücret ve mektepten mezuniyelin.i mO.teakıp 
liyakat derecelerine ve teadill kanunu esaslanDa &öre 100 - 15-0 lira ay-
lık ücret verilecelttir. •1638> «2211> 

ADYO 
26 Mart 1941 

18.00 Program ve memleket rıaat 
ayarı. 

18.03 Müzik: Oda .musikisi (Pi.) 
18.30 Konuşma (Dış politika ha-

diseleri) 
18.45 Çocuk saati. 
19.15 Çocuklar icin musiki (Pi.) 
19.30 Memleket saat ~yarı ve a-

jans haberleri. 
19.45 Konuşma: Ziraat takvimi 
19.50 Müzik: Fasıl heyeti. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Solo ~arkılar. 
21.10 Konuşma. 
21.25 Müzik: Radyo küme sazı -

saz eser !eri. 
21.45 Müzik: Riyaseticumhur ban

dosu ~ef: İhsan Künçer) 
22.30 Memleket saat ayarı, ajans 

lıaberleri, ziraat, esham • 
tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası (Fiat). 

22.45 Müzik: Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki program ve 

kapanış. 

--- - -- ------
Yeni Amerika 

ordusu 

KANSIZLIGA 
VEREME 

istidadı olanlara ve 

SİNİR 
hastalıklarına karşı 

Kullanılır. 

Eczanelerde bulunur. 

Küçük şişe 60, 
Büyük şişe 100 kıınl§tur. 

(Üç1i.ncü SayfadMI Devam) 
hİ8'1İni vermek içın bazı kışlalara 
25 ile 40 yaş arasında •ev sahibe-

leri. getirilmiştir. Tamanıile er- Fatih Sulh Birinci Hukuk M.ahkelflef 
keklerden ırürekkep bir kışla ha-
yatına bu suretle bir kadın koku- Satış Memurluğundan : 
su da sokulmak istenmiştir. Bu öm d~ 
•ev sahibeleri• askerlerle beraber Sadık, er Necati, Nusret, Le m'an, Aliye, Rukiye ve /ı.rıu ; 
bulunur. Onlarla kağıt, briç ve rim'in. tasarruflarında bulll;'1an Fati hde eski Mimar Sinan naıı;!.,_,ı 

Kumrulumescıt mahallesının Kalaycı sokağında kain eski 3, 3 ıııw 
sain oynar, küçük eğlenceler, ıJi 
danslar tertip eder. Yeni kamplar yeni 21, 23, 25 numaralı haremeyn den mazbut Koca Yusuf efen "=J 

hak.atından Kasapbaşı Ahmet ağa vakfından ve senevi 79 20 
içiA ahiren lOOO •ev sahibesi• da- sağ tarafı 2361 harila numaralı mahal ve arkası 2263, 2266• hari11 

ha alınmıştır. Bunlara senede bi- maralı mahal, sol tarafı 15 metro\uk Kalaycı Caddesi ve cephesi 15 
zim paramızla 7000 liraya yakın ' 
maaş verilmektedir. roluk Hafız paşa Caddesile mahd~t 1959 lira 76 ku_ruş ?1uhamıne ;,?' 

19u Amerikan askerinin gün- metlı ve 244.97 metre murabbaı mık darındaki arsa ızaleı şuyu zııt' 
ilik saatleri §Öyle tayin edilmiş • açık arttımıa suretile atideki şartlar dairesinde 29/4/1941 tarihine 1 
tir: sadlf salı günü saat 14 den 16 ya kadar mahkeme başkatibiDJJI 

5.,45 kalk borusu sında satılacaktır. ti, 
6,15 kahvaltı: jambonlu yumur- O gün muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulduğu tak 

ta, poriç, meyva, kahve ihale edilecek aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki .]!;S 1 
12 öğle yemeği: Rosto, ekmek, üzere 9/5/1941 tarihine müsadif cuma günü ayni saatte ve aytıl 

tereyağı, kahve (Aınerikada öğ- halde arttırmaya devam edilerek en çok arttırana ihale eidlecektıf~ 
le yemeğine bizde olduğu kadar 1- Arttırmaya girecekler yüzde yedi buçuk nisbetinde peY 
ehemmiyet verilmez). verecekler. Jıil I 
Akşam yemeği: Kızartma, seb- 2 - Arttırma peşin para iledir. Memur tarafından kanuni ıxıe 

ze, ekmek, tereyağı, pasta, kahve. rilebilir. 
İçki olarak su, süt, çay!. Ne şa- 3 - Müseccel ve gayri müseccel hak sahlnlerinin tarihi ilanda!I 

rap, ne ispirtolu içkiler memnu- haren on bes gün zarfında vesaiki ile beraber satış memurluğun• ~ 
dur. racaatla haklarını tesbit ettirmeleri aksi takdirde gayri müseccel 

9,30 yat borusu. sahipleri paylaşmadan hariç bırakılacaktır. / 
Askeri talimler haricinde fut - 4 - Üzerine ihalesi icra kılınan müşteri bedeli fhalevi verd' f 

bol, bazbol, voleybol maçları ter- gayri menkul yeniden arttırmaya çıarılacağından aradaki fark '{{ 
tip olunmaktadır. Bu suretle za- rardan mes'ul clacak ve bu fark bi la hüküm alınacaktır. ti~ 
bitler ve askerler birbirlerini da· 5 - Tarihi ihaleye kııdar Mali ye, Evkaf ve Belediye vergile~ 
ha yakından tanımaktadırlar. Çün- sedarlara, yüzde iki buçuk tellaliye ile yirmi senelik Evkaf taviZ 
kü zabitler de neferlerle beraber müşteriye aittir . .ıf!/ 
ma~lara gfrmektedirler. Sade(e 6 _ İşbu şartname herkesin görebileceği surette buiÜJldeıl 1 

zabitlerin ne'erlerle kışladan be- ren açıktır. 
1 
·" 

raber çıkmalan, birlikte yemek Fazla malfunat istiyenlerin satış 174 ıı.umara ile memuriY~tl? 
yemeleri menedilmiş, madun, ma- müracaatları liizmıdır. 
fevk farkı bu gibi noktalarda gö-
zetilmiştir. Zabitin nefere küfür .. 

- etmesi, ağır söz söyleme•i kat'iy- • -
Marmara Ussü Bahri saboalma komisyoouodao: yen yasaktır. Çünkü Amerikada .ııi1 I' 1 ~· ı 

1 - Keşi! bedelleri 12397 lira 12 kur"•tan ibaret olup KomutanlJ•ın göste- ' ili! 1 ' 1 1 
' lllr.• ı 1 ' ' ,J, 

- 6 •ç bir askerin, elinde kuvvetli bir si- r 
ceğl bir mahalde yaptınlacak inşaatın pazarlık usuliyle eksiltmesi 27 Mart . , lah bulundurdugu· uııutulmuyor: 1" 1941 Perşembe günü saat H de hmitte Tersane kapısındaki komisyon binasın-,· Komutanlık mıntakası dahilinde yaptırılacak 4800 liralık muh1"lıf e ıt 
da yapılacaktır. O da rey pusulasıdır. eşya nakliyesi pazariıkia 28/3/941 günU saat 14 de ihale ~ilecektir. Kat"Pp J 

Erenko
-y Kız L·ısesı· o·ırekto-rıu-· gv u·-nden·. 2 - Bu işe ait fenni ve idari şartname pi~ ve keşilleri her gün komisyon-, • • 600 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görlllebillr. Istekliierin tıe]Jı 

da görülebilir. Muvakkat teminatı 929 lira 80 kuruştur. ------------ saat1" Fındıklıda satın alma komisyonuna gelmelerL «2247> 
T • k k •ıt •t " 3 - Pazarlığa iştirak edeceklerin. bu gibi işleri yaptıklarına dair Natıa + + )Ol 
1. amırat açı e sı me ı anı Miidürltıklerinden ve Ticaret Odalarından alacaktan ehliyet vesıkalarını ve ma- Askeri Fabrikalar Satı- Aşağıda cim ve miktarları yazılı mevaddı müşteile 29/3/941 günü saat 1

1 
.. ~ 

halli Emniyet MildUrlUklerinden çıkaracakları hüsnühal varakalarını ve yukar- nalına Komi•yonu pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her 1"!1 komisyonda görüleb!lir. ıı1:, J' 
10.4.IHl tarihlne tesadüf eden Per,ıembe günü saat 15 de İstanbul - Beyoi!- da mlktan yazılı ilk lemlnatlarile birlikte belli gün ve saatte Komisyon Ba$kan- ilanları ber biri ayrı ayn taliplere de ihale edilebilir. isteklilerin bel!J gün ve sa• _.J 

lu _ İstiltUl caddesinde Karlman mağıuası karşısındaki liseler muhasebeci!Jğl lığına müracaaUan. (2236) dıklıda satın alma komigyonuna gelmeleri. c2248> ., ~ 
binasında eksiltme kJmisyonu odasında ihalesi yapılmak üzere c2804> lira «59> [----------------------------- C!nsl Mlktan Mubıı.nıme.n Bed. Jtst~'i •' f.r. 
kuruş ltCfif bedeU! Erenköy Kız Liessi binası dahilindeki tamiratı açılt ekalıt.. M. M. Vekaleti Deniz Merkez %00 Mell"e MlkUn Cem Kilo Lira KW111 lJ"' 
eneye kooulmuetur. S t 1 k • d Tomruiu AJmaca.k 

Mukavele. eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel, Hususi ve !ennl şartnameleri, a lna ma OmlSyOnUn an : Tahmin edilen bedeli c74000> lJra o- Benzin 20000 7800 ıı 7 o -
:ıroJe keıif bWhası ue buna mütcferri di~ evrak, resmi lalli günlerinden maada ı _ Tahmin edilen bede!J • 12018, on iki bin on altı lira olan 39kalem ecza ve lan 2000 metre mikAbı ceviz tomruğu Mazot ıoooo 1350 20~ 
tıer gün asbah aut 9 dan akşam saat 17 ye kadar Göz1"pedeki Erenköy Kız Lise· oıhhl mahemenın pazarlık eksiltmesi 28 Mart 941 tarihine tesadüf eden Cuma Askeri Fabrıkalar Umum Müdürlüğü İnce makine yağı 5000 2500 37j 
Wıde görülebilir. günil saat 14 de M. M. v. binasında müteşekkil komisyonumuzda icra edile- merkez satın alma komisyonunca 31.3. «Korno Marka> g37;Yl1Jı 3000 720 ıot 

Muvakkat teminat 211 liradır. cektir. 941 azartesi günü saat 15 de pazarlıkla + + ~ 
İsteklilerin en az bır taahhütte 2000 lirlılt bu işe bemer iş yaptıklanna dair 2 - Parasız şartnamesini almak lstiyenlerin ber gün ve eks!ltmeye girmek is- ihale edilecektir. Şartname 3 lira 70 Süvari Binicilik Okulunda yaptı nlacak ahırın açık eksiltmE jleO V 

idarelerinden almıe olduktan resmi vesikalara istinaden İstanbul vi!Ayetine tiyenlerin de ı802 lira 40 kuruştan ibaret kat'I teminatı ve kanuni vesiirnlariyle kuruştur. Muvakkat teminat •4950> ll- lesi 1/4/941 gu""nü saat ıı de yapılacaktır. Keşif bedeli 6037 JirB 2 .,,'f 
müracaatla eksiltme larüı:inden •tatil ""-1 · h · bır" tikte ve belli gün ve saatte• komisyona mu··racaatl•rı. (1633) (2208) 

1
1 _rad_ır. _•216 1> _ '""''.ı, 

. . &~• en arıç> üç gün evvel alınmış ehli- " ruştur. hk teminatı 452 lira 79 kuruştur. Şartnamesi ber gün Pt-.JI' 
yet ve ı 94ı yılına aıt Tıcaret Oda&ı vesikaları ile 2490 sayılı kanunun tari!atına Fatı•h İkı"ncı· Sulh Hu- yanda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda ~ 
uygun olara~ hUkfunetçe tayın. edilen bapkalardan alınmış teminat mektubu 
veyahut maUye vezne makbuzu ıle muayyen gün ve saatinde mezk(lr t"nada top- k k HAk• ı·~ • d ma K<'misyonuna gelmeleri. 2032 . ..1 
!anacak olan komisyona gelmeleri ilin olunur. •2322• u a ım ı gln en + .... -~ııı::ıı 

Devlet Dem iryor!arı ve limanları İşletme U. Maresi ilanları 
Muhammen bedeli (5600) lira olan 7000. Kg. Haşarat öldürllcü mayi (f!llt 

.,., emsali gibi haşarat öldilrllcü mavı nevinden (7.4.ı941) Pazartesi günQ saat 
(15) on beşte Haydarpaşada Gar bınası dahilindeki komisyon tarafından kapalı 
ıarf usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin (420) llrablt muvakkat lemtnat ve kanunun ta
,1n ettiği vesı.kalarla tekliller'ol muhtevi zarflannı llYDi ııün saat (14) on dör
:ie kadar Komisyon Reisliğine vermelen l.Az.ımdır, 

Bu işe alt ,..-ınaıneler komisyondanparaaız olaralı: daiıtılmalı:tadır. •222ll> 

- ..,. + 
Muhammen bedell (1850) lira olan 1 adet Motoııomp (Benzin motörlil yan

(ln tulumb8'ı) 7.4.ı941 Pazartesi günll saat (11) on birde Haydarpaşada Gar 
binası dahilindeki kon;>isyon tarafından açık eksill!ııe usullyle satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin (138) lira (7_5) kuruşluk m.uvakkat teminat ve 
""31\unun ta.rin ettiği vesaikle birlikle eksiltme lilnü ıaatıne kadar Komisio
rıa müracaa!lan !Azım.dır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dalitılmaktadır. c2225> 

ıstanbuı Hava Vııntaka ı.Jepo Amirliğinden: 
1 - ~5 143 400 X 20 X 20 baltalı tınnlı veya lturu g\irlen pazarlıkla s.ıtm. 

aJnıacaldır. 

2 - 372 liralılt kat'! temlnat Bakırlt&7 MalmildUr!Qiüne 7atırılanı1t malt
buzlariyle birlikte 3.4.941 Perıembe günü saat 14 de· Yeşilköy Hava Mınlalta De-
Po Amlr!iii Satınalma Komiıı7onunda bulunmaları. «2339• 

- Sütün Ağrnarın pıınzen•rloır 

Beyhude lztırap Çekmeyiniz ! 
Bir Tek Kaşe 

NEVROZiN 
Bu mtıannld BAŞ ve DİŞ dnlıınm 
ıllr'aUe 12aleye kWdir. Rmnati%rna 
evcaı, ıılnir, mafsal ve adale Lztırablan 

NEVKOZİN'le tedavi edilir. 

Müessir !!Aç: N E V il O Z i N'dlr. 

NEVROZiN Tercih ediniz 
fOABINDA GtlNDE 3 KAŞE ALINABİLİ!l. 

Hikmet Aksoy: Kürkçübaşı ma• Aşağıda ciruı ve mlktarlan yazılı lqe maddeleri 31.3.941 günü lı.~~..;I 
halles· Cerrahp~< kak No 71 j )'ılZllı saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnameleri h~ gün ko 

Z
. 1 

. . d ...,taha akso k d · 
42 

göt1llebilir. Is1"klilerbı belli gün ve saaUerde Fındıklıda aatın alına Jıo .; 
ımmetınız e ku e en ıeımelerl. «2234> 11"."o 

lira M kuruşun % 5 faiz ve % 10 Cinsi Hllltan Mah. Bel. Kat1 T. tııale ~ 
ücreti vekaletle birlikte hükmen Kilo L. iL L. it. ~ 
tahsili hakkında hazinenin aleyhi· -

Nohut 
nize açtığı davanın ilanen yapılaıı K. Fasulye 
lebligata rağmen bulunmadığınıa 
cihetle bittalep gıyabınızda davaya 
bakıldı, zaptı sabık okundu. İs

tanbul Muhakemat Müdürlüğün
den gelmiyen tezkerenin tekidine 
ve işbu gıyap kararına müddeti ka.. 

30000 
80000 

4200 
7200 

+ 

830 JO 
1080 11 

Beherine 50 Jlra fiyat tahmin edılen 
100 adet tevhit semeri 28/3/941 günil 
saat 11 de pazarlıkl;ı satin alınacakbr. 
Sarı namesi her gün komisyonda görü,.. 

! 
1 

+ Jlf",. 
leoı•lr. Muhammen bedeli S°°l.ıeJ<~ 
hıp kat'! teminatı ?SO liradır. d• fJ 
rin bel!J gün ve saatte~FındıJ<lı ,,ıs!' 
alına komisyonuna seımeıerJ. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

nuniyesi zarfında itiraz etmenize I " MARVIN lsviçre Prezisyon saatleri Altın - Metal Jetİ' 

talikine karar verildi. Yevmi mez• Bhikletle~ - Avizeler 
ve duruşmanın 14/4/941 saat 10 a 1 LUXOR Badyolan ZET Havagazi ocaklan- AEG Elektrik &Jet 

kı'.i.rda mahkemede bulunırnaz veya OSMAN ŞAK AR Şi<İ tarafınızdan bir vekil bulundur- ve 
madığımz takdirde davayı kabul T k . l S 61 
etmiş sayılacağınızdan İşbu gıyap a sıt e atış Galata Bankalar • Beyazıt- Kadılı 
kararı tebliğ makamına kaim ol
mak üzere bermucibi karar 15 gün 
müddetle ilin olunur. 941/10_ 

Sahlp ve Başmuharriri: Etem ineı Benice 
Jlletri7al Dlrelılörll: Cevdet Karabilaln 

cSON TELGRAF> MATBAASI 

Fiat Mürai< abe komisyonundan : !Jlııl. 
S8 No. lu lliln: Gl No. ıu lan ile ve 16.2.94ı tarihindeki ıa•eıeJerd• ı6·~~ 

eden et fiyatlarından kıvırcılt etin kilosu 75 kuruşa indiril.mjş olu~•j)Y' 
tarihinden iübaren bu fiyat u~erinden ~t l:ıc-akt.ır. Karaman ve dalll' 
da tebeddiil 7oktur. İ!An olunur. .~. 

y 


