


FUTBOL 

TOPUGIBI 

Bizim gazetede bir havadia 
okudum: Açık gözün biri -. 
miz ve iri görünsün, diye, ta
vukları pompa ile titirerek 
ıatıyormut ! Bu baloncu ya
kalanmlf ! Tavuğu pompa ile 
titirmek garip ıey ! insanın 
aklına fU geliyor: Acaba, na· 
111 yapıyor?. 

Bu, futbol topu mu?-

BEYAZIT 

HAVUZU 

jimnastik hareketleri, be
den sporları için, büyük bazı 
müesseselerin içinde bulunan 
havuzlardan istifade edile
cek ! Bu, iyi bulunmuf bir fi. 
kir .. Bizim de hatırımıza met· 
hur Beyazıt Havuzu geldi. En 
iyisi, Beyazıt, havuzunun üs
tünü açmalı, ve yazın arzu e
den herkes, havuza girip pek 
alil. yıkonmalıdır. Allah au 
vermi§, havuz vermİ§, ne diye 
boş dursun?, 

EYUPLO 

HALİDE DAiR 

Şu meıhur kadın avcısı E
yüplü Halid, bir çok arkadat
ların gıpta ve hasedini çekti. 
Muharriri kiramdan Refik 
Halid, bir çok noktadan E
yüplü Halide benzediğini U• 

zun uzun anlattıktan sonra, 
onunla adat olduğundan do
layı adeta iftihar duyuyor. 

Bizim Osman Cemal, bu 
hadiseden dolayı üzüntüde .. 
T el~la yanıma eeldi: 

- Refik Halid o kadar faz
la iftihar etmesin, dedi, Eyüp
lü Halid, onun adatı ise, be
nim de hemıehrim olur. Ma
li1m ya, biz de Eyüplüyüz. 

SATILIK 

ADA 

Heybelinin önündeki met
hur Y asaı eda, satılığa çıka
rılmıf .• Burası, güzel bir yer
dir. Allah, alacak olan yeni 
sahibine bağıtlasın.. Güzel 
bir villa •• Bir bahçe .• Oh, gel 
keyfim gel •• 

• Bir zamanlar, Oıtad Res
aam Çallı İbrahim, bu adayı 
satın almıya talip olmuıtu. 
Fakat, bir takım muamele pÜ· 
rüzleri çıktı; olmadı .. 

Y asaı Adayı yeni alacak 
vatanda.tın, uzun bir muame
le takibi için timdiden id
manlı bulunduğuna hükmet
mek lazım!. 

AHMET RAUF 

Bir nişan 
merasiminde 

Mersinde aayan Jlı1ıız•Uer ,ile , 
avukat Hüseyin Anteplinin nişan 
merasiminde çok güzel bir hadi;e 
olmuştur. Törene davetli bulunan· 
!ardan bir kısmı nişanlılara çiçek 
veya hediye göndermemişler, bun. 
!arın bedelini orada Türk Hava 
Kurumu memuruna teberrü etmiş· 
lerdir. Ba suretle Hava Kurumuna 
125 lira verilmiştir. 

Edebi Roman: 11 

Yağ için 
Rapor 

Dahiliye Vekaleti Be
lediye memurin koo
peratifi yağlarını tet-

kik ettir:yor 
Dahiliye Vekaleti, İstanbul Be· 

tediyesi Memurin Kooperatifi yağ. 
ları hakkında alakadarlardan bir 
rapor istemiş. Fakat aradan uzun 
müddet geçtiği halde bu rapor 
gönderilmediğinden yeniden bu 
talebi tekit etmiştir. 

Beled:ye Sıhhat İ~leri Müdür • 
lüğü ve Sıhha: Vekaletinin emrile 
Vilayet Sıhhat Müdürlüğü bu hu
susta tetkikler yapmaktadırlar. 
Söylendiğine ı;öre bu vaziyete, ba
zı vilayet Belediyelerinin, İstanbul 
Belediyesi memurin kooperatifi 
yağlarını bozuk bularak geri iade 
etmeleri sebep olmuştur. 

KÜÇÜK BABERLE 
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ViLAYET v~ BELEDiYE: -·------·- -- - --* Kanlıcadaki Köprülü meş • 
ruta köşkünü İstanbul Belediyesi 
Maliyeden almağa karar vermşi -
tir. Bu bina müzeler idaresine ve· 
rilecek restore şekilde tamir olu- · 
nacaktır. * Tramvay İdaresi, tramvay 
şebekesi üzerinde bulunan her mec
buri tramvay durağına, o duraktan 
geçeçek ilk ve son tramvay ara • 
basının geçiş saatini yazmağa ka
rar vermiştir. 

Bu hususta tetkikat yapılmak • 
tadır. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Dün şehrimizden yarım mil • 
yon liralık ihracat yapılmıştır. Bu 
ihracat meyanında Romanyaya 
gönderilen 100,000 liralık paçavra 
en mühim meYkü almaktadır. Bun
dan başka muhtelif memleketlere 
deri, barsak, darı, tütün, fıstık ve 
anason ihraç olunmuştur. * Peşteye giden ticaret heye • 
timiz Ankaraya dönmüştür. Bu 
müzakerelere Ankarada devam et
mek üzere bir Macar heyeti bugün
lerde şehrimize gelecektir. Diğer 
taraftan bu yakınlarda İsviçreliler 
ile de ticaret müzakerelerine baş -
!anacaktır. JaponI.ırla ticaret mü· 
zakereleri henüz neticelenmiş de. 
ğildir. Murahhaslar memleketle -
rinden talimat beklemektedirler. 

MÜTEFERRiK: 

* Birkaç sene evvel Bey lerbe • 
yindeki havai fişenk fabrikasından 
olan infilakta tebdirsizliği ve dik
katsizlii:!i ileri sürülerek muhake. 
me · d lmekte olan fabrika müdürü 
Hakkı hakkında dün beraet kararı 
verilmiştir. Bu muhakeme esna • 
sında asıl suçlunun fabr.kada ça
lışan mütehassu; olduğu sabit gö • 
rülmüş ise de infilakta onun da 
ölmüş bulunması hiç!>ir muamele 
ifasına imkiın lnrakmadığınd3n 
duruşma tatil olunmuştur. * Beşinci Asliye mahkemesi 
dün eroincilerden Fchm; .lP Ta
lfıtı lkişeı', Mai:ıımıdu ü~ av hap:;e 
mahküm ederek tevk;f e· j, mişil.r. * Süleymaniyede Siyavu"pa.5a 
Caddesi 42 numaralı dükkanda {a
lı•an Demir Y:lmaz, aralarında iş 
' yüzünden cıkan bir kavga esna • 

sında vani dükkanda çalışan arka
daşı Muharremi odur.la ba~ından 
yaralamıştır. 

Müellifi : Nizamettin NAZİF 
Bu sırada Nacinin gözüne bahçe 

ı<apısı ilişnıiştı. Bu geniş ve yüksek 
bir tahta kapı idi ki iki kanadı üs
t~n:lc iki taze Habeş kızı memesini• 
andıran tokmakları ile ve üsün· 
dckı yeşil bo) alı bir mermer ki· 
tabe ile iki yanından uzan~n mo· 
dem parmaklığa hiç de uymuyor. 
du. 

- Tuhaf şey ... • diye mırıldandı 
Naci· 

- Dur bakalım, bu bir şey mi? 
Kendini daha tuhaf şeylere hazırla, 

- Bir tekke kapısı sanki. .. 
- Tam üstüne bastın. Halis muh· 

!is tekke kapısıdır. Rezzan bunu, 
buradaki eski cCüdailen tekke • 
s:nden yalnız bu kaldığı için bırak· 
tı. Bıı kap:nın ifade ettiıJi eski alem 
ile imdi içine gıreceğın yeni alem 
ara.ındaki en,ıin tezat Bayan Rez.. 

zanın imzasını ta~u-. Bayan Rezzan, 
işte bu tezadın yüzü suyu hürme
tıne burada oıurnıaktadır. Esçrini 
herkese gösterip öğünmek için ... 
Kapı kilitli değildı. itti. Parmak

lık ve parmaklıfıa b!tışik ııo,ak o
daları siper olduğu için binaya gi
den çakıllı yolu kar kaplıyama • 
mıştı. Camlı bir kapıdan girince 
Anglosakson üslübunda döşenmiş 
geniş ve ılık bir holde, çok daha 
ılık bakışlı güzel bir hizmetçi kızla 
karşılattılar. Naci, Semihin bunun. 
la da arası pek iyi olduğunu anla. 
makta zorluk çekm<'di. Fakat, şap
kasını, atkısın., paltosunu kızın kol
ları üstüı.e att,ktan sonra delikan
lının onu kendine çekip dudakla -
rından uzun uzun öpmesine ve kı. 
zın b3n8 hiç itiraz etmemesine~ bi· 
raz ta ret eder gibi oldu. Kız, Na-

Günün meselesi: 

ihracatımız her 
ay ·nkişaf ediyor 

'Cenuptaki 
limanlar 

Bir arkadaşın yazın vasılasile, 
harikulgde güzel ve enteresan bir 
hfidiseyi öğrenmiş bulunuyorum. 
Resmi Türk ne§riyat servisleri, 
•Ankara. isimli fransızca bir mec
mua çıkarıyor. Bu mecmua An • 
karanın düşünüş ve iş tatzının bir 
aynasıdır. Ankara, bu fransızca 
gazele ile yabancı memleketlere 
hitap eder. 

Filan me ,ele hakkında Türk gö
rüşü nedir?. 

Böyle bir sualin ce,,abını me -
rak edenler •Ankara. yı okuduk· 
]arı zaman kendilerini tamamen 
tatmin edilmiş hissederler. 

Bu ınecmua, Fransız bozgunun· 
dan evvel, Fransaya yalnız 300 
nüsha olarak gidiyordu. Yani, 
Fransada, •Ankara• yı bu kadar 
insan para vererek okuyordu. 

Fransa bozuldu. Fran ,ızlar, uy
kularından uyandılar. 

Paris işgal altında bir şehir ol
du. Vişide yeni bir Fransız hüku
meti kuruldu. 

Ana\·atan Fransasında, işgnl al· 
tında olmıyan topralJarın ne ka
dar az olduğunu hHiycrsı:nuz. 

Yalnız geçen bir ay içinde it
halatımzzdan 10 küsur milgon 
liralık fazla iharac::t yapıldı 
İstatistik Umum Müdürlüğü ta

rafından I'.az:rlanan şubat ayına 
ait harici ticaret istatistik hulasa
larına göre şubat ayında ihraca • 
tımız 17,41l,893, ithaliı.t,mız ise 
7,193,704 liraya baliğ olmuştur. 

Bu suretle ihracatımız ithalattan 
10,218,189 lira fazladır. 1940 senesi 
şubatt~da ihracatımız 10,8 mii~·cn, 
ithalatım'2 ize 5 milyon liralıktı. 

1941 in ilk iki ayında ihracatı • 
mız yekunu 31.313,808 lira, ithala
tım,z ise 11,703,792 liralıktır. Hal
buki 940 ın ilk ılti ayında ihraca -

1 
tımız yekunu bu senekinden 9 
milyon lira ndksanile 22,2 lira, it
halat:mız ise bu senekinden bir 
milyon liraya yakın bir noksanla 
10,5 milyon lira idi. 

Senenin iki ayında ihracatımızın 
en mühim kısmı 8,4 milyon lira ile 
İngiltereye, sonra 5,5 milyon lira 
ile Ameri'.c:ıya ve 5,4 milyon lira 
ile Almanyaya olmuştur. 

Ayni müddet zarfında gümrük
lerden fazla Fransız malları gir • 
mİ{ tir. Bundan sonra Romanyadan 
yap:Jan ithalat gelmektedir. 

c . . ' --\..ADL/Jrı've POL/S=:-'== Fransanın ancak ii~tc ikisi. .. 
Bizim •Ankara• gazetesi, işgal 

olunnuyan Fran ;ız topraklarında 
şimdi lam 38,COO nüsha satılıyor. Sevdİ!!İ 

Bu, iki şeye delı'.Het etler: An • ._, 
kıbtı kızını öldüren 

kara, din~~nıncs.i ı~.zım şeyler sö~- genro 18 yıl hapse mahkum oldu 
luyor, guzel soyluyor, kuvvetlı 1 ~ 

söylüyor, doğru söyliiyor. a--------
. ikiıı~is.i: ~ransızı .• r'.. diinya ha . Fakat .. 2~urın kti'"•i1kl ı. ~:ı0.ıııen doJ ... yı bu 

dı;clerıaı buyle durust konuşan ,'/ ·~ Y Iİl:S!l:I U ı.a 
bir kaynaktan öğrenmek ihtiya • cezadan 12 sene tenzil edild.I 
cındadırlar. 

Bu küçücük lıadise bile, kendi 
kendimize giivenmekte ne kadar 
haklı olduğumuzu gösteren kuv • 
vctli bir delildir. 

RESAT FEYZi 

Defterdar b1' sabah 
Ankaradan geldi 
Bir müddettenberi Ankarada 

bu'.unan İstanbul Defterdan B. 
Şevket bugün şehrimize dönmüş
tür. B. Şevket muhtelif işler hak

kında ve bu meyanda vergi talı 

silatı üzerinde alik:adarlarla te -
maslar yapmıştır. 

S"'msrn t!ltün plya. 
sası bararetıend.I 

Dün Birinci Ağır Ceza Malı • 
kemesinde; Beyoğlunda Elmada • 
ğındaki dere içerisinde işlenen b:r 
cinayetin muhakemesine başlan • 
mıştır. 

l\Iaznun, kıptilerden Tahir Gö· 
nül adlı b:r delikanlıdır. Cinayet. 
geçen sene a~ustosun 22- sinde iş • 
lenmiştir. Tahır Gönül, Pembe 
isirr.li bir Kıpti kızına gönül ver • 
mis. Nıkah kıydırmadan bi"lik:e 
ot~rmağa baş!amışlar. Dere iç~ -

risindcki bir kıı:übede bir müddet 
bir arada yaşadıktan sonra, ara ... 
larında geçimsizlik başgöstermiş. 

Günün birinde de Pembe daha 
ıfazla dayanamam:ş, kulübeden fır
lamış. amcası Hüseyinin evine sı
ğınmı5. Peşi sıra gelen Tahir Gö· 
nül'e, •ne diye benim peşimi bı
rakmıyorsun? Hem bıçak çekerek 
beni ko\•uyorsun, hem de geri gö· 
türn.ek ist'.yorsun. Gelmem, ben 
seninle artık büsbütün bozu~tum• 
aiye haykırmış. Buna rağmen, aY-

raba taalük:ıt, konu komşu araya 
girmişler, kızı tekrar delikanlının 
kulübesine götürmüşler. Lakin, 
onlar evlerine dönünce, kulübede 
siliıh patlamış, bunu müteukıp da· 
Tahir Gönül ceketini sırtına almış, 
dışarı çıkmış, uzakl~şmış. Ve er • 
tesi gün ortaya çıkarak, teslim ol· 
muştur. 

Mevkuf maznun, muhakemede: 
•Ben, viranelerde maşa ile paçavra 
topluyordum. Çöpleri eşelerken 

bir tabanca buldum. Kulübede, 
Pembenin kar•ısında karı:;tırırken, 
ateılendi ve çıkan kurşun, kızın 

dimağına suplandı. Bu, bir kazadır• 
diye, kendisini müdafaaya çalış • 
mıştır. Mahkeme, bu müdafaayı 
reddederek, Tahir Gö:ıiilün tchev· 
vüren ve k:;sden Pembe kızı öl • 
dürmekten 18 sene ağır hapse ko
nulmasır.ı, ancak del:kanlı o sırada 
15 yaşını tekmilleyip 18 yaşını ta· 
mamlamadığmdan, ceza müddeti
nin 6 seneye indirilmesini karar -
laştırmıştır. 

Samsundan gelen hoberlere göre 
tütün piyasası çok hararetlidir. Pi· 
yasanın 8"',~ıbı 17 şubattan bueü
ne kadar 2.600.000 kilo dizi tütün 
salılmı<tır. Fiat'1r 70 - 144 arasın. 
dadır. Samsun mmtakasının bu se
neki rekolte:inın 9 mil·•An kilo ol
•'ultu :.nlaşılmı§tır. Bunı..n yarısı 

dizi ve yarısı dd demet olarak ha· 
zırlanmı,tır. De"1et tütün n'vasası.. [ 
nın risln anr n ilk haftasında a· 
çılacag ı L m.t olunmaktadır. lnhi· 
•arlar idaresilc Türk tütün Limited 
Şirketi ~'··asada niızım bir rol y
namaktadır. Bunlardan başka iki 

Bir koca, karısının aşıkını öldürdü 1 

üv::k yeri' •"rket ile üc ecn°~ 
kumpanyası ve birçok tüccarlar 
piy .ıya istirak etmektedirler . 

Evvelki gün Ödemişin Zcytınlik 
köyunde bir cinayet olmuştur. 
Vak'anın sebebi, kadın meselesidir. 

Halil oğlu 46 yaşında İsmail Çav-
dar, gece saat yirmi ikide köy kah
ve~.nden ev;nc geld:ği sır:ıd ı, öte. 
denbcri kansı ile al6~~as! bu!uııan 
ayn· köyden Mevlüt oğlu 40 yaşın
da İsmail Kayınhan'ı evin avlu • 
sunda saklanmağa çalışırken gör
mü~tür .>:r.aıl Çavdar: 

- Kım var orada? 
Diye seslenmiş. smail Kayınhan 

saklanmanın fayda vermiyeccğini 
anlayır.ca, kaçmağa çalışmış ,fakat 

ı t.m.:ıJ vı!ar, kendisini önlemiş-
Geçen yıl İzmir Fuarına iştirak 

etm ~ ol:ın mü""sscselere 1 Fuar ko
mitesi tarafından takdirnameler 
P.i>nurrılmesınQ başlanmıştır. Bun
lar Ticaret Odaları tarafından sa
hiplerine tevzi olunacaktır. 

cın.n paltosu ile şapkasını da al· 
dıktan sonra yandaki odalardan 
birine gir:nc · Semih dostunun ku· 
b~ınl fısıldadı: 

- Enfes şeydir! Enfes şeydir. 
Rezzanın en korkunç rakibesi! E. 
;.;er Sadi B~·· biraz meraklı olsay
dı R~zzan çoktan dul kalırdı. Bu
nun ıçin Zehranın hanımına ver
dıği zarar bazı jigo!alarını avlayıo 
sızdırmaktan ibaret kalıyor. 
Yukarıda kahkahalar ve kalın 

erkek sesleri, bir radyonun yahut 
hır gramofonun tangosuna karışı· 
yordu. Naci Semihın koluna geçti: 

- Ben yanlış izah ettiğini sanı· 
yorum. Bu evde, galiba Zehra ha. 
mmının jigololarını avlamıyor, 

evin hanımı olan Rezzan Zehranın 
sevgililerini tediye ediyor. İşi 
bu taraftan ele alırsan ben bir ha
kikate yaklaşmış olurum. 

Yukarıda epey kalabalılı: vardı. 
Salona girdikleri zaman, bir tan· 
gonun son figürünü çizen altı yedi 
çift, klmbllir hangi dalga üzerin
de uçan hangi meçhul artisti alkış· 

tir. Bunun üzerine İsmail Kayıh- ı 
han bıçağını çekerek İsmail Çav • 
dara hücu melmiş, o da yerde bul
duğu bir kazma sapı ile vurarak 
İsmail Kayınhan'ı başından ve 
kolundan aib.r surette varalamıstır. 

Jıyorlardı. Bunlardan bir ıkisı :se
mihe güler yüzle el uzatırken N;ı. 
ci .ayakta duran genç kızları bir
birinden güzel ve zarif buldu. Fa
kat hiç biri.~ini tanıyamadı. Her 
halde bunlar, dün geceyi Maksimde 
geçirenler arasında bulunmamış
lardı Maksimde ve Tokatliyanda .. 
Zira dün gece o otelin salonlarını 
da dolaşmı~tı. Etrafını öyle bir dik· 
kat ve tecessüsle gözden geçirmiş· 
ti ki. orada olsalardı bunları gör
memiş olamazdı. Zaten hoşuna gi
<k!cek bir tipe rastlamadı~ı için 
sokab çıkmış ve bir iki küçük 
boite'la büvette'e uğradıktan sonra 
Maksimin kapısında duran zenci· 
nin sırtındaki Bolivya amirali Ü· 

niformasına aldanmıştı. Kapının 
üstündeki rek9.lmın donuk neon 
ışığı altında sırıtan bu beyaz eldi· 
venh zenci, ona içeride enteresan 
bir şeyler bulabileceğini sandır • 
mıştı ve ... kapıda çocukluk arka. 
daşı Semihe de rastlayınca yılbaş~ 
nı Rezzanın kolları arasında ge • 
çirmeğe mahkOm olmuştu. 

Bu salon pek büyüktü. Fakat hiç 

Vak'a jandarmaya haber verilmiş, 
yaralı Ödem;:; hastanesine kaldı • 
rılmışsa da sabaha karşı başından 
aldığı ağır yaranın tesirile ölmüş· 
tür. İsmail Çavdar, Adliyeye ve • 
rilmiştir. 

Kuzu 
tahdit 

kesimi 
edilecek 

Alakadarlar, bir çok mınta 

kalarda hayvan sahiplerinin çok 
küı · k kuzuları bile kesilmek üzere 
sattıklarını görmüşler ve bunun 
koyun neslinin azalmasına sebep 
ohcağını düşunerek kesim işle -
~ ~ ı:1..'1'eğe karar vermiş • 
!erdir. Bu hususta teiıdkler yapı\· 
maktadır. Bir kuzunun kaç yaşın
da Yeya kaç aylık iken kesilebile
ceği tcsbit olunacak ve mezbaha. 
lar buna göre kesim yapacaklardır. 

de aydınlık değildi. Radyodan ge-
. len yeni brl tango, çiftleri tekrar 
dönc:İürmeğe başlayınca. Semili, 
iki üç dakikadanberi ihmal ettiği 
arkadaşının koluna geçti: 

- Bizim küçüklere yiyecek gibi 
bakıyorsun. Senin bol kadınlı 
memleketlerde uzun yıllar yaşa • 
dığına inanamıyacağım geliyor. 
Gel yamyam ... Yavrulara dişini 
geçirmeden seni buradan uzaklaş· 
tırmalıyım. 

- Korkma• Zararım dokunmaz. 
- Şaka ediyorum canım ... Asıl 

onların sana zararları dokunma • 
sından korkarım. Masumelerln e. 
line bir kere düşmeye gör . 

- Kim bunlar? 

- Rezzan geliyor. Dur şimdi •• 
Sonra anlatırım. 

Genç kadın, salonun öbür ucun
da, solda, iki kanadı aÇ>k bir kapı
nın önünde belirmişti. Dans eden 
çifUerin birbirine daha sıkı sa -
rılabilmeleri için böyle, yarı b· 
ranlıkta bırakılmşıtır zannını ve
ren salona o kaoıdan bol bir ışık 
giriyor ve bu ~ bir ımaıZaran 

Buralardaki ithalat 
eşyasını sür'atle nakil 
için yeni ve esaslı 
tedbirler alını yor 
İskendcruna giderek tetkikler 

yapan ve elde ettiği neticeleri An· 
karada alakadarlara bildiren De
nizyolları Umum Müdür muavini 
Yusuf Ziya Kalafatoğlu şehrimize 
dönmü~tür. 

Şehrimizde faaliyete başlıyan ve 
dtniz nakliye islerini tek elden ida
re eden komsiyon, cenu,ı limanla
rımızda bulunan ihracat eşyasını 

biran evvel naklet.rnek üzere ted -
b;rıer alacaktır. 

Diğer !&raftan Mersin, İskende· 
run, liwanlarının sür'atle modern 
birer ha!.? konulması için hazırla. 
nan proj~ Ye planlar tetkik edilmek 
üzere Münakale Vekaktine veril
miştir. 

Yatılı mekteplerde 
Maarif Vekaleti müfettişleri va

sıtasile meslek okullarında, yatılı 
ve pansivonlu okullarda vaptırdığı 
teşebbüsler neticesinde bazı sınıf
ların, yatakhanelerin ve yata~ ta· 
kım!arının daha fazla temiz tutul
malarını ,.e leyli talebelerin hafta. 
da bir defa mui::ıkkak surette ban
yo veyahut uıkanmaları hususun .. 
da mcktP"' idarelerine tebligatta 
bulunmuştur. 

--o---
Fatihteki yaralama 

Evvelki günkü sayımızda Fa,ih
de bir yaruama hUiscsi dduğu 

yazılmış ve S:rkecide otelci Abdi 
isminde birinin iki kişiyi yarala • 
dığı kaydedilmişti. Bu hıidiöenin 

küçük Karaden~ oteli sahibi Abdi 
ile alakası olmayıp carihin Bafra
Rize oteli sahibi Abdi olduğu isim 
müşabehctine binaen izah olunur. 

--<>---

Elr ltah'!e mu!ıteklrl 
iki yıl l'-iaHıhana 

sO.rgiln edilecek 
Kahve ihtikarı yaptıaı sabit olan 

Sandıklıda Sabri isminde bir ta • 

cir'n 14 çuval kahyesi müsadere 

edilmiş ve yapılan muhakemesinde 
500 lira ağll" para cezası verme • 
sine, iki sene müddetle sürgün e
dilmesine karar verilmistir. 

Sarıyer kazası kay. 
makamı takttr edlldl 

Geçenlerde Sarıyer kazasında 

yapılan nasif korunma denemesinin 

çok muvaffakiyetli olması dola -
YJSi!e Sarıyer kaymakamı, Em • 
nlret amiri \'~ diğer aliikadarlar 
takdir edilmiş ve kendilerine de
neme neticl'sini tahlil eden tez • 
kereler gönderilmiştir. 

!?eniz Ticaret 
Mektebi MCldilrG 

dett;lyor mu? 
Ortaköy Yüksek Deniz Ticaret 

me~t~bi Müdürü Süruri Devrim. 
erin Ankarada bir vazifeye tayin 
edileceği ve yerine mektebin eski 
müdürü Zekinin getirileceği söy
lenmektedir. 

dalan haziran güneşi gibi karanlığı 
yarıyor, halının bir parçasını, eş. 
yanın bir kısmını ve karşı duvar • 
daki büyük bir tabloyu aydınla • 
tıyordu. 

Rezzan ,yine YC§il bir tuvalet 
giymişti. Fakat bu sefer kolları ve 
göğsü kapalıydı. Semihin arkasın
dan ona doğrıi ilerlerken Naci, 
kendisine ehemmiyet verilmekte 
olduğunu anladı. Zira, biran ev -
ve! Rezzanın yapayalnız durduğu 
kapıdan, onun bir iki kelime söy· 
!emesi üzerine beş altı <kadın başı 
uzanıvermişti. Genç, bunlar ara • 
sında ateş bakışlı Raşidenin, bu
run delikleri titreyen kafasını se
çerken Rezzan bir iki adım iler -
leyerel<; 

- Hele gelebildiniz ... • dedi • 
Artık ümidimizi kesmek üzere idik. 
Hele bazılarımız bahse tutuşmağa 
bile kalkmışlardı. Faraza Cavidan 
ibıdısl kaylbedenler arasındadır 
şimdi. 

Ve Naci, uzattığı. eli öperken 
ilAve etti: 

Amerika, AlJll 
ve Monroe L aı4& 

1 •• f:S Yazan: Ahmet Şü°'r:.ı ıtl 
Geçen giin gazetelerde ~ 

yanın, l\loııroe kaidc!i h~ a: 
daki garip anlayışını ifade rt lyaıla 
haber intişar etti. Bu lıo~ ~ içinde 

. bir 
re, Ber.lindc. yarı r~ .~111 rı,.-• ÇAiış 
nak, Hıtler ıle Ilarıcı)·~ ·-• ulduı.ıj 
nın, lllonroe kaidesine ıtu~ etli 0 
mediklerini bildirmekte, I~ aihaye 
kaidenin iki taraflı olnı•5~ a Deıle 
geldiğini, yani Amerika iç~lcri 
rupa işlerine karışnıamok i. 935 
riyetini tazammun ettiği 1' ldu. 
sinde olduklarını iliıve e~Jll ~ılanı 
dir. Amerika bu neticeı·ı ç i. 
maktan imtina ettiği takdi~ u sele 
manyanın da mukabil tcd. • italıı 
mıya mecbur olacağı B<rlı Jlor yok. 
siy:ısi mahfillerde biid\J1İtıı"' 1 bu · 
imiş. ~erind 

Yani Berlin Voşlngton• ~ e da 
istiyor ki: Ben Amerika l<I~ne Ilı 
da senin kurduğun :.\Iunroe d a Yuı 
sine riayet ediyorum. Sen :t.•n F 
nim A\•rupada kuracağını j\1.1, u at 
kaidesine müdahale etrne, cınri 

haleye teşebbüs ettiğin ta~.ıl verme 
ben de Amerika l\lonroe k•~lıuağa 
tanımıyacağım. Şu muh•J;. u. 
ki Birleşik Amerikayı lııgilt;(.arin 
yardımda bulunmıya se" 11,~a h 
başlıca sebep, işte sonuııcll ";İ,." ol 
daki bu tehdidin tazamıııun. evv 

ı . 
manadır. Mihver devletl•d;ı ~ • . e• 

defa Amerika kıt'asının teb ;_dueu 
tında bulunmadığını ve bU~ fil acı 
nııyacağını iddia etmişlerd•·1,Ş~yar 
beyanat, daha önce BirJeşı1' 1 çı va~ 
rika halkına verilen tenıin• Şu s 
bir tenakus teşkil etmekte '~ ara 
f;iltere donanması imha cılljl"dd~t! 
takdirde Amerika kıt'asın,ın ,l'_•çı 
şılaşacağı tehlikeyi tebariiJ ·. halı 
mekteclir. . ili _ıne 1 

Fakat me"'lenin Anıerıl<B ~vaz 
manya arasındaki u1ünsse ıka 
alakadar eden bu saChasınd•~rdu. 
olarak bir de Avrupa ıniil•zyht 
alakadar eden bir safha•ı .J'.ları 
Bu da Alı:ıanyanın Monrot ~aş 
desi hakkındaki yanlış telıikrf rand 
alilke)ı bir meseledir .• yarı ;,,•nı i 

sözcünün• beyanatına bo1<!
1 ~~: 

olursa, lllonroe kaidesi ı;ır Ua 
Amerikaya Amerika kıt'•~' ır ua 
rindcki milletler üzerinde b~ ve 
bakkiim idaresi kurmak h~~ a tı 
vermektedir. Birleşik .AJUCrı, 1llı'1 
kıt'a üzerinde istediği 111eıııl .,at 
topraklarına ilhak eder .• v.u ş al 
üzerindeki milletlerin tabı ·i' rari 
cakları devlet şekillerini tııl llliz 
der. Bu devletin kıt'a dıŞ'~j,ılkJ~ 
memleketlerle ticaret nıiin•.s .ı 

·oı "'..1 • ]erinde bulunmalarına ın• dJ ı: trı 
Onları cebri ve tazyiki aıtı~ 1 • n 
şatır. Bu, Monroe kaidesiv1

" jilon. 
den garip bir anlayış tarıJ.11' dlıı 
etmektedir. . .. )J.!iİ.'i' 

Monroe kaidesinin Y~ (t ılenıi 
senelik tatbiki gösternı•Ş. 1~unı 
Birleşik Amerllia, bu kıt:• uı Ji1. ley 
deki milletlerin siyasi ısljjlı' alı 
rine hürmet etmiştir. Mc~sı ;;l.ıın 
bi bir devlet, hazan Birlc.ııı1'1de lnas 
rikaya meydan okuduğu _b~1naı 
merika bu devlete mesela . ~iz 
yanın Çekoslovakyaya yaP11';riJ'.~rı 
ameleyi yapmamıştır. ~i)l;O •• · 
kıt'ası üzerindeki m:!letl•~· 1;r~ ib 
sadi mukadderatlarına s3h'~·)l;iJ i<r 
istedikleri devletlerle ~te :~lil 
gibi ticaret mııahedclerı al< r 
ler. Bülçelering hiıkiındirl• ·,;, a 
lihlarına istedikleri kad•r .. :ı-1 .. 
sarlederler. ~illctfcr t;cııt•l/. 
aza olmuşlardır. Birleşik ft:~ 

d b. 5c1<1
".,. 

kanın, Avrupa a ır ; r~; 
bir Çekoslo\"akyaya, bir Jli~el" 
bir Bolandaya yapılan 111n• tJff 
Amerika kıt'asındak'. .d•'·~•Jllııt' 
den birine yaptığı gorulrn JJI~ 
Buna rağmen beynclnıilel f. 

.•• jJ• :., 
zenede meseli Kosta Ru•8 . l'". 
leşik Amerika arasıııda bı:isb/ 
var .a, bu aradaki km••·el ~el(; 
sizliğinden doğmaktadır ... , ıı ~ 
ile Almanya arasında da b0

• f'J! 
fark her rejimde olacaktırb. 1 d~ ~ 
bu, Belçikayıy müstakıl J<~·"' 
let olarak yaşamak b• .ı\ 1~ 
mahrum edemez. Halbuki. rıfl 
yanın, Avrupaya şamil bır 

1
,)J. f 

roe kaidesi kurarken, yaPııı 1' ı/ 
tediği budur ve bunu ı·aP1118i~ 
rüşvet olarak, Birleşik j\nı•~. '/.

1 tes.1• daha Almanya yokken J<lil 
len bir kaideyi tanım•Y' te 0 '.; 

mektedir. Yan resmi ı\l.11'",-ı, t'" 
cü>üniln beyanatı, Anıerık• ,1,1 
veti kabul etmekle, j\Jııı~;afl" 
kuvvetile karşılaşmalı. ş~ ıııtl 
dan birini tercih karşı>•0 3 

11;1. : 
maktadır. Öyle anlnşılıY';;ıır P -
beyanat yapılırken, ın•~. ,g 1 

kunu söyliyen RuZ\'cıtınj}ıi 11 
Birleşik Amerika, bu tere 
mış bulunmaktadır. 



. ., . 
annaçı nın 

: Ali Kemal SUNMAN 
Y_ada kaç senedir harp. ~-
ı~ınde yelli bir nesil yetifür· 
çııhşaularııı, bunda muvaf· 

eldu.klaruu da ileri sürerek 
eUı nutuklarını dinleteni• • 
hal et mubarelte çıktıktaıa 
llcdea cephelere ıidıp sitmi
le.ri Bıerakh bir mesele ela· 
i. 935 de ffabeıistaaa ıiden
du. ükiu bunlardaa kimse 
anıwuh, "• ve salim Jaepsı 

seferki ı.aııı bafka türlii • 
hail a h ahına kaydedilecek 

)ok. Onun için böyle gün· 
bugünkü Hal) anın ileri ge· 

rinılcn kimi riıı cephelere git· 
e dair gelen telgl'af haber -

lUktı:> t kahnamı) or. Bil -
Yunanlılara karşı harbe ıi· 

n Farinaçi olduğu öı:renilia
u ateşli hatibin artık ·cephe • 

emri altındaki gençlere lıara
vermek için çalışmağı Romada 
ıağa tercih ctlij'i anlaplı • 

Bir çeyrek aaır evvel Al· 
manya Te AT&Pturyantn 

aleyhinde idi. Bu sefer de 
Jngiltere, Franıa ve Yu
naniatana düıman ol
muıtu .. 

memuru imiş. Likin bununla kal
nıaml§tır. Geçen umumi harpte 
italyanın müflcfıklerlc Juı aucr 
olarak A\·ustur~a ve Almanya a
lryhine harbe girme i için dili • 
nin döndüğü kııdur söz so~ lenıiş, 
faal bir propaganda,> a giri mi ti. 
Şöhretinin ba langıcı da budur. 
İtalya harbe girdı ten sonra da 
Farinaçi gönUllu olarak a kcr ol
muş, lakiq sonra terhis edil rek 
cephe geri inde daha nıuhım iş· 
lere tayın olunı ıuştur. Harpten 
onra Jusolini ile birle miş, 921 

de meb'u çıkarılmak i tenmiş, fa· 
kat )aşı ku~uk oldui;u içın par· 
limentoyn gircmemi tir. 

Farinnçi bıı turaftnn da hukuk 
fakü!t sine dc\ama başlamış, ni
ha)'et ora.)J il.mal chnışlır. D22 on 
baharında Roma uzcrine ) liru ış 
, ukubuluıU§ Sinyor l\lusolinı hu
kumctı ele almı fır. O z ınan Fa
rinaçi) e bir uı • urı~ et \ erılıne
miştir. Fakat Baş\ c ilın ııck it'· 
mat ettiği bir ad ıı d l c şohret 
almıştır. 925 de fıı • an umumi 
.katibi olmuş lükııı bu i • ancak 
bir sene kadar gornıuş, de •iştiril· 

arinaçi buıünkü ltalyanıa po· miştir. Farionçi o ıaınandanberi 
a hu) atında birinci derecede hep bÖ) }ece, (a~ İSt fırka IDID Sa• 

olnD bir §absi) ettir. Bir iki bık umumi katıbi di) e anılmakta 
evvel gelen bir haber kendi- idi. . . 

n ceph de ntuharehe ederken 926 da Farinaçi neden. ~eğışti· 
ugiinü anlattL ltnl)anın u(ra- rildi?. Dunu r ş"t mchafıh o za-
1 acı halleri artık daha ziyade man pek gizli tııtmu , fokat ne O· 
1> arak görmil ecek olan 1',ari· lursa ol un ı arinaçi lıirınci ?~re-
1 vazife başında oldu demek. cedc rolü olan ndnmlnrdnn hırı o-
u son beş altı senedir Ital) an- )arak kalmış ı; e niha) et imdi de 
ar ındn lngıfü alc) htarlığını harpte ölınushir. Kırk dokuz ) a-
d~Ucndiruıea:e çalışırken Fa· şmda imi~. Geçen hnrpt ıı?emle-
açı az faal bir rol o,> oamanııı· k tini İngiltere \ c F n a ıle be-
it 1 d e k'" l a ya a hiıkumet reisinin bir· her olmayı görme ıçın çn ıı • 
n • ra 'kt e ut iki te ir karşısında bır mış, aradan çe) rck 11sır gcçtı en 
~azene temin ederek harid sonra da İngiltere ve Fran n nley-
kaıneti ta 'n cttıii sö:ı1eni - hine Almanya ile birl'ktc iıalya. 
du. Bu te iı lerdcn biri İngiliz nın harbe girme ini i t':ı enlerden 
)htarı olan Famaçl ile tar.af- biri olmU§tur. Roller bö) le dei:-ri-
Jarının, dığeri de in"ilte.re ile ıiyor. 
sınak liizuınunu ileri süren la-==----=-=-=-=-=-=::ım:::: 
ndi ile taraftarlarını• cere • 
1 idi. Mareşal Badoılionua da 
ndi ile lteraber oldutu asıla· 

Yorda. 

llatll'lartl.4.ır ki Ke..t Grandi 
it zaınaa LM4rada efirlik et-

v_e Çe,.ber-lal n Ba vekil olua· 
ltalya ve İngiJterenia arasını 
lllak iç.in konu mai• girifti. Fa· 
Grandiain ileri gitme ine der· 

J • seti çekilmiı oldu. Roma.ta 
tınaçi ve taraftarları hep İn· 
·ı aleyhtarhiı ile harekete ıeç· 
eri isia Londrada Grandinia 

isiai akim bıraktınuaktaa 
i kalmanuşlardır. Soltl'• ltir 

n Oit'eailtli ki Koat Graaii 
dradan Komaya çaiıl'llıYH ve 

liye Nazırı tayin ediliyor. Ar· 
bu di)'lomahn harici si) aset i
inde faali;> et ve nıesaisine IU

nı gürülmü) or demekti. incili• 
el htarları xe•İtli kemliluiae 
ha müsait bulonıılar ve :kalya
n hüyük 1'ir hnparaterlu'k kur· 
a ına ) egne miai olarak İa
ltcre:ı i gö termek uretile İngi-

z dlişmnnlığını iddetlendirmeğe 
·raı;mı Jardır. Farinaçinin bil -
a n u on senelerdeki rolii bu 

ılınrln ıimdiki Jtal)nnıo .mukad· 
"ratmda hiç unutulur &ıbi ile • 
ldir. 
G ızcl söz o) li) en bir hatip, iyi 
zı ' zan bir muharrir diye Ö). 

e~ F:ıı"ı çi \nktiJe İ) ı ha-
t n ııt ':ı ı bir ur ttc 1 an • 

r at onra git 'de ehcmmi
tı K ndı ı l ır şimendifer 

l ı V c l ıçi Arıyanlar, 
ıikiy«ler, temenni-

ler oe miiflriiller 

Açık lı ve Memuriyetler 
Malıye Vek idi yenı t~kll cd imek· 

ıe ol.an Arazi Komlsyonlan itin Re». 
Aza ve Fen Memurları aramaktadır. 

Sümcrbank 150 lira ilcretıe bir mi· 
tercim daktllo anım ktadır. Talip o
lanlar 2 Nısan Çarşamba aqamıaa 
kadar iıntllwı Jı;iu müracaat etmeli
dirler. 

snmerbank BlrleşUıc Pamuk ipltli ve 
Dokuma Fabrikaları Mil si Mü· 
dllrliliU muhaberat, muhıı ebe ve pa· 
muklu mensucat !er nde ı;alJfUnlmak 
üzere 1 e mezunu 3 me ur aramakta-

dır. A-~-
TalJp olanlar 2.9 :Marta k da nı .... • 

rada Su rbank bina ında B rleJiık 
Pamuk JpHj ve Dokurr. Fabrlkalan 
Milflll esi Zat f lerl ŞeI1 ğlne mura
caat etmelidirler. 

Adliyeye Memur Alınıyor 
ist.nbul lfiid4kimn..ıllilnıılel: 

en de Seveceksin ! 

\Orum. 

D dim. 

-U 

Yazan : E.TEM iZZET BENiCE 

u tt 

mimt te • 

rua !hiç iııH· 

ına. 

_ •eden?. 
_ lns nı en bışta ahlataa ... ef• 

Jcr kıtaplnr, nnzarh elcrdır. K.~tap· 
la h ) at bıribirıne W) a)' dı, du~) a 

1 rdu Bu bu) uk nıute· 
cenuet o u · 
f kk . bu'- uk aptal oldu •· e ırııı en ~ 

nu sana SÖ) ler m akın a ma. 
- Gtiliuıç § ler 9> in} orsua. 
Dedım. 
- Sana • le eli~or .. 
Dİ) erek "lerıne ckletlı: 
- S na g ldiğı gibı 

o)l gelir. Fakat ha) tıu 
ııu. ın aı ları l U\J.)' t 1 

Bir batanı 
Manifatura mağazalarının 

kar ni•betlerini te.bit eder
ken, bu dükkanların deıece
lerini tayin etme ıeklincle, 

vaktiyle yapılan büyük bir 
hata, ıimcli, tamir edilmiş bu
lunuyor. Hatırlarsınız, yüz. 
de yüz kar eden mağazalara, 
yüzde etli kiır etme müıaa
de•i verilerek, bunlara, «lülu 
mağaza» adı takılmııtı. 

Lük• mağaza ••. 
Ne münasebet?. Bizde 

lülu mağazaya ne lıizum var? 
Lük•, lıe .. c böy c bir zaman· 
da, cidden garip olurdu. Bu
nu dilimizin döndügü kadar 
ya%mııtık. 

Şimdi, verilen yeni bir ka
rarla, artıll liz s mağaza ismi 
kalkmııtır. Lükı mağaza yok
tur. Manifaturacılar üç ıınJa 
ayrılmııtır. Anca , maaralı 
~ok olan birinci ıınıl dükkan-
lara, diğerlerine nubetle, da
ha lazla kôr hallı bırakıl
ml§tır. 

Biz, lülu tabirinin ba suret
le kalduılmıı olmasından ,ok 
memnunuz. 

Çünkü lük• mağaza, liik• 
eıya, lülu iıle uğraımak, ha
kikaten garip ıeliyordu, in-
sana.. 

BURHAN CEVAT 

Almanya ya gön
deri ece hu ubat 

Ahnanyaya ihraç edılccek ~ağlı 
tohumlar ve hubu t hnkkında 
ynpılan müzakeer erde nohut, kuş
yemi ve bakla uzerınde uyuşul • 
muştur. 

Almanlar bu maddeler için ta
cirlerimizin teklif cttıkleri d'ıatları 
kabul etmişlerdir. Keten tohumu, 
susam, ve ayçıçeği iç n müzakerele
re devam edılmektcdir. 

-1-

Uyuz. ciltte ıöıiinınekle Mı"a
ber, haddi zatlnde bir clld hasta
lıtı değildir. Akanı , yani ııyua 
mikrobu denilen ve lıiı; yorulmak 
bllıni7en kuçilk b r hayvanın hu· 
sule getirdıil bir takım sivilcele
rın çıkmasından ibaret bir huta
lıktır. 

Bu hayvan evvelA cildin nazik 
bulunan Jusımlnnnda, p:ırmak a
ralanndıı, bOküm yerlerinde, dir
sekte, dWerde kolayca ;,eri e
rek eoialdığından hastalık ilk ön
ce bunılnrd n b ş ar. 

Uyuz kendl kcndıne hasıl ol
az. fo ka bır tnden veyahut 

kullandığı cşy dan gcçmll-
. Hasta ıt; n olduğu yerlerde 

Uı b r ı tı ve gıdışn e bq-
lar, alqam OstO rtar, gccel rl ta

mmül edılmcz hale ıellr. Sonra 
bu )erlerde sıyab noktalı çizgiler 
bclırlr. Sonra bu noktalar sivilce 
halini al nık vUcudiin diğer kı
sımlatma yayılntlJ'll b la . Uyuzu 

tırcn hayv ncıkl r da bu sh·ll
lcrin iı; ndc zlcn rlcr. Bu hay
n bir yuv d 20 - 25 yumurta 
aktıgı dan, b r tan A lam 

b r vacude g dıktcn ikı ay sonra 
cudU tam 1 A eder. 

Yann tedav ine bak caflz 
\.. , 
ye alışını ozlcrlmdc-
ki i nbetiıı do ruh un 
dar inanırlar. Bak snnn en b it 

' ' iT • '116 Ab v ermeyınce ır.ıa , 

neylesin Mahmud!,, 
"Allahın on urmadığınıPeygam
her so ay a kovalarmış ... ,, 

_ _.~Yazan: EYİ ·a T~ -
- İnsanın nzkını Allah kesmeye - Baba! demiş. Sen evıne gıt .. 

görsün .• Allah rızkını kesti mi in· Yann bır tepsi borek yollıyaca • 
sanın, halı haraptır. ğun .. Çoluğunıa, çocuğunla afiyetle 

- Bcnım b ld im, çalısan da - ye!.. 
ima ka nır. Kcnd rı n , in an Eskici evine dönmüş ... Ertesi gUn, 
kendısı keser. Çalış na All h verir. Padışah, bir tcpsı altüst bor<'k yap-

- Öyle deme .. Bazı kısmctsız tırmış. Ara ına da, bin tane altın 
adamlar '\ardır .. Ne yapsa nafıle.. d " etmiş .. İhtıyarm evine )Olla -
Sen ctıkandı baba. hikayesini bı- mış. İht ynra, böreği vcrmışler. 
lir misin? Biraz sonra, eskicinin açıkgoz bir 

- Hayır! ne hıkayesi o? komşu u gelip d miş ki: 
- Bak anl ta un.. Vaktile, - Baba .. Saraydan sana bir tepsi 

Mahn udu sanı d , rmde, Aksar y. börek yollamı lar .. Sen borc~ı ne 
dn bir eskici baba var 1 • ihtı)ar yapacak ın? Sana iki altın vere • 
bir adammış .. Kuçucük dukkunın· yım . O boreğı bana ver .. İhtıyar: 
da, ç nk y mar, p buç tamir eder, - Peki.. Al1 demiş. Böreği iki 
ufac a nncilc aıl ını g çındır- liraya satmış. 
mcgc ugrn ırmış. E k.icı baba, bır Padişah ertesi gün adam yollayıp 
gece bir ruya gorınu .. Sır ılc, bir ihtiyara, boreği ne yaptığını sor -
~k çeşmeler .. Başta bır tane in • durmuş .. İhtiyar: 
den, gurul gtirul su akıyormuş. O- - Sattım! demi§. İki altına sat· 
nun yanınd n bir parça daha az, tım. 
daha öburund n biraz daha az.. Padışaha söylemişer .. 
Hul · a, g"tt kçc çeşmelerın suyu - Öyleyse, de.mi§ .. İhtiyara söy. 
azal ) or. En onda da bır çeşme leyin .. Yarın sabah, sabah czanile 
var; arada sırada: beraber köprüden geçip Galataya 

- Tıp, tıp, tıp, birer damla a - lkndnr gitsin, donsun ... KöprUnün 
kıyor. yaya kaldırımlnnna da, altınlardı-

E k cı baba, biri ıne sormuş: zin .. Başka birinin altınları alma-
- Bu l.'eşmeler nedir? Neden sına da musandc etmeyin. 

boyle baınınd n çok, bazı ından İhtiyara, köprüden geçmesini pa-
az su akıyor? • d m cevap vermış: dişnhın irade ettığını söylem~ -

- Bunlar nzık çeşmeleri .. Bunun ler. İhtiyar, sabahın alacak karan· 
her birınden akan su, bırısinin rrz- lığında, hayrıye köprusundcn geç. 
kıdır. mis .. Geçmiş amma, yaya kaldın -

- Şu baştaki çeşme kimin çeş • mından değil, hiç etrafına bakma-
mesi? dan, tam ortasından geçmiş.. Ta-

- Sultan Mahmud efendimizin. bit, altınları görınemif ve alama -
- Onun yanındaki ? mış. 
- Sadrazamın.. Bunu da Padişaha anlatmışlar •• 
- Onun yanındaki? - Öyleyse, demiş, yarın ihtıyan 
- Şeyhullslfimın. alıp Oknıeydanına getirin. 
Nilıayet, eskici bana en sondü:i .Ertesi fÜn ihtiyarı Okımeyda -

çeşmeyi sormuş. Adam: nına getirmişler .. Padişah da orada. 
- O da senin çeşmen .. demiş. } Padişah ihtiyara: 
Ruya bu ya!.. E kici ıbaba, nzkım ,_Baba, demi , şu yayı eline al.. 

~ğaltmak için, eline bir değnek Şu oku at .. Durduğun yerden okun 
alını . Çeşmenin ağzına sokmuş.. gittiği yere .kadar biltun arazıyt 
Tıkalı olan çeşmeyı açacak.. Kur- sana vereceğim. 
calamış, kurcalamış; nihayet, sopa Zavallı ihtiyar, heyecandan elleri 
kırılıp çeşmenın ıçinde kalmış .. Bu titrıyerek yayı germiş, çekıp bırak. 
sefer, arada sırada damlıyan dam- mış .. Ok yaydan cıkıp kar ıdakl bir 
lalar da kesilmiş .. adam demiş ki: duvara vurmuş, donüp gelmiş ih· 

- Tıkandı, baba .. Artık ne ut· tiyarın kalbine saplanmış .. •Knpan-
ra§ıyorsun? <lı baba• oracıkta duşiıp ohivermiı. 

İhtiyar, kan ter içinde: , Sultan Mahmut da: 
- Tıkandı .. Tıkandı .. Tıkandı! - Vermeyince Mabud, neylesin 

diye uykudan U) anmış. Karısı da Mahmud ı demiş. 
uyan.'111Ş.. - Cnnun .. Bunlar masal.. Uydur-

- Efendi.. Ne tıkandı? Tıkanan ma şeyler •.. 
nedir? Demiş. İhtiyar: - Y { canım .. U~ durma olur 
-Tıkandı .. Tıkandı! diyor, b:ışka mu? Ondnn sonrn pa nh onun 

birşey soylemıyor. Ondan sonra ö- namına cnmi yaptırmış. Hatta, ya· 
nüne gelene: kın zamanlara kadar cTıkandı baba 

- Tıkandı .. Trkand.ıw Tıkandı de. vakıfları vnrmıs. 
meğc başlamış. - Pek Bu hıkiiyeyle in ışi· 
Adamın ismı ctıkandı baba• kal- nin mbnnsebctı ne? 

mış. Bu ctıkandı• bahsi de, Sultan - B nım işlerim de, tıpkı Ka.. 
Mahmudun kulağına ikadar gitmiş.. pandı babanın ışleri gıbı ... Allahın 
Padişah ihtiyarı çağırıp bu •tıkan- ondurmadı ını Peygamber sopayla 
dt:t nın ne olduğunu sormu . Es • kovalnrmı . Bazı adamlar vardır, 
kicı, ruya mı anlatmış. Amma, sa- ta ı tu sa altın olur. Bazıl rı da var-
hiden d o rüyadan sonra, adamın dır, altını tut b k r k ilır Her 
nzkı b bu tun k ılml . Dilkkfi • i m O) le ya ... Şu nuncu unu n· 
nınn, mtıne uğrıyan olınnmış. lata m. Tan dık bır tuccar vardı. 
Dukkanı abah açtığı gibi, siftahsız Bır gtln d r m B nd n 
kapı}Or. netle bın lıra para aldı Ç k geç-
Padişah, ihtiyara: ı fada) 

kırdı daima: Hıirri) et .a alet ve 
mü avi haktır. in an hunu görUr 
de, nn 11 ideale ''e ideali te iuaoır. 
İdealı t eğer bu kelime~ l kendisi
ne ma ke edinmemi olnıı biçare 
j e daima inki nrn u rnnu:ı a 'c 
ın 1 11 olmı~ a maJıkCım olan bi

re r. Hatta kendi h kkında \e 
· ını o ıhkat ıoe innna ev • 
· \(~ ı<.'lıb r ol nların nnm -
i a ette bu 1 · 1 oldu u 

nd 

alılıin bu ozl r"ni onuna ka
dar dinledim, dini elim 'c: 

- Ö:ı le i e ben do ana inanmıı 
görüıtel im \ c.. lliıhın bu özlerine 
n la innnmanıı ola ıın .. 

Dedim. Bu l.azır cc~aplı~ım onu 
a ırttı 

- Canım, bet a ka .. 
Dedi. 

c di)c ba a olac k ıa. A· 
kıl hocalı ı ;)apan en d ıl mi in? 

Dedim. Ammn, mc\'Zuumuz ta
mamile d j;" ıniıı, fırtına dinmi , 
iki t:ırnf da ~atı nıışh. 

- Bilmem bu hnrp tc ne ola
cak. Allah onıııııu1u lı ) ra çı • 
karsın .. 

Di) e mırıldana mırıld,ına oda
dan çıktı, gitti. 

Ben de nrl n ından daldım, u 
7.un uzun: 

olacak bu ad mi be\ l 
hal tımı ?. · 

Dh c d• ıındüm. Hulu da bu dü
dı c d n ayrılmı ınii b t bir ne

tice) 'armı «1 •ılim. 
Hakiknten ne olacngız? 

lkiıniz de ar anızda bir ta ızlık 
oldultunu, g cmmenın her gün bi· 
raz dalıa zorla tığını hi edil orıız. 
Fnkat, bunu birbirinıize açıkca 
o li emiyoruz. Bu ka,gamızın 

ilk anlarında bu e a a nkl tıl 

ve.. cizü hatta, bosanma Uıkırdı 
şına kad r ötiırdiık. Fakat ) ine 
ate c dokunınu lar gibi h m n 

gcri)c ckildık. Bu ka'\ga kc k 
hı mdnn ayrdma a \ e birbirim 
a~ıkç • (Arkası Vu) 

3 - SOJtf TELGRAF 

a mullarrlrl r --- --
Ne Diyorlar 1 

B. Abidin D \er cYuio l vya tik· 
lt\Uni f da etli> ıs;imll bU&üııkü B • 
mnknlcsinde Almanyanın Balkanlan 
cldc tmck husu undaki progrımwu 

ılmdıye kadar aznml llr'at ve lilblı· 
Jetle totbık ettlğuıl, ecçcn ilkbaharda 
Alamnlann Balkonlarda dlldll atnCl 
olmadığı hıılde bu ılkbahnrda Roman
ya, Bulgaristan ve Yugoslavyayı teıt 
kurşun atmadan ele ccçlrdJğinl söyle
mekte ve: cDu neticede Ineilterenln 
B lkanlanı 300 bm ldıilik bir oni11 
eonderme teşebbüsünün de b07ilk te
slrl o du:Unu bır dc!o daha kaydet· 
mckt n ltendlınhl ıılamcyoru%.> 
Dcdıkten sonra e%cllmle ıwılan ;,aa

mııkUıdır: 

cBu Mart ayı içinde AlmllnJ'a, Bal· 
k nlarda ikıncl bir sJyns1 muvafiakı· 
y t k zandı. Dinbır ırilrfiltil ile altı 

encdc kurulan B lknn ittl! kı, altı ll7 
Jçlndc yıkılıp gıttl. Şımdi, Yugoslav,.a 
d '!et arabasının volanuıa da Alman· 
) a oturmuştur; bu memleket de ıırUk 
Almanyanın tfıbllığuıe g nn · ır .> 

CU!.fHURlYET 
B. Yunus Nadi c\: ugoslavyanm U

ı;Uzlil Pakta Iltlh kJ> islmll bıı&ünldl 
~ kn1 ındc Yl!i avynnın Oçtıx
lu P t tlb ının d ılüb.ıı.klar
dnn f r lı old unu O) eın kte ve: 

c Üçlızlu Paktın ltt t k oldulu· 
na sure ona ııtlh k den er fttıfaka il· 
tlrnk cdcyorlar d ek oldu u halde 
Yugo ''Y ,Pakta g ten kendi sulh 
'\e sükunu içm t n t rnyı:ı.n ve te
minat e de eden b devl t vaıly Un· 
d lr. r~crcdey insanın Yugosl ""78 
Oçu Hl P kta ilt hak derken bitaraf
lığının de\ amuıı emniyet altına alını· 
)'a çalışmıştır eli) ec l llyor. 

Yugo nv B v M. Zv lkovlç'Jn 
pakta ltıhak.ı lınz v ı le lrot ett111 
nutuk çok mfınalıdır. Bnşvek.ll: 

- Bu ~ elmıemck :lçln ı;ok çallf
tık. Nihayet n cmkkeUm ln harp Ab
ncsf olm m sııu ba art tutarak ona 
ılım ye mecbur o uk'. nu \ ıuty UmW 
muhat za cdccefız. 

Der iıbı bir l san kullnnllll$tır. 
JIAdls nln kendı memleketinde ko

pardı Ja7nmeUı naı.aran Yu.ıoslay 
Bllşvclcllinln tıözkrlnl yukarıkJ m na
lard !.'Ok cıddl telfiltk etmemtye sebep 
yoktur. Yugoslavya bltarnfükta deva
mını bır de bu surctı tct'rübe edecek 
demek olur. Bunun lcin d ordusunu 
terhis etrncmesı ve her ihtimale kal'lı 
hazırlıklarını ihmal eylem m ı l.ftum
dır. Yugoslav bAılkı arasında husule 
ıclen heyecan ve ı: lc;yan da ancak bu 
suretle teskin olunablllr.> demektedir. 

TAN 
B. Zekeriya Sertel cTilrk - SoV)"et 

Dckl.fırasyonu> mll bugilnldl Bana
r.ısında bu dc!a TUrkiyc ile m tere
kcn imza ve ne rcdll n D kl rasyon
dan bab etmekte \ e c:zcUmle: 

cBu deklAraeyon, TO kıy~ - SoV7et 
dosllulunun bır tek d nden bafka bir 
,ey dcjıldır. Zaten iki kO.fJ'llU memı.-

ket ı925 te akdetUkleri ademi tecaVO& 
mJ.sak yle, birıblrlerine kal'fı ayni ta
alıhOUerde bulunm11$1ardı Bln cna
lc) h, tJ l Ukl 1 H rbındcnbcrl birlblr
lenne kal'fı dosUuk ba lnnyle ballı 

bulunan ve lıöyle bir misak ile de 7ek
dlğcrlne karşı taııhbUtlerd bulunmUf 
olnn lld kom u memlekcUn bırlblrln
den bu dostluğa ve b lılı muhıill! 

b1r lınrck t beklemeleri \ rit değll
dl Fnk t dilny \ lyetınln ı;llnden 
güne k n ık bir 1 nim ve hatbla 
&lkruılaro yayılın kla bulunması kar-
Gt ında bu d kl yonun büyük bir 
kı,y t il d ett e phc yoktur. 

Artık bu vuz.ul sarob t arşısuı-
da h ı I t k dl a usla a edile
cek: dcd .odulann kıymeti k lmam11-
tu'.> demektedir. 

YENi SABAH 

Tiyatro mevsimi k•· 
pamrkea ltlr Od •I• 

Tiyatro mevıimi, bu ay ... 
nuada bitiyor. Yani, üç dört 
ıün ıoma paydoı .• Bu yıl, çok 
muvaffak olmuı, çok tutmuı 
piyesler aördük. Meaela, Mo. 
ıaleler ıibi •. Komedi Kıımıa
da da, haftalarca oynıyan, 
halkı ıülmekten kıran piyea
ler çıkarıldı. 

Trajedi kıımına ıelince: 
Meviım kapanırken, bir de 
baktık, üatüıte, iki telif ç.ıka· 
rıldı. Biri, Vedat Nedim Tö
rün cİmralı'nın fnaanlarıa 
iıimli piyeai; diğeri de Sedat 
Simavi'nin cHürriyet Apar· 
tımanı» iıimli eıeri .• 

Bu telif eıerlere bırakılan 
zaman, birer hafta bile olma
dı. Kimbilir, bakarsınız, nıev
ıimin ıon arüminde, bir telif 
piyes daha ortaya atılır. 

Bu hal, nedendir?. u te
lif piyeslerin ıeyredilıne i is
tenmiyor mu?, Yahut, bunla
rın tutup tutmıyacağı, evvel· 
den mi kestiriliyoı-?. Dostlar, 
ahı veriıte görsün, bir ke~ 
ıahneye konuldu, denain gibi 
bir lınva içinde, r vermek, 
hi~ te doğru dc~:Idir. 

Belki de, bu tarzı hareket· 
te, bir takım dostlukl rın, ha
tırın da dahlü t siri v rdır. 
Sözünden ~ıkılamıyan bir 
müellifin eserini reddetmek 
olmaz .. Oynatmak olmaz. ı. 
kisinin ortası: Oynamıı ol· 
mak .. 

Bizce, bir eıcr ya sahneye 
konur, yahut konmaz .. Mcv. 
ıim bitmif, vakit kalmam11 
iıe, eıer, ıahneye konmaz, 
l'elecek ıezona bırakılır. 

Bu iıte, tiyatronun bütçe. 
aini düıünmek gibi bir müla
hazanın da göz önünden uzak 
tutulduğu, hatırımızdan çı· 
kıyor, aanılmaıın .• 

iyi tutınuı bir eaeri devam 
ettirmek, elbette ki, tiyatro 
ıifelerini memnun bırakır. 

O halde, bizim Şehir Tiyat· 
roıunda, iki fikrin telifi için 
ujrapn bir a&y var: Bütçe 
mülahazası bir ... İyi eaer ver
mek iki .. Bizce, bu fikirler te
lif edilemez. 

Aaıl üçüncü fikri de biz 
müaaadeleriyle &ne aürelim: 
Halka, yeni piyealer vermek.. 
Nihayet, tiyatro aeTen bir ... 
yirci olarak arzu ederim ki, 
her hafta gidip, bir yeni ea.. 
aeyredeyim 1 

Temenni ederiz ki, önü· 
müzdeki tiyatro mevıiminde, 
Şehir Tiyatroıu idaresi, telif 
edeceği noktalan, daha çok 
tiribirine yakın olanlarından 
aeçer •• 

R. SABiT 
------------------~~~----Den iz Nakliyat 

Dairesi Reisi 
Bir müddetteberı şehrimizde bu

hınan Münakalat Vekili D niz Nak· 
lıyatı Dairesi R ısı Ayet Altuğ Ve
kalete ba lı ehrimızdekı daırcler 
uzerınde bazı t tk kler yapmıstır. 

650 bin liralık 
potas getirtiliyor 
Üzüm haglnrının ıl A 1 nma ı 

HükCımet hariçten go taşı ve pota. 
getinlmek uzere 600 bın lıral k 
döviz vermiştir. 

1r=DERD. 
Sokaklar geç 
süpür ··ıüyor 

son 



ELCRAP ~ M llAltT IMl 

Derse D vam Edelim I 
:.:. I= Yazan: llAIUl1JT ns.ABI -ılto--

Yemekten sonra, kahvelerimizi 
lciyorduk. Odanın kapısı açıldı, 
cirt beş yqlarında bir çocıak içeri 
ıirdi. 

Arkadapm. kollannı açnu.ftı: 
- Gel bakalım Haldun. 
Çocuk tendeleye tendeleye kof

tu, babasına 181'lldı. Aıbdıpn 
cülüyordu: 

- Demindenberi nerede idiJl? 
Haldun, kek ler gı"bi tutuk tu-

luk cevap verdi: •a "Sil 
- Dersimi e.ıoerli;yvrdum.. 

1 Aritadqım, çocuğu, cHzledae e
&urtnnqtu. Bana baktı: 

- Ne dediğini duydun mm? 
-Evet. 
- Peki Pfllladm mı? 
Boynumu büktüm: 
- Ilı! Şaftım ... Biraz erken de· 

lll mi? 
• Ariradapm, çocuğu yere blrattı, 
\ciddi bir tavır aldı: 

- Ölz'enmenin yap, qmım J'Ok!. 
Mektebe göndermiyorum; evde de 
llers lçin aıkıya koymuyorum. Bir 
tllence gibi hiç ıJkılmadan ölre
aİJOI'. J'akat, benim usuliim..,. .... 

ı Çocuğa !fildi: 
- Haydi, ,ıt, kita1mıı pttr. 
HUiun, hiç titizlenmedi ve _. 

.unli, tatlı bir uyu1ht1a emtU 
fit emSllye odadan çıktı. 
Arkadaşım, kurnaz kumu lfl· 

myordu: 
- Ç.OCUk hiç JJOrluk çekmeden, 

mevkle alfabeyi öjrendi, ve yavq 
JBVa§ kıraati de 16tiiyor. 
Meşhur ressam •İnene• in ke

manı gibi bir ~ insanların, mes
lekleri, ihtısasları, san'atlan dı -
.-, hatta onlarla taban tabana 
tenine acayip ,eylere merak sar. 
ülannı biliyor. Bir banka me -
anın1 olan arkadaşımın; usulü ted
ris hocalığına kalkışmasını da bu 
fl!Pt meraklardan sanıyordum; ve 
•nmakta da haklı .idim. Biraz ga· 
rip ba1anış olacağım ki, arbda
.., bflanm çattı: . 

- Palnra atmıyorum. İftıe, hile 
llllrda ela yok". Görünce ayak -
ların suya erer. 

Oda k.ıp11ı aÇllımf; çocuk, elin. 
• kitapla görttmnn,tti. Arkada -
.-, çağırdı: 

- Haldun, kitabı bana ftl'. 

Ye IODl'a mua ibıerincle duran 
91Rteleri gölterdi: 

- Bir gazete al, 1aıcanm lil9 • 
tereceklerini oku. 

Haldun, ba'buımll ddklerinl 
7llplDlfb. Ona, pzetedela, ~ 
kilçük harfler pteri,.ardum. Ço
euk, tnanı)maz ve ı•ıılacM bir 
~cevap~: 
-D ... Y ... B ... Ç ... 
Haldun, gö.rterdiğim harflerlıı 

Wrinde yanılmaml§tı. Bazı to)ay 
llelimeleti de çıkarıyordu: 

- Adana ... 
Gel gelelim, bazı çetin kelime -

leri de çııkardığuıı ıörünce dil -
raladım: 

- Şaşılacak ,ey vallahi ... 
Benim p§kmlıtı.mı gören arka. 

4llpm, kahkahadan kınlıyordu: 
- Nasıl martaval mı atıyormu

fUlll? 
Şüphem geçmiş, merak batla -

llll§tı: 

- Tebrik ederim. 
Kim

., 
- ı. 

- Hem çocuğu, hem de seni. 
Arkadaşım, bu paylaşılmada 

hcıflınmamlf& benziyordu: 
- Asıl, beni tebrik et:meıilia. 

Haldun, akıllı çocuktur. Fakat, m
layca öfremnesi, benim .....umı, 
daha doğruau, keşfim •Yesin -
dedir. 

Elindeki kitabı gösteriyordu: 
- E~r, Haldunu kitaptan okut

.un, belki evwlden e&berletil • 
mlştir, diye ~ dl -
fÖDdÜDl. Şimdi, ifin hileli ... -
c:kğmı öğrendin. Kitabı ftl'ejb, 
ondan okut. 
Kıraat kitabını arkadapmm e -

lbıden aldım. Çocuğa göstermele 
bqladmı. Çocuk, yine, OOğru ce -
vaplar veriyordu. Yalnız, itıraat 
titabı, daha büyük harflerle ,.. 
zıh olduğu için, daha hWı ob • 
JW Ye hem kekelemJ,ordu. 

Haldun, bu imtihandan da, ,e
dnfln akile çıkmıftı. Arbdapn, 
b kıs ıüJüyonlu: 

- Nasıl! 
- Mükemmel! Fa.kat, usulünü, 

bşfini anlıyamadım. Onu anlat, 
uıl, onu merak ediyorum. 

- Bir dakika müaade et. Ha -
mladıiım alfabeyi ıetireyim. 

Dedi, odadan çıktı. 
Ben, ataçtan dilfen elmadan, 

t.nyoda yilzen llimleri cliişünü
JOl'(hmı. Arkadapm da, acaba, biz
ler fariwıa varmadan böyle bir 
-deha• mrma mı erivermişti: 

Çok ıeçmedi, arkadaşım, elinde, 
"6yük bir defterle içeri girdi: 

- Benim alfabemde, bir levka· 
1'delik görmiyeceksin. Benim aL 
fabemde de ayni ,ekilde büyük, 
küçük harfler var. Yalnız, harf -
leri, kelimeleri iyice belletmek için 
bulduğum isimler ve misallerde ö
bürlerinden aynlıyonmı. Okutma 
w öğretmede asrın zihniyetine, 
modasına ve görü§üne uymak li· 
Z1ln geldiğini sezdim. Çocuk, a 
çok nelen görüyor, neleri duyu -
,.«, nelerden hoşlanıyor, rüyala
rma neler giriyor? Ye.ni gördüğü 
,eyleri nelere benzetiyor, en çok 

nelerle JDeflUl oluyor. Kü~ bir 
denemeden 80Jll'a, çocuk daha o. 
kuma çağına ıirmeden cılrumayı 
6ğrendi. 

Defteri açtı, resimli alfabe:Ji 
ptermeğe bqladı: 

- Ş, Şarlonun Ş si. .. M, Mar -
len'in.. .. Y, Emil Yaningis'in Y sL. 
C, Con Barrimor ... L, Lilyan Har
wy ... H. Harold Lili ... 

Defteri kapadı: 
- Cinayet, hırsız polis filim -

lerinden de istifade ediyoruz. Ta
banca, kama, kelepçe, parmak izi 
gibi kelimeler de onlardan ötürü ... 
Arkadaşım, bir mucit, bir kişif 

gururile karşımda göğüs geriyor
du. 

- Önce, Haldun için hazırladı. 
ğmı bu alfabeyi biraz daha hale 
yola koymağı düşünüyorum. Pek 
küçük bir deği§iklikle cihan alfa
belerini de bu surette tertip edi
lebileceği fikri hatırıma geldi. İş
te, burada, dikkat edilecek, tek, 
fakat, çolr mühim bir nokta var. 
Bu alfabeyi, her sene, gözden ge
çirecek ve yeni parlıyan yıldııla
ların yerine koyacaksın. 
Arkadac:ımın fikri mükemmel • 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 20 

TUNA BOYUNDA~ 
~TÜRK ORDULARI 

Yazan: it. SAllİ KADA'fEL ;.,=-.,,,, 
Tekfuru ahn, Hisarı bize verin 

Gazılcr, gece gündüz çalışı&'or
lardı Kah kale beylerile hoş ceçi
niyorlar, klh ça~orlar ve bu 
ıınıreUe kal'i fırsatı gözetiyorlardı. 

Nihayet S... ..nderc tekfuru -
nun oglu oldu. Cenazesi tantana 
ile hisardan dlşarı çıkarıldı. 

Turkler, tam bu esnada hisarı 
bastılar, kapılarını kapadılar ve 
bu urctle fethe muvaffak oldu ' 
lar. 1Iı.Sarm I ine dair iU rıva• 
yet vardır; 

Beyler h ar almazdan evveJ 
tekfuru cenazede yakalamıolar, 
hisarın onüne ıetirmitler. 

- Gelin bu tck!uru aat.ın allll, 
hisarmızı bızc verin .. 

Demi§l~r, onlar da: 
- fstanbula yollayın, orada ,u .. 

tuı. 

&evabı.nı vermişler. Bunun ü • 
zerine meseleyi Orhan Beye sor .. 
mU§lar. Şu cevap gelmiş: 

- Satın, gazilere harçlık olsun. 
Bunun üzerine gaziler tekfuru 

İstanbula yollamışlar. On para ve
ren olmamış. Nihayet hisarı mr· 
la zaptetmişler. 

Samanderenin düşmesi İzmit 
(hnikmid) iD de felaketine sebep 

Yagoslavya
nın bu hattı 
hareketinden 
sonra, Yuna
nistanın mü
dafaası, ıhn
cli nasd yapıl-

ma I ı dır?. 

E Yazan:~ ekli Kurmay 
Subay 

Y1llOS]aY)'UUD ÖçOzlQ enlıpn~ 
lhdlibıe ın Yunan ordulu, Alman 
eldusuna karll müdafaa için 300 kilo
_... kadar uzunlujunda olan Yu
MD - Bulpr lılJduduna 7117J]amaz
._ Sellnik mıntakumda kuvwıW bu
Jımmak için daha Şariwıdald mmtata
JI Mıdut emniyet IDt'alaruıa bıraka

- Mıl kuvvetıeriyle Sellnili müda
lla edecekti. 

SeJAnlk 1imam n demlr,Jol iltaqo
-. Arnavutlukta larp eden Yunan or-
4111sunun da biridk ikmal QuQdQr, 

~e uzanan demlı7olu Seltnik
._ ~- SelAnDc elden çıkana, Ar
.nutlukbıki Yunan Ol'dUSUDun ilDDıall 
cek fena vaziyete per. 

Seltnik ÜIBilnü müdafaa icbı Sar
Psda mühim bir müdat• hattı nr
.... Bu bat: Orfan Körfezi - Struma 
llebrt-Tahino.s 0610 - Yotkova 06-
• - Yuıoslav Gıduduna daJ'a.nuı Be
bilça Balkanı. 

Bu müdafaa hattmın atında den.iz 
llOhmda Yuıula~ vardır. Cephesi 
1IO kilometre ıenltllktedir. Fakat 
41 - H ldlometrealni Tahhıoe w 
Yotkova Gölleri kapar, Stnama Dehri 
.,.. BelAşiça BaDranı kuvvetli birer mi
llidir. En mWıimmi, bu mtidafaa battı 
.Alman ordusunun tam taarruz btfka
mıeiieri tl&erindedlr ve cenahlan da
:phdır. Alınan ordusu, SelAnite sera 
tmeriDden ve sın.na vAcUafnc:len !nebi
.,, bu iki 1-tewnet te bu mOdafaa 
uttına çarpar. 

G6r0l(lyor ld bu bat, ltir mtlda.faa 
meWllnde aranan ta.Q~ ve eevkul
~ p.rtlannın hemen bıepslnl haizdir. 
Derllılili tertibatma ıellnce bwaa 
.. milaa.lttir. SelAn.lie kadar '10 - 10 

lı:ilometre mesafe vardır. O balcSe p
llifllllnt .. derinlllinl lgale, tahldme 
" mil~ elveriıll bir mevkidir. 
Zamanımız harplerine ıöre bir p.rt 1 
ana anyalım; bu müdafaa mevzii cep
besindek1 ıöller, nehir ve balkan do-
1-yufyle zırhlı vamtalann turruzlan· 
.. da pek müsait delildir. Tabiatin 
me.rdana ıetirditi dörtbaıı mAmur bir 
emvid. Dar ve kuvvetli oldutu için, u 
kuvvetle müdafaa ve üstün düşman ta
uruzlannı. kırmak milmkündür. 

Yugoslavya bitaraf kalaaydı, Alman 
ordusu Yunan ve incruz kuvvetleriyle 
tutulacak bu mevzi &ıünde çok kanlı 
muharebeler wnnf7e mecbur edile
eekU. Çiinkü Alman orduau bu mev
zle ancak bir yaram taarruzu yapabi
lirdi. Zırhlı birlikler ve tanklar bolca 
kullaıulınA7.ı.nca, ::rarma taarnızıan 
ekseriya büyük zayiata mal olur ve 
muvttakıyetaizlikle neticelenir. 

Fakat Yuıoslavya bitaraf kalma::rın
ca ve Alman ordusunun Yuıoslavya
dan ıeçmesine müsaade edince, Sel4-
nfk Şarkındaki mevziin sevkulce::rfl e
lııemmiyeti cok azalmaktadır. Zira 

eli. Elini alıkarak onu tebrik et -
tim: 

- Sen, bu alfabedeki resimleri, 
misalleri biraz daha geni§letir ve 
onlara uygun cmahimatı umumi
ye•. de kovacak olursan, cihan üni
versitelerinin da derhal kabul edip 
ders programlarına geçirecekleri 
en mühim eseri meydana getirmiş 
olursun. 

oldu. Bütün ıbu sahalarda faaliyet 
gösteren, Akçakocaydı. Hatta Sa
mandereyi işgal eden de o idi. 
Bakınız Tarihi Aliosman ne ya

zıyor: 

«Akçakoca geldi, Samanoercyj 
makam edindi. İstanbul tekfurilo 
ve Aydos teldurile daim cenke • 
derdı ve herd<.-m Akçakocayla ga· 
7j\er at arkasından inmezdi. Anın 
içiıtkim i tanbul tekfurunun da
im cengi exsik değildi. Anınçinkim 
Aydos hisarı terki sürmek isterdi. 
Akçakoca etrafın köyleıini haf
retmiş idi.. 

. Niha) et sıra Aydos hisarına gel
di. Aydos hakk nda da şu rivayet 
vardır: 

cTekiurun kızı, rüylıli nda bir 
genç gour.u , bu gence a ık ol • ' 
muş, kale Türkler tarafmdan mu
hasara ed1l ·nce, rüyasında gördü
ğü kahramanı derhal gaziler ara
sında tammış. Kendısile, uzun 
muhasaralar esnasında, bir fırsat 
bulup fÖr~müs. Gazileri kaleye 
sokm1ya muvafakat göstermiş. 
Taşa bir mektup bağlayıp hisat • 

o 

Vlriar YWi9l ile Ocbındaki ve Vodi
M, ~ iDen iıltikametJer bem 
lıııa mm.ün" Mm ele Arnavutlukta 
Y111Wl ordmunUD ıerilerinl tehdit edi-
par. Eler AlmMı erdusu Y~slaV)'llda 
kıt'a nakline mtlaaade buluna, o a
man b(iyük kısımla Vardar v4dia1 ve 
Garbından Cenuba Uerlemeyi tercih e-
,JıtecS, SelAnik Şarkına • kuvvetler a-
7U'acaktı.T. 

Alman ord111Unurı bu taarruz .ıtm· 
aa ıöre Yunan oıf.ı ..... u, bil.Yük JaamJa 
Vardar Garp mili - Vod.lne - J'lori
M - Pre8pa 9ilt lııMtmda ft bUIWD 

&erisindeki lmllWmda Wlunacaldll'. 
Cenubi YUIOllaV7adan Yunanı.tana 
iDelı bltinne istikametler bu hatla 
)Eapatııabillr. O aman Arnavutluk 
eepbestnin Şimal lmmuıı Şaıb ve Ce
nuba dotru ıeri almak Mzırndr. J'akat 
iN baUlll UZUDlulu 200 kilometreden 
fazladır. Arnavutluk cepbesndeki Yu
D&D ordwna, mfldafaa bıattınm hemen 
ıerislnde kalan Sellnik - Florine de
mir 70Iundan Mtlfade eclemiyeceldir. 

Bu müdafaa battı Arnavutluktaki 
müdafaa hatt.ile birleflınce Şimale kar
ii uzunca bir kavı. teekil ediyor. Sev
~lceyıı bakmwıdan dillnıana dolru 
c*Jııt.ı yapan müdafaa haUan dalına 
mahzurludur .. Fazla kuvvet ı.ıer. parça 
parça k~a müaaittlr. 

Bu mahzUra kal'fl cephe PDi1UtfDi 
~ltmak ıtzımdır. Slmall Yunaniatan 
araziai bu ile ~ müaaiWr. Şarktan 
Garbe veya Garpten Sarka akan nehir
lerle bunlann aramıda kalan dallara 
JııUnden kuvveW mOdataa 711pılabl
:ur. Orta YunanlatandaJd Şarlul ve 
Garba doiru lubeleri olan demlr7ol 
vaziyeti de m'OaaJtur. ~le Şi-
male karlı tutuluacak bir müdafaa 
Urbinln Danal illerine elverillldir. 
Bundan batka Yuıoslav - Yunan lau
dudlDldan ona Yunanistana kadar mo
dafaa için bolca derinlik vardır. lca 
lamda mu.alt bir ınuıtabda bir m97-
ün muharebesi vermek icin adım a
.,sım müdafaa 7apılabillr. 
Ywwıı.tan Ye Arnavutluk budutla

n Cenubunda kalan arazi, Fransada 
w Belçikadaki Garp cephesinin d<lz o
~le, lhilmcek alı 70llarlyle ula 
~ edilemez. Orada tank blrlik-
lıerl ~ ma aan. ve arka arka
P dizilerek taarruz edecek lenil 1&• 
laalar bulabilb'or, motörlü sıJ7ade, bi-
ribirine muvazi 7ollardaıı tankları ıe
rklen takip edebiliyordu. Garp cep
laesinde Alman ı>J7adesi "1n8üsün0 
1Jek u Jtulkoablldl. Orada pJ7ade )'il-
rimedi, motörlil v.aa J1llıQdü. Yu· 
MJliataDda Alman ordmunun ~ 
IDllk1ne t4~ • kadar bü,;rük mik
:ruta tuavvur edilemez. Piyade 7'1-
rimek ve sünıüsünU bol bol kullan
mak mecburiyetindedir. Arnavutlukta 
ltaqan ordum da tMı mecburt)oet br
.-nda kaldı. ZutW '"anot6rlü birlik
lerini kulla.oamaymca, Yunan ordum 
41lünde bocaladı 111e maJIQbiyete ul
nd.ı. 

o baldıe Od taratm SCIDde buluna
cakları muharebe ıartlarmda bir BlU• 

vazene nrdır. Alman ordum Yuıo-

laV)'ll Gurinden Ymwıı.tana aldırır
-. hail eı>e;rce beUda demek1tr. Zira 
karlwnda maddl ve manevl lcuvveW 
ve ::rüUek lkl mllleUn ordusu ile kar
plap.cak, çOk çetin muharebeler vere
cektir. Yardımın derecesini bllmi::ro
ruz, eter İnclllzler bütün bu ihtimal
leri dU,ünüp Yunan ordusu ile beraber 
hazırlık ve tertibat almıŞlarsa Alınan
lann muzaffer olması pek ıüphelid.ir. 

Alman ordusu Yugoslavya.ya ıtr
mekle ArnavuUuktaki İtalyan ordusu 
De omuz. omuza ıelecektir; takat bu 
lrilyük bir te::r ifade etmez; nllıa7et 
Yunan ve İncillz ordusu iç hatlarda 
ve iki cephede muharebe etmekten 
kurtulacak len.fi bir cephe üzerinde 
Alınan ve İtalyan ordularının müşte
rek taarruzlarını 1tar1ılıyacaklardır. 

Yuıoslavyanın Uçilz.lü Anlaşm17a 
ıtrd1ii IU liinlerde, Alman ordusunun 
Siruma vldJainde:n harekete ıeçtiibıe 
dair haberler ıelmektedlr; Yunan ve 
fnıillz kuvvetlerinin dikkat nazannı 
Şarka çekmek Alman ordusunun işine 
7arar. Fakat Yunan ordusu biltün dik
btbıi Vardar ve Manastır istikamet
lerine çevirmlştlr. Ve o istik:ımetlcrde 
muharabe için kazma küreline y:ıpı
fJP tahkimat yapması, İtalyan kan!yle 
paslanan ııO.nC(lsünü yıu;lam. ~ı çok 
doğrudur. 

dan dışan atmış. Ga.ıi Rahman 
mektubu Akçakocaya getirmiş. 
Rumca bilen birini bulmuşlar. 
Mektubu okutm~lar, mesel~'i an
lanuşlar, kızın sözlerine inanma
mazlık etmemişler. 

Akçakoca demiş ki: 
- Gaziler, kimdirkim bu yola, 

hak yoluna başkoya ve bir nişan 
koya ve ben anınla olama? 

Gazi Rahman birdenbire atıl -
mış: 

- Ben hazırım. 
Koküraıp söze kar.JıŞmlf: 
- Biı· hal dahi edelim. 
- Ncydclim? 
- Oturduğumuz hisarı od'a vu-

ralım. 

Kabul etrn~ler, Samandercyi a
~e vurmuşlar, uzaklara !doğru 
ı:avuşup gitmişler. 

Filhakika tekfur kendisinı Türk 
~cumundan kurtuldu sanmış. Pek 
zıyade müsterih olmuş. Vakitler 
geçmiş, kızın mektuibunda tayin 
ettiği gece gelmiş, gaziler mek -
tupta yazılan yere gitmişler. Kız. 

(...._.Vu> 

Bekri Must Çenberlitaş 
Sineması bugün 

Matinelerden ltillaren Yazan: OSMAK CEMAL BAi 
Tefrika • 

lılewiain en kıJJDetli Z eHrini 
takıiim eder: 

1- Musiki tiünyumuı ilmez 
melodilerini )'aıataa.. Afktan 
ilham, neı'edea seYk tophyan .. 
AınHikanm • tüzel 1e1li 
artisti 

Evde Bekliyenler Varı 
beyaz Pamuklu Alaca 

IUCI llOOU'la 
Ve 

Se.-U llELVİN DOUGLAS'o 

Şaheseri 

llA ŞKll 
llBINADI 

1- .A§kın hazin ve laeye • 
canlı anlanm yaıatan 

adelaine Robinson 
Ve 

Daniel Lecoutois'in 
Yaratbğı 

Ooiıarıitalilır Yurdu 
Propama iüveten: Dünya 
Allnıaa büyük ltimıetleri o
lan Y-aniltamn sa'lnk Bat· 
vekili Ye büyü vatanperveri 
mütevefia Geaeral P'fAK -
S "1;: için yapılan milli cenaze 
ı ..... simi. 

İngiliz kıt'aları tarafından 
Bincazinin Ye Eritrenin işgali. 

AYRICA: Paramunt jurnal 
a son Jaarp n dünya laaber
leri. 

i lt Şehir tiyatrosu 

il 1 TEPEB .\ŞI DRAM 
1
" 11 ı KISMINDA 

llllUI! Bu akşam saat 20,30 da 
llCRRIYET APARTMANI 

lstiklü caddesinde Komedi 
lmm•nu 

DADI 
- ... ldted• ""'* TwnDJert Jçtn 

Bilet verilir. 

ÖIÜM 
..._ TfAt ft Anma S.IHM: 

Petrol ara.,. l**t.lrll ·~ cıe.at 
Tataml'm n.lldelerl Ba7an Le,11 Tat· 
W vefM ......... O•Heel ftn bl· 
....... ~ -tabNle ....... ki
........ _.. Silh'rtbpulül aile 
.mbel'elme .............,.. 

llaatafa diikkinın rafuaUld ltlr 
...... bir kadela •oWaraıt ka
-. uatarak: 

- 81Q'111'88 itte, rıtn•able 1rir 
kkuı!. 

Kattın kaıieJai atama 7aldqtı
nr )'aklaıtırmak: 

- Öööl!. 
Diye onu elindea ltırakb ye 

l9lll'll plil.ımi7erek: 

- Anlaıılclı! •edL Demel •• 
-..nıcısm!. 

- Öyle!. 
- Demek beaim feu Wr blu-

nun var dediiin bu bli. 
- Evet, o MiL 
Yqlıca kadm, biraz durtla.S.

n tekrar söze bqladı: 
- Sen benim evlidun •I. pi 

ita seni .. u. vaqeçlrirlm. 
- Peki ._... aereye ıeleyim 

nli•eciiim, atlresinizi ltilmi10 • 
ram!. 

- Adresim Salmatomrukta 
Menit yokuıunua arkumda Eh· 
Ddil •katında, pembe ltoyalı, 
phniıli n önü mavi salkım pr
ukh konak yavrusu ev .. 

- Peki, Allah bmet etlene lna
,unıerde bir qranm!. 

- Yooo .• lmklnı yok, 'ita ak • 
pm mutlaka ıelecebin! • 

- Bu akpm selmemin 4e im
khı yok!. 

- Niçin? 
- Çiinldi, ltiz bu akpm ltir ar-

kadatla ltaıka yere sözlüyib. 
- O halde yarın akpm!. 
- Öbllr akpm olsa olmu mı! 
- Olmaz! Yarın akpm mu -

•ak.kak gelmelisia!. 
- Amma, ıelirsem pce kala • 

mam b.a, biraz oturur, dönerim!. 
- Nasıl olur, orası senin aııanm 

evi sayılır artık, biç ıece vakti 
oradan dönülür mti?. 

- Fekat beni evde dört sözle 
1teldiyenler var!. 

- Kimdir onlar? 
- Kim olacak, rahmetli ana -

mm hana yadigar bırakmıf oldu
lu 'bir ana ile oful!. 

- Nasıl bir ana ile oiul?. 
- Nasıl olacak, ana bembeyaz 

pamuk, oiul da alaca tekir!. 
- Bay ölmiyesln sen evlldım! • 

Ben de iti ciddi diye dinliyorum. 
Sen fİmdi pkayı bırak da, 1arm 
akpm bana muhakkak ıel e mi? 
Şayet senin kediye merakın varsa 
sel de bizim evdeki renk renk, çe
tlt çept kedilerin enililanm ıir! 

- Gelirim amma, pce kalmıya 

' SARAY Sineması~ ' Müdüriyeti: Hergün her seansta salonunu bqtanbap 
dolduran ve büyük, dehAkir 

S P EN C ER T B A C Y ve R O B E B T Y O U N G 
tarafuıdaa emsalsiz bir tarzda yaratılan 

ZAFERE DOGRU 
Mttstesna pheseri, laenü ıöremiyenlerin görmelerini temlaea 

BİB KAÇ GCN DARA GÖSTEBECEC.INt 
sayın müşterilerine Din eder. il&veten: 

Yeni FOKS JURNAL son tltlnya ve harp haberleri 

GAiP 1 Z LE R' i 
PARiSİ ALTÜST ETMEKLE TEHDiT EDEN 

MADLEN LA VKENS 'in akıbeti ne fecidir. 
(Oynayaa: K B İ S T İN A S Ö D E R B A U M) 

POLİS mi MÜCRİMİ SAKLIYOR ? 
BÜTÜN ARAŞTIRMALARA MANİ OLAN KİMDİR? 

Bu muammanın halli 

Yarın akşam Ş A R K Sineması da 

tek m veremem 
- Sen laele bir 
- Peki, baıüs 

..- itferimi Wti"ı ..ua111 
lirim uacıtun!. 

ı • 

Mustafa 

- Kim•?. 
- Şey •• azıcık.. 

, Peacereden ltir bat 
Wr ıenç .kadın sesi, 

- Kimsiniz, ae is 
- Şey .. Bea.. 

.tir!. 
- Ne mi••firi?. 
- Tanrı misafirli. 
- Biz bu saman, 

ftktiıııie içeri7e m 
79!. 

- C-•ım • Ben 
lıiii-k• ı.ımiroruıa 
n1a .. ev salaibi ı.aılldlllll 

-Kimmitsai ~ 
eY sahibi hUWD b 

- Şey .. Bani caa.-. 
aim dtikklnıma -11111111" 

- Adı neydi o hall 
Eyvah, Mustafa iıte 

yutmuıtu. Çünkü ke• 
hk etmek istiyen ya 
aun, dün adını sormıfl 
ta. Biraz dtiştindiikteıa 

- Adını unu.tm 
kendisini .. prsem .• t 

- Sen yanlı§ kapıyı 
.. ydi çek bakalım ot 
laanı! 

Mustafa ıerçektea 
çalmış olduğunu anla 
palamarı çözüp onun 
kapıya yanaştı ,.e or• 
nınca bir başka kapı) a ) 
kat hangi kapıya yanJ 

birinden yüz bulamallı. 
miı olduğu sokak ) an 
sonra, kendisini orada o 
bu sokağa bocılarken 
Mustafamn kar§ısına 

- Ne anyorsun ıeee 
nda hemşerim? . 

- Anahğımın.. eviol 
rum!. 

- Kimmiı senin anıı 
7un?. 

- Ne bileyim ben.. 
ilk defa.. yüziinU gördfl 

- Saçmahyor ,un!. 
- tmanım hakkı içiJI.. 
- Senin adm ne!. 
- Mustafa!. 
- Sea aerede içtla 1'11 
- Sen •• libyam ,..-

ite adam? Nerede iç • 
- Yürü bakalım 
Tam bu aralık, ~ 

fanın çeki tigini dsyıdt 
bktaki ederden birioiJI 
~dı: 

- Bekçi baba, bekçi 
Bekçi o tarafa dön 

Terdi: 
- Buyur efendim!. 
- Yabancı deiil o, 

bancı defil, bizim akrııı 
tlır, bizim evi arıyor. 

Bekçi laemen ) udi 

Mustafamn koluna g' 
yan sokaktaki "Pembe eı'1' 
kapmnl!aa içeriye itti: _. 

- Haydi Allah rahatı ... 
- Haydi eyvallah!. 
Mustafa içeriye ıtret 

men kendisiai pyet 
ıeaç kadm kaqıladı. 

- Sefa geldinis ef 
- Sefa 'bulduk h_...,. 

(~ 
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(Bu ynzır.ın metinleri An11~0~ 
Ajansı b~ltenlerlnden alınmııar 

r el his eden: Muammer Alatca.: 
Türk - Sovyet deklarasyonunun 

İngıltcre ve Amenknda ıyi karşı-
• l:ındıgı halclt•ndakı haberler de • 

vam ctmektedır. Londr~dan ce:cn 
ha-bcrlcrdc denıliyor ki: .. cİng.hz 
mchniili, ıki memleket munaseba· 
tında vukua gelen salahın bu mın
takada ıstıkrnr husulüne yardım 
edeceği mulaleasındadır.• 

Londradan .ıelen haber
lere söre, Almanlar 
Struma vadisinden ve 
Rupcl geçitlerinden Yu
nanistana ilerlemek ıçın 
tertibat almıılardar. Al
manlar, burada dağlık 
arazide harp etmek mec· 
\uriyetinde kalacakla
rmdan, Selaniğe inmek 
için yapılacak harekat, 
ıimdiye kadar kullan
dıkları tabiycye uymı
yacakhr. Diğer taraftan 
bildirildiğine göre, Ge
nemi Vavel orduıunun 
mühim bir kısmı Şarki 
Akdeniz memleketlerin· 
de kullanılmak üzere 
emre amade ... bulunmak
tadır .. 

Bundan ba§ka Tü~k - So~yet I 
munns bntmın salahı ılc İngılız -
Turk ıttüukı arasında telüi gayri 
kabıl hıç hır nokta bulunmndığ: 
beyan edılmektedir. !le düşüldüğü gıbı Vnrdar vndısı de 

Evenmg Nıyuz gazetesi de şun- Metaksas hattı ıçın uyni rolü ov· 
ıar ynzyor: nıyabilccektır. Bu ıt b rla Alman-

cHıtlcr şımdi Akdcnıze do~r~ ya Yugo lavyadan ge~mi) cek ise 
Yunan tana karşı taarruz saatını de ılcrdn bundan ıstı!ade etmeleri 
tesbıt edcıbılır. F k t daha evvel muhtemcldır. 
yapılacak ikıncı hareketi tetkik et- VAYVEL ORDUSU 

İ def l rak Sta HAREKETE HAZIR mesi lazımdır. Ik a o a -
linın sesi Kremlinden yükselmiş- cDeylı Meyı. g zetesınde yarbay 
tir. Stalin çok tereddut ctmı.ş..fa- Lov diıor kı: 
kat nıhayet bir hamlede Turkiye- cGeneral Vay\•cl ordusunun bü-
nin ellerını seııbest bırakmıştır.• yük bir kısmı, luzumu balınde 

İMZADAN SONRA şarki Akdeniz mcmlek tlerinde 
Yugoslav nazırlarının uçlü pak- :kullanılmak üzere emre amade bu-

ta ıltıhak protokolünu imuılıya - lunmaktadır. Son gelen haberler-
rak, B lgrada dörunüş olmalarına den anla~ıldığına gore., Almanlnr 
rağmen, Yugoslav cfkarmtlaki ıhe- Struma vadısınden ve Rupel ge. 
)·ecan henüz zail olmamıştır. çıtlerındcn Yunanistann ılerlemek 

cNevyork Taymis. gazetesinin ' uzere tertıbat almışlardır. Bu mın
Beıgrad muhabırınin verdiği ma· takada Almanlar ılk defa olarak 
lumata gore, ikı bın .köylu ellerin· dağlık bır memlekette harbetmek 
de çapa ve ropalarla bağırıp ça- mecburıyctınde kal caklardır. Se-
ğırurak, merkezi Sıroistanda Ha- liinıge varmak ıçin yapılacak bır 
cıpopoveç ~hrine girm~cr . v~ hareketin istinat cdcceğı t ·biye, 
ınrhvere gôstcrilen teslimıyeti şimdiye kadar kullandıkl rı tabı-
protesto etnuşlcrdır. Bosnada Bo- yeye uymıyacaktır.• __ _ 

movia, Knradağda Podgoriça, Be- A r n a v u t 1 u k 
ranı ve Çetıne şehirlerınde de ~u-
na benzer hareketler olmuştur. cephesinde 

Belgrad civarında Belipot.ok ko-
111 aaill<:ı taraf mdan Prens Pola 
gönderılen telgraf Yugosla: m~~
letınin duygusuna güzel bır nu
mune teşkil etmektedir. Telgrafın 
11\et.ni şudur: 

<Mazimizin ve tarihimizin ko -
nınrnası husl.16Uilda son ümidimiz 
olar:lk teliık.k.i eltğimiz size, bu
giınun eski muharıp ve askerleri 
olan bizl r, Belipoook köyünün ih
tiyarları kadınlarımız ve çocuk -
larımız, ebedi düşmanımız olan 
Alınanlarla bir anlaşnı.ı.yn ıltıhak 

'imek uretile lekelenmekten 
bizı muhafaza etmeniz içı.n yal • 
varırız .. 

Prens Pola sair ~öylerden de 
buu:ı bcnzel' yuzlerce telgraf gdn
<ierılmı tır. 

A k ra Radyo gazetesi, bukıl -
rnetın butun gnyrctlerinc rağmen, 
\ o lav halkının üçlu pakta il
t . ;, l ha mcdemcdı~lnı söyle -
n t r. K lumbıya radyoou, huku
mctın Yug lav mat:l>uatma san
s r .o)dU unu, tele n muhave -
re <. nı kon trol altına ııld .m ve 
bı.. un ımz yı mutcknıp yapıldl
ğ 1 oıldırmiştır. Aynı rnd~ o, Yu
g ,,lav) ad~ pakt aley hıne . knrı
şınl ' lar çıktığını da lbıldı.nn~, ~u 
hu.susta ta ilut verilmedığmı ila-

ev lem~tır. .. . 
• Yugoslav hükUınctı, nu.mayış • 
ilere karşı şıddetli . tadbırle.ı· al
~ı a b~ lamı.ştır. Bu tun poiıs ve 
j~aıına kuvvctlcrı emre amj_de 

durmaktadır. 
AL1'.lANLAR yUNANİSTANA 

1NME<iE HAZIRLANIYOR 
~ugo·lavyanın uçlu pakta ıltı -

hak.ndan sonra, Almanların ne 
yapacakları sualı zıhınlerde do -
~nuıktadır. 

Ankara Radyo gazetesi, Yugas· ı 
lavyanın uçlü pakta ıltihak cder-
1ken, kendisini daha imtiyazh mev· ı 
Jde çıkaran başlıca uç nokta ol-

du un ı söylC'miştır: 1- Toprak 
b t nl ı~ne rıayct edilmesı, 2- r 
Üclu akt n a"keri ah'kfımından 
mu r tutulma ı, 3- Alrr n as -
kerlerınin Yugoslav toprakların
dıtn g çmemesi. 

Bu artlara rinyel C'dildl ii müd-
d 1 • Yun r·n B ' 
da' A rr <ı!I orduruna knr ı durum· 
laı d kU''\ •1 k ':ı Çun
ku Yur n tana ın c k iıç :yol var
~ır 

1 
2 

(l inci Sahifeden Devam) 

man tarııfuıdnn işgaline 11ck az 
ehemmiyet verilmektedir. 
· Ageilnyı ufak bir devriye kolu 
tutuyordu. Bu de\•riye kolu daiş· 
manm o kndar mühim olmıyan 

ku' vctleri orasını işgal etmeden 
çekilip gitmişlerdir. 

AgeHamn •Alman Afrika teşek
külü.. tııra[mdan i1ıögnl ed ldiği 
) olundııki Alnuın iddinsı hakkın -
dıı şu cihet tn rih edili~ or l.i: 
Londrnyn gelen haberlere gu:-c bu 
Almnn ıniıfrczc i pek az nıikt.'.!rda 
zırhlı arabnlıırı ihth n eden kuçuk 
bir il ri müfrr.zeden ib rettir. 

HABESLII..l'Rİ • B!R 
MuVA.Ff'r..IdYE'fl 

Hartum 27 (A.A.)- ·De.) li Tl 1-
graf> nıuhabırinc g'irc, Hııbc \ -
tanpervcrlcri A nı:ırn •.l • ?od~r 
arasında lın) ati eh mmı~ et J z 

b ·r ,_·olu kc 1 ıi 1 r r. Bu 11 ıt .l • 
1 .J 1. •t . 

Jarda bulunan tah n " 'c. rı-
nin iaşe i mcz.kiır ) oldau ) :ıpıl -

makta idı. . 
1~u 'AN Rf,S!\1 1'f,BIJCLERI 
Atina 27 (A.A) Hem n biı-

tiin Arna\ utluk cephe .inde tam 
bir suki'ın t hı.iklim .ınn"l.tcd'r, 

Atina 27 (AA.) Rc'>ını ı~ bl ~: 
Jla(i( topçu foali.) ti \ c ımıhn lı 
piyade mü adcnıclcri. 

Atiıın 27 (A.A.)- llarn H' Em· 
niyet Ncz:ıretinin tcbl:~i: 'f. \~il -

reler dun Prc\ eze i bomh rdıınan 
etmi~lerdır. Bir kadm olnll'ştur. 
JJ;aı.ı ha rlar olmu.tur. 

Yunnnl t:rnın cenubu gıi"b! .. I~ 
d~ lıir 1 oye bombalar ntılmı tır. 

Hasar , e olii yoktur. Egede bir 
ada önündeki kuçuk gemılcrc rnu
vaHaki~ etsiz bir hücum ) opılmış· 

tır. 

iSGiLİZ KRi\l..JNIN TEBr.ua 
Atlna 27 (A.A.)- Yunani ta -

nın istik ifil bnH mı miina t:beti
le f n .. iliı "'t> Yunan Krallnrı ara
sında"" tclgrııflnr teali cdılmişlır. 

zetc oc 

ENSO 

Belgradda mek
tepler tatil 

Bcl0 rat 27 (A.A.) - ·Royter > 

2'l bin talebenin okuduğu mektep
ler tam cdılmiştir. Talebenin çoğu 
csnsen gre\' ilnn etmişti. Talebe 
~oknklnrdn /nglliz ınnr ları ö~ li
ycrek dolnşnıı lnrdır. Tnlcbe reis
lerinden bir kısmı tc' i{ edilmiş-
::r. 

Sovyet Elçiliği 
önünde nümayiş 

Belgrad, 27 (A.A ) - Dün gece 
hukürnet merkezinde ziı.hıri siıkün 
vardı. Mah m numayişlcr dağıttl
mıştı. Fakat polıs ıtidalle hareket 
ediyordu. 

En buyuk num yiş Sovyct Elçi
liğı önünde olmuş ve halk burada: 

c Yaşasın İngiltere, Yaşasın Rus· 
ya. ve Kahrolsun Hitler, kahrol
sun Mu:.;solini· diye bağırmışlar. 
dır. 

imza merasimi 
nasıl olmuştu? 

Londra, 27 (A.A.) - 'Madritten 
gelen haberelere göre, Yugoslav. 
yanın Üçlu Pnkta iltıhakı için ya
pılan ımza mera ım nde hazır bu. 
lunanl rd n Ofı muhabın dıyor 

kı: 

cZvetkovıç k s nırlı ıdı, du
dakları titriyor, sık s.k mcndılını 
çıkarıyordu. Zv tkovıç kalemı bir 
kaç kere yerınc koymuş ve tekrar 
almıştır. Nutuktan sonra, kendine 
gelmış ve arlık gazctccaeı·ın elin
den kurtulmuştur. 

Alman polisı fcvkaUıde tertibat 
almıştı İlerı surulen ızahalın bıri 
ele, Kral Alek andrın Man.:ılyada 
urrradı ,ı suıkn tın Aunanlıır tarn
(ından hntırınn gL'tırıh1.il olması

dır 

N \"'Nrk Tune • y zıyor: •Ce
re n d n muz .k r lcr e na ın
da, r kı Atman a kericrı Yu o -
lnv N z·r rıııın 3k kia11na sı 1ôh

laıı ı d )nmı ıbı bır ~nzi)'ct 
v rdı E r Yt ,o V\ n ukave. 
mel k.'.lrnr. \ ı ydı, h ç şuphe ız 
orduyu ark md bulacaktı. 

• 
lngilterenin 

sirateiisi 
değişmemi. f. ·r 

1 Londra 27 (AA.) - Yogo lnv-
)nnın iitlerle imzn ctiı rı pa t hı
gilt ·rL'ni ı h rp tr:st ) ııc tcsır 
ctmeıni.,;tir. r:\ lce l.'o•.:ı ln\)nnın 
nıuL \Cmet a c gını ınrı ldiyor
duk. Ing•llcr nın C\ l ıılcc·~ ııln-
1 ı ! ııaıılarııı Şim ide oldu ,u kn
dv.r Ccnupla dn üurduıııı Itır. 

A., rup 11111 ccnulmı n il t millet 
huldt 1 hu ıııillctl r cq>h yı tutu
bil:. r. Şınıdi mbstc\'lınin belıe· 
meh 1 g n ıc&lc- mecbur oldugu 
yerler d f!ık yerlerdir. 

Du ıı ntnk fta Muıt fıklc-
b hnre' ette ohu-

) ni l\IuıtaJ.anm 
te rulw ' alııbiz. O dn Nar\'ık 
harbidir. 

.m ·• ~"· - -~ ?d Yagos
ıav m tr ep o ı lrı'·n 

sızı r 
Nevvork. 27 (A ) - Amer kn 

tabiıy t nd' bulunan Yu o 1 
rın M tr pol lı Almnn 
goslavyuda çok n li kuı.ıt .. mııt · z 
kalacagını sövlemış ve demı tir 
ki: 

- 300 s ne zulm~ karşı harp et
tık Napolvon muharebel rınde 

• 

Türk-Sov.qet 
Deklô.rasyo · 
nu ve Fran
sızlar 

Klcrmon Fcrrnn 27 (A.A.) -
Türk - Sovyct dcklôrasyonun. 
dan bahseden cTan• gazetesi 
~nları yazıyor: 

cMoskovanın, dckliırasyo • 
nun teatisındcn evvel Turki
yenin niyetlerini istımzaç et
tiği aşıkiırdır. Beyanname, Tür
kiye fiilen hır tecnvü e maruz 
kaldıgı ,.e topraklarını müdıı
Caa vaziyetınde bulunduğu 
tn: d rde, So-. yet Ru yanın bi
taraf kalnt'a •mı ta rih clmC'k
tedır. Binaenaleyh Türkiye 
kendı topraklarında t:ıarruuı 
ugramadıkça, sıl ·hı el almı
) ncaktır. B lknnlnrda ne olur
sa olsun, Türk toprakları hü
cuma uğramadık\a, Turk mü. 
dahalesı olmıyncnktır . 

Bına,.nalc>yh Turk - Sovyet 
dekliırasyonu Türkiye ve Sov
yetlerin mütckabıl vaziyetle • 
rıne yeni bir ışık serpmekte • 
dir .• 

(1 lııcl s hlfeden Devam) 

Londrıı 27 (A.A.)- Hindistan 
Nazırı Anıeri diiıı ınd)oda Yugos
lav milletine ırıı n bir hitabede 

bulunmuştur. Nnzır, Almnn.)OlllD 
l'ugo la\ y dnn ) en• t:ıl<.plcrdc 
bulunmıı<•n de~ nm ed cc •ini 'e .. 
Yugosl vyanın tamaıııı miılkiyctine 
ri:ı~ et cdeecgi bnhındaki \adini 
tu.hnı) ncngını Ö) lenli'l;tır. 

Ameri dcruiştir ki: 
cıYugo ln\•lnr, sizin dnhn ynpn

cnk tok işleriniz \'ar. Ahnnu.ı kur
şı n:ı nklnnınız \'C istikhıliııizi nıu
hafozn cdiniı..• 

Sof ya 27 (A.A.)- Ofi njou ı bil- 1 
dirilor: Yugo-.la\')ııııın üçla pakta 
iltihakı ile Bulgur mn ı{ıllcr'.nin 
i~i rJhn:lnıııı tır. B l' , nl ı ela sul
hun nrtık müemmen olduı;u ka -
nnnti 'ardµ-. 

Bulgar bo ını, Alman - l'ııgos -
la • müzakerelerinin d hn b hm
gıçl uudn i'l·lgrnd hııkunıct.nın 

mıh\ er ;.) ı: et ne iltihak ed ce -
gini icd :ı e) ıcın lı. i\ıuzak ı ele - 1 
riıı mu ' 11 t.ııı buzı el t~ı<> lo ı 

tal :ıı ctnııs 'e huııdau knndi mcm
lcketlct i ı'ıiın \'ahım ilıtı•utlnr çık
ımısmd ıı korlııu l rtlır 

Ben., 27 (AA.) - .nunıb ı;:a:r.ct i-
nin B ılın ıı uh b rl j k1 t lgr fı 

Yakın Şarkın 
KALESİ 

TÜRKİYE .. 
(BAŞl\IAKAI.1-:DEN DF.VAM) 

dir. Almanyıa, şimdi IJalknnlarda
dır, emniyet bölgclerimizdedir ve 
Trakya lıududumuzıın' şimıılinde 
bize komşudur. AYrupa harbinin 
nasıl bir inkişaf kaydedeceği ve 
AJmaııyanın •l'akın Şarkın kale
si• ne başuıı çatnrak geçit b:ışını 
tutmak tecrübesine kalkışıp kal· 
kışmı) acnğı, bunun içindir ki bü
tün Yakın Şarkta merak mev-ıuu
dur. 

Yiııe bunun içindir ki, Türkiye
nin durumu \'e tutumu gerek. İran, 
Efgan, gerek Şarki Erdün ve Irak 
için yakın ve candıın bir nlüka 
muhafnzasını ic:ıp cttirİ) or \'C 

muh:ıkkak ki; bütiin bu bölgeler, 
herşe)•in başında cmnİ) et 'e is-
tikliılleriııi korumak me\'zuunu, 

bizim cmni) et ve tutmnumuıda 
mündemiç bulu) orlnr \ e hattı ha· 
reketimizdcl i \ üzuhu şükran ve 
minnetle knr ılı) orlnr., 

Tiirkiyc, S·anl Ynkın Şarkın ka
le i H! bütlin sark geçitlerinin ge
çit başı l :ıldcki \'e i tikbaldcki 
\'RZİ)ctini t srih etmiştir. Bütün 
bu bölgeleri hnynti alloom olan 
İngiltere ile ınütte!il.lir \ c vnzi(c 
b:ısıııdadır. ller tlirlü tcen' lizc si
H!hfo !. rşı koymağa hazırdır \'e 
kendisini her hakmıdrın ıniidafnn
yn muktedirdir. l\lüdafansındn ve 
tcca\ iizü rcddevlemcsinde kendi 
ıniilki hınıamlıvı, istiklfili, hiirri
) et 'c beka ı c a ı lıukim olduğu 
l.adnr, Yal.ın Ş.ırkın umumi l ilil
liği hizmetini d tnm mnnnsilc i(n 
ch•ıc .indeki bü~ m. ehemmi) et 
\ardır. Bu itib. rln, bu hnrp 'çindc 
ve Ynkın Şar~ dc,•lctleriniıı ha· 
ynt \ e emni er ıi l.oruııınk mev
zuundn. Tlirki ·cı in durumunun 
{c,J.ıı1"de l:ı°)iık clı nımhcti \Dr· 
dır 'e k. anılan nıinncttnrlıl: his-
1 .-· er'r, ! d.r \' hal: ız deoildiı 
Tür! İ) ::hı ııı. 1 l'ı, rohl 1 ıırbi <:ar
çrıbuk, bii ı:n hu 1 ölcclcrc çr:ıtn
bilir \'C 1ı · ıln imıınratoriu .run 
ann\·nt:ın 1. :!nr clır.mmiyct ifnde 
eden A y:ı. Orln Şark, Afrtk:ı fı •• 
ldıni~ eti \ e ~ol cnıni~ etini snrsn
J1ilirdi. Cuın":uriyct Türl ... i e inin 
knr:ır •e plimı, n .ılmnz, g<'rilmcz 
bh· kale h lim1e 1 •ıhmu u, tercih 
ettiği si) n eti \ e ü tün çetinli

ğidir ki, bell.i de harbi Ynkm Sar
kn ıçrnmnktnn sonuna kodar ko
rı• acnk H~ mih\cr 1'rakynd:ıki 

Tlirk nöbet<': 'nt• kar ı, ndece 
sa~ ı:ı 1. · .. i ·ı mutch:ı Is olmak 
me< l!ı·r'~ d ·w; n op ılıım" ncak -
hr. Binacnalr\ h durumumuz "" 
tııluım muz hirinci derecede ken· 
u i sulh \ c harp dışı kıılııuık arzu
muza, im) ıtsız \ e şnrt ız istil 181 
, ~ 1. 1 ımı~ etimize, kendi emni -
'et 'c menfa timizc hadim oldu
~u k;dur, ı;or liı.)or ki Ynkın Şnr· 
l ... ııı cmıı · .\' d \ e sulh unu dn nıu
Jı faza bakımındnn, re, knlude e
h • '.ntiyetl \ e lın) atı ıııeı.foati 
1 niz.dir. l!u Hil :ırln, lıütün Yal ın 
ş, rk de\lctlcriniıı durum \'e tutu
mumuzun de, nrm iizcrinde tak
dir \'C nıiırncHnılıl fıi leri ile be
raber, her türlü do tluk t zahürü
niı nmhnfoln e) lcınclcri tnbiıdir. 

Bü!lin hıı tobii do tluk, mh.ııct, 
tak<~ir hisleri ile bize bağlanan, 
aYnkın Şarkın kale i Tiirkiye• yi 
cnudan ııliıka ile takip eden de\'· 
lcllt!rİıı, hc>le icap H' IUzuınunda 

) ıılııız. co,.kun se111patileı'i ile de
ğil, biitiiıı maddi 'e nınne\ i mii
znlıcrcl \'e imkünlnrı ile de, bizim
le bcınber olmak ihtiyacını duya
caklan \'C du) nınktıı olduldan 
ınuhekkakhr. 

ETEM iZZET BENiCE 

Ev kiralan 
(l inci Sahlteodea. Dttun) 

alınmnsını tcblığ et.mı.Ur. 
SAYFilEJ.F.IWE iHTİXA& 

Şehrimizde henüz uyfiye mevsbnl 
b:ısl:ın>amıs oldu~ı halde Anadolu ya· 
knsı, Kısıklı, Ç mlıca, Bostancı ve Bo. 
ğ z.i~I ile Ad larCl:ı ev kirııl:ınılmasına 
b .ı dı 1 y:ı nı:ılılı:. 

Bu ı rd ki b :zı c\• sahip! rlmn ki
ra bcd ı cı ınl şımdıden ç-ok ıırttırdık
lnrı Vıl yet -.:c Bc1cdıy nln nazarı dik· 
kat.mı cclbctmıştlr. Bunun uıerlnc Va
li ve Belcdıyc Reis B. Latfl Kırdar 
dl\n k vmak m kl r b r c lr goı d • 
rerclc k rn bedeller nln sıkı 1 lr sur tte 
knntrol edilme ıı 'c geçen yılki kira 
mlkt nnı nrthr lnr111 Milll Korun-

cc1.ıyclcrlnl tcblll 

• 
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Bub Ve Casaalak Telrlkaıı 

r) olun 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 46 r 

Bu takdirde benim de Annadan 
şüphe etmem icap etmez miydi? 

Acaba Annanı ba.bısı da bu 
esrarengiz, garip ve deh eth işte 
!bir rol mü oynamaktaydı, yoksa 
sırf Annaya miııınsc-betu den dola
yı mı bu i.ıkı:bele uğı amış ıbulu -
nuycrdu?. 

Bu takdırde benım Annadan da 
kat'i surette şuphc etmem icap et
mez mi)di?. 

Acaba bıtba kız, tbu işi, Polon) a 
nrunma, bılcrck ve istıyerek mi 
cör.rr.ekte diler'' 

Ann viı.kı.ı o muthiş t.eC$\lr a
nın a, bu .. uphelerımı ) uzüındcn 
anlı) abilcc k bır halde bulumnu
yordu. 

Pc.ıkat herhalde babasının ölü -
ımü htıdısE> ınden bPııım bir çok 
manal.ır ç ı, nrab:I<'<'< ğımı tnkdır 

etme. ı llizım gcli. c.ı 
Aıınarun his:.ettıgını gorduJüm 

miılhi§ ı tıraplnımıı. hurmct ede
rek btı bahsı açmak ıstemcoım. 

F .. kat, ılk defa urktuğ\ımtl itıraf 
ederim. 

Bu garıp ve rnuthış oluml r, ni-
• .hayet. Annnnın ) kınlarına gel -
mış değil miydı?. 
Annanın bltbasının oldurulmesi 

bu öJaim ablukasının yavaş ~ nvaş 
her ıkımı ·ı armnkta oldu unu ta
mrımılc :.bat etmı) or mu) du?. 

Onu11 •Ç• hareke mı h kikn -
ten çok L..ı) uk bır cıJdı) etle ta -
yin etmem l zu elı) ord'1. 

Bu ebeplc mumkuıı oldugu ka
dar ogukkanl.l g n ı cld ctmıyc 
ça 'il m \C ~ mdı lıu \i.ı ıy l k r
şı pmam la m geldiğı
nı bı... '. b • ehemmi> etle dusun· 
n.ıyc b 1 dm. 

Ikn.n ıç.n ıkı hare-ketten lba~ka 
) .ı ıl cak .l>'r~ey k. lmıyor gibly
dl 

Ya, Annnnın görundueu g•bı ta
rean. l ır um olduğunu knbul 
t>l .c .. o t kdırdc, talha a şımdi 
kıı ıı kalmış olnn bu kızcağızı 
son a L'ta) u kad .. r ve her tehlı -
k Y• gôzc nlarak hırnaycye çalış -
rn k. 

Bunun ıçın de hemen bir opera
tôı l: n uraca t cdL k Annay ı ye

' ayet ıd
t l kkuk 

cdeı e, u arctle ı bu bii· 
) uk t Lkc dC'll kurtarrr.<1k. 

Yahut du. Annan n mucrlm ol
duğunu k. bul ederek onu derhal 
terketrr.ck. 

Bunu du undu m zaman, ga
rip bir hi le. aklıma Polonyalı 
Kontun t ki f lmektc ve onun 
pek chcır.n .. Uı olnn toklifıni 
redd lt "' n et hwcdcr gı
lbi l ı '.t 'dım. 
Aıma uzun bıl' müddet aynı hal

de', !:ıit ve dcb lı gozle le ıbc
n m ) uzumc bak r k, h çbır ses 
çıkarın dan, hiçb r harekette bu
lunn ad n duıdul.t .. n sonra, ıbır
denbıre ) atağının uz r.ndc doğ
ruldu. 

Benim taş kcsilmış bir halde, 
yerimden kımıldanmak ızm mu
him şeyler cluşunınektc oluşuma 
müthış cnd:.şelı gozlerle bııkııor
du. 

Birdenbire, ürkek bır se le: 
-Ooh!. Ne duşunuyorsun? diye 

sordu. 

lığımı muhafaza clmek ıçın cnın 
benden istcd ğın ve benim ana 
vcrdığım sözu!. Bu sozdc dtıramı
yacağım!. 

- Niçin, Anna?. 
Anna birdenbire tıtııyen elle -

ri~ ellerime) apı~tı \ c mulhış bır 
sinir buhranına ) uvnrlnnmamak 
içın son derece nef ı ı c . ı • 
yoımtllj gıbi g rıp hır lt: 

- Niçin mi7. !\ıçın rr ı" dedı. 
Korku) orurn!. Çun u k rk ıj o -
rum!. Artık kodu ı ı ' Oh!. 
Artık sınirlerırnc hu' ın ol:ımıya· 
cagım!. 

Sonra, lı~ını cllcrimın t tüne 
koydu ve hıçkır r bı· 

(Arka ı var) 

(3 un cd n dcvanıJ 
mcdi.. Adam ıfl ., ettı.. İki tane 
buyuk evı knldı ıdı. B rı ıpo•ckli 
idı. Onu ~attıl:ır .. Borcunu guç o· 
dedı. Ben de ob..ir \• ha ız koy. 
durdum. Sıkıntıdan ad mc:ı ıı.a, 

üstumuzdcn ı a ,, !ele geldı. Ben 
bır tnrııftan .ı tnkıbı ) aptır rk n, 
dı r taraftan da ,·ıcd n :ı"nbı çe
kiyordum. Amma ne )CpJ-.ım? 
Pnraya ~iddetlc ihtı) acım \ar. Der
k n efen:hm, ıam para~ ı alac.ı ım 
znman, adamcağızın o J 
bır gece} anmaz mı? E 
Şımdı n sim al ... cak .ı " 1 
rncyınce Mabud, ne} 
mut! 

- Peki_ Bura} a bugı..ın n den 
geldın? 

Neden gclcce •ım . 1 ta ı-
bını durdurtmak ıliin ıcrnv,1 

dım. 
- E, icra da ı el"n bur..ı 1 ı 

ki... Aşa ı katta .. 
- İcradaki ı .mi b • Bura· 

ya, cez:ı mal k rr. 1 r 1 t ı.ık -
me dınlcmeğc geld n . .'1.n a. ıyi 
bir dava dn yok gal bJ ... 

- Daha kalacak mısın? B n gı-
diyorum. 

- Yo':. ben de gıd c 
- Ha) dı beraber gıd •1 m. 
- lfaydi. .. 
Adlıyc koridorunda, ot 

knn procn kalktılar. K 
cTıkandı baba• hlkü) c n. 
tC'krarlndı: 

- Vcrmeyınce Mnbud .. NeylC' ır. 
Mahmut! 

Ve yürüdül~r ... 

YAZMA-DOKUMA 
KOOPERATiFİ 

İdare Hey' ( ti mfcu : 

mıısı, 

2 - Murakiplcr Raporunun k 11-

rnası, 

3 - 040 senesi he batını ı tet ·ıkı ve 
Bı!Ançonun tasdiki, 

4 - Nıuımnnmcdckı b:ıı:ı n i ete-
rin l!ıdi 1. 

5 - Ycnı İdare H~ · t 
6 - 941 en es b t"f> 
7 - İplik h kkın<1aı:ı d 

lenmesı. 
Başımı derin bır ycısle kaldırıp 

Annaya baklım. lli~ir cevap ver-

medim. -YAZ lf A·; O tf::; tıı'! A 
Annanın, o vakit, birden.bire göz. O O fi c- R A.f 1· F İ 

!erinde YEı§lar belirdi ve titriyen K r ~ -
&esile: İdare Hey'etiodea: 

- O kadar züınim dağınık, o 
kadnr perişan ve yaralı bir halde
yim ki şu anda senin neler dü~u
nebilccegını dahi tahmin edemi -
yorum!. dedi. 

Fakat sann verdiğim sözü tuta
nı) ac., un!. 

Ta gtbı hır sesle soıdurn: 
- rfasıl? Anna?. Hangı soru 

kastedivorsun?. 
_Ne olursa olsun aoğukkanlı. 

. lstanbul ha va mıntaka depo amirliğinden 
Y tml altı knl m mı.htelJf tfqAh M&l en .ı açık cks itme ılc 

cııklır 
A ı' ' itme lt' 3 fl at 14 de Ye lk y Hv 

Mnt Dp. A ı ğind Hv. S Al. I 
Tnllpl n11 mnl " 1 t 'l me ıni ,.örmek üz.ere her g t· 

meye işt rnk ed klcrln 625 ırn muuk l tc Uariyl.e yuka.rd yaz.ılı &ili? 
ve saatte belli yerde bWwıiluıl.ln. (~ 71 \ 
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Başvekalet Matbuat Umum M"i- ı 
dürlüğü şu şartlar dairesinde bir 

R DYO 
27 Mart 1941 

18.00 Program ve memleket saat 
ayarı. 1\ "Yürüyüş Marşı,, müsabakası 

açmıştır: 
1 Bu mü.<abckaya iştirak edecek ~ekirlor Türk olacaklardır 

18.03 Mlidk; Radyo caz orkestrası ı 
(İbrahim Özgür idaresinde) · 

i8.40 Müzik: Prşrcv, beste, şarkı 
ve saz semaileri, Baş, lhf, rteale, Grip, it.oma.~ 

Nevralji, Kınklık ve Bütöıı Ağnlanaızı Derhal ,_. 
laıblndı ırtl•d• 3 ut• ıhnablllr. TAKLiTLERiNDEN SAltl'llNlf 

HP.R Vf.ROF. PULLU KUT!'l.ARI ISRARLA ISTfYl'ilZ 
Yazan: l•kendu F. SERTELLi No. 67 

Bir gece ( Serkldoryan) da Cavit Beye 
dedi ki: -- Kulağıma bir şeyler çalındı •• 
Suriyede Prenslik mi ihdas ediliyormuş? 1 
- Hangi öteki arkadaşlar? .. 
- Haydi canını, anlamamazlık.. 

tan gelm~! Şebekenizde daha 'kim
ler var, anlat bakalım! 

- Ben, şerefli bir askerim, be
yeiendi! ômnimde bir kere bile 
yalan irtlitap etmedim. Büyükle
rime karşı daıma muti ve hürmet
kar bulunuyorum. Vatan sevgisine 
gelince, bunu herkesten kıskana · 
cak kadar ateşli ve imanlı bir :n.
tıuqıerverim. Benden şüphe mı e
diyorsunuz? 

Bu hadisenin bır de ciddi cephesi 
vardı. (İtt;hat Terakki) hükfınıe
tini düşündüren bu mesela karşı
sında İttihatcılardan biri nasılsa 
bir gün galeyana gelerek: 

•-Yahu, bu ne rezalet? Hü
lkümet içinde hükümet olur mu? 
Cemal paşaya itimat yoksa, Su
riyede neden hil.la saltanat sü
rüyor?. 

2 - Marş1arın b('~tclcnmesinde şartlar SWllardır: 
A - Mar~lar gü.ttcsiz olacaktır. 
B - kl;lsi.k. ınarş formuna, yani. ikinci kı~ım tı·io olmiık W.cre iki kısımlık 

ıek.le uygun olacaktır. Enlrodüksyon ve kod:ı ihtiyaridir. l\~c~ru:1orn 112 na 116 dır. 
/ 3 - Partisyon veya kooclüktör piyano partisı ve lıando li~etlerin!n her birine 

mahsus partiler mavi veya siyah mürekkeple \·e tem:z ytı:ılınış olarak \'erilecektir. 
4 - Patti~yonda b~l•a n1o.rslann çalu1bileceği bandonun ftletler kadrosu en 

az aşağıdaki cetvelde göst<.>rilcn sazlardan mürekkep olacaktır. 
Re bemol küc:ük filli.it, Do büyük filliit, iki obuva, 1 ?.fi bemol klarnet, 2 birin

ci Si bemol klarnet, 2 ikinci Si bemol klarnet, 3 3 Uncıl Si bemol klarnet, 2 Fa
got, 2 l\.1i bemol trompet, 2 Si bemol kornet, 2 Büğl, 4 Korno, 4 Trombon, 2 Si be-

l 
mol Bariton, 2 Mi ve Si bemol kontraböz, 2 b:ı:.. ··i, .Cc-m'an 34>. 

5 - Ma_rşlar tamaıniyle or~jinal melodilerle yaplmış olacak ve her b~ngi bir 
I marşın bu Jtıbarla «kısmen dahi> benzeri olmıyacnktır. Ancak mua::•yen bır melo

di aynen alınmış otmaınak t;artile, yalnız üslüp bakıınından milli nağmelere uygun 
ı luk: ve benzerlik bu k~yıttan müste~oadır. 

6 - J\.1arş1ar evvelce b~stclenmlş, neşredilmiş ve işitilmiş olmıyecaktır. 
7 - l\1Iüsabık1::lr isim ve adreslerini ercrlerinin Uzerine sarih olarak yazma

lıdırlar. Anc;ı.k, istiycnlcr isimlerini gizli tutabilirler. Bu takdirde, sarih adresı 
yaı.ılmak suretiyle mti·;tcar isim veya nimuz kullanabilirler. 

8 - jüri, eserleri evvelA partisyon veya piyano, kondüktör, partisi üzerinde 
tetkik ti~ bir eleme yaptıktan sonra. kaJanlan bando ile dinliycrek orke.c;trasyon 
bakımından da bir eleme daha jnpacak ve bu suretle en muvaffrut olmuş marş
lan seçecektir. Bunlardan en iyi altı marşa 600 liralık telif h:ı.kkı, beheri için t 
100 er Ura olarak seyyanen taksim edilecektir. 

19.10 Konuşma (Seyyahat röpor
tajları) 

19.30 Memleket saat ayarı, ve a
jans haberleri 

19.45 Konuşma: Ziraat takvimi. 
19.50 Müzik: Radyo ince saz he

yeti. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Gençler mandolin 

takımı - Sadık Talu idare. 
sinde. 

21.00 '.Müzik: Dinleyici istekleri. 
21.30 Konuşma: Sıhhat saati. 
21.45 Müzik: Radyo orkestrası 

(Şef: Hasan Ferid Alnar) 
22.30 Memleket saat ayarı, ajans 

haberleri; ziraat, esham -
tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası (fiat). 

22.45 Müzik: Dans müziği (Pi.) 
(23.35/23.30 Yarınki program ve 

kapanış. - Haydi, mugaleta yapma! Şu 
arkadaşın İhsan Bey bize her ha
kikati itiraf etti. Cemal paşanın 

Suriye prensliği için !stanbulda 
gizli teşkilat yapıyormuşrunuz .. 
Doğru mu? 

Diye bağırmıştı. Küçük efendi 
(Kemal bey) bu zatın kulağına ne. 
ler söylediyse söyledi.. Bir daha a· 
damcağız ağzını açamadı. O ne u
yuşturucu, ne füsünkar sözlerdi ki 
birdenbire muhatabını susturuver
mişti! 

9 - Altmcıdıın Mmrn muva.Uakıyelli göıillen marşlann da n~ir ve tamimi 1 
temin edilecektir. 

ıo _ Marolar 15 Ma7J.! 1941 gününün akşamına kadar Matbuat Umum Mıı- 1---------------dllrlüğüne ııönderilmiş bulunacaktır. cı658 - 2276' İstanbul Postahanesi 

Yüzbaşı Salih Bey o dakikaya 
kadar, bu isticvabın ehemmiyetin! 
kavrıyamamıştı. cCemal paşa 

prensliği• meselesi zavallı adam
cağızın beyninde ani uğultular tev
lit ediyoordu. 

Şaşkın bir tavırla merkez ku • 
mandarunın yüzüne baktı: 

- Bunu ilk defa zatıiilinizden 
duyuyorum, beyefendi! Böyle bir 
,eyde nhaberim yok. 

- Gelirken Şama uğramış mıy
dınız? 

- Evet. Hatta doğrudan doğruya 
Şamdan gelmiştim. Yine oraya dö
neceğim. 

- Mademki Şamdan geldiniz." 
Hareketinizden evvel Cemal pa
şadan da direktif almışsınızdır. 
Bunları birer birer söyleyiniz! 

Yüzbaşı Salih bey yemin ederek 
anlatıyordu: 

- Söyliyerek bir şey yok, bey 
fendi! Hareketimden evvel Cemal 
paşayı gördüm. Mübayaa edece
ğimia eşya hakkında kendisinden 
malô.mat aldmı. 

- Başka bir §l!Y söylemedi mi? 
- Söyledi: .Gelirken Hacı Be-

kirden bir iki kilo sakızlı lokum ge
tirmeyi unutma!• Dedi. Başka bir 
sey hatırlamıyorum. 

Merkez kumandanı hiddetlendi: 
- İşi !Atifeye vurmak ve böy

lece kurtulmak lstiyorsan, aldanı. 
:J'Ol'SUn! biz her şeyi biliyoruz. 

- Madem.ki her şeyi biliyorsu· 
nuı: ... Bendenizi lsticevaba ne lü
:ıum var? 

O gece Salih beyin ağzından bir 
,ey alınalr. kabil olamamıştı. 

Bekir ağa bölüğü ne güne duru· 
yordu? Zavallı SaLlı beyi oraya a• 
trvermişlerdL Onun arkasından di
ğer D'kad&§lan da ayni yeri boy. 
!adılar. 

Prens (t) taraftarları takip ve 
tazvik edile dursun. 

* Ayni günün akşamı (Serkl • 
doryan) da bu meseleye temase
dilmişti. Nazır Hallaçyan efendi 
Cavit beye soruyor: 

c-Bugün kulağıma bir şeyler ça. 
lındı. Suriyede prenslik mi ihdaS 
ediliyormuş .. ?!. 

cBurası böyle tehlikeli mevzula
rın yeri değil. Haydi, kare tamam
sa, oyuna başlıyalım.• 

Hallaçyan efendi bu sözü söy
lediğine bin kere pişman olmuştu. 
Cavit beyin soğuk kanlılığına ba· 
kılırsa, ortada endişe edilecek bir 
hadise olmadığı anlaşılıyordu, 

Fakat, Hallaçyan efendinin zih. 
n!ni - nedense -bu mesele kurca
lamıya başlamıştı. 

ı-------· ... - . -----------------------

.ı<unanarak 

oiş MACUNUNU 
diş'"'rinizin seğlamlığını ve göz 

tıran parlaklığını kazanınız. 

kam as-

Her yerde D E N T O L diş macununu lsteyınız 

Maliye Vekaletinden 

memur alıyor 
İstanhul Post.ahune~;ne timdiUk ve

kil nı ı tlr olmak üzere 327, 328, 329, 
ve 337 dotu1nlu lise ve orta mektep 
mezllnları alınııcoktır. 

İst<'klilerin İstanbul Pastahanesine 
müracaatları. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları 

3750 ~lC'tre LU B.alı.t Alınacak 

28 Mart 941 Cuma günU saat 1-1:,30 
da pazarlık.la 3750 metre 3 burgata ın· 
balat alınacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte İs
tanbuldaki konıisyonda hazır bulun-
malan. (2349) 

J(o. 

(Serkldoryan) da Cemal pa -
şa meselesi neden konuşulamı
yordu? 

l - Tahmin edilen bedeli 1575 lira 
oltın 6250 adet nıuhtclif renk ve nu
marada makara ıire inin 28.3.941 Cu
ma günü saat 11 de pazarlıkla clu;ilt-

Daatelsiz bir kuru~luklarıa tedavülden ka 1- mesı yapılacaktır. 
2 - İslcklılı..·ı"iu 236 lira 25 kuruş-

Orada uzun harp yılları içinde dırılm._11 hakkında ilan luk kat·ı temiııat'arile birlikte belli 
az mahrem işler mi konuşmamış.. gün ve saatte Kasımpaş.ıda bulunan 
lar, az meseleler mi halletmemiş- Dantelsiz. b!r kuruş\uklann yerme dantelli bir k\lnll>ultlu aarp ve piyasa· komisyonda hazır bulunmalan. 
l rd"' d 15 b' k lukl 3ı mart 941 3 - Makara nümuneleri her gün 
e ı. 1• ~ miktarda çıkarılmış olduiw>dan ante "' ır Uruf arın . komisyonda goıiilebılir. (2350) 

Bu hadisenin bütün bunlardan tarihinden aonro tedavülden kaldırılması kararlaştınlmlilır. Dantelsiz bır kuruş-
çok daha mühim bir tarafı mı var- \ luklar ı nisan 941 tarihinden itibaren aıtık tedavül e1.miyecek ve bu tarihten iti-~ - Ur. İ ISAN SA.l\lİ -
dı ·ki, Cavit bey bu işin yeri bu- baren ancak bir sene mUddctle yalnız malsandık.lar.le Cumhuriyet Merkez ban. ' T 1 F Q . A Ş 1 S 1 

d 
- ·ı d" d kası şubelerince ve Cumhuriyet Merkez bankası şubesi bulunmı1an yerlerde 

rası egı , ıyor u. . · 
p k b 1 t H il f 1 Ziraat bankası şubelerine• kabul edilebilecektir. ' 

di 
OC er·t abş ~dış ı ... ~- ~çyan e en· , Elinde dantelsfa bir kuruşluk bulunanlann bunlan malsandıldarile Cumhu-

' avı ey en gozunu ayırmı- · t bdll 'tirm ı ı ıı•- ı 

d 
. . . -ıVet .Merkez -ye z.iraat bank.alan rubelerıne e e" e er cuı o unur. 

yor u. Bu kare ıçınde Zıraat Na. cV035• cı2523• 

zırı Şeref bey de vardı. dördüncü- 1.----------------------------
siinün kim olduğu belli değildi. 

Hallaçyan efendi oyun arasın
da: 
- Bu akşam sırtım bir türlü ısın· 
mıyor .• üşüyorum. 

Diye söyleniyor ve Cavit bey da· 
lma şu cevabı veriyordu: 

- Bir konyak içiniz .• Isınırsınız! 
Hallaçyan efendi iki seans ara

sında Cavit beyin kulağına eğildi: 
- Deminki mesele hakkında bu 

gece beni muutlaka M!nvir ediniz." 
Meraktan çıldıracağım. 

("'°'1 nrl 

İstanbul sıhhi müesseseler arttırma ve ek
siltme komisyonu riyasetinden 

LeyU Tıp Talebe Yurdu 1'ln 2388 mı>l:re elbloelik lcumaş kapalı zar:t1a •ksilt-

meye konulmuştur. . , 
EksUtme 11.4.941 Cuma günll ....,,ı 15 de cataJoğlunda Sıhhat ve JçtJmall 

Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
Muhnur.en fiyat: lleher metresi 592 kuruştur. 
Muvakkat leminat 1051 lira 39 kurUŞtur. J 
İslek'iler şartnamesini her gün komisyonda görebilirler. 

l 
istekliler ı941 yılı Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı konunda yazılı ve

sik:ılar ve bu i~e yeter muvakkat teminat makbuz veya -banka mektubiyle tek
lifi tı.avi zarflarını ihale-saatinden bir saat evvel makbuz :mukabili .komisyona 

vermeleri. (2384) 

Tifo ve paratifo hastalıklarına 
tutulmamak için tesiri kat'i 
n1uaı1vcL1 pek c·mın w.ze ası ... 
dır. Her eczanede bulunur. 

Kutusu 45 kl!ruştur. 

İstanbul Dördıiııcil ieno Mmıarlu
ltındıuı: 

Bir borııtan dola71 mahcuz olup pa
raya çevrilmesine karar verilen Seki.% 
;yüz lira kıymetinde bir adet sekiz Çe
lik kartonlu ve- kollu ve ayaklı sek.sen 
.santimlik tirikotaj makinesi açk arttır
ma surelfyle Bahçekapıda Sadik.iye ha
nında 33 numarada 3/4/941 Perşembe 
günü saat 10 d:ın itibaren satışa çıkan
l.ı.caktır. 

Tekli1 olunan bedeli muhammen 
kıymetinin yüzde yet111i3 beşini bulma
dığı •urette o günkü satış geri bırakı
larak 5/4/941 Cumartesi gllnil ayni 
eaatte ve ayni yerde iltinci açık arttır
.ma sureti.le aablacağı ilfuı olunur. 

940/4~52 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Mart 1941 Vaziyei:i ·------ İslanbul Asliye İkinci Halı.ilk lli
klnıl'fndm: 

ktif sif A ' p 
Lir• 

a 
&aaı 

Altın : Safi kllocn.m 
Banknot. 

72.603,360 

U1Mlık • 
DııJaJ!dokl Malaablrkn 

Tllrk Liruı . 
Bari~tdtl llaJıallirlen 

• 
Altın: Saf l.kılacram 5.887.885 
AlWıa \olıvlb ubU -~ dö<lz• 
ı..-

..ı>ıı-r ~ fıder ve borçlu Bliriııc 
"8ki;rel~.rl .. • 

...... Ta.lııftlleri: 
Deruhte ..ıilm ..raıa ut~ 

ta.rııhb • 
Jtanumın M el maddelerine tevfl• 
JuıD Hazine tarafından vlld ı.cll7d 

kneılal Cüdamı 

'l'lcarl Senetler • • • • 
R*aıa " tUdU eM !••1

' 

1 
Deruhte edilen evı-a.lo nüdl• 

A • y.nın 1tarııııtı ..ııam va ı.ıı.. 
villt (itibari kıymeüe) • • 

• • __ , - Te Ta.lııTllUıı 

A_,, 
Altın ve döviz ib:erlne •"""" , 1 

TabviUI ib:erine avam • 
Hazineye Jusa vadeli avıuııı. 
Hazine7e 385<! No. lu t.anuna P9 , 
açılan altın karpJJklı """" • • 
Hıuedarlar , t 

M~tıelif • , , ı t ı ı ı 

1 

Ura 
102.122.433.68 

7.175.820.50 
2.239.300.14 ll l.537 .84U2 

347.730.19 347.730.ı9 

8..281.500.29 
-.-

48.707.133.27 
58.988.633.56 

158.748.583.-

20.149.137.- lSS.599.428.-

270.388.788.35 
270.388.768.35 

., 

. 
4S.8S0.518.93 

7.926.816.17 11.757.133.10 

• 8.943.'ff 
7.808.722-

• 
122 084.926.75 129.902.592.4ll 

4.5()().000~ 

7.939.500.31 

YekGn 
773.981.428.32 

,. s ... 1NI "'111ıirıdeD ıw.-

llennaye 
İlıtıyal A teHt 1 

ide Adi ve tevkal 
Hususi • 

Tedarilde lı:I 11u1m.cı.an 
Deruhte edıl en evrakı nakdlye 

8 inci maddelerine 
ın~ \anltlııdaıı yiJd 

Kanunun 6 -
tevtıkan mı.ı:· 

te<!lyat 

Deru!ıte edil 
bakiyesi • 
Kar;jılığı tam amm altın olarak 

tile va&edilen illvetcn tedav 
Reeskont muk abill ll4velen teda.. 
vüle vaaedilel' 
IW.ziDeye yap ılan. altın. kar,:ılıklı 

li 3002 Nolı kanun 
eten tadavOle ır.-

avı:a.ns muk.nbi 
mucibince UAv 
clllıen • . 

llEfl>UA Tı 
Urun Tllı1ı 

Altın: Safi kil o gram 877.150.-

3850 No. lu kanuna cöre Hazln"78 
mukabili tevdi ol,.. açılan avans 

nan altınlar: 

Safi kilo GU41 930 

D6vlz T aalılıilcfala: 

Altına tahvili kabil d1Svizler_ • 
Diğer dövizler ve alacaklı JOlriı.I 
baldyelerl . • • 
Muhtelif. . • • • • • 

1-io 

1.188.555.1 5 
1.0-00.000.-- - -

1 

158.748.583~ 

20.149.137 ~ -
138.599.420.-

17.000.000.-

250.000.000~ 

47.500.000. 

77.062.ı03.07 
1.233.782.03 

78.124.167 .90 

26.305.392..54 

Lh·• 
l~.000.000.-

12.188.556.15 

~S.0"9.428~ 

'18.295.845.19 

78.124.td'f .. VO 

26.305.392.54 
110.947.890.63 

773.961.428.32 

Davacı İstanbul VUayeti Muhasebei 
Jiususiycsi ile n1üddeaaleyh Mehmet 
Ali arasında mülehaddis ecrimisil da
vasında milddcaale:yh Cevher Sultan 
medresesinin 10 numaralı odasını fil
zulen i~galine mütedair müddei tara
fından tekli! ve mahkemece ıni.ı. ..,..-..!ccch 
ıörülen yeminin edası içlıı mum~
tıtn ınukaddema ıkamct eyledigi Şeh
zade-başında Ankaravt İsmail Efendi 
medrefesi.nin 7 numarasına yapılan 
tebligatta orada bu)unmadığı ve ika
metgahının meçhul bulunduğu ıerhe
d.ilrn..iş ve muhake.nıeye gıyaben devam 
~dilmiş ve ahiren vaki talebe binaen 
muhakemenin tAlik edildiği 13/3/941 
saat 15 de tekli! edilen yemini eda et
mek üzere mahkemede hazr bulunması 
ve abi takdirde yeminden lmtina et
miş "ddedileceğl ilftnen tebliğ edilmiş 
olduğu halde tayin edilen iş bu günde 
mahkemeye gelmemiş olduiundan ye
min edeceği vtıkıalann sabit sayılma
sına ve bu kararın kendisine yine usu
len ve ilfuten teblii!yle sek.iz gün zar
fında mahkemeye müracaatı ve muay
fen olan 8/4/941 Salı saat 15,30 da da 
gelmediği takdirde kararın kat'lleşece
linin dahl derelne mahkl'mece karar 
verilmiş olduju ilAn olunur. 941/88 

1 

lstanbul Komutanlığı Sa· 
tınalma Komi•yonu 

ilanları 

lleherlne 50 lira F;yat tahmin ednen 
100 adet tevhit semeri 2/4/941 günü 
saat 11 de pazalırkla satın alınacaktır 
Şartnamesi her gün komisyonda cörll
lebilir. Muhammen bedeli 5000 Ura 
olup kal'l teminatı 750 liradır. İstekli
lerin belli glln ve saatte Fındıklıda sa
bn alma ko=' g ;nun.a ıelmeleri. 

.21.U> 

iyi ve Güzel 1tl ., 
Olmak istersetıl 

POKE! 
Traş Bıçaklarıtı1 

Muhakkak kullaJlllll' 
ve her yerde Poke~ . 

1 ............................. t.raş .. b•ı•çak .. l•ar•ını .. is.te•y•ıo_:;.,"". 
İstanbul sıhhi müesseseler arttırma ,,e ~ 

siltme komisyonu riyasetinden -~ 
Leyll Tıp Talebe Yurdunun 457 metre paltoluk kuması açık e)<Sll"'"' 

nulmuştur. ' 
Eksiltme IJ.4.941 Cuma gllntl saat 14,30 da cağalol.lunda sı1>ııol 

mal Muavenet Mıldilrlüğü binasında kurulu koınlsyonda yapılacaktır· 
1.fuhammen fiyat: Beher metresi 510 kur\lltur. 
:Mm·akkat teminat 174 Ura 80 kuruştur. 
İstekliler şartnam<!Slnl her gün komisyonda ıörebilirler. ,J, 
İstek.Uler 1941 y11ı Ticaret Odası vesik.asiyle 2490 sayılı kanunda j}I 

sikalar ve bu ~e yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektUb 
te belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (2385) ~ 
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T ü R K 1 YE CUMHURİYETİ 

Ban a • 
1 a 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lİl'll!I 

1 

~ Şube "Ye Ajam adedi: 265 • 

ve ticari her nevi banka muameielefl ~Zirai 
5!: -~,,...,"" ...... "'" ................... sa " ,.,,,,,.,..,.,..., 
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ı Para B~riktirenlere 
1 28.800 Lira ikramiye Veriyot 
= "' =ziraat Bankasınd• kumbanh •• ihbarsız tuarnıf besapl.ınJI 
~u 50 lirası bulunanlara senede f tlefa çekilecek kar'a ile 

1 

""' plana göre ikramiye dağıtılacactır. 
2 4 adet LOOO Lin1ık 4.000 
ı::s .. • 50t • Z.oot 

' • zst • 1.coe 
• • , 

~ 40 • 100 • 4.000 
~ 100 • ili • 5.000 : 
= 120 • ... • 4.800 , 
Si 160 • !8 • 3.200 . ., 

DİKKAT: Hesaplarındaki ııtralar bir &ene fç_nde M ı.ırst,. 
=•sağı düşmivenlere ikramiye çı.ktıih takd'.rde % 2" iazlasile "~iti 
E:cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylı'.ıl 1 Birincikfınun, 1 

j;~:;~:e ~ce:m.ırnBmmıı:mımınıD 
Fatih sulh 3 üncü hukuk hakimliğinde" 

( Gayri Menkul Satışı ) ~ 
Terekesine mahkememizce vaz'ıyed olunan Diınistonun J!l

11
1e 

olduğu Kocamustafapaşa mahallesi Uzuncaova sokak eski 20 j~~ 
numaralı bir tarafı Popol Petro Mı ğırdıç hanesi bir tarafı 1'. 
binti agop hanesi ve bir tarafı Olmü nye Ha~atur hanesi tarafı ra~~ 
fım ile mahdut bir bap bahçeli hanenin satılmasına karar verı 3 

Mezkılr gayri menkul 29/4/941 salı günü saat 10 Fatih sullı O 
Hukuk mahkemesi salonunda açık arttırma suretile •atılacaktır·71• .1 
menkulün bahçesile birlikte tamamının muhall"mcn kıym~tı. btllt"' 
olup kat'i ihalesinin yapılabilmesi için muhammen kıymetınt 
lazımdır. • eli 

Evsab: Sokak kapısından giril dikte :ı:em!ni kareslman döŞııir 
taşlık ve bir mutfak, hail ve kömürlük ve birinci katta ufak. tı 
üzerinde üç odadan ibaret ahşap muhtacı tamir elektrik tesısll 211 
terkos tesisatı mevcut değildir. Tell{ıliye bedeli ve ihale pulu ve~ 
nelik evkaf taviz bedeli müşteriye ve diğer müterakim vergi_ ,.~ile'j 
!er terekeye aittir. Evi görüp gezmek istiyenlerin her gün gorel ıet<,1 
!eri ve fazla malumat almak istiyenlerin mahkememizin 940/'. }ıtır" 
dosyasına müracaatları llzımdır. Talip olanların yüzde yed~ it vl 
pey akçesile birlikte mezkılr gün ve saatte mahkeme salonun .~ ı;tı,r 
bulunmaları lüzumu bilô.mum alakadarana ayni zamanda teh~~/11 ~ 

=~~:;~:~;:;'=(l TBAN HAK Ki" 1 ('R!J; 
Sahip "Ye Batmubarriri: ETEM iZZET BENiCE 

NelriJat Direktörü: CEVDET KARAB/LGlll 
cSON TELGRAF• Matbaaaı 


